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PREfáCIO

O passado para quem precisa do passado

Patrícia Aguiar tematiza a Rusga em Cuiabá, um acontecimento 
social de fundamental relevância para o estudo da história de Mato Grosso, 
abrangido de norte a sul. Embora centrado na terceira década do século 
XIX, o conflito trouxe consequências que ecoam no século XXI. Nesse 
sentido, a historiadora vai desvendando passo a passo os embates sociais 
vivenciados naquele momento histórico, com isso intentando contribuir 
para o entendimento do tempo presente. Exemplos disso são as fragilidades, 
ambiguidades e contradições dos movimentos sociais na contemporaneidade, 
evidência do quanto há a aprender com a história e, particularmente, com 
essa historiadora.

A autora é coerente na interpretação do problema posto e é precisa na 
escrita. Por todo o percurso de sua escritura, não há separação entre teoria, 
fontes e objeto. Há, antes, o estabelecimento de um diálogo enriquecedor 
que materializa e valida a possibilidade de manter a inter-relação da teoria, 
dos agentes sociais e do acontecimento, sem que os conceitos se tornem 
uma camisa de força para explicar a realidade. O mundo da Rusga de 1834 
– englobando toda a província de Mato Grosso no cenário das revoltas 
regenciais em curso no interregno do Primeiro e Segundo Império – é 
interrogado no estudo das práticas construídas pelos diferentes sujeitos 
imersos nessa sedição e, ainda, nos seus impactos, décadas depois, nas 
ações da administração da província e no contexto mais amplo do Império.

A análise dos relatórios de província, entre outros documentos 
oficiais, como processos criminais, livros de registros de correspondências e 



códigos criminais, desvela sujeitos que, não fossem as evidências históricas, 
não poderiam emergir no cenário da história de Mato Grosso regencial. É 
fascinante a capacidade de Aguiar de tecer a história não oficial a partir da 
própria oficialidade. Ainda na “Introdução” à obra, ela discute a categoria 
“sertão”, muito importante para os estudos dessas localidades distantes da 
sede do poder central do Império. Então, centra a atenção na dicotomia 
civilização/sertão e ressalta que ambas as dimensões estão intimamente 
relacionadas por fazerem entrever o desejo de “civilizar” nos moldes da 
elite e da vontade de constituição de um Estado nacional, que se queria 
consolidar e resultava em seu reverso: “[...] o sertão legitimava a ocorrência 
da civilização, uma vez que, conforme essa representação, o sertão era 
portador de hábitos que estavam fora de um modelo preestabelecido de 
‘civilização’, o que deveria ser superado.”.

Com base em Michel Foucault (1995,1999, 2009), entre outros 
referenciais, a autora se lança na busca pela compreensão da Rusga com 
foco nas transformações dela decorrentes “[...] tanto na vida dos indivíduos 
que dela fizeram parte, quanto, em especial, nos enunciados do poder que 
visavam à inserção de novos padrões ordenadores.”.

No Capítulo 1 – “A constituição do Império num contexto de 
conflitos”, Patrícia Aguiar discute o período da Regência e atenta para a 
sua importância na história do Brasil e para a necessidade de entendimento 
dos “ideários políticos” que permearam aquele contexto, no entender de 
Marco Morel (2003, p. 9), “um grande laboratório de formulações e de 
práticas políticas e sociais”. Levantes, revoltas, sublevações, nas palavras 
de Aguiar, assim como a “explosão da palavra pública”, marcaram aquele 
momento histórico em que homens e mulheres pobres e livres, escravizados, 
liberais exaltados, entre outros sujeitos e categorias, foram se fazendo ver 
e forjando espaços pelas praças e ruas, num desejo de se apropriar da 



palavra. Os liberais exaltados, conforme diz Nelson Werneck Sodré, em 
Razões da Independência (1965), eram conservadores nas interpretações, 
mas radicais nas ações, no empunhar armas, literalmente. Seus enunciados 
destoavam de suas práticas.

Destituir a monarquia do poder e a constitucionalidade e dar 
um fim ao sistema escravocrata, como afirma Patrícia Aguiar ao analisar 
a “sedição de 1834”, eram questões que não estavam em jogo para os 
líderes dos movimentos. Supomos que esse poderia até ser o desejo de 
alguns poucos, os pobres da terra, dos campos e vilarejos, a exemplo dos 
soldados que compunham o corpo da Guarda Nacional, mas não de seus 
comandantes, daqueles que partiam de dentro da própria elite. Na verdade, 
como sugere a autora, as camadas mais simples adentraram o movimento 
por questões imediatas, como a carestia dos preços dos alimentos, que 
atingia a todos, especialmente os pobres, e a falta de pagamento dos 
soldos, no caso da Guarda Nacional. Então, não havia, nesses movimentos 
regenciais, a radicalidade ou a propensão à mudança de valores daqueles 
que detinham o poder econômico e político. A radicalidade se inscrevia no 
campo das armas para a defesa e manutenção da ordem, como evidenciado 
no acontecimento de 1834.

É muito interessante que a sublevação, no caso de Cuiabá, partisse 
com força e expressão de dentro do próprio corpo da guarda, que, criada 
para manter a ordem, como pontua Aguiar, serviu para o seu reverso quando 
pôs em evidência a contradição no modo como fora formatada. No decurso 
da Colônia e adentrar do Império, é perceptível a composição dessa força 
nacional: a “utilidade dos vadios”, nas palavras de Laura de Mello e Souza, 
em Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII (2004), 
serviria para formar esse corpo “à força”. Os decretos e bandos emitidos 
por todo o Império demonstravam a preocupação com a constituição da 



guarda, a exemplo do que se dava com a questão latente dos desertores, 
bastante comum também pelos campos de Mato Grosso. Há de se indagar 
aí como viviam esses homens, quais as condições de vida e de trabalho que 
os impeliram a participar da sedição de 1834. Neste capítulo, focaliza-se 
ainda o surgimento das Sociedades políticas como espaços em que as ações 
eram pensadas no período regencial.

Ao discutir as sedições, rebeliões e motins, Patrícia Aguiar trata 
dos conflitos que envolviam a Regência, em meio aos quais, os “episódios 
subversivos” marcando o “interregno de 1831-1840”. Ademais, a partir dos 
estudos de István Jancsó e João Paulo G. Pimenta (1999), ela investiga as 
dificuldades para a consolidação de uma identidade nacional, “[...] uma vez 
que os interesses das elites políticas estavam voltados para o cenário local 
no qual estavam inseridas, proporcionando a noção de pertencimento à 
província a que estavam vinculados e não à nação brasileira como um todo.”.

No Capítulo 2 – “O teatro dos orgulhos: a noite de 30 de maio 
de 1834”, Aguiar parte da noite de sexta-feira de dia 30 de maio de 1834 
e, acompanhando os pormenores, nos conduz ao acontecimento que 
desembocou na morte de vários portugueses. Logo, por meio da narrativa 
das experiências dos homens que viveram a sedição e, ainda, a repressão, 
imprime uma dinamicidade a sua escrita que nos permite entender os 
caminhos e encalços daqueles que participaram da Rusga. Conforme a 
autora, tal sedição pode ser entendida como “[...] uma sublevação que 
almejava expulsar da província de Mato Grosso, os principais representantes 
da elite tradicional e detentora de privilégios [...] que ao reunir soldados 
da Guarda Nacional e livres pobres, intentava estabelecer uma nova fase 
na história política e econômica em Mato Grosso”.

Em Cuiabá, os liberais constituíam a “Sociedade dos Zelosos da 
Independência de Mato Grosso”, da qual constavam duas facções: a de 



exaltados e a de moderados, cabendo à primeira a condução da Rusga 
(SIQUEIRA, 1992). Os conservadores, ou os chamados Caramurus (ou, 
ainda, adotivos, em referência aos portugueses), formavam a “Sociedade 
Filantrópica”. Ambos os grupos disputavam o poder local.

A trama dessa história enreda o leitor, pois o leva a perceber a rede 
de relações em que estavam emaranhados os diversos sujeitos. A narrativa 
contribui para que, num cantinho da obra, quem a lê permaneça à espreita, 
observando os fios da trama e instigado a tentar entender como se formou 
esse novelo. O subtítulo “Uma noite turbulenta em Cuiabá: a ocorrência 
da Rusga” traz uma história carregada de suspense e ao mesmo tempo 
movimentada, de gente de carne e osso, de gosto e desgosto e de desejos 
que não se limitaram aos da elite:

Eis que aquela noite de sexta-feira entrou para a história 
de Mato Grosso, como uma noite em que o ódio 
e a violência tomaram conta dos corações de uma 
parcela dos habitantes de Cuiabá [...]. Cortando a 
noite como uma faca que penetra na carne, os horrores 
que jamais se imaginavam passaram a ocorrer, e o céu 
da província de Mato Grosso pareceu se travestir de 
outra cor, impedindo que o luar fosse percebido uma 
“nódoa de sangue”.

Da leitura emergem questões como esta: se, para Joaquim 
Ferreira Moutinho, o movimento era a “nódoa de sangue”, o que teria 
significado para os soldados rasos, entre outros sujeitos das camadas mais 
pobres da população?

A autora destaca que no sumário-crime a questão étnica constitui 
elemento importante do despertar da sedição no cenário de 1834. Bem 
assim, a figura do “estrangeiro”, do “português”, tratada como “[...] perversa 
e desumana que provoca a miséria da população mais simples.”. Aguiar 



ainda observa que “[...] o ataque aos portugueses e alguns brasileiros que 
compunham o grupo visado pelos que se sublevaram, durante o levante, 
ocorreu em função do que eles representavam, ou seja, o símbolo da 
sociedade tradicional que dominava a política e economia mato-grossense”.

A obra apresenta os passos do auto-sumário crime, seus sujeitos, a 
trama de poderes na qual estavam inseridos, os interesses e os privilégios de 
alguns dos personagens. Ao final do capítulo, uma síntese do movimento 
esclarece que a Rusga cuiabana não se destinou ao extermínio dos portugueses 
exclusivamente, guiando-se também “[...] por um radicalismo político e 
em menor escala um conflito de raça, sendo que a intenção de colocar 
para fora de Mato Grosso os representantes tradicionais com quem os 
portugueses se relacionavam, também estava ligada ao desejo de espantar 
qualquer vestígio restaurador”.

No Capítulo 3 – “‘Reestabelecendo a ordem’: uma operação 
disciplinar na província de Mato Grosso”, Patrícia Aguiar começa por ressaltar 
que “[...] a sedição de 1834, foi marcada por lembranças, esquecimentos 
e especulações – fruto de intrigas e efeito de uma luta política.”. A autora 
se propõe, então, a analisar as “vidas transformadas” de alguns homens 
ao terem sido esquecidos em “hórridas prisões mato-grossenses”, bem 
como as estratégias utilizadas “para o reestabelecimento da ordem e da 
tranquilidade na província.”.

Nesse capítulo, a autora desvenda a operação disciplinar que se 
formou no sentido de conter a sedição, enfatizando o que disso permaneceu 
na história e na memória da população. Sendo assim, o Código Criminal, 
interpretado como “uma modalidade instrumental de poder”, tornou-se 
fonte central juntamente com os Relatórios de Província, disso decorrendo 
o esforço do presidente da província, Antonio Pedro de Alencastro, em se 
utilizar de tal código para o controle da situação. Na análise desenvolvida 



em os “Esquecidos nas celas: os prisioneiros da sedição”, é perceptível a 
sensibilidade de Aguiar para não proceder a uma leitura do movimento 
centrada apenas nos dirigentes, estendendo o seu olhar para aqueles que 
efetivamente foram punidos. Nessa perspectiva, ao se voltar às ações dos 
“homens livres pobres”, ela dimensiona a participação desses sujeitos no 
interior do movimento, reconhecendo que “[...] as punições sumárias 
foram destinadas apenas aos participantes mais modestos”. Neste aspecto, 
a Rusga se assemelhou muito aos muitos outros movimentos e rebeliões 
regenciais instauradas em outras localidades do Império.

No Capítulo 4 – “A Rusga como exemplo a não ser seguido: a 
intenção civilizadora em Mato Grosso”, Patrícia Aguiar discute o papel 
fundamental dos presidentes de província no contexto da Rusga e pós-
acontecimento e destaca as ações desses representantes do poder imperial para 
a instituição de um “projeto de civilização” por meio da “instrução pública”, 
principalmente. Em minhas pesquisas sobre o Sul de Mato Grosso, no 
contexto do XIX, tenho encontrado referências da necessidade de instrução 
pública para controlar a população e “civilizá-la”. No entanto, a leitura da 
sedição de 1834 como influenciadora da ideia de instruir a “civilização”, 
bem como os impactos disso nos anos posteriores ao acontecimento, me 
parece algo novo.

A autora também focaliza a forma como os códigos criminais, 
como os de 1830 e 1832, seriam utilizados para o controle das condutas: 
“[...] a ação dos presidentes de província enquanto delegados da Nação 
foi a extensão dos olhos do soberano, a figura necessária para que o seu 
poder se dissipasse entre as regiões mais longínquas da Corte, como era o 
caso da Província de Mato Grosso”.



Foucault (1995, p. 245) é retomado para a discussão de como se 
desenhava, então, a administração da vida da população, na acepção de 
Aguiar, “um modo de ação sobre ações”. A categoria “acontecimento” é 
trabalhada deixando explícito que em seu texto a autora trata do estudo 
de um “acontecimento” – a sedição de 30 de maio de 1834. Nessa parte, 
aprendemos como a Rusga foi pensada e quais os seus impactos no modo 
de vida da população envolvida – da elite às pessoas comuns.

Muito interessante neste capítulo final a interpretação da sedição 
“[...] como elemento que favoreceu a instauração de mecanismos de 
administração da vida pública”, sob a justificativa de ter respondido à 
necessidade de “[...] instauração de técnicas de vigilância e cuidado com a 
vida da população [...] a partir da noção de que a falta de civilidade deveria 
ser cada vez mais afastada da população mato-grossense”.

Ao apontar as dificuldades para “[...] romper o fio condutor da 
narrativa”, nas suas considerações finais, Patrícia Aguiar nos remete ao 
texto de Michel de Certeau (1982), “a operação histórica” ou “a operação 
historiográfica”, em que o autor reforça como é difícil colocar um ponto 
final no trabalho, ou mesmo “enterrar o morto”, já que a escrita da história 
e a conclusão de um projeto remetem a isso, por mais que o(s) seu(s) 
fantasma(s) esteja(m) sempre presente(s), incessantemente.

Num balanço geral do livro, é perceptível o esforço teórico e 
metodológico empreendido por Patrícia Figueiredo Aguiar na construção 
do diálogo entre o objeto específico, a teoria e as fontes, de modo que 
a trama da sedição vai sendo desvelada, em cada capítulo, de forma a 
compor um mosaico de histórias carregado de vida e dinamicidade. 
Foi um prazer fazer esta leitura e, anteriormente, ter participado da 
banca de defesa da dissertação que frutificou nesta obra. Gratidão à 
autora e aos editores pela oportunidade de poder apresentá-lo agora 



neste formato, parabenizando-a e a todos/as aqueles/as envolvidos/as na 
publicação. Com certeza, é uma contribuição fundamental para o estudo 
do período regencial em Mato Grosso e uma análise apurada de uma 
rebelião/revolta regencial por meio da qual foram desenhadas histórias que  
precisam ser conhecidas.

Três Lagoas/MS, inverno de 2018.

Maria Celma Borges
Professora Associada do Curso de História do CPTL/UFMS

Membro da rede PROPRIETAS
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Projeto Ouro & Mel

A Rusga na historiografia

Em meados do século XIX, o conceito de sertão se referia a um 
espaço social marcado pela barbárie, mas, na verdade, essa ideia data dos 
primeiros momentos da colonização, originária da tradição portuguesa, 
que desde o século XIV se reportava às regiões distantes de Lisboa como 
sertão (AMADO, 1995, p. 147). A partir desse entendimento, Janaína 
Amado (1995) introduz o conceito de litoral, que desde o período colonial 
guardava com sertão uma relação de oposição e complementaridade, 
já que “[...] uma expressava o reverso da outra”: aquele primeiro era 
compreendido como o espaço conhecido, colonizado e este último, o 
espaço desconhecido, perigoso, desprovido dos elementos primordiais da 
civilização (p. 148-149). Nessa perspectiva, era a partir de outra realidade, a 
do litoral, geralmente apontado como local povoado, civilizado e marcado 
pela presença da ordem e do desenvolvimento, que iam sendo tecidas 
as características do sertão como região inóspita e inacessível à ordem.

Marcado por essa dicotomia desde os tempos da colonização, 
o Brasil do século XIX também vivenciou o desenvolvimento de uma 
dualidade cada vez mais acentuada, especialmente quanto às concepções 
de civilização e barbárie. Então, ao tentar instituir um modelo de 
civilização por meio do qual, acima de qualquer coisa, pudesse vencer 
os antagonismos e impor a ordem política e social, o Governo Imperial 
pretendia extirpar do território nacional qualquer vestígio de barbárie e, 
com isso, assegurar o predomínio da razão nos diversos cantos do Brasil 
(MATTOS, 2004). Com esse intuito, “[...] a Corte irradiava os padrões 
de uma civilização [...] [que] [...] tinha como derivação e referência a 
Europa.” (SENA, 2008, p. 192). Nesse esquema, o conceito de sertão, 
enquanto espaço atrasado e estranho à ordem, deveria ser superado.
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À medida que as regiões mais afastadas iam sendo representadas 
como locais privados de civilidade, o Governo Imperial ia impondo as 
estratégias e o ritmo necessários para a implantação de um padrão de 
regulamentação e sistematização da ordem (MATTOS, 2004).

Nesse sentido, o processo de civilização implicava uma mudança 
significativa na vida de toda a sociedade brasileira por meio da norma, ou 
seja, de modelos pré-definidos de ordem. Seria esse um processo longo 
que envolveria diferentes esferas sociais, tendo em vista, entre outras 
condutas, a polidez e os bons modos. Consequentemente, a dicotomia 
civilização/sertão também estava intimamente ligada à população que 
habitava esses diferentes espaços, assim como à relação desta com o mundo 
material. Quanto a isso, Ivo Coser (2008) pondera que, no século XIX, 
o amor à propriedade era um elemento associado à noção de civilização, 
e bem assim o interesse e atenção das pessoas por algo que lhe trouxesse 
vantagens. Essa concepção parecia ser o motor das sociedades civilizadas, 
uma vez que o desejo de crescimento proporcionaria a disciplina interna. 
Para o autor, a sociedade civilizada, naquele contexto, era percebida como 
aquela que detinha a ordem e a regularidade dos sentimentos, evitando 
dos quais decorreriam ações indesejadas. Coser verifica que o sertão era 
percebido a partir de uma relação opositiva com a sociedade civilizada, 
sendo representado pela falta de amor à propriedade e, consequentemente, 
pela ausência de interesse e disciplina produzida pelo trabalho, a isso 
se somando, ainda, a falta de vínculo com a localidade, aspectos esses 
vistos como responsáveis pelo ócio, pelas paixões violentas e ações 
imprevisíveis (p. 158).

Em face dessas considerações, a província de Mato Grosso, marcada 
pela distância dos grandes centros do país, alimentava a expectativa e 
o desejo de implementar transformações que renderiam à população 
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hábitos e costumes “civilizados”. Concomitantemente, configurava-se a 
ideia de que era a falta de empreendedorismo dos habitantes que levava 
a região ao esquecimento (GALETTI, 2000, p. 33).

Nessa dicotomia se inseria também a preocupação com a questão 
da insegurança, haja vista as regiões sertanejas serem percebidas como 
bárbaras, portanto, palco privilegiado para a irrupção de violência. 
Dessa maneira, o sertão legitimava a ocorrência da civilização, uma vez 
que, conforme essa representação, esse lugar era portador de hábitos 
que estavam fora de um modelo preestabelecido de “civilização”, o que 
deveria ser superado.

Se, por um lado, no sertão se concentravam pontos negativos 
para a consolidação do Estado, como a insegurança, por outro, a região 
propiciava a positividade do poder, contribuindo para a difusão de 
estratégias que privilegiavam cada vez mais a intervenção nas ações 
cotidianas das áreas distantes da Corte. Então, os elementos classificados 
como responsáveis pela desordem deveriam ser banidos, estabelecendo as 
técnicas e os instrumentos voltados exclusivamente para a disseminação de 
uma intervenção que pretendia ser cada vez mais eficaz para reduzir hábitos 
imprevisíveis e ações violentas. Daí terem sido comuns, à época, entre 
as falas e discursos de presidentes provinciais, a atenção dada às cadeias, 
à instrução pública, à catequese dos índios, às estradas e à navegação, 
entre outras medidas que contribuíriam para alavancar a província de 
Mato Grosso rumo aos traços de civilização. Em outras palavras, foi a 
partir de uma intenção normativa que o Estado se incumbiu da tarefa 
de efetivar procedimentos de regulamentação e normatização na vida 
da população, mediante leis e regulamentos que visavam o alcance da 
ordem, da unidade e da tranquilidade pública (SLEMIAN, 2006).
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Em que pese a realidade da província no contexto configurado, 
pensa-se que sua situação política e econômica foi crucial para que a 
considerassem uma “área característica de sertão” (SENA, 2008a, p. 
192). Desse modo, segundo Ernesto Cerveira de Sena (2008a, p. 192), 
os presidentes de província, que traziam consigo a responsabilidade de 
colocar em prática os desígnios imperiais nas diversas partes do Brasil, 
viam naquela situação o real motivo de civilizar a população.

Acerca dessa questão, verifica-se que o contexto histórico de 
formação da nação brasileira, momento em que se desenvolveu a Rusga em 
Cuiabá, estava diretamente inscrito nos debates sobre o desenvolvimento 
do país independente, por meio dos quais, portanto, ficavam evidentes 
os problemas do sertão. Nesse sentido, o próprio dia 30 de maio de 
1834 se apresentou, juntamente com outros levantes do período, como 
resultado dessa negatividade em torno do universo sertanista.

As reflexões sobre o conflito apontam a necessidade de compreender 
o contexto histórico brasileiro, no qual as estratégias e táticas para a 
formação da nação foram desenvolvidas sobre as ações dos outros, sendo 
a população o objeto principal da atenção do Poder Central.

Nessa perspectiva, a ordem e a tranquilidade pública implicavam 
a incidência do poder diretamente na vida da população, gerindo os 
procedimentos responsáveis pela disposição de regulamentos e normas que 
atuariam na diversidade de forças e corpos que a formavam. Nesse caso, 
duas questões vêm à tona: como o Poder Central produziria a sujeição? 
De quais instrumentos de intervenção se utilizaria para alcançar a ordem?

 O bem público era percebido como resultado da obediência à 
lei, de sorte que, para transformar a população “bárbara” em “civilizada”, 
o Poder Imperial desenvolveu seus enunciados e suas práticas voltados 
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para a obediência da população tendo a sedição de 30 de maio de 
1834 desencadeado em Mato Grosso uma cisão dentro da própria elite 
dominante e, pode-se dizer, se apresentado como um reflexo dessa 
dicotomia tão presente naquele contexto histórico.

Em suma, a sedição de 30 de maio de 1834 ocorrida em Cuiabá, 
movimento mais conhecido como “Rusga”, foi um acontecimento que 
entrou para a história de Mato Grosso como um dia funesto, marcado 
pela violência. Na ocasião, ataques foram direcionados aos portugueses 
e às pessoas a eles associados, os quais habitavam a província e, naquele 
momento, tinham participação na política local, configurando-se como 
um levante ocorrido em função de uma “fratura de interesses dentro do 
principal grupo dirigente da província” (SENA, 2013, p. 92).

Joaquim Ferreira Moutinho, em Notícia sobre a Província de Mato 
Grosso (1869), dispensou rápida atenção ao acontecimento, destacando 
que “Mato Grosso foi teatro de fatos os mais revoltantes que se pode 
imaginar [e que] a página em que se escrever a história desse extermínio 
de portugueses será uma nódoa de sangue nos annais da província.” (p. 
10). Ainda no breve trecho relativo à sedição, Moutinho afirmou que 
muitos documentos foram destruídos e interpreta a sedição como o 
resultado de um desafeto dos nativos de Mato Grosso em relação aos 
portugueses (1869).

Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, na obra Apontamentos 
Cronológicos da Província de Mato Grosso (2001), procedeu uma análise 
cronológica dos fatos, por meio da qual corrobora a ideia de que o dia 
30 de maio de 1834 ocorreu em função do desejo dos nativos mato-
grossenses em liquidar os portugueses destacando a violência com que 
esse intento se cumpriu: “[...] os amotinados cometeram atrocidades 
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inauditas – cortaram as orelhas e partes pudentes das vítimas, queimaram 
cadáveres, violaram esposas e outros atos de selvageria.” (p. 161).

Alfredo d’Escragnole Taunay, na publicação A Cidade do Ouro 
e das Ruínas (2001), apresentou um conteúdo mais extenso acerca da 
sedição de 30 de maio de 1834, abarcando um significativo número de 
páginas, em comparação aos demais textos. Em sua abordagem, Taunay 
evidencia a participação de Antônio Luís Patrício da Silva Manso no 
acontecimento, a quem considera ter sido o verdadeiro responsável 
pelo fatídico 30 de maio. Embora deixe escapar alguns equívocos, como 
afirmar que Silva Manso tinha origem baiana, quando, na verdade, era 
paulista (MAGALHÃES, 1929, p. 79). O autor levanta importantes 
pontos de análise, por exemplo, a rivalidade entre a Guarda Municipal 
e a Guarda Nacional, questão de relevo no contexto da sedição, assim 
como a referência à ação parcial da justiça perante o fato, a qual destinou 
maior atenção à população mais desprestigiada, que, de uma forma ou 
de outra, havia tomado parte no conflito.

 Ainda sobre esse acontecimento, são destaques as publicações do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, especialmente a edição 
de 1984, cujos textos focalizam os “150 anos da Rusga”. Dentre esses 
documentos, desponta a abordagem de Adauto Alencar, que se refere 
aos participantes da sedição emprestando-lhes um tom de heroísmo:

Os brasileiros morreram pela independência e ou-
tros pela sua consolidação. Em Cuiabá e alguns 
pontos da Província deu-se justamente o contrário. 
Os portugueses, senhores de muitas posses, não se 
conformavam, nem com o Brasil independente e 
nem com a abdicação de D. Pedro I. Continuavam 
a impor um certo absolutismo. Procuraram armar-se 
com intento não bem esclarecido. Tudo isso desa-
gradava cuiabanos e brasileiros de outras províncias 
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que aqui viviam. Os ânimos dos brasileiros foram-se 
exaltando em Cuiabá. Criou-se um clima de animo-
sidade de tal forma que em todos os lugares mais 
civilizados da província houve um estado de alerta. 
Cuiabá, Diamantino, Vila Maria (Cáceres) e outros, 
os chefes políticos e seguidores aguardavam o dia e a 
hora. Sem dúvida que houve um plano estabelecido 
para o massacre. […] não sei quem denominou este 
movimento de RUSGA. Mas é certo que esta rusga 
vinha de muito tempo. Não esperaram os cuiabanos 
o ataque. Atacaram e acabaram com o adversário 
de uma só vez. Seria necessário um desenlace desta 
maneira? Ou seria a única forma de cortar o mal 
pela raiz? (1984. p. 56-57).

Como é possível notar, do texto dessa citação se depreende uma 
mudança de postura: se nos momentos anteriores os portugueses eram 
apresentados como vítimas – perseguidos por terem melhores condições 
de vida que os nativos –, nas palavras de Adauto Alencar, eles se tornaram 
os carrascos que colocavam em risco a independência do Brasil e, por esse 
motivo, foram o alvo da sedição. Ao mesmo tempo, pode-se perceber 
que o autor desconsidera que a província de Mato Grosso fosse, naquele 
período (século XIX), um espaço privilegiado da barbárie, marcado pela 
ausência da civilização, defendendo que a “Rusga” teria ocorrido nas 
regiões mais “civilizadas” da província, portanto aquelas em que os nativos 
de Mato Grosso haviam praticado a violência contra os portugueses.

Ainda na edição de 1984 da revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso, em comemoração aos 150 anos da ocorrência 
da Rusga, Pedro Rocha Jucá (1984) ponderou que a “Rusga” não foi 
um fato isolado e, embasando-se em outro historiador mato-grossense, 
Rubens de Mendonça, esclareceu que “[...] o movimento armado que 
teve lugar em Cuiabá a 30 de maio de 1834 […] nasceu da coligação de 
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algumas províncias, em frente única nacionalista, para garantir a ordem 
e a independência do Brasil.” (p. 60).

Rubens de Mendonça, por sua vez, na obra intitulada Nos bastidores 
da história mato-grossense (1983), considerou que os portugueses tiveram 
parte nos desdobramentos de 1834: “[...] os portugueses estimularam 
essa reação do povo.” (p. 56). Ao mesmo tempo, se posicionando acerca 
do silenciamento sobre a “Rusga”, Mendonça afirmou que “[...] No Pará 
ninguém se envergonha da ‘Cabanagem’, no Rio Grande do Sul, da Guerra 
dos Farrapos, então porque nós, Cuiabanos vamos nos envergonhar da 
‘Rusga’?” (p. 56).

Esse acontecimento também não foi esquecido por seu pai, Estevão 
de Mendonça, que, anteriormente, na publicação Datas Mato-grossenses 
(1919), trouxe uma cronologia dos distintos fatos que envolveram a 
história de Mato Grosso e o 30 de maio de 1834, incluindo, neste último, 
ocorrências que o antecederam e sucederam. Na visão de Mendonça 
(1919, p. 287), a Rusga, foi “[...] produto de uma corrente dirigida no 
sentido de amparar o elemento nacional contra os partidários do regime 
anterior à independência.” Ademais, foi resultado imediato de um embate 
entre partidários do absolutismo que gozavam de prestígio em Mato 
Grosso, contra uma elite local que defendia os interesses de um Brasil 
independente. Ainda segundo o autor, as hostilidades tiveram início ainda 
em 24 de maio de 1834 quando “[...] a guarda municipal [...] [tomou] 
o partido dos adotivos e a guarda nacional [...] [assumiu] atitude oposta 
[...]”, ficando Cuiabá dividida entre dois campos políticos contrários que 
passariam a se hostilizar mutuamente até chegarem à sedição (p. 287).

Valmir Batista Corrêa, em História e Violência em Mato Grosso 
(1817-1840) (2000), ao focalizar os movimentos sociais que marcaram 
o século XIX em Mato Grosso, teceu considerações sobre a Rusga e a 
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denominou de “rebelião cuiabana”. O autor analisou a ação violenta 
que marcou esse acontecimento e a considera uma constante na 
história de Mato Grosso, a qual era permeada por uma “efervescência 
revolucionária” decorrente do inconformismo das elites locais por causa 
da sua marginalização política, assim como o aumento de rejeição e 
contestação da elite política que se mantinha no poder. É nesse sentido 
que, para Valmir Batista Corrêa (2000, p. 62), a sedição resultou “[...] de 
uma luta pelo poder entre uma elite tradicional preocupada em manter 
o status quo e uma nova elite que se firmava em Mato Grosso [...].”. 
Corrêa (2014, p. 115) acrescentou que o aumento da violência política 

“[...] atingiu seu ponto crítico no ano de 1834, com as resultantes sendo 
agravadas pelos saques de casas comerciais, mortes de indivíduos que 
detinham poder econômico e tomada de poder por parte dos sublevados.”.

Elizabeth Madureira Siqueira, com A Rusga em Mato Grosso: edição 
crítica de documentos históricos (1992), contribuiu de forma essencial 
para os estudos sobre o conflito instalado em 30 de maio de 1834, uma 
vez que, além de analisar o acontecimento, disponibiliza a transcrição 
de importantes documentos sobre a temática. Nos três volumes que 
integram a obra de Siqueira, pode-se examinar o sumário crime, peça que 
reúne os documentos do processo investigativo. O corpus documental, 
transcrito pela própria autora, também dá ao leitor acesso a diferentes 
tipos de documentos complementares que tratam desse acontecimento 
de forma direta ou indireta e proporcionam a compreensão sobre a 
sociedade mato-grossense daquele contexto histórico. Na acepção de 
Elizabeth Madureira, a Rusga foi o resultado do enfrentamento entre duas 
facções que lutavam pela ascensão ao poder, uma elite política regional 
ascendente contra outra já instaurada, bem como deixou indícios de ter 
se estabelecido como uma luta étnica, com forte conotação de cor.
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Ernesto Cerveira de Sena, em sua obra Entre anarquizadores e 
pessoas de costume: a dinâmica política nas fronteiras do Império: Mato 
Grosso (1834-1870) (2009), trata dos ideários e práticas políticas em 
Mato Grosso pós-30 de maio de 1834, considerando que a sedição 
nasceu de uma cisão intraelite, em um contexto histórico marcado por 
xenofobismo,  hostilidades e disputas políticas, disso se originando uma 
facção política com caráter de contrariedade aos lusitanos e ao governo 
provincial (p. 36).

Em pesquisa recente sobre esse acontecimento, intitulada Ex-
periências políticas, ação coletiva e violência: algumas hipóteses sobre a 
Rusga (2014), André Nicácio Lima observou que a experiência da Rusga 
acabou sendo traumática para todos os grupos envolvidos: “[...] para os 
‘adotivos’ e aliados de Gaudie, que foram alvo de violência brutal; para 
muitos Zelosos, que acabaram presos; para os aliados de Poupino, que 
foi assassinado; para os livres pobres e libertos, que foram condenados 
e permaneceram no cárcere por décadas [...].” (p. 187).

Diante desse universo de pesquisas até aqui apresentado, destaca-
se a importância de perscrutar as circunstâncias da insurreição e esboçar 
suas ressonâncias seja por meio do processo investigativo instaurado para 
punir os responsáveis e compreender a motivação do levante, seja mediante 
os discursos construídos logo após a sua ocorrência com o objetivo 
primeiro de reestruturar a província de Mato Grosso e impor-lhe uma 
nova dinâmica. Nesse sentido, as linhas que se seguem visam discutir e 
refletir acerca das mudanças que este acontecimento desencadeou, tanto 
na vida dos indivíduos que dela fizeram parte, quanto, nos enunciados 
do poder que visavam à inserção de novos padrões ordenadores no 
território mato-grossense.
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No Capítulo 1, contextualizam-se os processos de formação dos 
ideários políticos e de estabelecimento do período regencial no Brasil. 
Acompanham-se as circunstâncias nas quais se deram a formação de 
associações políticas e a erupção de discussões referentes aos planos para 
conduzir a política brasileira e de diversos levantes, revoltas, sublevações 
que marcaram o período e o definiram como um dos mais dramáticos 
da história do Brasil. Por fim, também se abordam os embates políticos 
ocorridos em Mato Grosso em um período próximo e anterior à 
ocorrência da Rusga.

No Capítulo 2, averígua-se a situação em que se desenvolveu 
a sedição de 30 de maio de 1834, tomando como ponto de partida a 
noção de que esse conflito representou para seus idealizadores o início de 
uma transformação no cenário político-administrativo mato-grossense. 
Dessa forma, considera-se que esse projeto subversivo se desenvolveu 
como uma manifestação política destinada a reordenar, com base no 
interesse da elite mato-grossense de obter maior força no cenário político, 
tanto as questões políticas quanto as sociais, com isso salvaguardando a 
autonomia do poder legislativo local. Ainda, apresenta-se uma análise 
do Sumário Crime, tendo em vista compreender, a partir do discurso 
jurídico, o processo de produção da “verdade” sobre a Rusga, para o 
qual foram decisivos os depoimentos das testemunhas, que desnudaram 
o acontecimento.

No Capítulo 3, avaliam-se as transformações que o conflito 
proporcionou à província de Mato Grosso, apontando as resoluções 
mais imediatas a sua efetivação, e à vida dos envolvidos diretos. Também, 
procura-se esclarecer as condições a que esses indivíduos foram submetidos 
depois de aprisionados, a situação das cadeias públicas, o tratamento a 
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eles dispensados e, ainda, o descaso e mesmo o esquecimento da sentença 
cabível a cada um deles.

No Capítulo 4, a proposta é elucidar em que medida a Rusga se 
constituiu no estopim para a produção de discursos de poder voltados 
para a intervenção direta na vida da população, contexto no qual a 
instrução pública como a melhor maneira de conceber uma “população 
nova”. Em outras palavras, a instrução pública passou a ser apresentada 
como um dos instrumentos indispensáveis à sistematização e ordenação 
da população que, em Mato Grosso, se mostrava altamente incivilizada 
ao participar da sedição de 1834. Nesse sentido, os presidentes de 
província atribuíram à educação um papel imprescindível no processo 
de criação de um novo sujeito por meio do seu doutrinamento, bem 
como consideraram o levante uma falta de respeito ao decoro, com isso 
justificando da referida intervenção. Nessa perspectiva, em que pesem as 
atrocidades que marcaram o acontecimento, este alcançou sua positividade 
por ter justificado a necessidade da intervenção direta do poder, seja 
mediante a disciplinarização da vida das pessoas, seja por intermédio da 
regulamentação de um discurso com traços acentuados de preocupação 
com a gestão da vida da sociedade cuiabana e mato-grossense.

A reflexão intentada para este texto baseia-se em documentos 
oficiais e manuscritos, entre os quais: o Sumário Crime, transcrito por 
Elizabeth Madureira Siqueira; as falas e os discursos de presidentes 
de província da primeira metade do século XIX; os livros de registros 
de correspondências constantes do Arquivo Público de Mato Grosso 
(APMT); o Código Criminal do Império de 1830; o Código do Processo 
Criminal de 1832; o Ato Adicional de 1834; a Lei Imperial de n. 40 de 
três de outubro de 1834, que dispõe sobre as atribuições dos presidentes 
de província, além de documentos complementares. Portando, tudo isso 
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possibilitou um entendimento sobre a sedição, incluindo os momentos 
que a antecederam e sucederam, e, especialmente, espiar o passado para 
observar os fragmentos de uma noite tão tumultuada e dramática como 
foi a de 30 de maio de 1834 em Cuiabá.

A escolha do termo “sedição” deu-se em razão de sua presença 
na própria documentação da época, no entanto, como se verá adiante, 
o acontecimento foi tratado também como Rusga, nomenclatura mais 
conhecida. Ao longo do texto do Sumário Crime, encontram-se, além 
daquela primeira, denominações diferentes, por exemplo, “o 30 de 
maio”, mas em diversos documentos a nomenclatura “sedição” é a mais 
recorrente. Conforme disposição do Código Criminal do Império de 
1830, a sedição se inseria como um dos crimes contra a segurança interna 
do Império e a tranquilidade pública, um crime contra a segurança do 
Estado, sendo considerada um motim, perturbação da ordem pública, 
revolta e sublevação, assim como anúncio de uma mudança. Nesse sentido, 
concentra-se a atenção no tema das relações de forças desenvolvidas ao 
longo do período em questão.

São analisados os discursos presidenciais, as estratégias voltadas 
para a gestão da vida da população e as relações de poder a partir da 
ideia de Michel Foucault1 especialmente sobre o poder e suas relações 
nas lutas estabelecidas no social, isso configurando a sedição de 30 de 
maio de 1834 como uma ação sobre ações.

Desse modo, entende-se com Foucault que o poder é circular, 
se exerce em rede, transitando entre as diferentes relações, de forma 

1  Foucault (1999 apud DREYFUS; RABINOW, 1995) deixa claro que o poder não 
está presente apenas nas instituições, mas também nas práticas cotidianas, não se 
consubstanciando em um objeto, da mesma forma que não é uma “coisa” que se 
possua; é acima de tudo uma relação e enquanto tal deve ser compreendida a partir 
da sua constituição histórica. 
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a possibilitar o estabelecimento de um jogo de domínio e submissão 
entre os indivíduos, no qual cada um tem a oportunidade de estar em 
evidência em algum momento. Cabe lembrar que o poder é produção, 
desconstrução e reconstrução; a cada momento e em cada lugar, ele 
transforma, acrescenta, diminui, modifica a si mesmo e cada coisa com 
a qual se relaciona.
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CAPÍTULO 1

a Constituição do império num Contexto de Conflitos

Sérgio Buarque de Holanda, em A Herança Colonial – sua 
desagregação (2003, p. 19), considera que “[...] não é demasiado pretender, 
[...] que o longo processo de emancipação terá seu desfecho ineludível com 
o 7 de abril [de 1831]. É a partir de então que o ato de Independência 
ganha verdadeiramente um selo nacional.”. Portanto, os momentos 
posteriores àquela data se estabeleceram como uma nova fase da história 
do país, marcada por muitas agitações e transformações.

A Abdicação de d. Pedro I ocorreu devido a múltiplos fatores, que 
contribuíram para a diminuição de seu prestígio entre os brasileiros, quais 
sejam: a sua resistência em convocar a Assembleia Geral Constituinte no 
ano de 1823, aumentando os questionamentos acerca de seu compromisso 
com o sistema constitucional; as dificuldades financeiras do Império 
brasileiro; suas intervenções na questão sucessória do trono português; 
a Guerra Cisplatina; a repercussão da notícia da destituição de Carlos X, 
ocorrida em julho de 1830, na França; o assassinato do jornalista Libero 
Badaró; as tensões antilusitanas que persistiam, além de outros fatores 
(MOREL, 2003). Esse acontecimento contribuiu para a configuração 
de um novo cenário político, social e jurídico no Brasil, pois, conforme 
previsto no Capítulo V da Constituição Imperial de 1824, uma Regência 
deveria ser instituída em caso de menoridade ou impedimento do 
Imperador (BRASIL, 25 de março de 1824). Nesse sentido, para governar 
o país durante a menoridade de d. Pedro II, o Senado elegeu uma 
Regência Provisória, composta por três senadores: Francisco de Lima 
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e Silva, militar com atuação política consolidada; Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro, advogado formado em Coimbra e ligado ao grupo 
paulista dos Andrada; e José Joaquim Carneiro de Campos, formado em 
Coimbra e que ajudou a redigir a Constituição de 1824 (SCHWARCZ; 
STARLING, 2015, p. 244. A Regência Provisória vigorou por pouco 
mais de sessenta dias, pois em 17 de junho de 1831 foi eleita a Regência 
Trina Permanente, formada pelos deputados José da Costa Carvalho, 
João Bráulio Muniz e, novamente, o senador Francisco de Lima e Silva, 
que governou até fins de 1835.

Com o Ato Adicional, lei n. 16, de 12 de agosto de 1834, que 
alterou e introduziu aditamentos na Constituição de 1824, instituiu-se 
a Regência Una, permitindo a eleição do padre Diogo Antônio Feijó, 
que governou de 12 de outubro de 1835 até 19 de setembro de 1837, 
quando renunciou e deu espaço à Regência Una de Pedro Araújo Lima, 
em vigor até o ano de 1840 e interrompido pelo golpe da maioridade 
(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 244-266). Esse período de governo 
das regências trinas provisórias, trinas permanentes e regências unas foi 
marcado pelo desenvolvimento de associações políticas e, por conseguinte, 
do acirramento de lutas políticas, estimulando diversos conflitos que se 
espalharam por quase todo o Império.

Nos dicionários, podem-se encontrar para a palavra “Regência” 
definições como esta de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010): 

“Ato ou efeito de reger; Direção; Cargo da pessoa ou junta que governa 
um Estado durante a menoridade ou a ausência do soberano [...].”. Essa 
noção descreve, de maneira sintética, o sistema de governo instituído 
no Brasil logo após a Abdicação de D. Pedro I, o qual vigorou de 1831 
até 1840. Todavia, apenas essa interpretação não permite compreender a 
grande complexidade e singularidade desse período marcante da história 
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do Brasil. Segundo Marco Morel (2003. p. 08), “[...] vistas como espécie 
de parênteses ou hiato entre os reinados de dois Pedros (um interregno!), 
as Regências não raro são varridas para debaixo do tapete, ficando apenas 
uma ponta à mostra”.

Em face do exposto, entende-se que o período das Regências foi 
fundamental para a estatização de um país que começava a caminhar com 
seus “próprios pés”. Nessa perspectiva, Luisa Rauter (2011) Pereira afirma 
que naquele tempo se formou e se consolidou o Estado Nacional brasileiro, 
bem como se deu o acirramento de lutas políticas e “[...] a contestação do 
projeto monárquico vitorioso após a Independência e a constante ameaça 
à ordem política e social por rebeliões escravas, populares e de elites locais.” 

(p. 96). Igualmente, Ariel Feldman (2006) avalia que aqueles nove anos 
foram de vital importância para a configuração do Brasil como Estado 
Nacional, porém, até que se engendrasse a noção de pertencimento e 
identidade comum, ocorreram recorrentes cisões no âmbito político-social, 
sendo necessário, num primeiro momento, solidificar internamente as 
estruturas políticas imperiais, “[…] para então se poder pensar em uma 
possível consciência nacional. Os movimentos políticos desencadeados 
na primeira metade do século XIX são sintomáticos, e demonstram 
como o processo de construção da nação foi lento e desigual no Brasil.” 
(p. 6). Nesse sentido, esse período, no Brasil, se caracterizou como uma 
fase de estruturação do Estado.

Dessa forma, o período regencial brasileiro se instituiu numa 
época, ao mesmo tempo, rica e conturbada, constando tanto de 
associações políticas, quanto de acirramentos de lutas nesse setor, as 
quais se espalharam por quase todo o Império. Em observância a esses 
fatos, Morel considera esse o contexto da explosão da palavra pública e 
da manifestação da pluralidade das ideias: “[…] [um período que] se não 
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foi puramente ‘desordeiro’, também não significou somente expressão de 
posições monolíticas e definidas. […] foi, portanto, tempo de esperanças, 
inseguranças e exaltações, tempo de rebeldia e de repressão.” (p. 10).

Nesse mesmo percurso investigativo, Ilmar Rohloff de Mattos 
(2004) observa que os anos posteriores à Abdicação foram anos vividos 
intensamente, marcados por forte agitação política e social. Em diversos 
lugares, como o “[...] Parlamento, nas casas, nos pasquins e até mesmo 
nas ruas e praças públicas […].”, faziam-se presentes ideários políticos 
diversos, dentre os quais, “[…] os que pretendiam dirigir os destinos de 
uma sociedade que julgava ter completado sua emancipação da tutela 
metropolitana, expunham suas ideias e programas, procuravam viver 
seus sonhos e utopias, expressavam seus temores e angústias.” (p. 13).

Foi no período correspondente à Regência que aconteceram os 
maiores confrontos, e estes entraram para o discurso histórico sob o nome 
de movimentos regenciais. Também, intensificou-se a participação na 
vida pública especialmente de membros da elite provindos do grande 
comércio, do alto escalão militar e das grandes propriedades, entre outros 
grupos que passaram a compor o cenário político brasileiro, então em 
processo de elaboração das bandeiras de luta, ou seja, de formação de 
ideias políticas que tratavam da maneira pela qual deveria ser desenvolvida 
a nova fase política do Império brasileiro.

Marcello Basile (2006, p. 349) corrobora essas afirmações ao 
indicar que nesse período foram desenvolvidos os “[...] espaços de 
sociabilidade política, como a imprensa, as manifestações cívicas, os 
movimentos de protesto ou revolta e as associações.”. No caso destas 
últimas, a maioria delas buscava reunir membros que estivessem dispostos 
a fazer com que o Brasil trilhasse caminhos mais tranquilos, isso tendo 
estimulado e propiciado o surgimento de entidades e/ou associações 
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políticas, literárias, pedagógicas, artísticas, científicas, econômicas, 
corporativas, filantrópicas e de auxílio mútuo etc. (AZEVEDO, 1885). 
Basile (2004. p. 259) acrescenta que a Regência foi “[...] uma das fases 
mais ricas e singulares em termos de organização, discussão e participação 
políticas, […] também o mais agitado e conturbado da história do Brasil.”, 
pois, congregando diversas facetas, esse período realçou as associações 
reunidas a partir de ideologias e bandeiras que, com o correr do tempo, 
passariam a ser mais bem definidas. De acordo com Emília Viotti da 
Costa (1999, p. 144), três facções lutaram pelo poder: “[...] a primeira, 
de tendências conservadoras, favoreceria a centralização e apoiava em 
princípio o imperador; a segunda, mais liberal, pretendia dar maior 
poder ao parlamento [...]” e, em outra ponta, a terceira facção, “[...] 
mais democrática, favorecia a descentralização, o sufrágio universal e a 
nacionalização do comércio”.

Essa falta de unidade foi um dos fatores decisivos para a eclosão 
de diversas sedições, rebeliões, revoltas e motins, em razão do que o 
período ficou conhecido como um dos mais violentos da história do Brasil 
(MOREL, 2003, p. 65). Na visão de José Murilo de Carvalho (2003), 
as divergências presentes no seio da própria elite, em disputa pelo poder, 
foram decisivas para o advento de rebeliões por diferentes partes do país, 
bem como contribuíram para a elaboração das diferentes ideologias que 
viriam a configurar os partidos. O autor ainda destaca que

[...] pelo próprio fato de parte da elite estar vinculada 
ao Estado e pelo fato de que em sua maioria provinha 
de setores de classe dominante, os conflitos a que 
davam margem as divergências eram de natureza 
limitada [...]. [Dessa forma,] [...] os conflitos [que] 
apontavam na direção de um confronto aberto 
interclasse passavam à margem da elite nacional e 
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circunscreviam-se a lideranças regionais ou locais.  
(p. 231).

Como se pode perceber, foi esse um tempo agitado, apesar 
de curto. Na verdade, esse foi considerado o período mais intenso, 
uma vez no seu decorrer foram tomadas decisões importantes para o 
desenvolvimento de um país independente. Ia se firmando um contexto 
de formação de ideologias políticas, setor em que se acirravam os embates, 
majoritariamente gestados no âmbito de uma elite oriunda das grandes 
propriedades, do serviço militar e do comércio (CARVALHO, 2003).

Morel compreende que “[...] o período regencial pode ser visto 
como um grande laboratório de formulações e de práticas políticas 
e sociais.” (p. 9). Dessa forma, a agitação que marcou esse contexto 
contribuiu para a criação, no Brasil, de diferentes associações políticas 
reunidas sob insígnias divergentes. Como destacado há pouco, a falta 
de unidade da elite brasileira proporcionou a formação de três grupos 
políticos, quais sejam os liberais moderados, os liberais exaltados e os 
conservadores (apelidados de Caramurus), todos eles postos à frente 
de diferentes conflitos que sacudiram o Brasil na primeira metade 
dos oitocentos.

Ilmar Mattos, já referido, verifica que liberais e conservadores 
atuavam na política da mesma maneira, embora constituíssem grupos 
diferentes e concebessem de formas distintas o modo pelo qual a 
consolidação e a expansão do Poder Central deveriam ser conduzidas. 
Nesse sentido, o autor explica que os liberais davam atenção e importância 
tanto aos poderes políticos estabelecidos pela Constituição Política Imperial 
de 1824, quanto à hierarquização desses poderes, bem como sustentavam 
a superioridade do Corpo Legislativo em relação à “Câmara temporária”, 
pois com isso seria afiançada a soberania nacional independente, que 
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vinha sendo ameaçada “[...] pela presença ainda avassaladora do elemento 
português, visto como absolutista e recolonizador, e que emprestava o 
colorido à ‘Restauração dos Saquaremas’.” (p. 153). Ainda segundo as 
ponderações de Mattos, a oposição entre liberais e conservadores era 
acirrada, uma vez que estes últimos discordavam da ideia se concentrar 
nas mãos dos representantes da nação a responsabilidade de escolha 
das políticas “o bem do país”. Nesse sentido, a crítica a essa perspectiva 
recaía na ideia de que o Poder Executivo se tornaria uma mera comissão 
do Poder Legislativo, causando confusão acerca da responsabilidade de 
cada um dos poderes, e que “[...] o Poder Moderador estaria atingido e 
sua definição constitucional, pois não mais teria a necessária liberdade 
para demitir um ministro que estivesse executando uma política  
alheia.” (p. 157).

A dinâmica política instaurada na Regência englobou diferentes 
grupos políticos que guardavam interesses diversos quanto à condução 
política do Império brasileiro. Além disso, à medida que se se consolidava 
como um “laboratório de formulações e práticas políticas”, esse período 
se tornava palco e motivo do desencadeamento de inúmeros debates e 
rebeliões, bem como da formação, secreta ou não, de associações políticas 
com propósitos específicos.

Sendo assim, os grupos formados lutavam por objetivos e interesses 
divergentes. Os liberais moderados, por exemplo, que ocupavam a posição 
central do campo político, pretendiam, entre outras ações, adentrar o 
campo político-institucional para reduzir os poderes concernentes ao 
imperador e conferir “[…] maiores prerrogativas à Câmara dos Deputados, 
autonomia ao Judiciário, e [garantir] a observância dos direitos (civis, 
sobretudo) de cidadania previstos na Constituição, instaurando uma 
liberdade moderna [...].”, que não ameaçaria a ordem imperial (BASILE, 
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2006, p. 350). Por conseguinte, os liberais moderados entendiam que essas 
mudanças estavam a cargo das ações dos homens bons2, que garantiriam 
o respeito aos princípios da ordem legal e cujas decisões seguiriam de 
perto o que constava na lei. Como se verá mais à frente, essa preocupação 
em instaurar “[...] uma liberdade moderna, que não ameaçasse a ordem 
imperial [...].”, se tornaria uma das características mais fortes da Sociedade 
Defensora da Liberdade e Independência Nacional, associação política 
que serviu de modelo para o estabelecimento da Sociedade dos Zelosos 
da Independência de Mato Grosso, grupo responsável pela organização 
da sedição de 30 de maio de 1834 em Cuiabá.

Já a bandeira dos liberais exaltados, compondo a esquerda do 
campo político e, assim, demonstrando interesses mais radicais, seguia um 
caminho diverso do percorrido pelos moderados: as reformas políticas e 
sociais pretendidas eram muito mais profundas e interviriam diretamente 
na vida de todos os que compunham a sociedade brasileira de então. O 
grupo objetivava reunir princípios liberais e democráticos, figurando 
entre seus interesses o a implementação de reformas políticas e sociais 
por meio do estabelecimento de uma república federativa, assim como 

“[…] a extensão da cidadania política e civil a todos os segmentos livres 
da sociedade, o fim gradual da escravidão, uma relativa igualdade social 
e até uma espécie de reforma agrária.” (BASILE, 2006, p. 350). Por 
esses interesses, os liberais exaltados representavam o grupo político 
mais radical da época.

Os interesses eram divergentes e, consequentemente, acabavam 
resultando em desordens, porquanto as diferentes facções lutavam para 

2  “[...] a elite, que dispunha de conhecimentos jurídicos e preparação intelectual, de-
veria ocupar os cargos de juiz de paz e a presença dos seus interesses nessa função iria 
assegurar que o Estado agiria dentro dos limites legais, permitindo a prosperidade 
local.” (COSER, 2008, p. 77).
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que a sua concepção de vida em sociedade e política fosse a vencedora. 
Tais divergências eram, pois, representativas de uma cisão no cenário 
político, a qual colocava cada grupo em lados opostos. Os conservadores 
se localizavam à direita e sustentavam os interesses mais tradicionais, 
buscando a continuidade de uma estrutura que não se sustentava naquele 
momento. Desse modo, teciam severas críticas à Abdicação de d. Pedro 
I, em 1831, manifestando-se totalmente contrários a qualquer tipo de 
reforma na Constituição Política Imperial de 1824: “[…] defendiam 
uma monarquia constitucional fortemente centralizada, nos moldes do 
Primeiro Reinado, chegando, em casos excepcionais, a nutrir anseios 
restauradores.” (BASILE, 2006, p. 350).

Nesse período, era recorrente a diversidade de ideias acerca 
da condução da política brasileira em relação à qual a oposição entre 
os diversos grupos prejudicava a ordem e a tranquilidade do Império. 
Nesse contexto, foi a falta de integração entre os ideários políticos que 
impulsionou o desenvolvimento, em várias localidades, dos movimentos 
de cunho transformador que marcaram o período regencial brasileiro 
(MALERBA, 1999).

Destaque-se aqui que as rebeliões ocorridas durante a Regência 
também se deveram à dificuldade de “dominação nacional” por parte 
do Governo Central, o que possibilitou a formação de poderes locais em 
torno das facções regionais, cuja maioria esteve à frente das sublevações, 
isso evidenciando com mais força ainda as rivalidades dentro da elite 
brasileira daquele momento.

Diante disso, a fim de fazer resistência ao governo de d. Pedro 
I, um pouco antes de sua Abdicação, constituiu-se em 29 de março de 
1831, na capital de uma das mais importantes províncias do Império, a 
província de São Paulo, a Sociedade Defensora da Constituição e das 
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Leis, que valorizava a Constituição, a liberdade e o sentimento patriota 
que lentamente começava a ser cunhado (AZEVEDO, 1885). Aliás, 
depois disso, novas associações dessa natureza foram se formando, e 
várias facções políticas passaram a definir suas ideologias para garantir 
que a proteção do Império do Brasil fosse bem-articulada. Com esse 
objetivo, em 10 de maio de 1831, no Rio de Janeiro, foi fundada a 
Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, que 
aglutinou grande número de adeptos e se ramificou por diversas províncias, 
chegando a alcançar a expressiva marca de mais de 90 instituições  
(MOREL, 2003, p. 36).

Diferentes de sociedades secretas como a Maçonaria, tais sociedades 
políticas passaram a se utilizar dos periódicos como ferramenta importante 
para a difusão de suas críticas e posições políticas. A maioria das agremiações 
tinha o próprio jornal, garantia de que sua maneira de fazer e entender a 
nova fase política do Brasil seria realmente disseminada (MOREL, 1999).

No Rio de Janeiro, a Sociedade Defensora da Liberdade e 
Independência Nacional produzia e sustentava jornais como O Homem 
e a América, principal responsável pela divulgação das ideologias e 
contestações da entidade. Além desse, outros, entre os quais o Aurora 
Fluminense, Astréa, O Sete de Abril e o Censor Brasileiro, se firmavam 
como meios indispensáveis à propagação dos ideais e das argumentações 
da associação. Ressalte-se que as críticas noticiadas se prestavam à 
desqualificação do oponente, instalando uma polêmica que agitava o 
embate entre as facções e favorecia as “[...] disputas entre adversários 
e aliados, fundadas geralmente na dicotomia valorização/depreciação.” 
(MOREL, 1999, p. 252).

Forjada em um período de transição marcado por grande 
efervescência e exaltação dos ânimos nas mais vastas regiões do Império, 
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a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional tinha 
por objetivo primeiro sustentar a liberdade e a independência da nação 
brasileira, assim como contribuir para a preservação da ordem e da 
tranquilidade pública. Para reunir membros que compartilhassem dos 
mesmos ideais políticos e sociais, a entidade acabou criando um grupo 
doutrinal para garantir a manutenção dos princípios ordenadores do 
Estado (BASILE, 2006). Quando de sua criação, tinha um caráter 
suprapartidário, mas a preponderância de membros associados aos 
moderados já era tão significativa, que se tornou a maior e mais importante 
associação política do período regencial. Além dessa organização, existiram 
outras que representavam respectivamente os interesses dos exaltados e dos 
conservadores, sendo os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento da 
Sociedade Federal Fluminense3 e os últimos, da Sociedade Conservadora 
da Constituição Jurada do Império do Brasil4 e da Sociedade Militar.

A Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional 
era composta exclusivamente por homens que, reunidos em torno dos 
moderados, se apresentavam como defensores ferrenhos da ordem, da 
tranquilidade pública e das leis. Assim, rechaçando totalmente a ideia de 
restauração, ou “revolução”, que ia contra a liberdade constitucional do 

3  Essa sociedade igualmente alcançou certo número de ramificações e, de acordo com 
Silvia Carla Pereira de Brito Fonseca (1834), ao se instalar na província de Pernam-
buco, apresentava um caráter público e pretendia desenvolver “[...] a discussão da 
necessidade da Federação e dos meios de conseguir quanto antes sem ilegalidades 
e perturbações.”, embora isso desencadeasse perseguição por parte da Câmara Mu-
nicipal de Recife, que a acusaria de “perturbadora da ordem e criminosa”. Também 
a respeito da Sociedade Federal Fluminense, Azevedo (1885. p. 302) afirma que 

“Eram seus fins sustentar a liberdade da pátria, propalar ideias claras e exatas sobre o 
sistema federativo mostrando suas vantagens, empregar todos os meios legais para 
consegui-lo e consolidá-lo.”.

4  “Era seu fim político o regresso de D. Pedro ao Brasil, e o restabelecimento nas 
posições oficiais dos homens que o serviram e sustentaram no decênio de 1821 a 
1831.” (AZEVEDO, 1885, p. 304).
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país independente, pretendiam traçar caminhos e metas fundamentadas 
no que prescrevia a lei e, nesse sentido, “[...] plantar as doutrinas da 
ordem e da legalidade repelindo as tentativas dos inimigos das leis.” 

(AZEVEDO, 1885).

Como o propósito de regulamentar a independência nacional 
de maneira ordenada, respeitando as leis e necessidades do Estado, a 
associação levantou, entre outras, a bandeira em defesa do fim do tráfico 
negreiro para o Brasil, que já havia sido abolido pela lei de 7 de novembro 
de 1831. A sociedade também se dedicou à construção de uma casa de 
correção e à melhoria das prisões no Rio de Janeiro, além de ter se engajado 
no auxílio à ação das autoridades públicas (BASILE, 2006, p. 378).

Ainda, contribuiu para que seus membros tivessem alto grau 
de visibilidade na sociedade, em razão do que o número de integrantes 
aumentou significativamente, aumento esse previsto no estatuto, que 
estabelecia um número ilimitado de associados. No entanto, para se 
associar, o candidato era submetido a um processo de seleção que 
compreendia três etapas distintas: primeiramente, ser indicado por 
um membro do Conselho; em seguida, ser aceito pela Comissão de 
Exame; e, na sequência, ser aprovado com dois terços dos votos. Depois 
disso, “[…] ainda teria que desembolsar 2$000 réis para a entrada e 
$500 réis para a mensalidade (artigo XV).” (BASILE, 2006, p. 352) e 
se envolver ativamente nas assembleias semanais, com duração de duas 
horas. Contudo, a participação na associação poderia ser revista nos  
seguintes casos:

[…] 1º – o Sócio, que se declarar inimigo da 
Liberdade, e Independência Nacional; 2º – o que 
for perturbador do sossego público, chamando 
indivíduos para se reunirem criminosamente, ou 
formando parte desses ajuntamentos ilícitos, os 
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concitar a alterar a ordem social; 3º – o que for 
convencido de caluniador na presença da Sociedade; 
4º – o que tiver sido banido por sentença; 5º – o que 
infringir os Estatutos, principalmente perturbando 
gravemente a ordem da Sociedade (artigo XXII). A 
expulsão deveria ser requisitada e justificada por 
um dos membros do Conselho, corroborada pela 
Comissão de Exame e aprovada por dois terços 
dos membros presentes, cabendo apelação ao 
próximo Conselho eleito (artigos XXIII e XXIV). 
(BASILE, 2006, p. 352).

Idealizada e liderada inicialmente por Antônio Borges da Fonseca, 
a associação teve continuidade nas mãos de Evaristo da Veiga, que esteve 
à frente da entidade até o final de suas atividades, por sua vez relacionado 
ao surgimento do Regresso Conservador de 1837, então considerado “[...] 
um dos grandes responsáveis pelo sepultamento da Defensora e do grupo 
político que a sustentava.” (BASILE, 2006, p. 373). Em suma, a Sociedade 
Defensora da Liberdade e Independência Nacional notabilizou-se por ter 
sido fiel representante dos ideais dos liberais moderados, protetora do 
governo regencial e das reformas constitucionais e, portanto, opositora 
das ações dos conservadores. As associações por meio de sociedades 
políticas tiveram grande influência tanto para o surgimento dos conflitos 
que invadiram a esfera pública, quanto para a eclosão, naquela fase de 
incertezas, de novas condutas e pensamentos políticos e sociais.

Embates políticos em Mato Grosso

Antes de as associações políticas que, na primeira metade do século 
XIX, já se haviam instituído no país terem se formado na província de 
Mato Grosso, esta vivenciou, momentos antes da Independência do Brasil, 
em 1822, conflitos entre as elites políticas estabelecidas em Cuiabá e na 
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cidade de Mato Grosso (atual Vila Bela da Santíssima Trindade), as quais 
disputavam a hegemonia do poder provincial. Em 1821, a reformulação da 
elite política que estava à frente da administração de Cuiabá teve início com 
a deposição do último Governador, o Capitão-general Francisco de Paula 
Magessi Tavares, em 20 de agosto de 1821. A destituição desse dirigente, 
de certo modo, foi resultado da luta encabeçada pela elite política cuiabana, 

“adestrada nos estamentos militar e burocrático, bem como na prática 
do comércio e no exercício da política municipal.” (ROSA, 1976, p. 49) 
para que Cuiabá se tornasse a sede político-administrativa da província.

Esses “homens bons” se uniam em torno do objetivo comum 
de conseguir aumento nas verbas normalmente destinadas às sedes de 
governo e garantir maior participação em cargos administrativos. O 
interesse em transferir a sede administrativa para Cuiabá vinha sendo 
ambicionada em razão dos benefícios que isso poderia render junto ao 
poder institucionalizado. No entanto, havia um descontentamento da 
elite política cuiabana em relação ao governo de Magessi, ligado aos 
impostos, e o desejo de consolidar a hegemonia cuiabana impeliu esse 
grupo a conspirar para a deposição do governante. O grupo era formado 
pelo militar e dono de imóveis, Jerônimo Joaquim Nunes; pelo militar, 
político e “proprietário urbano”, André Gaudie Ley; pelo militar e 
comerciante Antônio Navarro de Abreu; pelo militar e comerciante João 
Poupino Caldas; pelo padre José da Silva Guimarães; e pelo proprietário 
rural e tesoureiro da provedoria dos ausentes, Antônio Correa da Costa 
(ROSA, 1976, p. 33).

A deposição do governador desencadeou um “[...] sentimento 
de supremacia [no] grupo político de Cuiabá e que vai dar vazão a uma 
série de mudanças político-administrativas, acompanhando, inclusive, o 
contexto político nacional.” (SOARES, 2003, p. 37).  Segundo Carlos 
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Alberto Rosa (1976, p. 33), a elite política cuiabana, “[...] já acostumada 
a ver em Cuiabá o centro econômico, militar, político e administrativo 
de Mato Grosso desde os tempos de Oeynhausen5 [...]”, recebeu com 
satisfação “[...] notícias trazidas do Rio por Antônio Navarro de Abreu a 
18 de agosto de 1821, sobre a destituição dos governadores da Bahia e São 
Paulo, substituídos por Juntas Governativas.”. Essa alternativa respondeu 
ao interesse da elite política, “unida por laços de parentesco e interesses 
comuns”, em pôr fim ao governo de Francisco de Paula Magessi Tavares.

Nos Anais do Senado da Câmara de Cuiabá (1719-1830) (2007, 
p. 239), consta que a deposição de foi classificado pela elite política 
cuiabana como resultado da tirania que o então Governador e Capitão-
general havia imposto à província de Mato Grosso:

[...] Ninguém ousara negar que a Província de Mato 
Grosso se achava oprimida por jugo tirânico: por 
isso a Tropa da 1ª e 2ª linha, Clero e Nobreza, e 
Povo, conhecendo-se com forças para derrubar o 
antigo edifício, erigir um novo, se ajuntarão nas 
Casas da Câmara, e Paço do Conselho dela e o 
Excelentíssimo Reverendíssimo Bispo Diocesano, 
e Deputado o Tenente Coronel Jeronimo Joaquim 
Nunes, o Capitão Mor João José Guimarães e 
Silva, o Reverendo Vigário Geral Agostinho Luiz 
Gularte Pereira, o Tenente Coronel Felix Merme; 
o Tenente Coronel Antônio Navarro de Abreu, o 
Capitão Luiz Bitancourt o Sargento Mor André 
Gaudie Ley, e o Reverendo José da Silva Guimarães, 
desapossando assim a aquele Governador, sem que 
todavia houvesse nem a menor efusão de sangue, e 
nem a mais leve desordem.

5  João Carlos Augusto de Oeynhausen-Gravenburg foi o penúltimo Governador e 
Capitão-General da Capitania de Mato Grosso (1807-1819) e, a partir de 1812, 
passou a residir em Cuiabá.
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Conforme André Nicácio Lima (2010, p. 272-3), apenas dois 
dias após a deposição foi estabelecida a Junta Governativa Provisória em 
Cuiabá, revelando, a julgar por esse curto espaço de tempo, “[...] que não 
houve participação de nenhuma outra parte da província no processo 
eleitoral.”. Por isso, a cidade de Mato Grosso “[...] elegeu uma Junta no 
dia 11 de setembro, acusando a ilegalidade do governo cuiabano.” (p. 
273). Nesse contexto, explicitou-se ainda mais a rivalidade entre Cuiabá 
e Mato Grosso, uma relação que vinha sendo marcada por divergências 
desde o período colonial. Durante o mandato das Juntas Governativas 
em ambas as localidades, os embates convergiram, entre outros fatores, 
para a busca da legitimidade do governo até

[...] 5 de janeiro de 1823, quando chegam a Cuiabá 
as notícias da Independência e da Coroação [de 
d. Pedro I], o grupo cuiabano, representado por 
João Poupino Caldas, Jeronimo Joaquim Nunes e 
Antônio Corrêa da Costa (além de Félix Merme), 
é quem assina a participação oficial à Câmara de 
Cuiabá. (ROSA, 1976, p. 47-48).

Esses enfrentamentos desencadearam conflitos políticos 
intermináveis na província de Mato Grosso, onde a primeira metade do 
século XIX foi marcada por diversos acontecimentos que a tumultuaram. 
Depois da Abdicação de D. Pedro I, em 1831, a agitação política se 
fez presente nas reações contrárias à participação de portugueses na 
administração provincial: “[...] o ano de 1831 marcou a canalização das 
insatisfações contra os brasileiros adotivos, então considerados responsáveis 
pelos problemas socioeconômicos que afligiam a região.” (CORRÊA, 
2000, p. 54, grifo do autor). A partir de 1833, a elite política de Cuiabá, 
que apresentava tendências nativistas, passou a ter maior participação 
na “máquina administrativa”, o que se espalhou por toda a província 
na medida em que “[...] o partido nativista conquistou, além de cinco 
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cadeiras da Câmara de Cuiabá, assentos no Conselho Geral, a metade 
do Conselho do Governo e também a cadeira de deputado por Mato 
Grosso na Assembleia Geral.” (CORRÊA, 2000, p. 61). Apesar dessa 
ampliação de influências no âmbito político, “[...] a presidência ainda 
estava em mão dos partidários da [...] antiga elite, cujos membros, fossem 
eles nascidos em Portugal ou no Brasil, eram chamados caramurus [...].” 
(SENA, 2009, p. 39).

Essa busca por poder político na província mato-grossense foi 
um dos fatores mais decisivos para a eclosão da Rusga, na noite de 30 
de maio de 1834, em Cuiabá e arredores, um acontecimento que deu 
nova configuração ao cenário político-administrativo de Mato Grosso, 
de modo que antigas figuras saíram de cena para a entrada de outras. 
Vale destacar que a idealização da sedição surgiu no seio da associação 
política que recebeu o nome de Sociedade dos Zelosos da Independência  
de Mato Grosso.

A Sociedade dos Zelosos da Independência de Mato Grosso: a 
união dos liberais

No contexto mato-grossense de tendências nativistas, antilu-
sitanismos e de defesa da independência do Brasil, alguns anos após o 
nascimento do Império do Brasil e da fundação da Sociedade Defensora 
no Rio de Janeiro, surgiu, na cidade de Cuiabá, a Sociedade dos Zelosos 
da Independência de Mato Grosso, sendo, nas palavras de Elizabeth 
Madureira Siqueira (1992, p. 26), “[...] os principais membros dessa 
sociedade [...] pessoas de projeção social, sendo em sua maioria pro-
prietários, comerciantes, militares de carreira, e profissionais liberais.”. 
Idealizada por Antônio Luiz Patrício da Silva Manso, à época membro 
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e Secretário do Conselho de Governo da Província de Mato Grosso 
(MAGALHÃES, 1929, p. 81), a entidade emergente seguia o exemplo 
de outras que haviam sido criadas pelo país, especialmente a Socieda-
de Defensora da Liberdade e da Independência Nacional. De acordo  
com Siqueira,

A Sociedade dos Zelosos da Independência, fundada 
em 1833, com sede em Cuiabá, mostrou seu 
atrelamento à Sociedade Defensora da Liberdade 
e da Independência Nacional. Seus quadros eram 
compostos tanto de elementos moderados, como 
de exaltados, e em seu Estatuto deixava claro o 
propósito de preservar a independência, conservar a 
ordem e tranquilidade pública e, sobretudo, zelar pela 
Constituição do Império brasileiro. […] podemos 
afirmar que em seu bojo abrigava as duas facções 
liberais, e coube aos exaltados a condução política 
e militar da Rusga. A ala dos liberais moderados 
desejava afastar os portugueses e adotivos, seja 
dos cargos públicos, seja da condução política da 
Província. Para que isso ocorresse interferiram junto 
ao Conselho de Governo, do qual muitos deles 
faziam parte, e também junto à Câmara Municipal 
de Cuiabá, onde constituíam maioria absoluta. […] 
A facção exaltada, além das reivindicações desejadas 
pelos moderados, objetivavam que a Província fosse 
dirigida por elementos da terra, não querendo aceitar 
Presidentes de província, nem Comandantes de 
Armas nomeados pela Regência, chegando em 
muitas ocasiões a repudiar a figura de Dom Pedro 
II e, consequentemente, o sistema monárquico.  
(p. 27-28).

Caracterizada como uma sociedade política, a associação era 
movida pelo objetivo de tomar o poder político da província de Mato 
Grosso. Ao se estabelecer em um período no qual a tentativa de sociabi-
lidade e a união da nação começavam a ser instituídas, a nova sociedade 
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atuava em defesa da independência e, diferente de outras associações 
espalhadas por diversas regiões do Império brasileiro, era representada 
por membros com ideais liberais, de modo que moderados e exaltados 
se encontravam unidos em torno de uma mesma sociedade, definindo 
seus objetivos a partir de características de ambas as partes.

Coube ao paulista Antônio Luiz Patrício da Silva Manso a 
iniciativa de criar uma associação política que se espelhasse em outras já 
estabelecidas (MAGALHÃES, 1929, p. 81) cujo estatuto foi publicado 
em 13 de novembro de 1833, na edição de número 489 do jornal A 
Matutina Meyapontense, nas páginas reservadas às notícias da província 
de Mato Grosso, onde ainda não havia tipografia, que foi providenciada 
apenas em 1838, no governo do então presidente Antônio Pimenta 
Bueno. No estatuto, os ideais moderados e exaltados mesclavam-se 
dando forma e conteúdo aos objetivos principais da Sociedade dos 
Zelosos da Independência de Mato Grosso, como exposto no artigo1º do  
documento legal:

O fim desta sociedade é procurar ligar pelos mais 
estreitos laços os verdadeiros Brasileiros, habitantes 
da Província de Mato Grosso, por meio da instrução 
nos seus deveres; e de mútua coadjuvação para 
assegurar a Independência do Brasil, e fazer 
resistência legal à tirania onde quer que esta se 
achar. (SIQUEIRA, 1992, p. 339).

Observa-se, portanto, que o mote primordial dessa sociedade, 
em torno do qual giravam as reuniões de seus componentes, era decla-
radamente a conservação, a sustentação da independência nacional por 
meio da “instrução” e da “resistência à tirania”, que, aliás, representavam 
os ideais, moderados e exaltados, respectivamente. 
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A trajetória dos Zelosos da Independência em Mato Grosso não 
deixou dúvidas quanto ao caráter predominante da facção exaltada dentro 
da entidade, especialmente quando enfatizaram, em diversos momentos, 
que chegara o momento de erigir um “Brasil para os brasileiros”. Suas 
ações se tornaram alicerce para a conquista do pretendido prestígio político,  
tanto que, no mesmo ano de sua formação, em 1833, conseguiram ser 
a maioria na eleição para a Câmara de Cuiabá, bem como elegeram seu 
idealizador, Antônio Luís Patrício da Silva Manso, para representar a 
província como deputado na Câmara Geral no Rio de Janeiro, entre 
1834 e 1837 (SENA, 2009, p. 38-39).

Os associados, combatendo todos os que se opunham ao ideal 
da associação, se organizavam e galgavam posições significativas na 
política da província, mas ainda se viam excluídos do principal grupo. 
Congregavam-na membros pertencentes ao alto e médio escalão da 
sociedade mato-grossense, entre os quais, o juiz de Fora, depois juiz de 
Direito, Pascoal Domingues de Miranda; o comerciante e fazendeiro 
de gado José Alves Ribeiro; o Vereador Bento Franco de Camargo; o 
Professor de Lógica, Vereador e membro do Conselho do Governo, Brás 
Pereira Mendes; o Capitão e promotor público José Jacinto de Carvalho; 
o tenente-coronel da Guarda Nacional, Caetano da Silva Albuquerque; e 
o professor de primeiras letras e ajudante da Guarda Nacional, Eusébio 
Luís de Brito. Num primeiro momento, os membros dos Zelosos 
foram dirigidos pelo presidente e idealizador da entidade Antônio Luiz 
Patrício da Silva Manso e pelo coronel João Poupino Caldas (SIQUEIRA, 
1992; CORRÊA, 2000).

Por agregar personagens tão distintos, a Sociedade dos Zelosos 
da Independência de Mato Grosso guiava-se por seu estatuto, que previa 
um número determinado de sócios e definia que a admissão de novos 
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membros se daria mediante indicação interna, votação e aprovação pela 
maioria absoluta dos já associados (artigo 2º). Uma vez aceito, o sócio 
deveria contribuir com uma quota “voluntária” e exercer determinadas 
funções nas comissões formadas pela sociedade (artigo 3º). Sob a direção 
de uma equipe composta por um presidente, um secretário, um suplente, 
um tesoureiro e um coletor e encarregada do andamento dos trabalhos 
e do prosseguimento das deliberações que envolvessem as questões 
tratadas em sessão (artigo 4º), os Zelosos se reuniam em sessões gerais a 
cada três meses, havendo a possibilidade de convocações para reuniões 
extraordinárias (artigo 5º) (SIQUEIRA, 1992, p. 339).

Na sociedade, a ala dos moderados se concentrava em exercer 
pressão junto ao poder constituído de Mato Grosso para que pudesse 
interferir nas decisões fosse por meio do voto fosse por intermédio da 
angariação das forças armadas. Já a ala exaltada, que expressava o caráter 
mais radical da associação, envidava esforços para que fossem punidos 
políticos conservadores que há muito tempo conduziam a política e a 
economia da província, tendo em vista o desejo de que os representantes 
nativos estivessem na direção da política local.

De todo modo, a associação dos liberais selou a união dos destinos 
de alguns dos participantes da sedição de 1834 que visavam se ascender 
na política mato-grossense e compartilhavam o objetivo comum de 
resguardar a Independência do Brasil, bem como reestruturar o cenário 
político da província, em cuja possibilidade acreditavam desde que 
tivessem a oportunidade de estar à frente de cargos de maior prestígio 
na política mato-grossense, entre eles os de Comandante das Armas e de 
presidente da província. Depreende-se das circunstâncias apresentadas 
que a exaltação da contestação do poder vigente imperou em Mato 
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Grosso, ampliando os embates com os brasileiros adotivos e o temor 
pela restauração (CORRÊA, 2000).

Sedições, rebeliões e motins: a Regência em meio a conflitos

O conjunto de sedições, rebeliões, motins, entre outros 
movimentos que marcaram o período das Regências e eclodiram em 
diversas partes do Brasil pode ser visto como resultado do embate radical 
que predominou, naquela conjuntura política, com ideias divergentes 
sobre a condução da administração do país, especialmente em face da 
tentativa de centralização já iniciada no primeiro reinado (SCHWARCZ; 
STARLING, 2015, p. 250). Participaram dos movimentos “homens 
notáveis”, vistos com bons olhos pela sociedade, acerca do que Mattos, 
já mencionado, destaca:

[...] dos numerosos movimentos que abalaram o 
Império do Brasil durante duas décadas, desde 
a abdicação de D. Pedro I, participaram tanto 

“proprietários, capitalistas, pais de família”, quanto 
“uma massa enorme de homens ferozes, sem moral, 
sem religião e sem instrução alguma” além de “nuvens 
de nagôs e minas”. Observemos, contudo, que 
embora movidos por razões diversas e perseguindo 
objetivos distintos, todos esses elementos eram vistos 
de maneira idêntica pela violência institucionalizada. 
Eram vistos como cometendo crimes públicos, na 
classificação do Código Criminal: conspirações, 
rebeliões, sedições e insurreições. (p. 124).

Como dito nesse excerto, ao longo do período regencial, uma 
série de diferentes personagens esteve envolvida nos conflitos, cada qual 
defendendo interesses próprios. Assim, é possível considerar que tais 
divergências se instituíam a partir de perspectivas diversas, haja vista 
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os esforços dos diferentes grupos políticos e sociais tomarem caminhos 
opostos (MALERBA, 1999). Seguindo essa linha de raciocínio, note-se 
que a ocorrência da Rusga em Cuiabá foi assimilada por seus participantes 
sob pontos de vista divergentes, de sorte que, por um lado, a elite 
política privilegiava o alcance de cargos e de maior prestígio, por outro, 
a população de livres e pobres visava algo mais imediato, por exemplo, 
as riquezas a serem conquistadas no momento da sedição. Nesse sentido, 
Pereira (2011, p. 111) ressalta que foram distintas as motivações das 
revoltas e as naturezas dos grupos envolvidos, e isso dificulta uma análise 
generalizadora:

[...] A miséria do povo, o autoritarismo dos 
governantes e chefes locais, notadamente, o ódio 
aos portugueses, que ainda mantinham tantos anos 
após a Independência inúmeros privilégios políticos 
e comerciais, as disputas entre os chefes locais, eram 
elementos causadores de grande tensão por todo o 
país. Mas sejam quais tenham sido os estopins para 
estes movimentos, na maioria deles o povo pobre 
emergiu contundentemente no cenário político 
nacional como em poucas vezes. Se a historiografia 
conservadora insistiu em classificar os insurretos 
como facínoras sanguinários, sem cor política 
alguma, estes movimentos foram fundamentais para 
o desenvolvimento do conceito de povo no período 
em questão, pois punham em jogo um liberalismo 
popular radical diferente do liberalismo das elites.

Um conjunto de episódios subversivos marcou para sempre o 
interregno de 1831 a 1840, que atingiu o mais alto grau de turbulência 
com o envolvimento popular e militar. As movimentações que abalaram as 
estruturas da Regência eram envoltas em uma multiplicidade de aspectos 
e, em sua maioria, tiveram curta duração, no entanto houve aquelas 
temidas pelos regentes porque representavam perigo para a unidade 
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nacional (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 250). Tais movimentos 
estavam imbuídos de desejos transformadores, e foi justamente esse o 
elo entre os vários conflitos que marcaram o período, pois os diversos 
projetos implementados nessa direção possuíam características singulares e 
reveladoras dos distintos interesses de grupo e dos diferentes responsáveis 
por sua condução.

De modo geral, em meio às turbulências, os discursos de liberais 
e conservadores inflamavam os ânimos, tumultuavam as províncias, 
que em momentos diversos foram sacudidas pelas desordens. Alguns 
movimentos subversivos tiveram maior repercussão, como a Cabanada, 
em Pernambuco e Alagoas (1832-1835); a Cabanagem, no Grão-Pará 
(1835-1836); a Sabinada, na Bahia (1837); a Farroupilha, no Rio Grande 
do Sul (1835-1845); e a Balaiada, no Maranhão e no Piauí (1838-1842) 
(MOREL, 2003; SCHWARCZ; STARLING, 2015). Entretanto, o 
número de sublevações que assolaram o Brasil naquele momento foi 
muito maior e permanece pouco conhecido, pois, “[…] não obstante 
suas menores dimensões foram bem mais numerosas e disseminadas pelo 
Império, causando, no conjunto, impacto quase tão profundo quanto o 
das grandes revoltas.” (BASILE, 2004, p. 260). A Rusga em Cuiabá se 
insere na lista desses acontecimentos pouco difundidos no cenário nacional, 
tendo sido mais conhecida e interpretada em âmbito local, apesar de ter 
se desenrolado na mesma época em que diferentes regiões também se 
envolveram em algum tipo de turbulência. Portanto, a sedição de 30 
de maio de 1834 em Cuiabá não alcançou tanta notoriedade quanto 
os demais movimentos datados do período Regencial, ainda que, tendo 
sucedido nos primeiros momentos da Regência e, especialmente, em 
uma província localizada na fronteira, igualmente tivesse representado 
perigo para a consolidação do poder Imperial.
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Os diversos movimentos estabelecidos à época apresentavam 
nuances diferentes, mas, no geral, todos eles fizeram crescer nas autoridades 
o temor pela desordem, especialmente em relação aos perigos que tudo 
isso representava para o fortalecimento do Estado nacional brasileiro. Na 
acepção de Francisco Iglésias (1972, p. 400), “[...] interesses momentâneos 
[levaram] então a coligações que nem sempre [tiveram] solidez, pela 
falta de identidade entre os componentes”, nesse sentido, “[...] as mais 
diversas coligações foram feitas, inclusive a dos extremados nativistas 
e restauradores. No clima instável que é o da Regência [...] [houve] 
oportunidade para rebeliões de todos os tipos [...].”.

Manuel Correia de Andrade (1999, p. 71) salienta que a análise 
desses diferentes movimentos ocorridos em diversas províncias brasileiras 
deve partir de uma divisão que os classificam em dois grupos: os “[…] 
da própria elite oligárquica que não estavam satisfeitos com a situação 
existente e pleiteavam o aprofundamento da independência, com a 
federação e a república.”, e os de “de setores da elite, favoráveis à restauração 
de D. Pedro I com a instauração do absolutismo”. No entanto, mesmo 
propondo uma análise dessa natureza, o autor deixa claro que, entre as 
diversas sublevações instaladas, algumas se constituíram no seio de grupos 
menos abastados que estavam longe da elite (ANDRADE, 1999). Em 
outras palavras, alguns movimentos foram edificados por pessoas pobres 
e por escravos, como no caso da Cabanagem, da Balaiada e da Revolta 
dos Malês (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Diante disso, percebe-se 
que a situação se tornava mais complexa à medida que os interesses de 
cada um desses movimentos seguiam caminhos diversos.

Ao longo desse período, as agitações que essas sublevações traziam 
à tona demonstravam a fragilidade que envolvia a Regência, então marcada 
por um clima de instabilidade que se multiplicava e trazia problemas, “[...] 
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embaraçando mais ainda a administração, que mal [conseguia] impor-se.” 
(IGLÉSIAS, 1972, p. 400). Notadamente, esses movimentos permitem 
a compreensão de que “[...] o sentimento de brasilidade ainda era muito 
tênue e os problemas locais e provinciais eram bem mais preocupantes 
que os problemas propriamente nacionais.” (ANDRADE, 1999, p. 72).

Nesse sentido, István Jancsó e João Paulo G. Pimenta (1999) 
demonstraram que o Brasil vivenciou, em seguida à Independência, a 
instauração do Estado nacional, que de um modo geral, se fez em meio a 
múltiplas identidades políticas que apresentavam caráter regional, ou seja, 
as identidades políticas coletivas que se instituíam se formavam de modo 
que não ultrapassassem o âmbito provincial, dessa forma, a consolidação 
de uma identidade nacional, era cada vez mais difícil, uma vez que os 
interesses das elites políticas estavam voltados para o cenário local no qual 
estavam inseridas, proporcionando a noção de pertencimento à província 
a que estavam vinculados e não à nação brasileira como um todo.

A tendência dos membros da sociedade brasileira em considerar 
sua província como pátria contribuía cada vez mais para dificultar a 
consolidação da nação brasileira em torno de uma identidade comum. 
Nesse contexto, a falta de integração nacional foi um dos fatores decisivos 
para o malogro das rebeliões desencadeadas no período regencial, já que 

“[...] a falta de integração impelia a que o sucesso dos revolucionários 
nunca passasse da tomada do poder local, sem a unificação ‘nacional’ 
das conquistas.” (MALERBA, 1999, p. 48). A esse respeito, Jancsó e 
Pimenta afirmaram:

O Brasil, por seu turno, é o país, enorme mosaico 
de diferenças, cujas peças mal se acomodam no 
império emergente do rompimento com Portugal, 
a partir de então “pátria mãe” e não mais “reino 
irmão” mudança de significado que estabeleceu a 
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precisa alteridade da qual pôde se refletir a identidade 
nacional brasileira. E nesse quadro de contradições, 
algumas diretamente derivadas da crise que tudo 
penetrava, outras resultantes das respostas que os 
homens produziam para a sua recuperação, não 
parece ser irrelevante destacar que a identidade 
nacional brasileira emergiu para expressar a adesão a 
uma nação que deliberadamente rejeitava identificar-
se com todo o corpo social do país, e dotou-se para 
tanto de um Estado para manter sob controle o 
inimigo interno. (p. 174).

Demorou um tempo para que a população brasileira aderisse a 
uma identidade comum, tendo cabido ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB), a partir de fins de 1838, o importante papel de 
contingenciar os “germes e alicerces do Brasil” em seu passado colonial com 
a finalidade de edificar o sentimento de pertencimento à nação (RIBEIRO, 
2015). O “mosaico de diferenças” que se estabeleceu proporcionou o 
estranhamento inicial, uma vez que o sentimento de pertencimento estava 
relacionado às províncias, que se instituíam como pátria, tornando cada 
vez mais remota a identificação com pessoas distantes de uma realidade 
local, corroborando para a emergência de conflitos locais, em sua maioria, 
interesses regionais, portanto, que não abarcavam a nação como um 
todo. Dessa forma, o governo regencial brasileiro preparou estratégias 
e ferramentas que pretendiam eliminar a ação de um “inimigo interno” 
que pouco a pouco colocou em perigo a supremacia do Poder Central.

No ano de 1835, o então Ministro e Secretário de Estado, Joaquim 
Vieira da Silva e Sousa, apresentou à Assembleia Geral Legislativa o 
relatório da Repartição dos Negócios do Império, no qual explicou a 
situação periclitante que o Império brasileiro estava vivendo:

A tranquilidade pública tem sido infelizmente per-
turbada, e de uma maneira horrorosa, em alguns 
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pontos do Império, sendo uns deles a província do 
Grão Pará; pelo que para essa província se nomeou 
um presidente, e se mandaram as Forças, que pare-
ceram necessárias para reestabelecer a tranquilidade 
pública, e apertar os laços que mãos imprudentes 
tentam dissolver; recomendando-se todavia que 
se não empregassem medidas violentas, se não de-
pois de esgotados os meios de brandura. (BRA-
SIL, 1835, p. 4).

Com esse relato, Joaquim Vieira tentava colocar a assembleia a 
par das circunstâncias. Logo, à medida que as sublevações se alastravam 
pelo país, os ministros apresentavam relatórios sobre as circunstâncias 
calamitosas em que o Brasil se encontrava. Nos documentos subsequentes 
ao de Vieira, a situação era descrita cada vez com mais ênfase, sendo em 
alguns casos apresentada com maior riqueza de detalhes. Por exemplo, 
no relatório de 1836, o Ministro e Secretário de Estado, José Ignácio 
Borges, apresentou as diligências que haviam sido tomadas para liquidar 
as desordens reinantes:

Continua infelizmente a deplorável situação das 
províncias do Pará, e Rio Grande de S. Pedro do Sul, 
de que tivestes conhecimento em a Sessão do ano 
passado. Quanto à 1ª, o Governo cuidou de nomear 
um novo presidente com a duplicada Comissão do 
Comando das Armas, conforme, se havia praticado 
com o antecessor, por ser assim conveniente a unifor-
midade das operações militares e administrativas, que 
tem de praticar. Fez-se sair uma expedição marítima 
com o número de combatentes, que então haviam 
disponíveis, acompanhados de bastante munições de 
guerra, e de [boca]; e tem-se continuado as remessas 
subsidiarias destes mesmos objetos, que tem sido 
possível aprestar. Expediram-se terminantes ordens 
as Províncias do Norte, para que empregassem iguais 
esforços, e já consta que a Província de Pernambuco 
se avantajou com avultado contingente, e que foi 
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imitada pela da Bahia; havendo já feito, quanto lhe 
cabia fazer, a do Ceará, e a do Maranhão. E posto 
que tais disposições augurem um feliz resultado, 
nada se pode assegurar de positivo a tal respeito, 
porque nos faltam a muito as notícias daquele lado. 
Quanto, porém a 2ª, a do Rio Grande de S. Pedro, 
cumpre instruir-vos que o presidente para ali no-
meado com geral aprovação do Público, depois de 
lhe ser iludida com frívolos e simulados pretextos a 
posse que foi tomar da presidência na Vila do Rio 
Grande; e posto que fosse antes e depois convidado a 
ir toma-la a Porto Alegre, deixou de o fazer por que 
em face dos acontecimentos ocorridos desde a sua 
entrada na Província, não lhe mereciam confiança, 
aqueles que o convidaram. […] fez sair daqui uma 
expedição de gente e munições, e expediu ordens 
as Províncias de São Paulo, e Santa Catarina para 
enviarem imediatamente o número de combatentes 
disponíveis que tivessem, que, aliás, já partiram, se-
gundo as notícias recebidas. Do emprego e sucesso 
destas forças ainda não temos positivas novas, mas 
sabemos já que a sua chegada reanimou os espíritos 
dos defensores da Lei, atenuou as ambições dos 
facciosos […]. (BRASIL, 1836, p. 3-4).

Como é possível observar, a Regência pretendia pôr um ponto 
final nesses movimentos servindo-se das forças provinciais, que naquele 
momento se encontravam em condições de dispor de forças militares 
e munições. Ao mesmo tempo, verifica-se que a imensidão territorial 
dificultava o controle mais forte e efetivo, situação que demandava dos 
presidentes de província atuarem como “delegados da nação”, ou seja, 
o olho do poder regencial nas regiões distantes. Certamente, a situação 
não era das melhores sobretudo para o Governo Central, que via nos 
filhos da pátria a figura do mais terrível inimigo.

Em Pernambuco e Alagoas, o clima de tensão se estabeleceu entre 
os anos de 1832 e 1835, de modo que os conservadores conduziram o 
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movimento conhecido como Cabanada, cuja bandeira principal era a 
reintrodução de D. Pedro I no trono. Seguem algumas considerações de 
Morel (2003, p. 60-61) a respeito do movimento restaurador:

A Cabanada foi movimento basicamente rural 
inicialmente capitaneado por pessoas ligadas aos 
Caramurus e que pertenciam a instituições de con-
tato estreito com as camadas pobres da população: 
chefes militares e padres, além de certo apoio de 
comerciantes lusos. As primeiras colunas foram 
crescendo, englobando milhares de pessoas índios 
e caboclos, trabalhadores pobres e também escravos 
que, ao final, formaram a base do movimento. [...] 
Em seu messianismo tinham como principal alvo a 
reintrodução de d. Pedro I no trono e pretendiam 
dizimar maçons, liberais e republicanos. Os gestos 
e as práticas desses contingentes revelam, ao mesmo 
tempo, revolta contra a miséria, ataques a proprie-
dades, luta contra a escravidão e injustiças sociais. 

Notadamente, os perigos que envolviam a ação desses “inimigos 
internos” se referiam ao risco de um separatismo que poderia acabar com 
o Império incipiente. Assim, as sublevações, ao envolverem interesses 
locais, traziam à tona o medo da desordem.

A Cabanagem, ocorrida entre 1835 e 1836, na longínqua Grão-
Pará, província que mais demorou a reconhecer o Brasil independente 
por não se identificar com o novo regime, foi um dos levantes que 
apontaram os riscos da união entre as camadas pobres (SCHWACRZ; 
STARLING, 2015, p. 252). Nesse movimento, tiveram participação 

“pequenos lavradores, militares e grande quantidade de índios e caboclos, 
além de escravos” (MOREL, 2003, p. 61), que se rebelaram contra as 
lideranças locais com a finalidade de minimizar os privilégios que esses 
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grupos detinham, uma vez que a região estava, por muito tempo, sob o 
domínio de um número pequeno de pessoas, sendo controlada

[…] pelos comerciantes portugueses estabelecidos 
em Belém e em outros centros menores, que 
mantinham armazéns e compravam os produtos 
do interior, sobretudo os ligados à indústria extrativa, 
e importavam aqueles oriundos da Europa ou de 
outras regiões. (ANDRADE, 1999, p. 72).

Logo, para pressionar o governo regencial a fazer-lhes alguma 
concessão, “[...] políticos liberais, entre eles o padre Batista de Campos 
[…] uniram-se a lideranças do interior,” (ANDRADE, 1999, p. 72), mas 
não tiveram sucesso na ação:

[…] provocando um levante geral da população do 
interior que vivia em condições as mais precárias; 
índios, caboclos, mulatos, negros escravos e 
brancos pobres levantaram-se e ocuparam vilas e 
povoações existentes, chegando, por duas vezes, a 
ocupar a própria Belém e a colocar no poder seus 
próprios líderes, como Malcher, Vinagre e Alecrim. 
(ANDRADE, 1999, p. 72).

Na Bahia, o clima de descontentamento e instabilidade vinha se 
estabelecendo desde fins do século XVIII, e o sentimento antilusitano 
e antiabsolutista remontava a um período anterior à Abdicação, tanto 
que, após este fato, em 1831, reforçaram-se as atitudes antilusitanas, cujo 

“[...] grito de guerra era a expressão ‘Mata maroto!’.” (LOPEZ; MOTA, 
2008, p. 440). Nessa província, no ano de 1837, ocorreu o movimento 
da Sabinada, que foi liderado por Francisco Sabino da Rocha Vieira e se 
desenvolveu em um contexto histórico marcado por uma série de levantes. 
Apresentou-se ao Governo Imperial como uma sublevação contestatória 
com feições republicanas, pois flertava com o “federalismo, liberalismo 
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radical, republicanismo, conflitos de raça e de nacionalismo” (MOREL, 
2003, p. 62), tendo sido engendrado porque a “[...] aristocracia rural 
baiana foi percebendo que seu novo explorador era a Corte do Rio de 
Janeiro. A propaganda veiculada em periódicos [...] vaticinava contra a 
centralização [...] e receitavam como remédio a ruptura com o Rio de 
Janeiro.” (MALERBA, 1999, p. 66). O movimento conquistou a simpatia 
popular por dar ênfase às diferenças sociais existentes e se voltou contra 
a aristocracia local, que apoiava o Governo Central. Contudo, apesar 
de ter se espalhado por amplos setores da sociedade, foi sufocado, e os 

“[...] principais responsáveis pela rebelião foram julgados e condenados 
à morte.” (LOPEZ; MOTA, 2008, p. 441), obtendo um “[...] saldo 
trágico: oficialmente foram mortos 594 legalistas e 1091 rebeldes, mais 
2989 prisioneiros.” (MALERBA, 1999, p. 67).

Outro importante movimento ocorrido em solo baiano foi a 
denominada “Revolta dos Malês”, caracterizada como uma insurreição 
escrava, da qual participaram africanos e escravos e libertos, e marcada 
por forte organização e luta pela liberdade “[...] foi igualmente uma luta 
religiosa e étnica; e [...] a hostilidade entre os cativos, cooptados com 
sucesso por seus senhores em seus enfrentamentos contra os africanos, 
conseguiu comprometer decisivamente seus resultados.” (SCHWARCZ; 
STARLING, 2015, p. 257). A derrota do movimento decorreu, entre 
outros fatores, da articulação da população livre da Bahia, que, por “laços 
de interesse, solidariedade ou medo”, se se uniu para pôr fim à luta dos 
escravos (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 257). Acerca desse levante, 
o Ministro da Justiça, Manoel Alves Branco, demonstrou-se temeroso:

A Província da Bahia foi assaltada no dia 24 e 25 de 
Janeiro do corrente [1835] de uma insurreição de 
escravos de um caráter assustador. Não é de certo a 
primeira, que inquieta seus habitantes, mas é sem 
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dúvida a que foi mais dirigida com mais habilidade 
e plano regular. O segredo foi guardado com tanta 
inviolabilidade, que apenas se descobriu poucas horas 
antes do rompimento. Eles atacaram todos os pontos 
fortes da cidade com denodo, e pertinácia, parecendo 
ter-se preparado a semelhantes atos em reuniões 
secretas, com correspondências e livros escritos em 
caracteres particulares. Felizmente, contudo, eles 
foram por toda a parte batidos pela Guarda Nacional, 
e Municipal da Cidade. (BRASIL, 1835, p. 7).

Em que pese a agitação vivenciada pela província da Bahia, a 
Revolta dos Malês materializou o desejo de luta pela liberdade, e sua 
derrota não impôs um fim a sua batalha. 

Na região Sul do Brasil, precisamente no Rio Grande do Sul, 
ocorreu a chamada “Revolução Farroupilha”, outra das mais conhecidas 
sublevações do período regencial, a qual se estendeu por um espaço de 
tempo relativamente longo, de 1835 a 1845. Por um período aproximado 
de dez anos, a tensão tão comum às rebeliões dominou a região e, ao 
mesmo tempo, fez aflorar o ideal separatista, que desencadeou uma 
autêntica guerra civil nos oitocentos. Esse movimento representou uma 
verdadeira ameaça à unidade nacional brasileira, uma vez que “[...] chegou 
a convocar uma Assembléia [sic] Constituinte e elaborar as próprias leis 
[...].” devido a “[...] um protesto contra a injusta carga tributária que 
o governo monárquico brasileiro impunha aos produtores de charque.” 

(MOREL, 2003, p. 64.). As circunstâncias contribuíam para que o 
enfrentamento entre o Governo Central e os estancieiros, caudilhos 
e liberais exaltados que compunham o movimento insurgente ficasse 
cada vez mais acirrado, pois “[...] os gaúchos sempre se destacaram por 
sua oposição ao Governo Central e seu desejo de autonomia. Depois 
da Independência, a Coroa impôs pesada carga tributária às províncias, 
inclusive ao Rio Grande do Sul.” (MALERBA, 1999, p. 64). De acordo 
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com Andrade, autor já referido, a Farroupilha resultou de uma “má 
administração” do Governo Central “[...] e pela grande exploração, no 
setor fiscal, por parte do Governo Imperial, e pela falta de afinidades entre 
os presidentes de província e o povo gaúcho.” (p. 76). Nesse contexto, 
o movimento se constituiu em grande perigo para o Governo Central, 
porque detinha um número considerável de tropas que lutavam a favor 
dos interesses do Rio Grande do Sul ante o Império e por causa de suas 
relações internacionais, pois “[...] durante a luta houve pressões com o 
intuito de que o Rio Grande, independente, formasse uma confederação 
com o Uruguai.” (ANDRADE, 1999, p. 76). Apesar de toda a insurgência, 
o Rio Grande do Sul foi pacificado em 1845 mediante a assinatura do 
Tratado de Poncho Verde, tendo assegurado o atendimento a “[...] várias 
das antigas reivindicações [...]: a dívida contraída durante o conflito 
seria paga pelo Império; os oficiais do exército farroupilha integrariam 
o Exército Imperial [...]”, bem como concedido a “[...] liberdade dos 
escravos que lutaram na guerra; a segurança individual e a propriedade 
foram garantidas; os prisioneiros de guerra seriam soltos, e, [...] poderiam 
escolher livremente o seu presidente de província.” (SCHWARCZ; 
STARLING, 2015, p. 263). Ainda assim, o sentimento autonomista 
esteve presente por um longo período.

No Maranhão e no Piauí, a agitação também se fez presente 
com o movimento conhecido como Balaiada, estabelecido no período 
de 1838 a 1842 e começado sem “[...] grande mobilização ou clareza 
de metas, e ganhou o apelido de seu líder: Manuel Francisco dos Anjos 
Ferreira, por alcunha de Balaio.” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 
264). Na opinião de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling 
(2015, p. 264), o levante foi motivado pelo desejo de vingança de Manoel 
Francisco após duas de suas filhas terem sido violentadas por membros 
da polícia local e estes não terem recebido nenhum tipo de punição. Esse 
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movimento esboçou interesses de acabar com a exploração e se destacou 
“[...] por sua origem social – negros, mestiços e brancos pobres – e pelos 
seus atos de extrema violência.” (MALERBA, 1999, p. 67). De acordo 
com Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota (2008, p. 440),

[…] a revolta foi incentivada pelos membros do 
partido dos “bem-te-vis”, que reunia os democratas 
radicais. Estes se opunham à política exclusivista dos 
grandes proprietários rurais, senhores-de-engenho 
e fazendeiros. Mas, quando o movimento havia 
se aprofundado entre as camadas mais pobres da 
população, os bem-te-vis recuaram e aderiram à 
reação. Em pouco tempo, a atividade dos balaios 
ficou reduzida a desordens e depredações, realizadas 
por bandos de sertanejos que se reuniam sob o 
comando de um chefe e escondiam-se no sertão, 
fugindo das forças legais.

Dessa forma, por falta de organização e unidade de comando, o 
movimento foi sufocado mesmo após ter sob seu domínio grande parte 
da região (ANDRADE, 1999, p. 72).

As diferentes agitações que marcaram esse período da história 
do Brasil ocultam realidades muito mais complexas do que as aqui 
suscintamente expostas. No entanto, a intenção foi apenas destacar a 
ocorrência de variadas insurgências que trouxeram à tona diferentes 
reivindicações, majoritariamente concentradas na busca de alguma 
melhoria, fosse política, social, econômica fosse religiosa. Os fatos 
narrados são reveladores, particularmente, da violência dos embates, e 
demonstraram a fragilidade do Estado Nacional brasileiro, uma vez que 

“[...] os roubos e assassinatos se avolumavam diante de uma polícia e de 
um aparato repressivo ainda mal organizado.” (PEREIRA, 2011, p. 112).
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Emília Viotti da Costa (1999, p. 156) considera que a maioria 
dos grupos participantes das diversas sublevações do período ocorreu 
função de questões mais concretas. Nesse sentido, entre as elites locais, 
os motivos foram:

[...] a perda de poder e as intrusões do governo 
central em suas comunidades; [...] a substituição 
de autoridades escolhidas pelo voto por outras 
designadas pelo governo; [...] [assim como a] [...] 
arrecadação de novos impostos; [...] à intervenção do 
governo central nas eleições locais e o seu controle 
sobre a iniciativa privada.

Em outro momento, a autora ressalta que “[...] os artesãos e 
comerciantes nativos protestavam contra o crescente monopólio do 
comércio por estrangeiros favorecidos por tratados comerciais.”, já 
entre os homens do campo e as populações urbanas mais pobres “[...] 
rebelaram-se contra o recrutamento militar forçado e o aumento do 
preço dos alimentos. Os soldados amotinavam-se porque não se lhes 
pagava o soldo.” (p. 156-157).

Em suma, o período regencial, marcado por diversas sublevações, 
trouxe à tona conflitos de raça e de classe e fez aflorar sentimentos 
antilusitanos e antiabsolutistas, tensões entre os que detinham posses e 
os despossuídos, a luta por autonomia e poder, entre outros fatores que 
apontavam para a complexidade desse período histórico.
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Capítulo 2

o teatro dos orgulhos: a noite de 30 de maio de 1834

Na manhã de uma sexta-feira, em 31 de outubro de 1834, em 
Cuiabá, capital da província de Mato Grosso, organizou-se uma reunião 
de pessoas em torno de um interesse comum: prender cinco homens. 
Eram 6h, aproximadamente, e entre as pessoas que iniciavam os afazeres 
de mais um dia, aqueles cinco homens tiveram sua rotina alterada por 
aquele grupo, que marchou em direção as suas residências com a finalidade 
de aprisioná-los. O caminho trilhado pela multidão que aos poucos ia 
se formando levou-a às casas de José Jacinto de Carvalho, Brás Pereira 
Mendes, Pascoal Domingues de Miranda, Bento Franco de Camargo e 
José Alves Ribeiro, todos considerados líderes de uma sedição ocorrida 
cinco meses antes em Cuiabá: a Rusga (SIQUEIRA, 1992, p. 116).

É possível supor que os cinco homens tenham sido pegos de 
surpresa, vendo adentrar em suas casas escoltas armadas que levavam 
consigo ordens de prisão emitidas pelo presidente da província, o Coronel 
Antônio Pedro de Alencastro, em nome da Regência (SIQUEIRA, 
1992, p. 116). Após a prisão, todos foram conduzidos ao quartel da 
Guarda Municipal, o mesmo que havia sido utilizado por eles como 
base de operação no decorrer da sedição de 30 de maio de 1834. Talvez, 
o enclausuramento inesperado tenha deixado os cinco prisioneiros 
boquiabertos, uma vez que já se haviam passado cinco meses desde 
o acontecimento. Talvez a certeza de liberdade os tranquilizasse e até 
contassem como certo que os outros “sediciosos” que se encontravam 
no calabouço do quartel seriam soltos em breve (SIQUEIRA, 1992).
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A situação, contudo, tendeu a piorar, uma vez que a permanência 
no quartel dos guardas municipais não demorou muito. Na verdade, no 
dia seguinte, em 1º de novembro daquele ano, eles foram enviados para 
o Rio de Janeiro para serem julgados por seus crimes. Sob a escolta do 
Tenente João Ferreira Silva, que comandou vinte homens responsáveis 
pelo transporte, os cinco “ilustres” prisioneiros partiram, então, do 
porto da cidade em um vapor que os levaria à capital do Império 
(SIQUEIRA, 1992, p. 450).

Uma noite turbulenta em Cuiabá: a ocorrência da Rusga

Cinco meses antes da partida dos sujeitos considerados líderes 
da sedição rumo ao Rio de Janeiro, o dia nasceu mais uma vez em 
Mato Grosso. Naquele início de manhã de 30 de maio de 1834, o “[...] 
friozinho anunciava a próxima chegada do mês de junho.” (MENDONÇA,  
1983, p. 55).

 Em Cuiabá, capital da província de Mato Grosso, o “dia correra 
cinzento e melancólico” (MENDONÇA, 1983, p. 55) e envolveu os 
habitantes da cidade, que perambulavam pelas ruas, em meio às praças 
e igrejas, perfazendo a labuta diária; cada um seguia o próprio caminho, 
e os rituais de mais um dia de trabalho e ócio, que teciam o cotidiano 
da cidade, iam se cumprindo. Novamente o comércio abria suas portas, 
e a população reiniciava seus afazeres. Embora parecesse um dia comum, 
aquela manhã, também de sexta-feira, fazia soar, aos ouvidos de alguns 
moradores, o suspense que cercava a cidade. Para essas pessoas, ao 
desenrolar o dia, “[...] a tarde agonizou triste e a noite desceu negra e 
sombria.” (MENDONÇA, 1983, p. 55), guardando em silêncio a triste 
surpresa arquitetada para logo mais.
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O 30 de maio de 1834 anunciava todos os sortilégios e desgraças 
que na escuridão da noite já alta iriam se perpetrar. Por certo o dia tivesse 
começado tão angustiante para aqueles muitos que ouviram os boatos 
sobre o que estaria por vir – boatos que poderiam ter enrijecido a espinha 
de muitos e que levou alguns a fugir da cidade, ou, pelo menos, a ficar de 
sobreaviso, enquanto outros, que sequer chegaram a tomar conhecimento 
dos prenúncios, portanto, nem sentiram os incômodos do medo, foram 
surpreendidos pela violência dos ataques. No mais, tudo parecia bem, 
e até as 20h a apreensão continuou pairando no ar. Porém, o relógio 
insistia em correr, as horas passavam, e o que havia sido planejado foi 
consumado. Entretanto, com surpresas que a vida “sempre” acaba por 
propiciar. De certa maneira, o dia que iniciara aparentemente tranquilo 
teve um final trágico, sendo lembrado por longos anos como algo que 
não deveria se repetir6.

Eis que aquela noite de sexta-feira entrou para a história de 
Mato Grosso, como uma noite em que o ódio e a violência tomaram 
conta dos corações de uma parcela dos habitantes de Cuiabá. Cortando 
a noite como uma faca que penetra na carne, os horrores que jamais se 
imaginavam passaram a ocorrer e o céu da província de Mato Grosso 
pareceu se travestir de outra cor, impedindo que o luar fosse percebido, 
uma “nódoa de sangue”7 se fez nos céus da província.

Quando o relógio marcou 20 horas, aproximadamente, movimen-
tavam-se os executores da sedição de 1834, instaurada com o propósito 

6  Os presidentes de província tomaram a sedição como exemplo de algo que não 
deveria se repetir. As ressonâncias do acontecimento e a maneira como foi utilizado 
para justificar a necessidade de “civilizar” a população serão discutidas no Capítulo 
4.

7  Esse termo é utilizado pelo português Joaquim Ferreira Moutinho (1869, p. 10) ao 
destacar que “[...] a página em que se escrever a história de tal extermínio será uma 
nódoa de sangue nos anais da Província, e jamais o tempo poderá apagá-la.”. 
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de expulsar da província os principais representantes da elite tradicional 
e detentora de privilégios. Foi essa a bandeira levantada por membros da 
Sociedade dos Zelosos da Independência de Mato Grosso, que, ao reunir 
soldados da Guarda Nacional8 e livres pobres, intentavam estabelecer uma 
nova fase na história política e econômica mato-grossense. A fim de pôr 
o plano da expulsão em prática, por volta de oitenta homens, entre eles 
aqueles soldados da Guarda Nacional e cidadãos comuns, sob o comando 
do Tenente da Guarda Nacional, Sebastião Rodrigues da Costa, e de seu 
ajudante, Eusébio Luís de Brito, se reuniram no Campo do Ourique, 
praça principal da cidade à época, onde atualmente se localiza o Centro 
Geodésico da América do Sul em Cuiabá, uma sublevação que almejava 
expulsar da província de Mato Grosso, os principais representantes da 
elite tradicional e detentora de privilégios, essa ideia foi cunhada por 
membros da Sociedade dos Zelosos da Independência de Mato Grosso, 
que ao reunir soldados da Guarda Nacional e livres pobres, intentava 
estabelecer uma nova fase na história política e econômica em Mato 
Grosso (SILVA FREIRE, 2007, p. 71).

Do Campo do Ourique rumaram para o quartel da Guarda 
Municipal9 com o objetivo de se apoderar do prédio e de lá despachar 

8  “Em virtude da situação de tensão pela qual passava a província de Mato Grosso 
no início da década em 1830, as primeiras companhias da Guarda Nacional foram 
apresentadas à sociedade cuiabana em janeiro de 1832, sendo utilizada na conten-
ção de sedições militares anteriores ao movimento do 30 de maio de 1834.” (SILVA, 
2011). A principal força motriz do movimento foi Guarda Nacional que se instituiu 
enquanto “a força armada utilizada no desencadeamento do movimento e sua pos-
terior sustentação.” (SIQUEIRA, 1992, p. 33).

9 No ano de 1831, a Regência promulgou a lei de 10 de outubro de 1831, que auto-
rizou a criação dos corpos das Guardas Municipais nas províncias, as quais tinham 
o propósito de manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça de acordo com 
os efetivos necessários. A organização dessas instituições, assim como o pagamento 
dos membros e a demissão dos comandantes, era responsabilidade do governo, que 
também estabelecia as instruções necessárias para que a disciplina e a boa ordem 
fossem efetivadas ao longo de todo o Império (BRASIL, 1831).
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as ordens às escoltas que executariam as ordens. Visavam, além disso, à 
retirada do armamento que ali se achava guardado, pois o local, além de 
ser uma base segura de operações, despertava interesses principalmente 
por ser o depósito oficial de armas oficial da cidade. Ao tomar o controle 
do estabelecimento, os “sediciosos” não tiveram grandes problemas, já 
que “[...] eram todos amigos, que tinham iguais interesses.” (RIHMT, 
1934, p. 149-152).

Após o recolhimento das armas e o guarnecimento das escoltas, 
estas se dividiram em grupos que se espalharam pela cidade, permanecendo 
três peças de artilharia pesada em frente ao quartel para assegurar o 
comando do local. O armamento mais leve foi distribuído entre as 
guardas, que foram se estabelecendo em diferentes pontos da cidade 
e passaram a ocupar pontos chaves para o ataque, precisamente nas 
proximidades das moradas da maioria das futuras vítimas, na região que 
envolvia as principais ruas da cidade, as conhecidas ruas de Baixo10, do 
Meio11 e de Cima12.

10 “A Rua de Baixo é uma das ruas mais tradicionais de Cuiabá. É composta de 
dois trechos. O primeiro denominado atualmente de Galdino Pimentel [...]. Ori-
ginalmente ela foi denominada de Rua da Direita e depois, de 1º de Março. Este 
primeiro trecho da Rua de Baixo parte da Praça da República até o antigo Largo da 
Lara (atual Praça Clóvis Novis) nas proximidades do Sobradão dos Irmãos Orlando. 
Deste largo em diante, até a Rua dos Bandeirantes, a Rua de Baixo era denominada 
de Rua do Senhor dos Passos. Mais tarde, passou a se chamar de 7 de Setembro, 
em referência à data cívica da Independência do Brasil.” (SIQUEIRA et al., 2007, 
p. 53).

11 A atual Rua Ricardo Franco, antes denominada “[...] Rua do Meio, recebeu, inú-
meras denominações: Rua do Comércio, a partir de 1850. Esse nome se deveu ao 
fato de que em quase toda extensão de seu percurso foram estabelecidos, desde o 
período setecentista, inúmeras casas comerciais, muitas delas de propriedade de por-
tugueses ou de adotivos. Durante a eclosão da Rusga (maio de 1835) muitos desses 
edifícios foram invadidos e seus proprietários feridos ou mortos.” (ALENCASTRO 
,2007, p. 54).

12 A atual Rua Pedro Celestino “[...] era conhecida popularmente por Rua de Cima, 
pela sua posição estratégica na composição da Cuiabá colonial: Rua de Cima, Rua 
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Com a estratégia definida, em um quarto de hora tudo já se havia 
organizado, com escoltas postadas próximas da frente e da retaguarda 
das casas a serem atacadas. Bastava apenas esperar o sinal combinado 
para invadir (RIHMT, 1934, p. 149-152). Então, por volta das 23h, ao 
sinal de gritos de ordem, de toques de corneta e de fogo, irrompeu-se o 
furioso rebate que deu início à sublevação. Na sequência das ações, as 
portas de residências e estabelecimentos comerciais foram arrombadas 
à procura daqueles que eram tidos como inimigos, fossem portugueses 
fossem brasileiros a eles ligados, todos considerados responsáveis pelo 
controle do poder da província, pelo aumento dos preços dos alimentos, 
pelos atrasos de soldos, entre outros fatores utilizados como justificativa 
para a ocorrência dos ataques.

Seguindo seus desígnios, as escoltas começaram as buscas após o 
terrível rebate de corneta que demarcou o início dos ataques, avançando 
em direção às residências visadas. Com as investidas das escoltas, o terror 
de ser acordado pelo som de alavancas destruindo os ferrolhos das janelas 
e estilhaçando as portas fez com que algumas vítimas saíssem em fuga. 
Nesse intento, o sargento-mor Joaquim Duarte Pinheiro foi um dos 
que não obtiveram sucesso, pois, tendo saído pelo quintal do vizinho, 
atravessava a Rua do Campo13 quando foi alcançado e, além de morto 
por uma bala, golpeado por armas e perfurado por baionetas (SIQUEIRA, 
1992, p. 138-140). No decorrer da noite, a intenção de pôr em prática 
a expulsão foi substituída pela violência dos assassinatos.

Foi, então, por meio da fúria dos que se insubordinaram, quais 
sejam uma parcela da população e da tropa e demais participantes, que 
muitas casas perderam seus contornos leves e tranquilos do dia a dia 

do Meio e Rua de Baixo.” (ALENCASTRO, 2007, p. 58).
13 Atual Rua Barão de Melgaço, a “[...] antiga rua Linda do Campo, foi aberta no 

início do século XIX.” (LACERDA, 2007, p. 66).
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e foram assombradas pela cena de terror que se alastrou pela cidade, 
transformada em palco de saques a prédios comerciais, de destruição de 
residências e de assassinatos dos moradores. À medida que as incursões 
nas casas se difundiam pela cidade, a empreitada deixava de ser um 
segredo e os sons do terror, que ecoavam pela cidade, marcaram a história 
da província. Foi aquela uma noite estremecida por medidas extremas 
que resultaram em assassinatos e roubos. Enfim, uma noite na qual 
tiros de arcabuzes e punhaladas de baionetas rasgaram a carne de várias 
vítimas, que tombaram ao chão durante as desordens que assolaram a 
cidade de Cuiabá.  

Nesse meio tempo, o vice-presidente da província, João Poupino 
Caldas14, que em razão do afastamento do presidente Antônio Correa da 
Costa se encontrava à frente do governo havia poucos dias, reuniu-se com 
os demais membros do Conselho do Governo a fim de tratar sobre ações 
a serem tomadas em face do ocorrido. O grupo era majoritariamente 
constituído por indivíduos do alto escalão da política e da sociedade 
provincial e que vinha gerenciando as ações violentas: o Juiz de Direito 

14 João Poupino Caldas era natural da província de Mato Grosso. Em 1834 contava 
44 anos de idade, era comerciante de prestígio e proprietário de imóveis na parte 
urbana de Cuiabá. Em 1815 ocupou o cargo de capitão da Companhia de Grana-
deiros da Legião de Milícias da cidade. Em 1821 participou da deposição de Ma-
gessi.  Em 1829 foi promovido a tenente-coronel da Legião de Milícias de Cuiabá 
e, a partir de setembro, passou a ocupar o posto de comandante das Armas. Em 
1833 fez parte da Junta Governativa da província e ocupou o cargo de Tesoureiro 
Provincial, tendo governado interinamente a província de Mato Grosso durante o 
período em que a crise política desencadeou a sublevação de 30 de maio. Como 
era membro da Sociedade dos Zelosos da Independência, foi nomeado antes do 
acontecimento por Antônio Correa da Costa, que na época era o presidente da pro-
víncia, então numa tentativa de com essa nomeação burlar as ações da organização 
voltadas à consecução de cargos de maior importância na província. Em dezembro 
de 1835 foi suspenso do cargo de tesoureiro, foi eleito deputado para a Assembleia 
Legislativa Provincial e foi considerado apto para compor o Conselho de Jurados. 
Foi assassinado em 1837, em Cuiabá, e o assassino não foi identificado. (SIQUEI-
RA, 1992, Vol. II e III). 
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Pascoal Domingues de Miranda; o Promotor Público José Jacinto 
de Carvalho; Vereador Bento Franco de Camargo; Major da Guarda 
Nacional Caetano Xavier Silva Pereira; Tenente-coronel da Guarda 
Nacional Caetano da Silva e Albuquerque; o Juiz Municipal Antônio 
José Duarte; os Juízes de Paz do primeiro e segundo distritos, José de 
Melo e Vasconcelos e Vitoriano José do Couto, respectivamente; Capitão 
Antônio Pedro de Figueiredo Falcão; e o presidente da Câmara de Cuiabá, 
Joaquim de Almeida Falcão.

Logo no início da reunião, ficou acertado o envio dos dois juízes 
de paz ao quartel da Guarda Municipal para que descobrissem as intenções 
dos responsáveis pela sedição. Cumprida a missão, os informantes 
retornaram dizendo que os amotinados exigiam a remoção de todos os 
adotivos menores de sessenta anos da província (SIQUEIRA, 1992, p. 
160-161). Entretanto, a proposta inicial do vice-presidente João Poupino 
Caldas era conceder até um mês de prazo para os perseguidos pelos 

“sediciosos”, aqueles que haviam conseguido fugir, deixassem a província 
de Mato Grosso, o que, portanto, não foi aceito por parte do conselho,  
que, condescendente com as atitudes dos executores da sedição, fixou tal 
prazo em vinte e quatro horas (SIQUEIRA, 1992, p. 160-161). A partir 
disso, formaram-se expedições para sair à procura dos fugitivos, as quais 
se estenderam para os principais núcleos urbanos da província, como as 
Vilas de Diamantino e Poconé e distritos da capital, como Serra Acima 
(Chapada dos Guimarães), Rio Abaixo (Santo Antônio do Leverger), Rio 
Acima (Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima) e a distante Miranda.

Após a decisão do conselho, reuniram-se no quartel da Guarda 
Municipal o capitão João Ferreira Mendes e o juiz de direito Pascoal 
Domingues de Miranda, que por um longo tempo deliberaram a respeito 
das diligências a serem tomadas. Logo a seguir, comandada pelo tenente 
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Sebastião Rodrigues da Costa, uma escolta saiu no encalço dos que 
haviam conseguido escapar da sanha dos “sediciosos”, agora já com a 
missão de pôr fim à vida deles. Várias outras escoltas foram expedidas 
nos dias subsequentes, alcançando e matando alguns dos fugitivos. Em 
suma, a hostilidade assolou a cidade de Cuiabá, mas a violência ocorrida 
em 30 de maio de 1834 não se limitou a ataques a prédios comerciais 
e residências, roubos e assassinatos; extrapolou para atos de mutilação 
dos corpos das vítimas, muitos das quais tiveram as orelhas decepadas e 
exibidas publicamente como troféus (SIQUEIRA, 1992).

Mapa 1 – Província de Mato Grosso século XIX

Fonte: Ernesto Cerveira de Sena (2006, p. 342).
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Rusga: a “Sedição cuiabana”

A noite de 30 de maio de 1834 foi marcada por uma sedição 
que se desenvolveu especialmente em Cuiabá e adjacências. Cunhada no 
seio da Sociedade dos Zelosos da Independência, que, segundo Siqueira 
(1992, p. 339), foi “[...] uma sociedade política reunida em torno do 
ideal comum que se voltava para a tomada do poder político em Mato 
Grosso.”. Como previsto no estatuto da organização, essa sublevação 
se embasou na premissa de que havia chegado a hora de construir um 

“Brasil para os brasileiros”. A priori, a intenção da associação era livrar 
a província de Mato Grosso da ação de uma elite, representada por 
portugueses e brasileiros conservadores, que vinham ocupando cargos de 
maior importância no cenário político mato-grossense. Nesse sentido, a 
insurreição de 30 de maio, também conhecida como Rusga e “Rebelião 
Cuiabana”, foi motivada por um antagonismo entre dois polos políticos 
representados por duas associações políticas: de um lado a Sociedade 
dos Zelosos da Independência e do outro, a Sociedade Filantrópica 
(CORRÊA, 2000, p. 65).

A primeira tinha por objetivo principal garantir a separação de 
Portugal e afastar o fantasma da restauração. Combatia os antigos políticos 
de Mato Grosso e preconizava a retirada de portugueses da província na 
primeira metade da década de 30 do século XIX. Essa posição política, 
aliada ao descontentamento popular e agravada pela carestia dos gêneros 
alimentícios, acabou desembocando na violência da noite de 30 de 
maio, na qual dezenas de portugueses e alguns brasileiros foram mortos. 
Essa sociedade aglutinou em seu seio o grupo dos liberais, moderados e 
exaltados, contudo, esteve a cargo da ala exaltada a condução da sedição. 
Já a segunda sociedade, que era composta pelos tradicionais detentores 
do poder, os conservadores, congregava tanto os nascidos em Portugal, 



80

Projeto Ouro & Mel

quanto os nascidos no Brasil, também chamados de Caramurus, e 
pretendia continuar no poder da província mato-grossense, que naquele 
momento tinha Antônio Corrêa da Costa como presidente.

Segundo Valmir Batista Corrêa (2000, p. 103), os líderes da 
sedição “[...] souberam canalizar as insatisfações e frustrações dos soldados 
inferiores, da população urbana pobre e de vagabundos, visando a 
derrubada do grupo dominante na região e a tomada do poder.”. No 
entanto, o autor destaca que a ação desses grupos dominados pela fúria 
fugiu ao controle dos idealizadores, desencadeando “manifestações 
incontroláveis de violência” (CORRÊA, 2000, p. 103). Assim, junto com 
o desejo de expurgar de Mato Grosso uma elite que estava no comando 
desde os tempos coloniais, desenvolveu-se a intenção de reestruturar o 
cenário político, dando espaço para a ascensão dos “cores inferiores” em 
detrimento dos “couves brancas”15. Dessa maneira, além de representar 
um embate entre uma elite emergente e outra já estabelecida, o 30 de 
maio também trouxe à tona um embate étnico.

Em busca de estabelecer a “ruptura dos laços coloniais” 
(HERMANN, 2001), a sedição proporcionou, posteriormente, a 
reformulação do cenário político-administrativo, abrindo espaço para 
a entrada de novos personagens, como foi o caso do fazendeiro da 
região de Poconé, Manuel Alves Ribeiro, que se tornou um importante 
líder dos liberais e ocupou postos expressivos na província, como o de 

15  No Sumário Crime percebe-se que a questão étnica foi um elemento importante 
para a ocorrência da sedição de 30 de maio. Esse acontecimento que agitou a 
província mato-grossense também foi resultado da disseminação da xenofobia 
e da designação do estrangeiro, nesse caso, do português, como figura perversa 
e desumana, que provocava a miséria da população mais simples. Portanto, foi 
isso o bastante para justificar a ultrapassagem do limite entre o certo e o errado 
(SIQUEIRA, 1992).
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comandante da Guarda Nacional e o de vice-presidente da província de 
Mato Grosso (SENA, 2009).

O projeto fomentador da organização da sedição, que angariou 
a participação de populares e soldados da Guarda Nacional, alimentava 
a expectativa de conquistar uma nova estrutura política, e a luta armada 
foi a estratégia necessária ao cumprimento de tal objetivo (HERMANN, 
2001); para a população pobre, foi a oportunidade de eliminação completa 
daqueles que traziam “infortúnios” à vida da população.

A sedição apontava para uma “revolução desejada”16, tendo 
se constituído apenas na ponta de um iceberg, uma amostra do que 
se almejava, ou seja, a inversão da ordem das coisas, a expressão de 
descontentamentos e, principalmente, a mudança nos quadros das 
lideranças políticas. Apesar da insatisfação de soldados com relação ao 
atraso de seus soldos e da população mais pobre quanto aos altos preços 
dos gêneros de subsistência, a sedição representou para os seus idealizadores 
uma tentativa de impor novas regras ao cenário político-administrativo de 
Mato Grosso. Todavia, os líderes da sublevação sabiam que necessitariam 
do apoio dos grupos mais baixos da população, os quais, a propósito, 
foram utilizados como massa de manobra para o cumprimento dos 
propósitos do acontecimento. Conforme Corrêa

A rebelião Cuiabana efetivou-se quando os líderes 
nativistas conseguiram o apoio das camadas menos 
privilegiadas da Província, dos pobres, de soldados 
e de vagabundos, manipulados como uma força 
avassaladora para atingirem seus objetivos, isto é, a 
tomada de poder em Mato Grosso. Nesse contexto, 

16  Esse termo é utilizado por Istvan Jancsó (JANCSÓ, 1997, p. 387-437), ao desta-
car as sedições ocorridas em um momento de crise do Antigo Regime, estabelece um 
conceito de sedição que vai de encontro com os objetivos aqui expostos, na medida 
em que a do 30 de maio se inscreve num um momento de crise do período regencial.
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a relação entre a miséria e a violência do cotidiano, o 
ódio contra os portugueses controladores de preços 
e do abastecimento interno, e a possibilidade do 
povo usufruir de benefícios materiais, ao menos 
imediato […], foram fatores impulsionadores de 
sua participação na luta contra o grupo dominante 
da Província. (p. 74).

A partir do descontentamento insuflado por líderes locais que 
objetivavam ocupar os cargos pertencentes a seus opositores17, é possível 
perceber que a violência foi fruto do ressentimento que começava a 
remoer os corações das camadas menos abastadas da população de 
Cuiabá,  as quais, inspiradas pelas ações dos representantes dos Zelosos da 
Independência, começaram a ver na ação da elite mercantil e política da 
época a razão pela qual estavam vivendo em acentuada miséria, algo que

[…] contrastava com a pujança e a concentração 
de renda do grupo mercantil, cujos privilégios ad-
vinham da manutenção do controle das atividades 
comerciais regionais. Esses comerciantes atuaram, 
com frequência, em Mato Grosso como atraves-
sadores e monopolistas. Dispondo de capital para 
investir, adquiriam toda mercadoria garantindo, 
antes mesmo de ultrapassar os limites das cidades, 
ou nos portos fluviais, para revendê-la à população 
urbana a altos preços e com larga margem de lucros. 
(CORRÊA, 2000, p. 64-65).

Disso adveio, portanto, a adesão de populares à sedição de 
1834, percebida por eles como a possibilidade de solução imediata aos 
infortúnios vividos. Capitaneada pelos líderes da Sociedade dos Zelosos da 
Independência de Mato Grosso, a participação popular impôs à sedição 
um caráter de revolta. A camada miúda de livres pobres e soldados da 

17  “No dia 4 de maio de 1834 [João Poupino Caldas] reuniu mais de 200 pessoas 
na praça principal para protestar contra os cargos ocupados por adotivos.” (SENA, 
2009, p. 39).
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Guarda Nacional penetraram nas casas que haviam sido marcadas para 
serem arrombadas. A violência com que se deu o ataque naquela noite 
também pode ser analisada a partir das descrições de Natalie Zemon 
Davis (1990, p. 129-156), de acordo com quem os atos de violência 
durante  uma sublevação são ritualizados e se chocam com os símbolos 
considerados importantes por determinada sociedade, a fim de que esta 
se sinta atingida diretamente naquilo que a machuca. Nesse sentido, o 
ataque aos portugueses e alguns brasileiros que compunham o grupo 
visado pelos que se sublevaram, durante o levante, ocorreu em função 
do que eles representavam, ou seja, o símbolo da sociedade tradicional 
que dominava a política e economia mato-grossense. Com base nessa 
afirmação é possível supor que a população que saiu às ruas da então 
capital da província, aos brados de “mata bicudo!”, apelido pejorativo 
atribuído aos portugueses (SIQUEIRA, 1992), tinha uma finalidade, 
uma motivação que a seus olhos legitimou os atos praticados. Da mesma 
forma, como é comum durante um levante, aquela multidão assumiu o 
papel de juiz, sentindo-se responsável pela erupção de uma nova ordem.

Tomada de insatisfação e rancor, a massa de livres pobres e 
soldados caminhou pelas ruas da cidade expondo toda a repugnância 
sentida, algo que acabou se materializando na destruição das tantas casas 
de portugueses que residiam em Cuiabá e coisas, portas e janelas, e na 
invasão dos lares dos inimigos. Pode-se imaginar que, por meio desses 
atos, o grupo de ataque demonstrou seu poder sobre aqueles que eram 
tidos por carrascos:

Uma vez destroçadas as portas e as janelas, a casa 
perdeu sua individualidade. Agora, qualquer pessoa 
pode entrar nesta casa segundo sua própria vontade; 
nada e ninguém se encontra protegido dentro dela. 
De maneira geral, acredita-se que nestas casas estejam 
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abrigados homens que pretendem se excluir da 
massa, os seus inimigos. Agora, tudo que os separava 
da massa foi destruído. Entre eles e a massa já não 
existe coisa alguma. Estes homens podem sair e 
juntar-se a ela. Podem ser procurados e apanhados. 
(CANETTI, 1983, p. 17).

Para a parte da população pobre e dos soldados que participaram 
do acontecimento, este teve um caráter de insatisfação, ao passo que, 
para os seus idealizadores, a sedição representou a expressão do desgosto 
em relação à organização do Estado, de um descontentamento quanto à 
forma pela qual o governo provincial era conduzido. Sendo assim, depois 
de estabelecido um governo provisório no quartel da Guarda Municipal, 
não aceitariam as nomeações e convocações feitas pela Regência:

Em observância à Portaria supra, tenho de afirmar 
a Vossa Excelência, que o Conselheiro do Governo 
José Alves Ribeiro, e Brás Pereira Mendes, e Caetano 
da Silva e Albuquerque foram os que, divergindo 
do objeto de sua convocação, e reunião, disseram 
que não convinha por forma alguma aceitar-se para 
esta Província, Presidentes, nem Comandantes das 
Armas Despachados pela Regência em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo; por isso 
que também reprovavam, que fosse Vossa Excelência 
recebido, e empossado da Presidência da Província, 
cujo lugar devia ser ocupado pelos naturais da mesma. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 186).

Portanto, houve um profundo desagrado em relação ao governo 
da Regência quando da recusa dos subversivos às nomeações para cargos 
importantes, como o de presidente da província e Comandante das 
Armas, nisso residindo também uma crítica à forma pela qual o poder 
era exercido, denotando que apenas os naturais da província seriam 
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competentes para corrigir um sistema de governo, algo, aos olhos dos 
líderes da sedição, exercido de maneira precária em Mato Grosso.

Nesse sentido, a sedição se estabeleceu como uma “ação organizada 
visando a revolução”, haja vista os subversivos terem-na concebido como 
a concretização da “revolução desejada”, o delineamento do “futuro 
anunciado” (JANCSÓ, 1997, p. 389), ou seja, a possibilidade promover 
as mudanças necessárias à construção de uma nova fase política na 
província. Na verdade, seria, de certo modo, uma subversão da ordem 
para a instituição de outra, nova, correspondente aos padrões da elite 
local que almejava o alcance máximo do poder, construindo um governo 
do “Brasil para os brasileiros”. A respeito dessas questões, Jancsó (1997, 
p. 389) afirma:

A sedição é, e todos a percebem dessa maneira, o 
conjunto das práticas de natureza subversiva que, 
referidas à revolução, anunciaram-na enquanto 
possibilidade, mesmo quando se concretizam 
apenas no simplesmente fazê-lo. A Sedição é, então, 
a revolução desejada, o futuro anunciado, a política 
do futuro nos interstícios do presente.

A sedição de 1834 se concretizou apenas como uma pronunciação, 
não tendo sido efetivados os interesses de todos os participantes, nem 
mesmo o momento em que os “caibras” reinariam em Mato Grosso. 
Nas palavras do autor, “[...] o confronto derivado de práticas sediciosas 
efetivou-se principalmente em ações repressivas” (p. 390).

É possível supor também que a sublevação tenha se apresentado 
à “raia miúda” como uma possibilidade de ter elevada a sua dignidade, 
talvez expressa na igualdade de condições de vida, na paridade de direitos. 
Na realidade, a liberdade que a levou a ver na insurreição uma maneira de 
pôr fim aos seus infortúnios acabou enredando-a nas malhas de um poder 
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que tentaria discipliná-la e puni-la. Provavelmente, a certeza de estarem 
agindo por uma transformação positiva e até imediata em suas vidas fez 
com que soldados e a gente deslocada e pobre aceitassem e sustentassem a 
representação quimérica de que, com a deposição dos antigos detentores 
do monopólio político e econômico da província de Mato Grosso para 
substituí-los por representantes locais, teriam outras condições de vida. 
Ao se juntarem aos idealizadores da sedição, esses sujeitos assumiram para 
si a responsabilidade de inverter os papéis e demonstrar o seu poder de 
destruição àqueles que até então exerciam o domínio sobre suas vidas 
por terem o domínio político e principalmente por cobrarem altíssimos 
preços pelos gêneros de subsistência. Excluída, então, do jogo social, a 

“raia miúda” se fez ouvir por meio dos coices de armas que romperam os 
ferrolhos das janelas e do barulho provocado pelos objetos e móveis que 
eram arrastados para longe após o saque (SIQUEIRA, 1992).

Em suma, a sedição de 30 de maio foi idealizada por uma elite 
emergente que visava o comando de Mato Grosso, tendo sido executada 
por soldados e uma pequena parcela da população insuflada por seus 
líderes. Entretanto, a elite nativa que desejava alcançar o poder plenamente 
e esteve no comando da província por três meses, foi destituída do 
posto de comando após a posse do presidente da província, nomeado 
pela Regência, Antônio Pedro de Alencastro (SIQUEIRA, 1992). Nesse 
contexto, a violência desencadeada durante a sedição agrediu o próprio 
princípio de civilidade e caracterizou a população de Mato Grosso como 
destituída de qualquer senso de polidez (SENA, 2009).
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Uma investigação em Mato Grosso: a formação do Sumário Crime

Nesta leitura interpretativa dos acontecimentos perpetrados em 
Cuiabá e arredores a partir da noite de 30 de maio de 1834, entram 
em cena personagens cujos relatos contribuíram para a elaboração de 
explicações que justificassem suas ações na formação do Sumário Crime. 
As respostas das testemunhas constituíram uma verdade elaborada a partir 
de perguntas pré-determinadas pela equipe investigativa, ao mesmo tempo 
em que consubstanciaram uma tentativa de os depoentes terem perdoadas 
suas culpas, já que a maioria deles teve contato direto com o governo 
subversivo estabelecido no quartel da Guarda Municipal, enfatizando 
as razões pelas quais se mantiveram omissos perante o acontecimento.

Considere-se que o crime foi cometido em meio a circunstâncias 
agravantes, conforme prescrito pontualmente no artigo 16 do capítulo III 
do Código Criminal do Império de 1830, então em vigor com destaque 
para o fato de ter ocorrido à noite, configurando premeditação, emboscada, 
e para a sucessão de arrombamentos, todos esses fatores apontando para 
a necessidade de uma condução mais rigorosa do processo (BRASIL, 
1830). Também com base no referido documento legal, a sedição de 
30 de maio se enquadrava como crime contra a segurança interna do 
Império e a tranquilidade pública, assim como outros movimentos que 
vinham preocupando o Governo Central naquele período. Daí a intenção 
dos responsáveis pela condução da formação de culpa terem definido 
perguntas cujas respostas, de um modo geral, levaram o primeiro juiz de 
paz a construir um cenário de subversão, uma vez que todos os depoentes 
foram inquiridos sobre quem eram as pessoas que fizeram parte do governo 
provisório estabelecido no quartel da Guarda Municipal.

Em 31 de outubro de 1834, o presidente da província de 
Mato Grosso, Antônio Pedro de Alencastro, que governou de 29 de 
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setembro de 1834 a 31 de janeiro de 1836, assinou uma portaria que foi 
enviada ao promotor público da cidade de Cuiabá, o capitão Joaquim 
Fernandes Coelho, para que este desse início ao processo investigativo 
do acontecimento. Juntamente com a portaria foram enviadas mais duas 
representações populares, a serem incluídas nos autos, as quais foram 
produzidas e entregues ao presidente da província com o objetivo de 
dirimir as circunstâncias de ocorrência da sedição e de esclarecer quem 
foram os responsáveis por isso.

A primeira representação revelou que os insurgentes não desejavam 
que o presidente tomasse posse e se tornasse a figura política mais 
importante de Mato Grosso e acusava as autoridades judiciárias de 
Cuiabá de omissão e conivência com o governo insurgente, que se 
havia estabelecido no quartel e mantido um governo provisório durante  
três meses.

A segunda representação acusou a Sociedade dos Zelosos da 
Independência como o grupo responsável e idealizador do movimento 
e pedia que os líderes da sedição fossem retirados da província antes que 
contagiassem os demais com suas ideias subversivas (SIQUEIRA, 1992, 
p. 117-126). Nesse sentido, as duas representações, juntamente com a 
portaria expedida pelo presidente da província, constituíram as peças 
iniciais do processo e, juntas, tinham o objetivo de comunicar os fatos 
ocorridos em Cuiabá na noite daquele 30 de maio e de denunciar os 
responsáveis pelos terríveis atos.

Ao anunciar aquele acontecimento infortunado ao promotor 
público Joaquim Fernandes Coelho, o presidente Alencastro exigiu-lhe 
que cumprisse seu dever nos moldes do instituído por meio do Código 
de Processo Criminal de 1832, legislação que à época era responsável pela 
administração da justiça civil no Brasil e na qual se encontrava definido 
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o que cabia ao promotor: “Art. 37. 1º Denunciar os crimes públicos, e 
policiais, e acusar os delinquentes perante os Jurados, assim como os crimes 
de reduzir á escravidão pessoas livres, cárcere privado, homicídio, ou a 
tentativa dele, ou ferimentos com as qualificações [...].” (BRASIL, 1832). 
Desse modo, ao denunciar os crimes propalados na cidade, o promotor 
tinha a responsabilidade de acusar os responsáveis por executá-los, de 
sorte que foram indiciados por toda a desordem instaurada na capital 
da província em 30 de maio de 1834, José Alves Ribeiro, Bento Franco 
de Camargo, Pascoal Domingues de Miranda, José Jacinto de Carvalho 
e Brás Pereira Mendes (SIQUEIRA, 1992. p. 116).

Para averiguar quais eram as outras pessoas com participação ativa 
na sedição e quem eram os responsáveis pelo governo erigido no quartel da 
guarda municipal, Fernandes Coelho enviou, junto com os documentos 
que havia recebido do presidente Alencastro, uma denúncia ao juiz de paz 
do primeiro distrito da cidade de Cuiabá, Antônio Rodrigues do Prado, 
para que tivessem início as investigações. De posse da denúncia e demais 
documentos, o juiz, conforme as designações estabelecidas no mencionado 
Código de Processo Criminal referentes as suas responsabilidades, citadas 
no artigo 12 e incisos “[...] § 4º Proceder a Auto de Corpo de Delito, e 
formar a culpa aos delinquentes. § 5º Prender os culpados, ou o sejam 
no seu, ou em qualquer outro Juízo. § 6º Conceder fiança na forma 
da Lei, aos declarados culpados no Juízo de Paz.” (BRASIL, 1832) –, 
iniciou o traslado do Sumário Crime em 3 de novembro de 1834, com 
as primeiras diligências tendo começado após a chegada do escrivão de 
paz nomeado, José Delfino de Almeida.

Os escrivães de paz eram responsáveis por materializar as 
informações ao “§ 1º Escrever em forma os processos, ofícios, mandados, 
e precatórias. § 2º Passar procurações nos autos, e certidões do que não 
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contiver segredo, sem dependência de despacho, com tanto que sejam de 
verbo ad verbum [...].”, bem como ao “§ 3º Assistir as audiências, e fazer 
nelas, ou fora delas, citações por palavras, ou por carta. § 4º Acompanhar 
os Juízes de Paz nas diligências de seus ofícios.” (BRASIL, 1832).

Designado, pois, para tal função, Delfino de Almeida rumou em 
direção à residência do juiz Rodrigues do Prado e lá teve acesso, pelas 
mãos do próprio juiz, aos primeiros documentos que iriam compor o 
Sumário Crime, quais sejam uma portaria e um ofício que compunha 
a denúncia do promotor Joaquim Fernandes Coelho, a portaria do 
presidente da província e as duas representações populares (SIQUEIRA, 
1992. p. 113). Com isso, como era de praxe, o escrivão seguiu os termos 
de direito e autuou os documentos, que consubstanciaram os primeiros 
procedimentos de um processo que se estenderia até o ano de 1836.

A partir daquele momento, teve início, então, o inquérito, e o juiz 
de paz introduziu o direito de julgar, de construir uma verdade, enfim, de 
regulamentar a pesquisa dos fatos. Desse modo, tendo em vista a figura 
do juiz de paz como um personagem central na condução do processo 
de formação de culpa, há que se tecer algumas considerações sobre suas 
atribuições e sobre a percepção que se tinha, naquele contexto histórico, 
acerca desse cargo.

Para Ivo Coser (2010, p. 52), o juiz de paz, com base no Código 
de Processo Criminal de 1832, tornou-se o principal agente do judiciário 
nas localidades, trazendo para si a responsabilidade de estar à frente de 
políticas que pretendiam, em sua maioria, estabelecer o controle sobre 
a população. Ao mesmo tempo, essa figura do judiciário apresentava 
uma característica democrática, uma vez que, eleita diretamente pelos 
cidadãos da localidade, representava, em certo sentido, uma expressão da 
vontade política dos sujeitos que na época tinham o direito ao voto em 
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eleição, segundo o autor, “[...] direta e única, sem intermediários entre 
o eleitor e a figura do representante. [...] o Juiz de Paz era obrigado a 
buscar diretamente o apoio do eleitorado sem a figura intermediária do 
eleitor de segundo grau [...]”. Nesse sentido, na figura do juiz de paz se 
concentravam elementos democráticos do período regencial. De acordo 
com Wellington Barbosa da Silva (2008, p. 447), instituindo-se como um 
dos aparatos de “policiamento civil”, os juízes de paz se estabeleceram no 
período regencial como[...] magistrados [...] encarregados efetivamente de 
pôr em prática essas políticas através do controle direto sobre a população”. 
Silva acrescenta que, a partir do referido código, esse magistrado ganhou 
espaço e autonomia no universo jurídico da nova nação, ficando sob sua 
alçada um grande número de incumbências e responsabilidades:

[...] tomar conhecimento das pessoas que viessem 
habitar no seu distrito e conceber passaporte àqueles 
que lhes requeressem tal documento; obrigar os 
vadios, mendigos e bêbados, prostitutas ou quem 
mais perturbasse o sossego público e a paz das 
famílias a assinar termos de bem viver e, como 
complemento dessa prerrogativa, estabelecer as 
devidas penalidades para recalcitrantes que variavam 
entre 30 dias de prisão e uma multa de até 30.000 
réis. Também lhes competia julgar as contravenções 
às posturas editadas pelas câmaras municipais, bem 
como todos os outros crimes que não incorressem 
em penas maiores que a multa de 100.000 réis ou 
em prisão, degredo ou desterro por um período 
máximo de seis meses. (p. 449-450).

Nesses termos, diante dessa gama de competências, o juiz de 
paz também era o responsável pela formação de culpa, de modo que, na 
província de Mato Grosso, o juiz de paz Antônio Rodrigues do Prado 
começou a pôr em prática suas atribuições legais e deu andamento às 
investigações sobre os acontecimentos que envolveram a sedição de 
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30 de maio. O primeiro dia de investigação foi em 3 de novembro de 
1834, quando o juiz, após ter analisado os documentos apresentados 
pelo promotor público Joaquim Fernandes Coelho, tomou medidas 
importantes. Por meio de uma portaria, indicou ao escrivão que notificasse 
Vitor Modesto Monteiro e João Ezequiel da Costa, carpinteiros de 
profissão, e nomeasse mais duas testemunhas, o Tenente José Mariano 
de Campos e João de Morais e Sousa, para procederem, respectivamente, 
ao corpo de delito direto e indireto das portas e janelas que haviam sido 
arrombadas, medidas fundamentadas no artigo 134 do mencionado 
código: Formar-se-á auto de corpo de delito, quando este deixa vestígios 
que possam ser ocularmente examinados; não existindo porém vestígios, 
formar-se-á o dito auto por duas testemunhas que deporão da existência 
do fato e circunstâncias.” (BRASIL, 1832). Ambos os procedimentos 
criminais foram fundamentais para a obtenção de informações acerca 
das invasões às casas, das mortes ocorridas e das atrocidades cometidas.

Foram notificados, primeiramente, os peritos responsáveis pelo 
auto de corpo de delito direto, Vitor Modesto Monteiro e João Ezequiel 
da Costa, que juraram na forma da lei que descobririam os tipos de 
instrumentos ou aparelhos utilizados para arrombar as portas e janelas 
das casas assaltadas e a força dos golpes de arrombamento (SIQUEIRA, 
1992, p. 129-130). Então, no mesmo dia, realizaram a inspeção ocular 
das portas e janelas avariadas e das residências que haviam sido alvo da 
violência. Treze casas foram examinadas, as quais pertenciam aos brasileiros 
adotivos: Domingos José Pereira; Luís Luciano Pinto; Antônio Teixeira de 
Abreu; Capitão José Coelho Lopes; Capitão Bernardo José Vieira; Tenente-
Coronel José Joaquim Ramos e Costa; Quartel-Mestre Manuel José 
Moreira; José Carlos de Lima; José Teixeira de Carvalho; Capitão Francisco 
Manuel Vieira; Capitão João Cardoso; José Joaquim Vaz Guimarães; e 
Tenente-Coronel José Antônio Lima (SIQUEIRA, 1992, p. 131).
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Já na fase de conclusão final do corpo de delito direto, declarou-
se que a maioria das casas teve as portas arrombadas com alavancas e 
as travas das janelas arrancadas com “coice” de armas, para tanto sendo 
requisitado o uso de força, além de terem sido encontrados vestígios de 
balas (SIQUEIRA, 1992, p.130-134). Configurada a ocorrência de um 
crime, foi a vez de as duas testemunhas responsáveis pelo corpo de delito 
indireto se pronunciarem na interpelação instaurada em 7 de novembro 
de 1834, também na residência do juiz de paz.

O primeiro a depor, João de Morais e Sousa – homem branco, 
29 anos, solteiro, autônomo e natural e morador da província de Mato 
Grosso –, jurou em nome do Santo Evangelho falar a verdade e começou 
a descrever as circunstâncias em que ocorreu a sedição. A partir de suas 
respostas, outra parte importante do processo foi constituída o corpo 
de delito indireto. A primeira pergunta do juiz de paz estava ligada 
ao conteúdo do ofício do promotor público Fernandes Coelho e às 
duas representações anexadas à denúncia. Portanto, perguntado se os 
acontecimentos narrados nessa documentação realmente ocorreram, 
Sousa respondeu:

[...] dos Brasileiros adotivos que morreram durante 
a revolução, serviu ele de testemunha dizer em 
voz geral que eram Domingos José Pereira, um 
Caixeiro do mesmo, o Sargento-mor Joaquim Duarte 
Pinheiro, José Joaquim Vaz Guimarães, Manuel de 
Almeida Pinto, Antônio Teixeira de Abreu, Capitão 
João Cardoso, o Tenente-Coronel José Antônio de 
Lima, o Alferes Manuel José Moreira, e outros muitos 
que ele testemunha não lembra dos seus nomes: 
assim mais viu morto o Brasileiro nato José Pinheiro 
d’Almeida; este, disse ele testemunha, viu varado 
com uma bala, e outros ouviu dizer ele testemunha, 
que foram mortos a tiros de arcabuz, e depois de 
mortos, varados alguns com baionetas, e cortaram-
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lhes as orelhas, e isto sabe ele testemunha por ter visto 
algumas orelhas. (SIQUEIRA, 1992, p. 135-137).

Após corroborar a denúncia de crueldade com que se deram as 
mortes na sedição, o juiz de paz deu continuidade ao interrogatório por 
meio destas perguntas: quais eram as pessoas que compunham o governo 
do quartel? Os responsáveis pela justiça se omitiram juntamente com 
o então promotor público José Jacinto de Carvalho, um dos líderes 
da sedição? Na verdade, a intenção que sustentava a escolha dessas 
interrogações era nomear os responsáveis pela sublevação, em resposta 
às quais João de Morais e Sousa se posicionou dizendo que

[...] ouviu dizer que as ordens saíam do Quartel 
expedidas pelos oficiais que então estavam no 
Comando do Quartel, o Sargento-mor Caetano 
Xavier da Silva Pereira, e o Tenente Sebastião 
Rodrigues da Costa, e o Ajudante Eusébio Luís 
de Brito […] Disse que viu algumas vezes o Juiz 
de Direito [Pascoal Domingues de Miranda], o 
Promotor [José Jacinto de Carvalho], e o Juiz 
Municipal [Antônio José Duarte], e os Juízes de 
Paz, do primeiro e segundo Distrito [Capitão José 
de Melo e Vasconcelos, e  Capitão Vitoriano José do 
Couto], porém que nenhum viu dar ordens e nem 
combinar no Governo do Quartel. (SIQUEIRA, 
1992, p 135-137).

Seguiu-se a esse momento o de inquirição da segunda testemunha, 
o Tenente José Mariano de Campos Maciel – homem branco, solteiro, 33 
anos de idade, autônomo e natural de Mato Grosso –, a quem igualmente 
foram dirigidas estas perguntas: o conteúdo apresentado na denúncia e nas 
duas representações era verdadeiro? Quem eram as pessoas assassinadas? 
Quem eram as pessoas que compunham o governo do quartel? A justiça 
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havia se omitido devido à participação do promotor público José Jacinto 
de Carvalho? (SIQUEIRA, 1992, p 138).

Com base na premissa de que a sedição resultara da ação de um 
grupo que pretendia acabar com a ordem na província e instalar um 
governo próprio, as questões eram feitas às testemunhas com o intuito 
principal de revelar quem havia sido os responsáveis pela sedição, diante 
do que, para responderem a essa indagação, elas seguiam um roteiro, ou 
seja, suas respostas já estavam pré-estruturadas antes mesmo de serem 
pronunciadas. Nesse sentido, o Tenente Maciel respondeu:

Disse que os fatos acontecidos no dia trinta de Maio 
era verdade, por ser voz Pública, e ter visto depois 
os estragos feitos. […] disse que viu o Caixeiro de 
Domingos José Pereira, morto no corredor da Casa do 
seu Patrão, e perguntando ele testemunha disseram 
que era o dito Caixeiro. Disse que sobre o Governo 
criado no Quartel, que ele testemunha ignora e que 
só soube por ouvir dizer, e os ver no Quartel como 
Comandantes daqueles facciosos o Sargento-mor 
Caeta [sic] Xavier da Silva Pereira, e o Tenente 
Sebastião Rodrigues da Costa […] disse que ele 
testemunha, viu o Promotor José Jacinto de Carvalho, 
o Juiz de Direito Pascoal Domingues de Miranda, o 
Juiz Municipal Antônio José Duarte, os Juízes de Paz 
do primeiro e segundo distrito Capitão José de Melo 
e Vasconcelos, e do Segundo o Capitão Vitoriano 
José do Couto, por vezes no quartel em dissimulação, 
talvez por temer as baionetas, e as resoluções, que 
os tais bárbaros facinorosos praticavam, e nada mais 
disse. (SIQUEIRA, 1992. p 139-141).

Dessa maneira, levando em consideração as circunstâncias 
conhecidas e apresentadas, os dois testemunhos confirmaram as mortes, 
mas os responsáveis pela sedição continuavam escondidos sob a sombra 
do oportuno “ouvir dizer”, que apontava indícios da participação dos 
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líderes e não apresentava provas suficientes para a definição do decreto 
condenatório, além de afastar as testemunhas de um embate direto com 
os investigados. De todo modo, a certeza da participação foi ofuscada 
pela falta de provas mais consubstanciadas. 

As demais testemunhas entraram em cena a partir do dia 10 
de novembro de 1834. Cada uma a sua maneira foi informando o que 
tinha visto ou ouvido dizer, ainda que as lembranças pudessem estar um 
pouco obscuras porque as investigações tiveram início cinco meses após 
a sedição. Mesmo assim, a investigação prosseguiu, e os responsáveis 
pelo inquérito precisavam ser perseverantes, pois, ainda que chegassem 
a uma conclusão após a análise dos muitos vestígios e as testemunhas 
colaborassem, as autoridades que conduziam as averiguações sabiam 
que, quando tudo terminasse, não teriam um panorama idêntico ao 
ocorrido naquela noite.

Várias pessoas presenciaram as atrocidades e não tomaram nenhuma 
atitude, justificando que se omitiram por terem sido coagidas. É certo 
que o caos se instaurara na cidade e, de acordo com o depoimento de 
João Antônio da Cruz, o adotivo José Correia teria sido assassinado pelo 
cadete Antônio Rodrigues, que caíra ao chão depois de levar um tiro de 
arcabuz e ter seu corpo atacado com uma pancada de arma (SIQUEIRA, 
1992, p. 146-148.). Em seguida às mortes, o arrombamento das lojas e os 
saques também foram intensos, resultando num prejuízo total calculado 
em cento e trinta contos, seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos 
réis (SIQUEIRA, 1992, p. 143).

Francisco José de Almeida, pardo, 50 anos, morador de Cuiabá, 
casado e ourives de profissão, afirmou em seu testemunho que em 
Cuiabá era de conhecimento público o fato de muitos adotivos terem 
sido assassinados e roubados e que “[...] ouviu dizer que Joaquim Leite 
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Pereira matara a Joaquim Duarte Pinheiro, e que as escoltas, que eram 
expedidas para fora desta cidade matavam os adotivos que encontravam 
[...]”; segundo a testemunha, as escoltas eram enviadas pelos líderes da 
sedição e oficiais da Guarda Nacional, o Tenente-Coronel Caetano da 
Silva Albuquerque, o Sargento-mor Caetano Xavier da Silva Pereira e 
outros (SIQUEIRA, 1992, p. 146-148).

Para dar andamento à investigação, foi ouvida a terceira testemunha, 
o Vice-Presidente da província João Poupino Caldas, cujo testemunho 
talvez já fosse esperado, pois, como ocupava a função de vice-presidente da 
província e, na época da sedição, estava no comando da função, poderia 
ter vivenciado os acontecimentos sob outra perspectiva, sem falar que era 
uma voz considerada digna de crédito. A inquirição de Poupino, datada 
de 12 de novembro de 1834, se desenvolveu sob condições diferenciadas, 
tendo realizada em sua própria residência. Ali, então, o vice-presidente 
recebeu o juiz de paz Antônio Rodrigues do Prado, o escrivão de paz José 
Delfino de Almeida e o juiz municipal Antônio José Duarte, este último, 
aliás, um dos conselheiros que se reuniram na noite de 30 de maio de 
1834 e decidiram por estabelecer em vinte e quatro horas o prazo de 
expulsão da província de Mato Grosso daqueles que haviam conseguido 
fugir de Cuiabá durante a sedição, além de ter sido visto por algumas 
testemunhas reunido por várias vezes no quartel com os demais “líderes” 
da sublevação (SIQUEIRA, 1992). Nesse sentido, a participação do juiz 
municipal Antônio José Duarte no interrogatório abria brechas para a 
parcialidade da investigação.

Natural da província de Mato Grosso, João Poupino Caldas tinha 
44 anos de idade no momento da sedição e ocupava o cargo de Coronel 
da Legião da Segunda Linha, além de perceber soldo como Tesoureiro 
da Fazenda Nacional. Em seu depoimento, relatou que a união de forças 
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entre a Guarda Nacional e a Guarda Municipal deixou o governo da 
província de mãos atadas, portando impedido de tomar decisões que 
colocassem fim a tais sortilégios, diante do que a única alternativa foi 
assinar e publicar a proclamação que decretava a saída obrigatória dos 
portugueses de Mato Grosso no prazo de 24 horas após o 30 de maio, pois 
ele estava sendo coagido a aceitar as deliberações dos líderes da sedição, 
seus companheiros do Conselho do Governo da Província, Pascoal 
Domingues de Miranda, Caetano Xavier da Silva Pereira, Caetano da Silva 
Albuquerque, Bento Franco de Camargo e José de Melo e Vasconcelos. 
Feito esse esclarecimento, Poupino destacou a participação de alguns dos 
conselheiros de governo e membros dos Zelosos no comando do levante. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 152) e, falando do primeiro momento em que 
ficou sabendo da ocorrência da sublevação, descreveu:

[…] o Governo se achava coato, porque o Batalhão 
dos Nacionais [Guarda Nacional] tinha tomado 
o Quartel estando à testa deles o Sargento-mor 
Caetano Xavier, o Tenente Sebastião Rodrigues 
Costa, e o Ajudante Eusébio Luís de Brito, unida 
com a Guarda Municipal, que era única força, que 
o Governo tinha, haviam perpetrado mortes, roubos, 
insultos, que logo que se tocou o rebate indo ele 
para o Palácio em qualidade de Vice-Presidente, 
a ver se dava algumas providências, apareceu o 
Doutor Pascoal Domingues, sozinho, sem mostrar 
pavor algum, apesar da escuridão da noite, e imenso 
perigo, e logo deu a notícia da morte do Sargento-
mor Joaquim Duarte Pinheiro e de Bartolomeu 
Ramos, e saindo ele testemunha pelas ruas, a ver 
se amainava aquela desordem, e convidando-o 
para irem, não o quis fazer, donde veio a coligir ele 
testemunha, que ele tinha parte naquele negócio 
[...]. (SIQUEIRA, 1992, p. 152).
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Ao expressar a dificuldade para o reestabelecimento da ordem em 
Cuiabá, haja vista as principais forças da força pública da província terem 
se envolvido no acontecimento desordeiro, João Poupino Caldas trouxe à 
tona uma das justificativas que o blindou diante da demora em controlar 
a sedição e restabelecer a ordem e a tranquilidade. Então, apresentou 
nomes e as funções que desempenhavam na sublevação. Desse modo, 
depois de divulgada a proclamação que ele havia sido obrigado a assinar,

[...] o Doutor Pascoal [passou] a residir no Quartel 
entre os soldados, e com eles comia, cigarreava, e 
ensinava não só para que desobedecesse o Governo, 
e acabasse com os Caramurus apelidados por eles 
[…] e sendo o mesmo Doutor Juiz de Direito, e 
por isso chefe da Polícia, principalmente em crise 
tão arriscada, não deu passo algum a coadjuvar o 
Governo continuando a residir no Quartel. Disse 
mais, que José Alves Ribeiro disse publicamente 
como fosse ao Tenente José Fonseca, e a João José 
Siqueira que ele é quem tinha feito os Cartuchos para 
as desordens, e que se tratasse dos acontecimentos na 
noite de trinta de maio que havia de correr sangue 
em Cuiabá, e disse também, que o Doutor Pascoal é 
quem fazia as Atas para o Governo, e iam da rua feitas 
e conduzidas pelos Conselheiros coniventes nestas 
desordens [...]. (SIQUEIRA, 1992, p. 151-155).

Uma vez que a intenção das autoridades responsáveis pelo Sumário 
Crime era descobrir quais foram as pessoas que formaram o governo 
do quartel e quais foram as autoridades que haviam sido coniventes e 
omissas no cumprimento da justiça, o depoimento de João Poupino 
Caldas, assim como os dos outros, foi conduzido no sentido de definir 
como verdade o fato de a sedição ter resultado da ação de subversivos. 
Nisso residiu o caráter decisivo do relato do então vice-presidente, 
que apresentou e nomeou os responsáveis pela desordem. A versão de 
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Poupino sobre as razões pelas quais a sublevação teria ocorrido não se 
limitou ao seu depoimento, que seria inserido no processo investigativo 
e no qual ele revelava ter sido coagido, tendo também se reportado a 
momentos anteriores ao início das investigações, quando enviou uma 
carta ao presidente da província nomeado pela Regência, Antônio Pedro 
de Alencastro, que ainda não havia chegado a Mato Grosso, declarando 
terem sido os próprios portugueses os responsáveis pelos infortúnios que 
se abateram sobre a cidade de Cuiabá e arredores:

A causa de um tal acontecimento fora por aparecerem 
vários adotivos de máscara querendo assassinar a dois 
Oficiais da Guarda Nacional, e sabe-se que estavam 
armados em casa, e quando se verificou depois 
que surgiram, achando-se em casa dos mesmos 
adotivos muito armamento e cartuchame. Nesta 
cidade haviam 59 adotivos, mas eram de bom estes, 
inimigos declarados das nossas instituições. Talvez 
algum comerciante tenha receio de entrar para esta 
[província], com esta notícia principalmente com a 
chegada do Gaudie18 que desta partiu loucamente, 
porque sendo ele Brasileiro nato, nada devia tomar 
como de fato ninguém por ele procurou, e sua 
casa se acha em paz, e geralmente se tem sentido 
dele fazer tal asneira, retirando-se da Província. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 358).

18  Refere-se a André Gauie Ley, que, segundo José de Mesquita (1922, p. 24-34), 
fez parte da Companhia de Dragões e, depois, do Regimento de Milícias de Cuiabá 
como Capitão-mor, no ano de 1827: “De 1821 a 1833, durante 12 anos, portanto, 
ocupou o Capitão-mor os mais elevados cargos de confiança popular, sendo mem-
bro da Junta administrativa (1821), da Junta governativa de Cuiabá (eleito em 1821 
e reeleito em 1822), do Conselho da Província (1825) e duas vezes Presidente da 
Província, numa das suas quadras mais difíceis [...]. Para se não expor animosidade 
reinante houve mister o Capitão-mor ocultar-se em uma casa amiga desta capital 
e retirar-se, logo depois, de Cuiabá, refugiando-se no sitio de Joaquim da Silva 
Prado, a 30 léguas da cidade, de onde seguiu depois para Goiás, lá se conservando 
por algum tempo, até que a normalidade das cousas se restabelecesse na capital 
mato-grossense”.
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Representando sua versão, em carta ao presidente Alencastro, João 
Poupino Caldas discorreu sobre a sedição alegando que a responsabilidade 
pelos infortúnios que se abateu sobre a cidade de Cuiabá e arredores, 
estava sob o encargo dos portugueses. A versão que João Poupino Caldas 
defendeu na carta remetida ao presidente, nos momentos imediatamente 
posteriores ao sucedido, não foi sustentada em seu testemunho concedido 
ao juiz municipal Antônio José Duarte e ao juiz de paz Antônio Rodrigues 
do Prado, em sua residência, no dia 12 de novembro de 1834. Houve 
uma mudança de postura, e desse modo, o surgimento de uma nova 
versão. Se nos primeiros momentos, especialmente em carta enviada 
ao presidente Antônio Pedro de Alencastro, Poupino sustentara que a 
sedição ocorrera porque os portugueses estavam coagindo e dirigindo 
insultos aos brasileiros, ele passou a defender unicamente que tudo 
acontecera por causa da ação de homens que pretendiam acabar com a 
ordem estabelecida e tentou provar que os portugueses foram subjugados 
e caíram após o assalto das escoltas comandadas pelos “sediciosos”:

Disse mais que José Jacinto sendo Promotor Público, 
não deu passo algum para coadjuvar o Governo. 
Disse mais que Brás Pereira Mendes disse a José 
Ponce Martins, que não tinham feito nada, que ele 
pensava que tinham matado todos os Caramurus. 
Disse mais que o Doutor Pascoal tendo notícia 
que se tinha morto algum adotivo dirigia-se à Casa 
deles, para judiar como fez com José Joaquim Vaz 
Guimarães, que meteu-lhe o bastão nos olhos, e 
como era rábula19 meteu-lhe uma pena na mão. 
Disse mais que o Governo estava sempre coato 
desde o dia trinta de maio, até vinte e sete de 
agosto, porque as atas vinham todas da rua [...] 
Disse mais José Alves Ribeiro tinha sempre em sua 
Casa Criminosos, como fosse o Tenente Eusébio, e 
Antônio José Rodrigues. Disse mais que é público 

19  Advogado sem notoriedade e que advoga sem ser diplomado.
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que o Doutor Pascoal, e Brás, mandavam animar 
os presos que sossegassem, que não era nada, e aos 
que estavam fugidos, mandavam dizer a eles que 
esperassem [...]. (SIQUEIRA, 1992, p. 154).

Poupino Caldas encerrou, então, sua participação no Sumário 
Crime enfatizando que, como se encontrava em extrema coação, ele não 
teve como pôr um fim à ação do governo estabelecido no quartel da Guarda 
Municipal. Além disso, ao citar quatro testemunhas em seu depoimento, 
ele direcionava o curso das investigações para que suas afirmações fossem 
comprovadas e justificadas. Segundo Elizabeth Madureira Siqueira, em 

“A verdade jurídica do sumário crime da rusga e outras versões” (2014, 
p. 17), verifica que a análise do processo criminal produzido a fim de 
investigar a ocorrência da Rusga avaliou o posicionamento político de João 
Poupino Caldas como “[...] liberal moderado, ala que desejava mudanças 
no comando político, sem qualquer retaliação no que toca à expulsão dos 

“estrangeiros”, ou de elementos da tradicional elite econômica e política, 
no comando desde os tempos coloniais [...].”, além de ter apontado a 
existência de fissuras nas relações entre o grupo liberal, especialmente 
expressas na atuação de João Poupino Caldas.”.

Nos depoimentos que se seguiram as testemunhas continuaram 
enfatizando que o governo provincial, se encontrando coagido, não tivera 
forças para fazer frente ao governo subversivo que se havia erguido no 
quartel, imergindo a província de Mato Grosso em um contexto marcado 
por um “estado anárquico” durante três meses. Conforme indicação do 
vice-presidente, quatro testemunhas foram notificadas a comparecer à 
residência do juiz de paz Antônio Rodrigues do Prado e lá prestarem o 
juramento. Foram ouvidos, nesta ordem, o Capitão da Legião de Segunda 
Linha e Oficial Maior da Secretaria de Governo, Manuel do Espírito 
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Santo; do Tenente José da Fonseca e Morais; José Ponce Martins; e João 
José de Siqueira e Silva.

 Manuel do Espírito Santo – crioulo, 42 anos (incompletos), 
autônomo – foi notificado no mesmo dia em que Poupino depôs. 
Seguindo a linha de investigação já estabelecida, o juiz de paz retomou as 
perguntas para ouvir do depoente o que ele sabia a respeito da sedição e 
os nomes dos seus líderes. Confirmando o estado de coação sob o qual se 
encontrava o governo provincial, cuja principal força, a Guarda Nacional, 
se achava sob o comando dos líderes da sedição, portanto, sem espaço 
para perpetrar qualquer ação, a testemunha endossou a impossibilidade 
de insurgência de uma ação contrária a tais desmandos. Logo no início de 
seu testemunho, destacou que, minutos depois do princípio da chacina, 
o vice-presidente João Poupino Caldas, o Reverendo Bispo Dom José 
Antônio dos Reis e ele próprio seguiram pelas ruas de Cuiabá com a 
intenção de apaziguar as desordens, mas não obtiveram sucesso, de modo 
que decidiram convocar o Conselho de Governo para deliberar a respeito 
de qual seria a melhor medida a ser tomada. Manuel do Espírito Santo 
descreveu aquela fatídica noite, rememorando que, depois da reunião do 
conselho e de as resoluções necessárias terem sido estabelecidas e lançadas 
no livro das atas do governo, conduziram-se à Secretaria do Governo:

[…] o doutor Juiz de Direito Pascoal Domingues de 
Miranda, e o Chefe das Guardas Nacionais Caetano 
da Silva e Albuquerque, os quais depois da leitura que 
pediram da ata, a reprovaram em algumas das suas 
partes, dizendo como em ar de repreensão, que não 
devia se lançar atas sem estar redigidas, pedindo-a 
para redigir, e levando-a ao Quartel, aonde era ponto 
fixo das operações de suas deliberações, lá fizeram a 
emenda e alteração notada na letra de José Jacinto 
de Carvalho, e voltaram-na para serem lançadas 
mandando aspar a primeira já escriturada já no 
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Livro, o que de fato foi aspada, sem em seu lugar 
substituir outra ata [...]. (SIQUEIRA, 1992, p. 157.

Diante das evidências de que o governo provincial dependia dos 
interesses do grupo que estava no comando, Manuel do Espírito Santo 
ainda declarou que os responsáveis pela sedição nomearam Caetano da Silva 
Albuquerque, então Tenente-Coronel da Guarda Nacional, Comandante 
das Armas. Para tanto, por meio de votação unânime, destituíram Joaquim 
José de Almeida, então ocupante do posto, acusando-o de estar do lado dos 
Caramurus, ser favorável à restauração do Duque de Bragança e insuflar 
desordens na província. Então, com o fim de estabelecer no comando 
da província de Mato Grosso todos os representantes dos Zelosos da 
Independência, tiveram início as substituições sob as ordens do governo 
do quartel (SIQUEIRA, 1992, p. 157). Nessa perspectiva, o testemunho 
de Manuel do Espírito Santo basicamente girou em torno do fato de 
que todas aquelas mudanças tinham decorrido da ação da “Regência 
que se achava criada no Quartel.”, e, com o objetivo de legitimar suas 
informações, o depoente entregou documentos para serem reunidos ao 
processo de investigação como provas, dentre os quais as Atas da reunião 
do Conselho do Governo ocorridas, respectivamente, na noite de 30 de 
maio de 1834 em 7 de agosto de 1834, esta referente aos motivos da 
suspensão do Comandante de Armas Coronel Joaquim José de Almeida 
(SIQUEIRA, 1992, p. 158).

No dia seguinte, foi chamado a depor José da Fonseca e Morais 
– 45 anos de idade, natural da província, designado Tenente da Guarda 
Nacional, lavrador –, o qual confirmou que José Alves Ribeiro havia 
fabricado os cartuchos utilizados na sedição, mas destacou que nem 
todos os membros da Sociedade dos Zelosos teve participação no 
acontecimento, pois, segundo ele, havia ali muitos homens de bem. A 
testemunha acrescentou que a escolha da data do levante, 30 de maio, 
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se deveu a uma desavença entre José Alves Ribeiro, que havia escolhido 
outra data, e o então presidente dos Zelosos da Independência, Antônio 
Luiz Patrício da Silva Manso, que, pretendendo preservar sua imagem 
de apaziguador, se recusava a sair armado pelas ruas de Cuiabá. Estava, 
pois, marcada a cisão entre ambos (SIQUEIRA, 1992, p. 170-171).

Outra testemunha, João José de Siqueira e Silva – homem branco, 
casado, natural da província de Mato Grosso, 25 anos– passou a depor, 
reforçando que a data de 30 de maio resultou mesmo da tal desavença:

Disse ele testemunha, que sabe de fato próprio, e 
ciência certa, que estando na Casa dele Testemunha 
José Alves Ribeiro, e o Tenente José da Fonseca e 
Morais, disputando sobre o acontecimento da noite 
de trinta de Maio nesta Cidade, aí declarou aquele 
José Alves Ribeiro, que o rompimento teve de ser 
feito nesse dia, porque tudo estava disposto, a saber 
a Cartuchama se achava na casa de Antônio Luís 
Patricio da Silva Manso, e cento, e tantas pessoas, 
aí se achavam reunidas para o rompimento, e que o 
motivo de se não verificar nessa ocasião, foi porque 
ele José Alves Ribeiro queria que aquele Manso saísse 
armado com eles, e que o Manso repugnava a isso 
para sair depois como Anjo da Paz a pacificar as 
desordens, no que não concordaram, sendo esse o 
motivo que dilatou o rompimento para o dia trinta 
de maio. Disse mais que nessa ocasião ouviu daquele 
José Alves Ribeiro que sobre a punição dos culpados 
do acontecimento da noite de trinta de Maio, não 
se podia levar o caso restritamente, e que se isto 
houvesse de acontecer, então seguiria uma Guerra 
Civil [...]. (SIQUEIRA, 1992, p. 172).

Muitas testemunhas apenas confirmaram a existência de um 
governo provisório subversivo no quartel da Guarda Municipal expedindo 
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ordens às escoltas que saíam à procura dos adotivos fugitivos e da 
participação dos já referendados chefes da sedição.

Nesse sentido, José Ponce Martins – homem branco, 52 anos, 
casado, natural, morador da província, autônomo –, que foi indicado a 
testemunhar por João Poupino assinalou que Brás Pereira Mendes lhe 
dissera que “[...] se fosse em outra parte tinha se arrasado tudo, e que aqui 
[província de Mato Grosso] não fizeram nada [...].” (SIQUEIRA, 1992, 
p. 173). Além de ter reafirmado a existência de um governo subversivo, 
Martins revelou quem foram os executores e os mandantes da violência 
estabelecida em Cuiabá:

[...] Disse que sabe por ver e presenciar, que no 
Quartel desta Cidade residia um poder que deliberava 
e expedia Ordens para as saídas das escoltas, que 
matavam, arrombavam portas, roubavam e faziam 
outros insultos, aos Cidadãos, entrando pelas Casas 
adentro, a pretexto de buscar adotivos, e Caramurus, 
e que ele testemunha também sofreu o rigor dessa 
busca, e não impediu por não ter força para isso. 
Disse mais que sabe pela mesma razão, que os que 
arrogavam esse poder, e exerciam eram o Tenente-
coronel Caetano da Silva Albuquerque, o Sargento-
mor Caetano Xavier da Silva Pereira, o Tenente 
Sebastião Rodrigues da Costa, e o Ajudante Eusébio 
Luís de Brito, e que era público, e notório que 
seus diretores eram o Doutor Pascoal Domingues 
de Miranda, Brás pereira Mendes, José Jacinto de 
Carvalho, Bento Franco de Camargo, José Alves 
Ribeiro, e que se tinha verificado por muitos atos 
praticados por eles, com os quais sustentavam e 
faziam valer a execução das Ordens determinadas 
pelo Quartel. Disse mais, que a pessoas que foram 
vítimas deste desastroso acontecimento, segundo sua 
lembrança são vinte e oito adotivos e três Brasileiros 
entrando no número as pessoas declaradas no Auto 
de Corpo de Delito. Disse mais que sabe por ver, e 
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ser público, que as Justiças não impediam as ações 
criminosas praticadas por essas escoltas, antes ele 
testemunha viu no Quartel o Juiz de Direito Pascoal 
Domingues e Miranda, os Juízes de Paz o Capitão 
José de Melo e Vasconcelos, e Capitão Vitorino 
José do Couto, o Promotor Público José Jacinto de 
Carvalho, o juiz Municipal Antônio José Duarte, a 
que iam, ele testemunha ignora [...]. (SIQUEIRA, 
1992, p. 172-174).

Com depoimentos construídos nessa mesma linha de raciocínio, 
várias testemunhas esclareceram sobre a participação dos líderes do governo 
do quartel e confirmaram a existência de uma “Regência” que produzia 
atas e ordens, bem como a participação de autoridades judiciais no referido 
quartel. Nesses termos, Luís da Silva Prado – homem branco, 22 anos, 
natural da província de Mato Grosso, solteiro, Oficial da Secretaria de 
Governo da província – afirmou que não se encontrava em Cuiabá no 
dia do acontecimento, mas sabia que muitos adotivos haviam morrido 
e que “[...] ouviu dizer, que no Quartel havia uma Regência, cujos 
membros ele ignora quem eram por lá não ter ido [...]”. Disse também 
ter ouvido que as autoridades judiciais de Cuiabá não haviam tomado 
nenhuma providência em face do ocorrido e que desconhecia as razões 
que as levaram a se omitir: por estarem coagidos ou por estarem de 
acordo com as ações sediciosas. No final do testemunho, Prado reiterou 
que havia ouvido dizer que o juiz de direito Pascoal Domingues de 
Miranda, o juiz municipal Antônio José Duarte, os juízes de paz José 
de Melo e Vasconcelos e Vitoriono José do Couto, o promotor público 
José Jacinto de Carvalho, todos estavam sempre presentes no quartel da 
Guarda Municipal (SIQUEIRA, 1992, p. 175-176).

Fez-se uma pausa no processo de inquirição das testemunhas 
para a troca do juiz de paz responsável pela condução do Sumário 
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Crime, Antônio Rodrigues do Prado, que foi substituído dezoito dias 
após o início da investigação por um novo juiz. Tal sucessão foi um 
pouco tumultuada, pois, tendo o juiz Prado solicitado afastamento por 
motivo de doença, determinou-se que um dos suplentes imediatos do 
juizado de paz do primeiro distrito ocuparia o posto, mas todos foram 
acometidos de um “surpreendente” surto de moléstias, de modo que, 
em ofício, o juiz de paz do primeiro distrito de Cuiabá, Joaquim José 
de Almeida Falcão, comunicou ao Capitão Tomé Ribeiro de Magalhães, 
então suplente daquela comarca, que ele seria o responsável pelo trabalho 
investigativo a partir dali:

Por impedimento de moléstia, que me sobreveio, 
acho-me impossibilitado de exercer as funções do 
meu cargo, e oficiando aos suplentes imediatos, 
estes oficiaram-me que também se achavam em 
uso de remédios, e competindo a Vossa Senhoria 
como um dos suplentes, faço-lhe incluso a este, 
remessa dos papeis tendentes, ao Juizado para Vossa 
senhoria dar-lhe o devido andamento. (SIQUEIRA,  
1992, p. 178).

Essas moléstias chegaram num momento muito conveniente, 
uma vez que a partir daquele momento se estabeleceria um confronto 
direto com os líderes do governo subversivo, os quais, a julgar pelo recuo 
dos suplentes imediatos ante a convocação expedida por Falcão, ainda 
exerciam influência ou, quem sabe, até constrangiam os responsáveis 
pela condução da justiça em Cuiabá, de todo modo, após esse surto 
de doenças, o Capitão Antônio Rodrigues do Prado já não era mais o 
responsável pela inquirição das testemunhas, cabendo ao novo juiz de 
paz, o Capitão Tomé Ribeiro de Magalhães, conduzir as investigações.

Passadas essas dificuldades, o processo voltou a correr a partir 
de 21 de novembro de 1834, com o escrivão José Delfino de Almeida 
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mudando o seu trajeto, passando a se dirigir à residência do novo juiz 
de paz. Exercendo sua função residência Tomé Ribeiro de Magalhães, 
iniciou a inquirição da próxima testemunha. Então, foi convocado a 
depor Joaquim José da Silva – juiz municipal da Vila de Poconé, 45 
anos de idade – , o qual, num primeiro momento, declarou que sabia 
da existência de um governo anárquico no quartel da Guarda Municipal 
e nomeou os já conhecidos responsáveis pelas desordens, além de ter 
trazido a nova informação as desordens também ocorriam em Poconé:

[...] Disse mais que estando ele na vila de Poconé 
onde então também se achava o referido Brás 
Pereira Mendes, aí chegara inesperadamente 
Sebastião Rodrigues da Costa um dos facciosos, 
que esteve na casa do dito Brás fechado com ele 
uma noite, e um dia, e depois logo que desapareceu 
aquele Sebastião, a poucos dias imediatos chegou 
a notícia do rompimento naquela vila [...]. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 180).

A partir do testemunho de Silva, ficou claro ser falsa a notícia 
de que a província se achava em “[...] tempo de anistia e que por tempo 
de dois meses, não era crime matar e roubar adotivos e caramurus [...]”. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 181). Como se vê, as informações concedidas 
pelo depoente foram valiosas, tendo revelado a situação periclitante na 
qual a província de Mato Grosso se encontrava imersa. A sedição, cujos 
tentáculos já se haviam estendido para os principais núcleos urbanos, 
como as vilas de Diamantino e Poconé, e  distritos da capital, como Serra 
Acima, Rio Abaixo e Rio Acima, objetivava varrer para fora da província 
todos os portugueses e Caramurus, tanto que, segundo a testemunha, 

“[...] intencionaram matar o Capitão-mor André Gaudie Ley, o Padre 
José da Silva Guimarães, o Tenente Coronel Albano de Souza Osório, 
e todas as mais pessoas que eles intitulavam caramurus.” (SIQUEIRA, 



110

Projeto Ouro & Mel

1992, p. 180). A testemunha destacou, ademais, que Brás Pereira Mendes 
e José Alves Ribeiro desejavam a morte do ex-Comandante das Armas 
Joaquim José de Almeida e, por esse motivo, haviam instruído a escolta 
que “[...] marchou para Vila Maria, para que o matassem nessa ocasião 
ou na sua volta [...].” (SIQUEIRA, 1992, p. 183).

A intenção era exterminar definitivamente qualquer pessoa que 
representasse perigo ao desejo de reformulação do cenário político-
administrativo mato-grossense. Findo o seu depoimento, Joaquim José 
da Silva entregou ao juiz um bilhete de Brás Pereira Mendes para que este 
compusesse o processo investigativo, o qual trazia os seguintes dizeres:

Com esta lição espero que meus Patrícios, que 
infelizmente eram Caramurus, se livrem desse erro, 
e não sejam mais iludidos: uma vez que sucedeu o 
contrário do que eles mil vezes diziam. Eu apesar 
dos exemplos de serem sempre batidos, e vencidos; 
já estava duvidando da fé, na qual estou firme 
agora, mas que Caramurus não são nada, também 
nessa Província, e fico rogando a Deus, que este 
exemplo seja boa lição, quer eles queiram quer não. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 185).

Ainda, uma portaria e mais três certidões do presidente Antônio 
Pedro de Alencastro deveriam ser incorporadas à devassa promovida 
contra “os membros do clube republicano”. Em tais certidões, referentes à 
suspensão ilegal do Comandante Almeida, exigia-se que se descobrissem 
quem eram os conselheiros que deliberaram sobre a suspensão e quais 

“[...] fizeram digressão do objeto da sua convocação, e reunião, para 
tratar, que se não devia consentir na posse de Presidente despachado 
pela Regência Permanente […] que não fossem natos do lugar.” 
(SIQUEIRA, 1992, p. 186).
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Incorporadas as certidões, foi a vez de se apresentar para depor 
o juiz de paz do primeiro distrito, José de Melo e Vasconcelos – natural 
da província, 66 anos, lavrador.

A testemunha começou o seu relato retomando algumas afirmações 
já conhecidas: o governo se achava coato, não podendo tomar nenhuma 
atitude, e “[...] na noite do rompimento em sua Casa do Porto geral […] 
aí apareceu uma escolta a conduzi-lo para o Quartel.” (SIQUEIRA, 1992, 
p. 192). Em seguida, destacou que fora obrigado a sair com as guardas 
comandadas pelo Tenente Sebastião Rodrigues da Costa em busca de 
brasileiros Caramurus e que tivera suas opiniões refutadas na reunião 
do Conselho, por ser a maioria dos conselheiros representantes dos 
Zelosos. Ainda, ressaltou que o sepultamento dos corpos dos Caramurus 
assassinados havia sido proibido e que o Capitão João Ferreira Mendes 
era um dos mais influentes no governo do quartel. De todo modo, 
Vasconcelos deixou claro em seu depoimento que suas reuniões com 
os líderes da sedição, as quais já haviam sido sublinhadas por outras 
testemunhas, tinham ocorrido por ter sido coagido, pois, segundo ele, 
saíam ordens para que qualquer oposição aos interesses do governo 
instalado no quartel fosse rechaçada (SIQUEIRA, 1992, p. 189-193). 
Terminado mais este testemunho, o juiz de paz, o Capitão Tomé Ribeiro 
de Magalhães, recomendou que fosse expedido o seguinte mandado:

Obrigam as testemunhas até aqui inquiridas digo 
aqui perguntadas, a prisão e livramento o Doutor 
Pascoal Domingues de Miranda, José Alves Ribeiro, 
Brás Pereira Mendes, Bento Franco de Camargo, e 
José Jacinto de Carvalho, presos pelos Cidadãos em 
massa, como Anarquistas à Ordem da Regência em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, 
e como já foram remetidos para a Corte do Rio 
de Janeiro, tendo de passar por lugares alheios da 
jurisdição desse Juízo. Mando o Escrivão expeça 
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Precatória em forma com Cláusula geral, para 
todas as Justiças, e com especialidade para as da 
mesma cidade do Rio de Janeiro, para serem os Réus 
recomendados nas Cadeias, como pronunciados 
pela Justiça e satisfeito se prossiga a inquirição para 
se obter o conhecimento dos outros culpados, no 
mesmo crime (SIQUEIRA, 1992, p. 194-195).

Deu-se andamento ao processo com o acréscimo de novos 
documentos, como a citada carta que Euzébio Luiz de Brito enviou ao 
Tenente José Manoel Alves Ferreira descrevendo o ocorrido na noite de 
30 de maio (SIQUEIRA, 1992, p. 196).

As testemunhas que se seguiram confirmaram a participação 
efetiva dos cinco acusados como os líderes do governo instalado no 
quartel e, com pequenas variações em seus depoimentos, ressaltaram que 
os cinco homens enviados à Corte foram os responsáveis pela liderança 
da “anarquia” estabelecida, informando que os demais eram apenas os 
executores das suas ordens.

Em 11 de dezembro de 1834 foi ouvido o cidadão Joaquim Soares 
dos Santos Barbolina – homem pardo, 41 anos, natural da província, 
morador na Vila de Poconé –, o qual confirmou que os cinco líderes 
enviados ao Rio de Janeiro estavam à frente do governo do quartel e 
que Brás Pereira Mendes e José Alves Ribeiro, na ocasião, estavam na 
Vila de Poconé, passaram a expedir escoltas à procura dos portugueses e 
difundiram a ideia de que a Regência havia instituído tempo de anistia, 
motivo pelo qual não constituiria crime matar e roubar por dois meses 
em Mato Grosso (SIQUEIRA, 1992, p. 203-206).

Outra testemunha foi o Sargento-mor Joaquim José de Santana 
Medeiros– natural da província de São Paulo, casado, 40 anos, lavrador, 
proprietário de uma patente. Logo no início de seu relato destacou que, 
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encontrando-se na cidade de Cuiabá, recebera do ajudante Claudino 
Alves Carnaúba a notícia de que deveria comparecer a uma sessão secreta 
da Sociedade dos Zelosos da Independência, na residência do Tenente 
Joaquim de Almeida Falcão, o que, portanto, o impediu de estar em 
sua residência no horário destinado a um “[...] divertimento e toque 
de instrumento, e que as instâncias que sobre isso fez ele testemunha, 
obrigaram a José Antônio da Cunha que se achava na casa dele testemunha 
a ir chamá-lo na casa do Tenente Joaquim.” (SIQUEIRA, 1992, p. 206). 
Também ressaltou que, após a sedição, foi acusado de ter ajudado o 
adotivo Inácio de Sousa Azevedo a fugir, razão pela qual se conduziu à 
residência de seu sogro, na qual ele estava hospedado, o Cadete Antônio 
Rodrigues Pais acompanhado de outros militares para puni-lo cortando-
lhe as orelhas. Nesse sentido, a ação dos “sediciosos” de massacrar as 
vítimas, tirando-lhes fora as orelhas e, também, dilapidando outras partes 
do corpo, materializava um verdadeiro ritual de violência que para eles 
era uma forma de demonstrar a sua superioridade perante suas vítimas. 
Pais ainda destacou que o desejo de pôr fim à vida de Inácio se deu pelo 
fato de este último ter caído no desagrado do doutor Pascoal Domingues 
de Miranda, que, após a saída de Antônio Luís Patrício da Silva Manso 
da província, se tornou o novo presidente da Sociedade dos Zelosos da 
Independência de Mato Grosso. Finalmente, acrescentou que Bento 
Franco de Camargo, secretário da associação, e José Jacinto de Carvalho 
haviam criado na Vila de Poconé uma organização a ser presidida pelo 
padre José Joaquim de Vasconcelos Pinto Pais e aliada da Sociedade dos 
Zelosos, que havia determinado que o novo presidente da província e o 
Inspetor da Fazenda, João Luís Airosa, não seriam recebidos na cidade 
de Cuiabá, pois o lugar deste último havia sido destinado a José Jacinto 
de Carvalho (SIQUEIRA, 1992, p. 206- 208).
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Assim, as testemunhas foram delineando o cenário do qual a 
cidade de Cuiabá era o palco principal. De certo modo, as questões 
relacionadas às razões pelas quais a sedição ocorreu não foram privilegiadas 
de maneira tão direta quanto a intenção de nomear os responsáveis pelo 
estado anárquico em que algumas regiões da província foram mergulhadas. 
De todo modo, as seis últimas testemunhas confirmaram o papel dos 
líderes nos “sucessos” da sedição.

Em 16 de dezembro de 1834, o Comandante das Armas da 
província, Joaquim José de Almeida (que havia sido deposto ilegalmente) – 
natural da província de Minas Gerais, 54 anos –, foi mais uma testemunha 
a afirmar que os responsáveis pela desordem instalada em Cuiabá foram 
os cinco homens enviados para o Rio de Janeiro. Almeida destacou que, 
em uma carta de Eusébio Luís de Brito destinada à cidade de Mato 
Grosso, as causas daquele infeliz acontecimento haviam sido narradas 
com o fim de atribuir aos portugueses o plano de assassinar os mais 
ilustres membros dos Zelosos da Independência e de retirar de seu posto 
o Comandante e Tenente-Coronel Caetano da Silva e Albuquerque. O 
depoente ainda enfatizou que, muito antes da ocorrência da sedição, já se 
encontrava receoso de que tais acontecimentos viessem a ser perpetrados, 
pois algumas vezes havia feito ronda pelas casas dos sócios mais influentes 
dos Zelosos e visto, em algumas ocasiões, reuniões nas residências de 
Joaquim de Almeida Falcão e de José Alves Ribeiro (SIQUEIRA, 1992).

Nesse contexto, os ânimos já se encontravam à flor da pele 
momentos antes da desordem que se estabeleceu, e a desconfiança de que 
terrível plano estivesse sendo arquitetado deixou de sobreaviso algumas 
autoridades, como o Comandante das Armas, e alguns indivíduos 
marcados para morrer, dos quais uns conseguiram fugir de Cuiabá e, 
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dentre estes, vários foram capturados posteriormente nas regiões vizinhas 
(SIQUEIRA, 1992).

A testemunha seguinte, João de Arruda de Oliveira – homem 
branco, 52 anos, natural do distrito de Poconé, na província de Mato 
Grosso, residente em Cuiabá, lavrador –, também reafirmou as ações dos 
mesmos líderes e confirmou que Brás Pereira Mendes havia difundido a 
notícia de que por dois meses não seria crime matar e roubar. O depoente 
acrescentou que tinha recebido uma carta do Sargento-mor Joaquim José 
Santana, que lhe pedia informações sobre tal anistia e a anarquia destinada 
a pôr fim à vida dos “miseráveis portugueses”. Segundo Oliveira, com 
a intenção de esclarecer a questão da anistia, procurou por Brás Pereira 
Mendes, que, lendo a carta do sargento, respondeu: “– O Santana não 
sabe em que se meteu em escrever aqui miseráveis adotivos, só por isso 
lhe podem tirar a vida!” (SIQUEIRA, 1992, p. 211-214). Depois dessa 
afirmação, a testemunha pediu a sua assinatura, mas o próprio Brás 
respondeu de próprio punho a carta do sargento:

Tive bastante satisfação em receber a sua carta 
por me dizer Vossa Senhoria que imediatamente 
despediu de sua casa o Inácio, pois tenho certeza 
que esse homem infalivelmente há de morrer, ainda 
que apareça depois de qualquer perdão, infeliz de 
quem lhe der escapula. […] e todo aquele que sofrer 
agora algum ataque (por meu conselho) não procure 
desafogo na Lei; porque esta se cala à vista da Anistia 
concedida pelo poder Legislativo por dois meses aos 
que cometerem crimes no sentido de que trata […]. 
(SIQUEIRA, 1992, p. 215-216).

Difundir boatos foi a estratégia encontrada pelos líderes da 
sedição para alcançar seus objetivos. Momentos antes do acontecimento, 
espalharam entre a população simples e os soldados que os responsáveis 
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pela miséria, carestia e atraso de salários na província eram os portugueses 
e brasileiros Caramurus. Um discurso propagado com o objetivo de 
conseguir forças para que o intento se cumprisse. Após a carnificina, 
restava espalhar outra notícia, a questão da anistia.

O ourives Francisco Xavier de Fontes – 38 anos, casado, natural 
da província de Mato Grosso, morador de Cuiabá –, outra testemunha, 
também confirmou as atrocidades praticadas naquele 30 de maio, 
destacando que no momento em que o rebate tocou ele se encontrava 
em sua residência e participava de um “divertimento” com algumas 
pessoas, de lá tendo saído direto para o quartel, no qual era o responsável 
pelo armamento de guerra e recebido a ordem de distribuir as armas 
entre os “sediciosos”. Fontes acrescentou que tentou organizar forças 
para reestabelecer a ordem, porém foi impedido pelo doutor Pascoal 
Domingues de Miranda e seus companheiros, que enviaram soldados 
em companhia do Sargento e ajudante Luís de França Limeira para o 
levarem ao quartel. Por fim, o depoente revelou que ouviu João Ferreira 
Mendes dizer que “[...] os brancos já haviam governado, e que agora 
nada mais dessa gente, e devia só governar os Caibras.” (SIQUEIRA, 
1992, p. 216-222).

Em seguida, o Sargento da Guarda Nacional, Gregório Ribeiro 
do Nascimento – 36 anos, natural e morador de Cuiabá–, começou 
a depor confirmando as atrocidades que ocorreram em Cuiabá e nas 
regiões para as quais as escoltas foram enviadas. Nascimento informou 
também ter ouvido no quartel que estava chegando a hora de acabarem 
com todos os caiados, os couves brancas em Mato Grosso (SIQUEIRA, 
1992, p. 222-226).

José Caetano Metelo – 23 anos, natural da província,– foi mais 
uma testemunha que  abordou a questão étnica e enfatizou a tentativa 
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de alguns cidadãos terem se organizado para tentar reestabelecer a ordem 
na província, além de ter ressaltado o desejo dos que sublevaram com o 
objetivo de impedir a posse do presidente Antônio Pedro de Alencastro. 
Para encerrar seu testemunho, afirmou que o escrivão José Delfino de 
Almeida era um dos que podiam esclarecer melhor os atos praticados pelo 
governo do quartel e pelas escoltas comandadas pelo Sargento ajudante 
da Guarda Nacional, Luís de França Limeira (SIQUEIRA, 1992, p. 226-
230). Diante da denúncia feita por Metelo, o juiz de paz Tomé Ribeiro 
Magalhães nomeou o primeiro tabelião e escrivão de paz, Manuel de 
Sousa Canavarros, para redigir o testemunho de Delfino de Almeida.

Nesses termos, foi chamada a depor a última testemunha do 
processo de constituição do Sumário Crime. José Delfino de Almeida – 
natural da província, solteiro – iniciou seu depoimento confirmando que, 
sendo soldado da Guarda Municipal, estivera no quartel por algumas 
vezes e, por esse motivo, presenciou situações nas quais o Sargento 
ajudante Limeira ordenava os soldados a se organizarem de modo a 
não favorecer a retomada do poder pelo governo provincial. O escrivão 
ainda destacou que na noite de 30 de maio se encontrava no quartel, 
em cujo interior vinte praças foram destinados a compor as três peças 
de artilharia responsáveis pela proteção do local. José Delfino encerrou 
seu depoimento confirmando a participação de todos os que já haviam 
sido acusados pelas demais testemunhas (SIQUEIRA, 1992, p 231-234).

Após a inquirição das testemunhas, o juiz de paz Tomé 
Ribeiro de Magalhães julgou procedente a denúncia apresentada pelo 
promotor público, o capitão Joaquim Fernandes Coelho, considerando,  
por esse motivo,
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[…] obrigados à prisão e livramento os delinquentes 
Sargento-mor Caetano Xavier da Silva Pereira, o 
Tenente-coronel Caetano da Silva e Albuquerque, o 
Ajudante Eusébio Luís de Brito, o Tenente Sebastião 
Rodrigues da Costa, o Capitão João Ferreira Mendes, 
Antônio Rodrigues Pais, Filipe Manuel de Araújo, 
Sargento Ajudante Luís de França Limeira, Francisco 
Manuel de Araújo, Antônio Luís Patrício da Silva 
Manso, João Manuel de Araújo, João Manuel Vieira, 
Antônio da Silva Pamplona, Joaquim José de Sousa 
Vilas Boas, todos os oficiais, e oficiais inferiores e 
Soldados do Batalhão dos Guardas Nacionais, com 
exclusão somente de Antônio Luís Patrício da Silva 
Manso, visto [...] o depoimento das testemunhas 
inquiridas, […] [e] culpa aos Réus Bacharel Pascoal 
Domingues de Miranda, José Alves Ribeiro, Brás 
Pereira Mendes, Bento Franco de Camargo, e José 
Jacinto de Carvalho. (SIQUEIRA, 1992, p. 235).

Ao julgar a denúncia procedente, o juiz de paz responsável pela 
formação da culpa nomeou esses cidadãos réus e decretou a prisão dos 
que ainda se achavam em liberdade, emitindo uma ordem para que 
o Sumário Crime fosse remetido ao Supremo Tribunal de Justiça na 
Corte por envolver os cinco pronunciados que se encontravam na Corte 
aguardando julgamento.

Não restam dúvidas de que o embate ocorrido em Cuiabá, não 
se destinou a um grupo específico de portugueses exclusivamente, mas 
foi mesclado por um radicalismo político e, em menor escala, um 
conflito de raça, sendo que a intenção de colocar para fora de Mato 
Grosso os representantes tradicionais com quem os portugueses se 
relacionavam, também estavam ligadas ao desejo de espantar qualquer  
vestígio restaurador.
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Inserida em um contexto maior, a sedição esteve, assim como 
outros acontecimentos ocorridos no período, impregnada pelos ideais 
liberais exaltados, que em sua maioria protestava contra a centralização 
do poder imperial. De certo modo, os condutores do 30 de maio 
pretendiam acabar com a intervenção direta do Governo Central, tanto 
que contestaram e se mantiveram contrários ao envio de outro presidente 
de província que não fosse natural da província, e o que se viu foi a 
tentativa de colocar o interesse provincial acima do governo centralizado.
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CAPÍTULO 3

 “REESTAbElECENDO A ORDEM”: UMA OPERAÇÃO 
DISCIPlINAR NA PROvíNCIA DE MATO gROSSO

Apesar da intenção de exterminar os fantasmas da noite de 30 
de maio de 1834, as lembranças desse acontecimento ainda agitaram a 
província de Mato Grosso anos após a sua ocorrência, haja vista alguns 
questionamentos a tal ainda tumultuarem o imaginário da população 
local. Indiscutivelmente, o levante proporcionou descontentamento e 
curiosidade em relação ao que efetivamente ocorrera, uma vez que, anos 
depois, essa noite ainda guardava mistérios que assanhava uma parte dos 
habitantes ávida por conhecer os segredos que o envolveram. É possível 
constatar que essa curiosidade foi estimulada pelos periódicos e discursos 
de presidentes de província, nos quais uma vez ou outra o acontecimento 
era retomado até mesmo para atestar a tranquilidade vivida na província 
anos mais tarde. Nesse sentido, o periódico político e literário A imprensa 
de Cuyaba, na edição de 13 de janeiro de 1861, destacou a repercussão, 
em Cuiabá, da notícia segundo a qual um texto seria publicado com a 
finalidade de apresentar os acontecimentos da noite de 30 de maio de 
1834, sob o título de Os cagliostros ou as vésperas sicilianas de 30 de maio:

Nossa notícia sobre o opúsculo que ora se escreve 
deu lugar as seguintes linhas: Srs. Redatores da 
Imprensa. Se, como devemos presumir, o panfleto 
histórico que esta sendo elaborado tem por objetivo 
os lamentáveis acontecimentos de 30 de maio de 
1834, importa que o autor do livro, ou vós por ele, 
deis previamente explicação do título de sua obra: 

- “Os cagliostros ou as vésperas sicilianas de 30 de 
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maio”. “Revela que os assinantes saibam para o que 
é que subscrevem.” [...].” (NDIHR, 13 jan. 1861).

Essa nota representou a curiosidade imperante acerca de tais fatos, 
pois as dúvidas sobre o sucedido em Cuiabá ainda se faziam presentes 
passado muito tempo. O texto anunciado seria uma peça singular no 
tocante ao 30 de maio, porém José de Mesquita (1934, p. 43) sugeriu que 
tal obra, apesar de divulgada pelo periódico, não teria sido publicada20.  
Certamente aquela data guardou para si a “verdade” de tal acontecimento, 
o que pode ser observado por meio de outra nota publicada, no ano de 
1861, no mesmo periódico:

Como acontece com muitas outras coisas, a declaração 
de silêncio que os Srs. Caetaninho e Couto se 
propõem guardar sobre os funestos acontecimentos 
de 30 de maio em nada nos maravilha: esperávamos 
até essa prudente resolução de sua parte. A reflexão 
e o estudo dos fatos dessa época firmaram em nosso 
espírito a convicção de que os Srs. Caetaninho e 
Corrêa do Couto, metendo a mão na consciência 
e olhando para o passado, confessaria a si mesmos 
não serem eles os mais próprios para rasgar o véu 
que envolve ainda a verdade histórica e salvaguarda 
certas individualidades em cuja fronte o historiador 
imparcial há de estampar um ferrete de infâmia. Foi, 
porém muito [serôdio] a proposta dos dois bacharéis. 
O provocador audaz que recua, vendo erguida a 
luva que atirou é um covarde, e um covarde não 
tem o direito a que se use generosidade com ele. 
Isto importa dizer que nada se nos dá que nada vale 
para nós a abstenção prometida. Estamos resolvidos 
a insistir sobre a carnificina vandálica e sobre a ascosa 
pilhagem de que foram vítimas algumas dezenas de 
inocentes em 30 de maio de 1834. Havemos dar 
o seu a seu dono. Havemos erguer um padrão de 

20  A busca por tal texto ainda não chegou ao fim, pois intento não se concretizou 
nesta pesquisa.
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glória para os puros. Havemos estampar um estigma 
de reprovação na fronte dos manchados. Havemos 
de mostrar enfim que se essa desgraçada época tem 
o caráter de um pesadelo ou de um fantasma não 
tem seguramente para nós. Tudo há de ficar em seu 
lugar homens e coisas e nunca mais a leviandade 
ou o cinismo se atreverão a arrancar de si máculas 
que lhes pertencem para lançá-las sobre caracteres 
que as repelem por sua integridade (NDIHR.  
17 de jan. de 1861).

Seria essa uma tentativa de expressar que, apesar de os fantasmas 
de 1834 assombrarem muitos, isso não atingia os membros do jornal. O 
problema central, como sugerido pela nota, era demonstrar que houve 
impunidade no julgamento, de modo que ainda fosse necessário “[...] dar 
o seu a seu dono [...]”, denotando um sentimento de busca por “justiça” 
motivado pela insatisfação referente ao veredito pronunciado vinte e sete 
anos atrás. Sem dúvida, a angústia plantada pelo 30 de maio ainda estava 
guardada na lembrança e era resgatada pelas páginas de A imprensa de 
Cuyaba21. Percebe-se na notícia uma ênfase à “impunidade” perante os 
verdadeiros responsáveis, como expresso em “[...] tudo há de ficar em 
seu lugar homens e coisas [...]”, revelando-se o desejo de “[...] dar o seu 
a seu dono [...]” e colocar tudo em seu lugar para que um julgamento 
precipitado não sucedesse novamente.

Evidentemente, muitas questões ainda não haviam sido 
respondidas sobre a noite de 30 de maio de 1834, estando presentes 
muitas especulações e dúvidas no que se refere a esse acontecimento. 

21  Lançado pelo Padre Ernesto Camilo Barreto e por João de Souza Neves, em 23 de 
julho de 1859, esse periódico se apresentou como um jornal de oposição ao governo 
de Mato Grosso e se classificava como um “veículo político, mercantil e literário”, 
cuja oficina tipográfica ficava localizada na Rua Augusta, n. 50, em Cuiabá (JUCÁ, 
2009, p. 54).
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Assim, a sedição de 1834, foi marcada por lembranças, esquecimentos 
e especulações – fruto de intrigas e efeito de uma luta política.

A sedição deu mostras de ter sido engendrada devido a uma 
insatisfação relacionada aos mandos da Regência, todavia muitos mistérios 
acabaram por envolver aquela noite, o que, ao longo dos anos, deu motivos 
para a difusão de várias versões, motivo pelo qual as reais práticas e os 
interesses perpetrados poderiam ser conhecidos apenas por aqueles que 
fizeram parte do acontecimento.

De todo modo, para além dessa curiosidade, os momentos 
posteriores o levante provocou mudanças especialmente no período mais 
imediato a sua ocorrência, figurando entre as primeiras repercussões 
as substituições estabelecidas para os cargos de grande importância na 
administração da província a suspensão da Guarda Nacional, que, na 
opinião do Ministro Manoel Alves Branco, em 1835, mesmo tendo sido 
criada com o objetivo maior de combater desordens, não tinha mais 
condições de proporcionar segurança e tranquilidade à população, pois 

“[...]. [em] Cuiabá foi ela que, reunida no Campo de Ourique, principiou a 
desordem, e assassinato de 30 de maio, negando apoio ao presidente [...].” 
(BRASIL, 1835, p. 31). Esses dois fatores, entre outros, contribuíram 
para a mudança do cenário provincial mato-grossense.

O pós-30 de maio se desenvolveu em meio a tensões seja entre o 
governo provincial, que pretendia dotar a província de tranquilidade e 
paz, seja entre os que aguardavam a sentença em calabouços e enxovias 
bolorentas, sem as condições sanitárias adequadas à sobrevivência. Em 
Cuiabá, a situação das prisões era periclitante, tanto que, no discurso de 
abertura da primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa Provincial 
de 1835, o presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro de 
Alencastro, pontuou:
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[...] A cadeia desta capital reclama a mais pronta 
providência para ser restituída a forma garantida 
pela Constituição: ela apresenta-se em um estado o 
mais deplorável, sem segurança, sem cômodo para 
a separação dos criminosos, estreita, e por falta de 
suficiente ventilação, por defeito de construção, 
perniciosa à saúde dos delinquentes. (MATO 
GROSSO,1835, p. 8).

Após participarem da sedição, alguns homens tiveram suas vidas 
transformadas ao serem jogados nas hórridas prisões mato-grossenses. 
Os prisioneiros, de certo modo, foram esquecidos, abandonados por um 
sistema de poder que pretendia discipliná-los, mas apenas os trancafiaram 
em prisões isentas de condições de sobrevivência. Há, também, outro 
aspecto a ser privilegiado e que diz respeito às estratégias utilizadas para 
o reestabelecimento da ordem e da tranquilidade na província, estratégias 
que implicaram em perseguições aos participantes da sedição que foram 
considerados fugitivos, e, em uma interação com outras províncias, 
especialmente, com a de Goiás.

O processo investigativo por meio do qual se pretendia apurar as 
circunstâncias e os responsáveis pelos infortúnios que assolaram aquela 
noite foi marcado também pela busca de alguns participantes da sedição 
que haviam fugido de Mato Grosso, em razão disso tendo sido estabelecida 
uma comunicação assídua com as províncias próximas (SIQUEIRA, 1992, 
p. 385). Ao mesmo tempo, formou-se uma espécie de “mutirão” para 
averiguar e registrar os responsáveis pelos roubos e insultos cometidos. 
Dessa forma, aos juízes de paz das regiões afetadas foram expedidas ordens 
para que tomassem as providências cabíveis, diante do que se instituiu 
uma verdadeira devassa em perseguição aos “sediciosos” que haviam 
conseguido fugir (APMT, 1834). Dito de outro modo, instalou-se uma 
operação complexa que envolvia a ação dos juízes de paz do primeiro e 
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segundo distritos de Cuiabá, o juiz de paz de Diamantino, o de Serra 
Acima e os de outras regiões vitimadas e, ao mesmo tempo, a ação de 
uma força armada que, organizada em escoltas, partiu para capturar os 
fugitivos (APMT, 1834-1835). Apesar de todas essas medidas terem sido 
tomadas, eram constantes as notícias de que as escoltas haviam partido 
com o intuito de alcançar dois objetivos principais e excludentes: em 
primeiro lugar, prender os “sediciosos” e, em segundo, expulsá-los da 
província. De qualquer maneira, o que lhes interessava era acabar com 
os fantasmas da desordem e extirpar qualquer vestígio deles, mesmo 
que para isso fosse necessária ao menos expulsar aqueles que tiveram 
participação na sedição de Mato Grosso (APMT, 1834-1835).

Em carta enviada, em 4 de setembro de 1834, ao presidente da 
província de Goiás, José Rodrigues Jardim, o vice-presidente da província 
de Mato Grosso, João Poupino Caldas, declarou o plano de retirar da 
província mato-grossense os sujeitos considerados perigosos:

Vão três terríveis periquitos presos. Vossa Excelência 
relevará o envio para a sua Província de gente tão 
boa! Porém assim irei mostrando a estrada por onde 
vieram e Vossa Excelência mandando-os soltar ai não 
os deixe parar, porque motivaram desordens, eles são 
indignos e capazes de tudo quanto é mal, mas como 
aí não tem quesito não há de recear. [...] os mais 
desordeiros fugiram e outros estão se procurando 
para serem punidos. (SIQUEIRA, 1992, p. 385).

Desnecessário dizer que a intenção de alguns representantes dos 
governos provincial e imperial – ter sob seus domínios a vida de todos 
aqueles que participaram da sedição e, com isso, restituir a ordem em 
Mato Grosso  – não se realizou completamente, uma vez que muitos 
participantes conseguiram escapar da sentença final, dentre os quais 
alguns dos líderes do acontecimento, teve a normalidade de suas vidas 
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restabelecida mesmo após terem tomado parte em um levante de dimensões 
tão agressivas quanto a de 1834. Essa afirmativa se constata por meio de 
um ofício que a Câmara Municipal de Cuiabá encaminhou, em 29 de 
agosto de 1837, ao então presidente da província de Mato Grosso, José 
Antônio Pimenta Bueno, então o comunicando de que o cidadão Brás 
Pereira Mendes – um dos líderes da sedição – fora escolhido, juntamente 
com outros indivíduos, para fazer a vistoria dos estabelecimentos públicos 
de caridade e da prisão de Cuiabá (SIQUEIRA, 1992, p. 633).

Nesse contexto, o conjunto das estratégias e táticas adotadas com 
a finalidade ordenara é revelador da complexidade da ligação estabelecida 
entre as províncias e da maneira por meio da qual se desenvolveu um 
sistema punitivo fundamentado no direito de apropriação das vidas que 
foram consideradas “infames” após terem comprovado o seu envolvimento 
na sublevação. A participação em um acontecimento tão violento e 
invasivo, agravado pela ocorrência de arrombamentos, emboscada e 
premeditação, fez com que essas figuras se tornassem repugnantes aos 
olhos daqueles que pretendiam reestabelecer a ordem (BRASIL, 1830). 
No entanto, alguns desses personagens lançaram mão de subterfúgios 
jurídicos que lhes permitiram permanecer em liberdade, principalmente 
graças à falta de provas concretas, fator decisivo ao entendimento de que 
uma parcela dos responsáveis pela sedição deveria ser inocentada.

O Código Criminal do Império de 1830, que expressava a cultura 
jurídica da época, tratava dos crimes e dos delitos e, consequentemente, das 
penas a serem aplicadas, trazendo em sua letra elementos que favoreciam 
a distinção entre a classe social mais baixa e os grupos detentores de poder, 
percepção presente nas considerações do historiador Oswaldo Machado 
Filho (2006, p. 210), que, ao abordar essa legislação, destacou:



127

Cuiabá 300 anos 

[…] [o Código Criminal] permitia, de forma mais 
acabada – já que as arbitrariedades e impunidades 
permaneceram, e seus artigos pouco atingiam 
senhores e proprietários –, o esquadrinhamento, 
classificação e punição dos indivíduos de baixa 
extração social – escravos, forros, livres pobres; enfim, 
gente desclassificada e marginalizada pelo sistema e 
invariavelmente analfabeta.

Os responsáveis pelo processo investigativo da sedição se 
embasavam no referido Código Criminal, que, por sua vez, se fixava 
como norma, ou seja, como modelo para o estabelecimento da ordem, 
isso tendo proporcionado o desenvolvimento de uma ação jurídica que 
privilegiava a punição da “baixa extração social”. A estrutura do código 
permitia a determinados homens – senhores e proprietários – retificar a 
análise geral da lei, ou seja, havia em seu texto um espaço que permitia 
a declaração das penalidades numa perspectiva individualizante, bem 
como a presença de um “[...] princípio utilitarista de uma economia de 
custos e benefícios, porém era uma norma ambígua, por não ser geral e 
irrestrita, já que excluía o escravo desse princípio de cidadania calcado 
em direitos e deveres, principalmente o direito de defesa.” (MACHADO 
FILHO, 2006, p. 211). Substancialmente, havia diferenças relativas à 
imputação das penalidades a depender de quem era o réu. A atenuação 
cabia àqueles que tinham determinada influência, restando aos demais, 
aos homens “desqualificados”, o esquadrinhamento de suas culpas e a 
sua punição sumária.

Acerca das minúcias que envolviam os mecanismos de poder 
presentes no Código Criminal do Império do Brasil, responsável pela 
edificação da norma enquanto modelo de ordem e disciplina, faz-se 
necessário refletir, ainda que brevemente, sobre esse mecanismo ordenador 
e compreender a forma pela qual esse aparato jurídico foi utilizado como 
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ferramenta de poder e de força para distinguir os meios de subjugar 
uma nação e, principalmente, as pessoas marginalizadas, consideradas 
desqualificadas e que, no contexto da sedição de 30 de maio de 1834, 
foram as que receberam maior punição.

Nesse sentido, há que se ressaltar as relações de poder que 
envolveram esse sistema punitivo tal como previsto em O Sujeito e o 
Poder (1995), de Michel Foucault, em cujo método cinco elementos 
principais contribuem para enriquecer uma análise voltada para tais 
relações: o sistema de diferenciações, o tipo de objetivos perseguidos, 
as modalidades instrumentais, as formas de institucionalização e os 
graus de racionalização. As observações Foucault, ao distinguir cada 
um desses pontos, evidenciam a complexidade de um estudo sobre o 
tema, desnudando a riqueza circunscrita ao conjunto da rede social e 
demonstrando que o poder resulta antes de qualquer coisa em múltiplas 
possibilidades de ações sobre ações:

[…] múltiplas formas de disparidade individual, de 
objetivos, de determinada aplicação do poder sobre 
nós mesmos e sobre os outros, de institucionalização 
mais ou menos setorial ou global, organização mais 
ou menos refletida, que definem formas diferentes 
de poder. As formas e os lugares de “governo” dos 
homens uns pelos outros são múltiplos numa 
sociedade: superpõem-se, entrecruzam-se, limitam-
se e anulam-se, em certos casos, e reforçam-se em 
outros. (p. 247).

As relações de poder são fundamentais para que ocorram 
transformações nas estruturas, dando origem a novos discursos, novas 
verdades e novos mecanismos até que novas relações de poder emerjam – 
a batalha perpétua, na acepção de Foucault. O primeiro ponto indicado 
pelo filósofo francês para o desenvolvimento de uma análise dessas 
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relações é “o sistema das diferenciações”, que expressa a dissonância entre 
os indivíduos, que, de modo geral, se apresentam para outros indivíduos 
de maneira diferente. Portanto, essas diferenciações estão relacionadas 
a todas as causas e efeitos que envolvem a vida em sociedade, nisso se 
inscrevendo o Código Criminal do Império, um mecanismo jurídico 
que instituía diferenciações entre crimes e penas– consequentemente, 
entre aqueles que seriam sumariamente punidos e aqueles que teriam 
privilégios – e era importante porque se estabelecia como instrumento de 
regulamentação da ordem social. Os artigos que definiam os ilegalismos 
não atingiam senhores e proprietários, restando às pessoas consideradas 
desqualificadas e pobres – entre eles os escravos – os efeitos mais duros 
dessa regulamentação. Sem dúvida, o Código Criminal do Império, ao 
apresentar as condições de regulamentação social e de ordem, delegava 
aos mais humildes cidadãos e aos escravos os mais tristes e cruéis efeitos, 
por exemplo, prisão perpétua ou temporária, com ou sem trabalhos 
forçados; banimento; ou condenação à morte (BRASIL, 1830).

O Código Criminal do Império, que trazia consigo o interesse pela 
construção e consolidação do poder estatal, delimitava e definia a forma 
pela qual o judiciário iria exercer seu monopólio em face dos ilegalismos. 
O “tipo de objetivo perseguido” voltava-se para a operacionalização da 
autoridade estatal, que se impunha ao classificar a tipologia dos crimes 
e delitos, assim como as penas a serem aplicadas, sendo o propósito 
primordial demonstrar a quem incumbia o direito de julgar a ocorrência 
dos ilegalismos. O Governo Imperial detinha o monopólio de um sistema 
de controle social estabelecido para assegurar a manutenção da ordem, 
haja vista esse código ser baseado “nas doutrinas iluministas do direito 
de punir” (KOERNER, 2006, p. 208).



130

Projeto Ouro & Mel

Em relação às “modalidades instrumentais” classificadas como 
dispositivos e/ou mecanismos de poder, o Código Criminal, devido a sua 
estrutura, era uma modalidade instrumental do poder, pois constituía 
um aparelho necessário à manutenção da ordem social. Com a finalidade 
de definir crimes, classificar, proibir e até mesmo impor condutas, 
essa ferramenta jurídica impunha sanção àqueles que pudessem ser 
responsabilizados criminalmente por alguma ação tida como ilegal. 
Assim, o Código Criminal, em seus artigos e incisos, era um instrumento 
contrário às ações consideradas contraventoras. Enfim, a elaboração desse 
aparato legislador de punição se destinava a promover maior controle e 
vigilância, já que “[...] nesse contexto, as elites políticas, em especial a elite 
política da Corte, centro da direção nacional, precisavam de expedientes 
para vigiar e criminalizar os atos políticos e cotidianos da população.” 
(ALBUQUERQUE NETO, 2008, p. 5).

O Código Criminal do Império brasileiro era um importante 
mecanismo do poder, todavia, era apenas uma pequena fatia do Judiciário, 
uma instituição complexa e múltipla que fora edificada como uma das 

“formas de institucionalização” do poder, tendo se transformado em uma 
estrutura jurídica cuja principal função era mediar as relações sociais. 
Aqui devem ser considerados os “graus de racionalização” que delineiam 
determinada situação, como “[...] ação sobre um campo de possibilidade 
[…] elaborado em função da eficácia dos instrumentos e da certeza do 
resultado.” (FOUCAULT, 1995, p. 246-7). Consequentemente, ao ter 
como meta resguardar a ordem e a tranquilidade da vida social, o Código 
Criminal do Império era a ferramenta utilizada para tentar “adestrar” a 
sociedade e limitar o seu campo de ação e liberdade. Ademais, ao organizar 
a interação social e declarar as mais diferentes possibilidades de violação 
da boa ordem, definia padrões de condutas e regras de convivência com 
vistas a harmonizar a vida no âmbito social.
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Para restituir a ordem em Mato Grosso, os principais representantes 
provinciais, envolvidos no julgamento dos líderes e dos participantes da 
sedição ocorrida em Cuiabá, estabeleceram resoluções marcadas por uma 
relação de poder da qual constaram as denominadas “diferenciações”, de 
Foucault, sentido em que se instalou uma grande dissonância entre as 
decisões referentes aos principais líderes do levante e aquelas direcionadas 
aos executores das ordens. Provavelmente, a distinção entre o status 
social dessas distintas figuras foi decisiva para a decisão quanto à forma 
de julgá-las. Ressalte-se que outros personagens, que tinham a quem 
recorrer, tiveram a oportunidade de seguir suas vidas como antes do 
ocorrido. Foi por esse motivo que, ainda em novembro de 1834, o 
presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro de Alencastro, 
demonstrou sua preocupação quanto à constante presença e influência 
da Sociedade dos Zelosos da Independência no julgamento de alguns 
membros da sedição:

Todos conhecem que os associados [da Sociedade 
dos Zelosos da Independência] são os protetores 
dos facciosos. O vagar da justiça nos processos tem 
dilatado o castigo severo e pronto que servisse de 
exemplo aos maus e de satisfação aos bons. Não são 
estas todas as ideias arriscadas de tal sociedade, por 
emitir aqui o risco de um julgamento indulgente, 
que a maioria dos presos e pronunciados esperam 
do conselho de jurados, composta a sua maior parte 
de sócios daquela sociedade, que no júri passado 
tomaram por empresa absolver os culpados. O meu 
ânimo não ousaria propor a V. Exª. a medida da 
[dissolução] que passo a tomar sobre tal sociedade, 
se não estivesse convencido de que sua existência 
encara a desgraça e ruína total desta província. Nas 
diferentes partes desta verídica exposição se acham 
fatos, bem que levemente tocados que bastam para 
se conhecer que o [pérfido] procedimento tem 
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por mola real a mesma sociedade para rebentar 
a revolução; pois que, inculcando ao Povo um 
título lisonjeiro, tem feito ver que jamais amam a 
humanidade, jamais desejam ver feliz a Província 
e só sim empolgar riquezas, e autoridade sem que 
nada mais lhe importe. (APMT, 1834).

A presença dos sócios dos Zelosos da Independência em diferentes 
cargos judiciais e administrativos em Mato Grosso propiciava esse 

“julgamento indulgente”, sendo a omissão dos funcionários da justiça 
evidenciada à medida que suas ações eram tomadas com a finalidade de 
preservar os membros daquela associação. Essa omissão se fez notória pelo 
fato de os juízes de paz serem partidários dessa elite. Pois, como afirmou 
Andrei Koerner (1998, p. 78), os interesses dos juízes, nesse período, 
iam além dos seus compromissos doutrinários, baseando-se acima de 
tudo nos desejos da elite a que pertenciam, deixando de ser “[…] órgão 
da lei para defender os interesses de seu partido; ainda o mais honesto 
não pode libertar-se da influência, que sobre ele exercem as suas idéias 
[sic] políticas, e é sempre suspeito aos jurisdicionados, que pertencem  
ao lado contrário.”

Nesse contexto, a defesa dessa facção por parte dos juízes de 
paz era reflexo de uma “[...] atuação jurídica bastante democrática e 
descentralizadora, levando-se em conta a figura do juiz de paz, eleito 
pelas vilas.” (SIQUEIRA, 1992, p. 103). Certamente, essa atuação 
descentralizada do judiciário possibilitava a ampliação das forças políticas 
mais concentradas no âmbito provincial, sendo “[…] sua ação […] 
coarctada pelas oligarquias, na medida em que era um produto do 
seu meio.” (RODYCZ, 2003, p. 2). De mais a mais, os interesses 
dominantes de uma associação política como a Sociedade dos Zelosos 
da Independência ultrapassavam os “compromissos doutrinários” dos 
juízes. Essa questão foi evidenciada pelo presidente Alencastro:
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[...] Como no pré-citado oficio dei conta a V. Exª. 
no interim que pela autoridade competente se lhes 
formava o Processo, que apesar de não estar ainda 
concluído pela má vontade do Juiz [ilegível] que 
se tem mostrado protetor desses cinco malvados 
homens que propagando ideias de desobediência a 
S. M. Imperial o Senhor Dom Pedro II, tentavam 
fazer independente do Império esta bela Província. 
(APMT, 1834).  

Como se vê, o presidente estava convencido da existência do 
“compromisso doutrinário” entre a Sociedade dos Zelosos e os juízes de 
paz responsáveis pela condução do processo, tendo, por esse motivo, 
ressaltado a falta de compromisso destas autoridades na formação de culpa 
dos mais importantes líderes da sedição. Apesar dessa “má vontade” dos 
juízes, Antônio Pedro de Alencastro demonstrava o interesse em varrer 
para fora da província qualquer vestígio da sedição e, a fim de desarticular 
o plano sedicioso dos Zelosos, não escondia sua intenção de pôr fim a 
toda “anarquia” decorrente da ação dessa associação política. Todavia, nas 
correspondências enviadas para a Corte, Alencastro procurava demonstrar 
que a sedição de 1834 ultrapassava os limites de um simples embate entre 
a elite política já estabelecida e a emergente, afirmando que o principal 
interesse dos “sediciosos” era separar a província de Mato Grosso do 
Império do Brasil. Nesses termos, comunicou ao ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Império, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, 
que não pouparia esforços para abolir os “infortúnios” da província:

Tenho ativado as autoridades policiais para 
continuarem na diligência de captura aos mais 
cabeças de desordens que evadiram, e destruir os 
ajuntamentos perigosos que grandes males podem 
causar a Província, que já anarquizada estava a bordo 
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do precipício em se declarar independente, como 
mostrarei por documentos autênticos que serão 
presentes a V. Exª. quando forem enviados os dois 
processos que mandei formar a tal respeito nesta 
cidade e na Vila de Poconé. (APMT, 1833-1839).

Por sua dedicação em reestabelecer a ordem em Mato Grosso, o 
presidente tentava justificar sua permanência no cargo de “delegado da 
Nação”, ao mesmo tempo em que apontava as deliberações tomadas em 
relação aos subversivos, de sorte que conseguir a punição dos responsáveis 
pela desordem representaria a sua capacidade de governar uma província. 
Por esse motivo, eram constantes os ofícios enviados aos ministros e 
secretários de Estado dos Negócios do Império informando-os sobre as 
providências tomadas:

Quanto as providências para a punição dos autores 
e cúmplices de tão nefandas atrocidades, tenho de 
certificar a V. Exª. que elas se fizeram logo efetivas 
com a pronúncia de todos estes indigitados, e a prisão 
da maior parte, que já entraram em julgamento, 
e se acham alguns sentenciados para a punição 
de seus crimes, no entretanto que as diligências 
continuam sobre os que se evadiram, afim de serem 
capturados e da mesma forma punidos.  (APMT, 26 
de abril de 1835).

Ainda em seus ofícios, Alencastro expressava preocupação com a 
realidade da falta de segurança para manter os prisioneiros nos cárceres. 
No trecho citado a seguir, o presidente demonstrou a situação na qual 
as cadeias de Cuiabá se encontravam, tornando necessário o envio de 
presos para outras cidades, como a cidade de Mato Grosso:

Cumpre-me [cientificar] a V. Exª. que quando tomei 
conta da Administração desta Província já não existia 
a cadeia desta cidade, havendo então ao mesmo 
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tempo avultado número de presos que deviam ter 
com segurança, por isso que estes facciosos, e mais 
réus da justiça se conservavam em um pequeno 
calabouço no quartel dos municipais permanentes e 
de fácil evasiva pela nenhuma segurança que tem […] 
foi-me forçoso coincidir com a requisição do juiz de 
direito desta comarca para fazer transportar, como fiz, 
para a cadeia da cidade de Mato Grosso, por mais 
segura, todos aqueles réus sentenciados a pena última, 
cujo nº é de 16 e dois de galés, que recorreram de 
suas sentenças para o Tribunal competente, e ordenei 
que estes galés fossem para ser empregado conforme 
as suas sentenças em trabalhos públicos no Forte do 
Príncipe, e aqueles de pena última para se conservar 
na dita cadeia de Mato Grosso até ulterior decisão 
de suas sentenças. – Rogo, portanto, a V. Exª. se 
digne levar este objeto ao conhecimento do Regente 
em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II, 
fazendo valer a minha deliberação tomada como 
filha, certamente da necessidade para as preventivas 
medidas a respeito. (APMT, 16 maio 1836).

Essa passagem destaca a dimensão das transformações que os 
acontecimentos de 1834 imputaram à vida de vários “facciosos” e como 
diversos destinos foram alterados, pois dois deles foram condenados às 
galés e dezesseis, à pena última, ou seja, à morte. Dessa maneira, “[...] 
muitos daqueles que não mais vivem foram jogados à eternidade com o 
consentimento legal de seu Estado, de suas leis.” (SANTOS, 2010, p. 3).

O certo é que o crime cometido urgia punição, haja vista a sua 
periculosidade e o risco trazido à segurança do Estado, especialmente em 
função da afirmativa do presidente Alencastro acerca da intenção dos que 
se rebelaram de separar a província do restante do Império, motivo pelo 
qual foi categórico ao requerer a intervenção da Regência na punição 
dos sentenciados. Durante a longa espera por essas providências, uma 
oposição de interesses foi sendo estabelecida, com alguns prisioneiros 
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lutando pela comutação da pena em sua esfera superior e o presidente 
da província tentando justificar a necessidade de punições severas para 
os líderes da sedição. Depreendeu-se, nesse contexto, uma considerável 
diferença em relação à punição dos mandantes e dos executores, tendo 
restado aos destituídos de posses e influência política a busca por um 
abrandamento da pena:

Cumprindo o determinado com aviso de 11 de junho 
de 1834, tenho a honra de passar as mãos de V. Exª. 
as seguintes certidões: a 1ª dos réus sentenciados pelo 
Conselho dos jurados desta cidade, que querem a 
comutação de suas penas em degredo para a nova 
colônia de São João das duas Barras na confluência 
dos Rios Araguaia e Tocantins: a 2ª das sentenças, 
que tiveram os mesmos réus com o mapa das 
circunstâncias de seus crimes e a do 3ª do dia, mês 
e ano em que foram recolhidos a prisão, e qual tem 
[ilegível] a sua conduta em todo o tempo da mesma 
[…] rogo contudo, a V. Exª. queira intervir para 
com a Regência em Nome de S. M. o Imperador, 
a fim de que estes réus hajam de ir cumprir as suas 
sentenças em outra província, por não ser possível 
a guarda dos mesmos nesta pela sua diminuta força 
policial, fazendo-se por isso fácil a fuga dos referidos 
réus (APMT, 04 ago. 1835).

O degredo, entre as formas punitivas previstas pelo Código 
Criminal, se configurava como um afastamento dos “indesejáveis” 
que atormentavam o Império brasileiro (NORONHA, 2004). Nesse 
sentido, foi criada em Mato Grosso, por meio de uma portaria, uma 
colônia de degredo, “no lugar denominado de São João das Duas 
Barras e na confluência dos Rios Araguaia e Tocantins” (APMT, 1834-
1835), com a finalidade de punir alguns dos sentenciados da sedição. 
Contudo, enquanto os simples prisioneiros pediam clemência, os líderes 
da sublevação voltavam à província, causando grande inquietação ao 
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presidente Alencastro, que em face do seu descontentamento relatava-o nos 
ofícios que enviava à Corte do Rio de Janeiro. Realmente, uma situação 
conflitante que representava como “[...] o poder fluía simultaneamente 
‘para baixo’, do gabinete através do presidente provincial, e ‘para cima’, 
dos manda-chuvas locais para o gabinete em volutas circunvoluções que 
desafiam as explicações simples.” (GRAHAM, 1999, p. 9).

A promessa de benevolência havia se consolidado, tanto que, 
após serem libertados, alguns dos idealizadores e comandantes do crime 
que pusera em risco a segurança do Império brasileiro encontravam-se 
livres, caminhando sem nenhuma restrição entre a população, que em 
tempos passados fora surpreendida pela violência por eles arquitetada. 
A esse respeito, Valmir Batista Corrêa (2000, p. 77) pondera que “[...] 
o processo repressivo deixou claro que o interesse mais premente, nesse 
momento, não era levar a julgamento os responsáveis pela rebelião, mas 
apenas afastá-los do cenário político mato-grossense.”. Questão intrigante, 
certamente, pois em meio a toda a incandescência política que assolava 
Mato Grosso, alguns líderes da sedição retornaram à província. Como a 
gravidade de seus atos acabou sendo olvidada pela Corte, a consequência 
dessa decisão foi provocar a insegurança política da primeira autoridade 
da província, o presidente Antônio Pedro de Alencastro:

Vim por fim a verificar a existência nesta província 
de dois dos cinco cabeças anarquistas prófugos de 
Porto Feliz [São Paulo], José Jacinto de Carvalho e 
José Alves Ribeiro, que daqui foram enviados presos 
para essa Corte, onde consta vagaram por algum 
tempo. José Alves Ribeiro tendo andado oculto nesta 
cidade e passando-se para a Vila de Poconé, onde 
[ilegível] e publicamente aparecendo e querendo o 
Juiz de paz do distrito fazê-lo prender, subtraiu-se a 
perspicácia deste [...]. (APMT. 03 dez. 1835).
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Nesse clima incandescente, o presidente tentava a qualquer custo 
apresentar ao ministro e secretário do Império, Manoel Alves Branco, os 
incontáveis prejuízos e perigos que a presença desses homens representava 
para a província de Mato Grosso:

Tive que [presumir] que o comparecimento dos 5 
anarquistas, cabeças principais dos desordeiros desta 
Província, que daqui foram presos para essa Corte 
daria causa a novas perturbações, e com efeito a fuga 
para aqui de dois desses réus, José Alves Ribeiro, e 
José Jacinto de Carvalho, como anunciei a V. Exª. 
no meu último ofício de 3 de precedente mês nº 
73, muito tem  influído e posto alguns ânimos 
em agitações aumentando consideravelmente o 
partido dos [celerados] que outrora sucumbidos 
e aterrados com as enérgicas providências deste 
Governo contra a maligna hidra da Anarquia, 
jamais ousaram aparecer ou manifestar qualquer 
tentativa do seu brutal orgulho. Não há dúvida que 
para incremento do mesmo partido surgido com 
a presença daqueles réus, muito tem concorrido 
e cooperado não só a perseguição que tenho feito 
aos dilapidadores da Fazenda Pública, como os 
horrorosos acontecimentos da província do Pará, 
animando nesta os inimigos da integridade e da 
ordem, que esquecidos do fatal golpe recebido em 
sua fecunda e inexaurível maldade se tem esforçado 
[ilegivel] em aliciar incautos habitantes para chegar 
a seus fins, este governo sempre alerta e vigilante e 
com dobrada atividade tem feito malograr todos os 
seus planos e desígnios.[…] tendo por seu cabeça 
principal o prófugo [iniciado] de vergonhosos crimes 
João Luiz Airoza, Joaquim Fernandes Coelho, e José 
Alves Ribeiro, ocultamente tinham angariado uma 
porção de desprezíveis ao seu partido para depois de 
assassinarem ao Presidente, comandante das Armas 
e Poupino, como diziam, passarem a execução de 
suas vinganças contra os mais que eles não são afetos 
e da mesma comunhão. (APMT, 03 jan. 1836).



139

Cuiabá 300 anos 

Ressalte-se nesse excerto de texto a clareza com que o presidente 
expôs a inconstância política que a província de Mato Grosso vivenciava 
sobretudo no que dizia respeito ao perigo que os “anarquizadores” 
representavam quanto aos novos planos de acabar com a ordem pública, 
em ato de vingança contra os responsáveis pelo seu envio à Corte. 
Alencastro não poupava esforços para que a Regência atendesse seus 
inúmeros pedidos de assegurar o aprisionamento dos líderes da sedição 
e expunha seu descontentamento, pois ele pretendia varrer da província 
a “maligna hidra da Anarquia” e, assim, exterminar qualquer inimizade 
política que pudesse prejudicá-lo. Quanto a isso, suas escolhas teriam 
sido perfeitamente coerentes, já que a intenção dele, antes de qualquer 
outra coisa, era minimizar todos os entraves que pudessem impedi-lo 
de continuar governando a província de Mato Grosso:

Anuncio a V. Exª. a cerca da chegada nesta Província 
dos criminosos prófugos de Porto Feliz [São Paulo] 
José Jacinto de Carvalho, e José Alves Ribeiro, que 
daqui foram enviados presos para essa Corte. Tenho 
de levar ao conhecimento de V. Exª. que o aspecto 
de pequenos movimentos desagradáveis nesta cidade 
tem obrigado a este Governo a [dobrar a atividade] 
com algumas providências, aumentando a força 
armada ordinária contra qualquer partido que 
possa surgir influído por aqueles criminosos, que 
se acham presentemente unidos com os famosos 
dilapidadores da Fazenda pública João Luiz Airoza 
e Joaquim Fernandes Coelho que igualmente se 
tem declarado furiosos anarquistas (APMT.  
15 dez. 1835).

A maneira pela qual Antônio Pedro de Alencastro teceu suas 
críticas à presença de dois dos cinco líderes da sedição demonstrava o 
quanto ele temia a ocorrência de uma nova “tempestade” política em 
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Mato Grosso e, principalmente, temia os prejuízos que isso poderia 
lhe acarretar como presidente da província.

Esquecidos nas celas: os prisioneiros da sedição

A ação da justiça ocorreu de forma dessemelhante, haja vista os 
líderes da sedição terem ganhado a liberdade pouco mais de um ano 
depois de enviados à Corte, enquanto os outros, que se haviam tornado 
prisioneiros em Mato Grosso e não possuíam nenhuma influência 
sobre as questões políticas, esperavam suas sentenças. Em representação 
popular enviada ao Presidente da província de Mato Grosso, Antônio 
Pedro de Alencastro apontou que “[...] os indivíduos que se acham no 
Cárcere por estas culpas, gritam que as Justiças longe de pronunciar os 
chefes que no quartel davam as Ordens, os defenderam da Pronúncia.” 
(SIQUEIRA, 1992, p. 120).

Nesse sentido, em face das terríveis condições das prisões, 
danosas à vida dos presos, a busca por uma atenuação dos sofrimentos ali 
vividos era uma tentativa constante. Nisso um dos prisioneiros, Antônio 
Eusébio de Cerqueira, com o intuito de ter sua pena revista e de alcançar 
clemência, descreveu os infortúnios vividos na prisão, localizada na 
fronteira do Baixo Paraguai, ao vice-presidente da província de Mato 
Grosso, o juiz de direito Antônio José Guimarães e Silva, que assumira 
após a tumultuada exoneração de Antônio Pedro de Alencastro devido 
aos embates diretos com a Assembleia Legislativa Provincial de Mato 
Grosso (SENA, 2012, p. 81):

Antônio Eusébio de Cerqueira […] se aproxima da 
atenção de V. Exª. aonde a virtude, e a Justiça tanto 
resplandece, e com mais profundo acatamento 
cheio de respeito e se [ilegível] animado daquela 
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confiança e daquela inata grandeza de V. Exª. como 
o primeiro a fazer eficiente a Justiça e a lei emanada 
de um Soberano que vigia continuadamente sobre a 
razão dos seus súditos; tem o Suplicante de expor a 
V. Exª. o seu lastimoso estado […] lhe foi imposta 
por sentença 4 anos de prisão com trabalho, e o 
Suplicante se acha sofrendo um constrangimento 
ilegal […] em que impõe aos galés calceta no pé 
e corrente de ferro em cujo grau jaz o Suplicante 
dentro do recinto de sua prisão […]. Finalmente, 
que vendo V. Exª as razões do suplicante 
empunhado ao arbítrio de uma lei infringida, talvez 
mal informado: manda aliviar do castigo que não 
lhe compete, e portanto, por V. Exª. seja servido 
deferir ao humilde, Súplica que reverentemente 
espera. (SIQUEIRA, 1992, p. 601-602).

Apesar da propalada intenção de apartar da sociedade mato-
grossense os responsáveis pelas desordens de 30 de maio de 1834, 
infligiu-se punição direta apenas aos menos ofensivos, os envolvidos 
na idealização da sedição, cujo eixo central era a conquista de maiores 

“privilégios” pelos membros da associação política intitulada Sociedade 
dos Zelosos da Independência, os quais, segundo Ivo Coser (2008, p. 
304), seguiam a “[...] lógica implacável dos sertões: oprimir para não 
ser oprimido.”.

Logo, foi a partir desse ideário que se desenvolveu a sedição, para 
cujos idealizadores esta se materializaria num instrumento necessário 
à pretendida neutralização da importância política e econômica dos 
antigos poderosos políticos de Mato Grosso. Como se viu, os resultados 
não ocorreram como se esperava, uma vez que houve a perseguição a 
alguns participantes e até mesmo o envio dos principais responsáveis 
para a Corte, no entanto, as punições sumárias foram destinadas apenas 
aos participantes mais modestos.
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Nesse período, a legislação descentralizadora favorecia o 
estabelecimento de uma complexa rede de relações que tornava exequível 
a parcialidade da ação da própria justiça, respaldando os homens bons, 
que “[...] adotam a prática de construir feudos imunes à ação da lei, de 
onde perseguem seus adversários.” (COSER, 2008, p. 304). Nisso se 
constituía a parcialidade da justiça, que, a depender o status social das 
partes, concedia-lhes privilégios ou penas severas, neste caso, às pessoas 
simples que também participaram do movimento. Alfredo d’Escragnole 
Taunay (2001, p. 77) afirma que, no início das investigações:

Caiu a ação da justiça, embora sempre frouxa 
e parcial, com alguma severidade mais sobre 
a gente do povo, simples sequazes e broncos 
soldados, sendo não poucos destes condenados a 
carrinho[sic] perpétuo nos presídios militares de 
Miranda e Coimbra e vários paisanos degredados 
para o distrito do norte e enviados à cadeia da 
cidade de Mato Grosso, que, afinal, arrombaram, 
matando o carcereiro e fugindo para Casalvasco e 
daí para a Bolívia.

A ação da justiça voltava-se para os homens livres pobres e, mas, 
como se havia explicitado o objetivo de punir severamente todos os 
desordeiros, ou parte deles, os líderes, logo no início das prisões, foram 
afastados do clima de desacordo político que a província mato-grossense 
vivia, sendo desenvolvida uma grande operação voltada para a punição 
total dos demais participantes da sedição (SIQUEIRA, 1992, p. 451), 
por meio do que se retomaria o controle da conduta desses homens.

De um modo geral, as medidas foram tomadas com a intenção de 
reestabelecer a ordem e, por esse motivo, o presidente Antônio Pedro de 
Alencastro, em suas proclamações, anteriores à exoneração, deu ênfase 
à necessidade de reunir e organizar forças para repelir da província os 



143

Cuiabá 300 anos 

sentimentos anárquicos que estiveram em ebulição durante o ano de 
1834. Entre suas resoluções, destacou-se o envio de alguns sentenciados 
para serem mantidos presos na fronteira, sob a guarda do capitão 
comandante militar da fronteira do Baixo Paraguai. No grupo de detentos 
enviados estavam, entre outros, Tomás Pereira Leite, Silvestre da Costa 
Pereira, Joaquim José dos Santos e Joaquim Leite Pereira, todos acusados 
de terem participação nos roubos e desordens naquele 30 de maio  
(APMT, 1834-1835).

A preocupação com a vigilância dos prisioneiros era imensa, 
pois a fuga de um deles acabaria por demonstrar a falta de preparo dos 
responsáveis pelo governo da província, tanto que as ordens do vice-
presidente João Poupino Caldas eram severas: “O senhor Comandante 
fará conservar em ferros os delinquentes com a maior vigilância, e sob 
a mais estreita responsabilidade que pesará ao Senhor Comandante 
remetendo um deles para Miranda com iguais recomendações ao 
Comandante daquele presídio.” (APMT, 1834-1835).

Apesar das constantes recomendações, a grande maioria 
dos indiciados conseguiu escapar da pena, alguns deles tendo sido 
severamente punidos. Conforme já dito, havia o interesse em imputar 
a todos participantes da sedição os mais rigorosos castigos, entretanto, 
por mais que se recorresse ao discurso de que isso representava os 
esforços envidados para o restabelecimento da ordem, da tranquilidade 
e da disciplina, a severidade dos castigos, na maioria das vezes, recaiu 
somente nos participantes menos influentes. Nessas circunstâncias, Brás 
Pereira Mendes e Bento Franco de Camargo acabaram sendo libertados 
depois de conseguirem habeas-corpus, sob a alegação de que a prisão 
fora efetuada sem culpa formada, fruto de ato arbitrário (SIQUEIRA, 
1992, p. 592). Possivelmente, a liberdade dos líderes esteve envolta a 
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agremiações políticas de favorecimento. Enfim, o que está em discussão é 
a grande diferença presente nos resultados de um processo que pretendia 
julgar “todos” os responsáveis pelos tristes acontecimentos de 30 de 
maio. Assim, enquanto os líderes da sedição alcançaram a liberdade 
pouco tempo após a sua chegada à Corte para serem julgados, alguns 

“sediciosos” participantes das desordens ainda estavam presos anos depois 
do acontecimento. Isso se tornou uma tendência, pois são incontáveis 
os episódios em que os homens bons acabaram sendo privilegiados pela 
justiça terem feito uso, em diferentes ocasiões, das brechas da legislação 
para permanecerem em liberdade. Nesses termos, diante da falta de 
qualquer influência, alguns prisioneiros continuavam aguardando suas 
sentenças finais, que por mais de vinte anos não haviam sido proferidas. 
Essas circunstâncias fizeram com que em 1854 o então presidente da 
província de Mato Grosso, o capitão Augusto Leverger, encaminhasse 
um ofício ao ministro da guerra Pedro de Alcântara Bellegarde com a 
finalidade de resolver a situação de três soldados que se encontravam 
presos desde 1835:

Illmo. e Exmo. Sr. Reiterando o pedido que fiz 
ao Exmo. Antecessor de V. Exª., em oficio nº 126 
de 30 de Maio de 1851, rogo a V. Exª. se digne 
tomar em consideração a sorte do soldado Jorge 
Francisco Rio, que desde vinte anos se acha preso 
sem esperança de ver terminado o seu processo. O 
dito soldado respondeu a Conselho de Guerra em 
1835, e foi condenado a morte pela parte que teve 
nas desordens que ensanguentaram esta Província 
em 1834. O processo foi anulado pelo Conselho 
Supremo Militar de Justiça, e tendo voltado para ser 
reformado pelas irregularidades que continha, foi 
consumido, e bem assim a respectiva copia. Acha-
se em idênticas circunstâncias o soldado Antônio 
Ferreira Maciel. Também por esta ocasião chamarei 
a atenção de V. Exª. sobre o soldado do Batalhão de 
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Caçadores Manoel de Lima que há quatro anos foi 
sentenciado a prisão rigorosa sem que a sentença 
marcasse o tempo que devia durar a dita prisão. O 
réu solicitou o seu perdão em requerimento que 
enviei a essa Secretaria d’ Estado em oficio nº. 247 
de 22 de Setembro de 1852, e em oficio nº.82 de 
12 de Março de 1853 remeti os esclarecimentos 
exigidos pela mesma Secretaria em Aviso de 14 de 
Dezembro de 1852. (APMT, 24 nov. 1854).

Desse excerto se depreende a lentidão da justiça e a situação 
de esquecimento a que esses prisioneiros foram relegados. Ainda nos 
anos mais imediatos à sedição, alguns deles se fizeram ouvir, tentando 
alcançar a redenção de sua culpa – o que definitivamente não aconteceu.

Em 4 de julho de 1835 três réus estiveram nas salas de sessões 
do júri para contestar o libelo acusatório e dar explicações sobre suas 
participações na sedição de 30 de maio de 1834, tendo justificado em 
seus depoimentos que haviam participado porque eram subordinados 
aos líderes do levante. João Manuel de Araújo foi o primeiro dos três a 
ser ouvido e questionado pelo juiz de direito Antônio José Guimarães 
e Silva, que, após a exoneração de Antônio Pedro de Alencastro, se 
tornou o principal representante político de Mato Grosso:

[...] Foi perguntado pelo juiz de direito aonde 
se achava na noite de trinta de maio na ocasião 
do rompimento. Disse que se achava no Quartel 
por ter vindo do Campo d’Ourique sem saber 
para que fim, e que foi levado de sua casa para o 
Campo pelo Cadete Antônio José Rodrigues. E 
perguntado o que houve na noite de trinta de maio 
do ano passado, depois que ele réu se apresentou 
no Quartel. Disse que se expediram escoltas para 
as casas dos adotivos, a fim de os matar, e que para 
esse fim arrobaram portas, e que houve roubos, e 
que ele não foi em escolta alguma. Foi perguntado 
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a ele réu se ele executara as Ordens dos chefes dos 
Anarquistas, respondeu que nunca executou ordem 
alguma deles. (SIQUEIRA, 1992, 247).

Deu-se prosseguimento ao interrogatório, agora com a presença 
de outra testemunha, o escrivão de paz José Delfino de Almeida, que, ao 
ser questionado, apontou João Manuel de Araújo como influente e 
colaborador nos acontecimentos de 30 de maio. Diante dessa contestação, 
o acusado negou as informações proferindo palavras em tom de 
justificativa e, ao mesmo tempo, reveladoras da ausência de culpa, as 
quais soaram improváveis.

Foi chegada a vez de João Manuel Vieira ser inquirido pelo juiz 
de direito Antônio José Guimarães e Silva. As mesmas perguntas lhe 
foram feitas, mas outra postura pôde ser percebida no depoimento do  
réu ao responder:

[…] que se achava no Quartel desta cidade, vindo 
do Campo d’Ourique, e que logo que chegou soube 
que o fim era para se matar os adotivos, e como 
de fato se matou, arrombou-se portas, e roubou-se 
bens dos mesmos, e que ele Réu marchou em uma 
escolta para a casa de José Vaz Guimarães, que se deu 
princípio ao arrombamento, porém não concluíram. 
Foi perguntado se no Campo d’Ourique se repartiu 
cartuchos entre ele Réu e outros, respondeu que 
não. Foi perguntado mais quem eram os executores 
dos Chefes da Revolução, respondeu que ele Réu 
era um deles. Foi perguntado quem eram os chefes, 
respondeu que não sabe quem sejam e que executava 
ordens de seus superiores. (SIQUEIRA, 1992,  
248-249).

Essa postura diferente deu margem a alguns questionamentos. 
Em primeiro lugar, é interessante que o réu não se tenha intimidado 
quando afirmou que havia sido um dos que executara as ordens e que 
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participara das escoltas e tentativas de arrombamento. Em face disso, 
seria possível a ele pensar que sua punição seria atenuada? Essa questão 
reporta novamente à obra, já referida, de Ivo Coser e sua análise sobre o 
pensamento do Visconde do Uruguai, na medida em que se associa a uma 
possível rede de favorecimento, em que a força de uma facção política 
poderia decidir os rumos da justiça e “[...] a partir desse monopólio 
fazia uso da lei para atacar seus adversários e proteger seus aliados. A 
lei deixava de ser um instrumento imparcial para ser um instrumento  
particular.” (p. 308).

Em diversas situações a lei vinha sendo utilizada como uma 
ferramenta particular, voltada para o poder dominante dos grandes 
proprietários e para a impunidade de alguns de seus atos, o que pode 
ser comprovado com a absolvição dos principais líderes da sedição. 
Contudo, deve-se assinalar que, mesmo o réu João Manuel Vieira tendo 
acalentado esperanças de que seria absolvido por uma possível “ajuda” 
de alguns “poderosos”, sua expectativa não se concretizou.

Antônio da Silva Pamplona foi o último dos três a ser inquirido, 
tendo optado em seu testemunho por justificar que sua participação na 
sedição foi fruto de coação e de obediência às ordens de seus superiores:

Respondeu que se achava no Quartel desta 
cidade, vindo do Campo d’Ourique, para aonde 
foi conduzido por José Verdade, José Ribeiro, e 
Filipe Manuel de Araújo, e logo que ali chegou 
foi ele réu entregue ao Sargento-mor […] Caetano 
Xavier que se achava montado em um cavalo, e 
com um lenço branco ao rosto, e neste ato disse 
José Verdade, que ele réu não queria vir, e que era 
caramuru, e que se não o tinha matado bem sabia 
pelo que, e aquele major fez dele réu entrega ao 
Tenente Sebastião, recomendando-lhe vigilância 
[…] e ele réu o que fazia era tocar o rebate e fogo 
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na corneta, de ordem do Tenente Sebastião […] 
sendo perguntado a ele réu pelas orelhas que assou, 
e mascou. Respondeu que era falsa a asserção das 
testemunhas que assim o disseram, porém digo, 
pois, o que ele disse, estando com duas orelhas 
nas mãos, disse que uma estava boa para comer 
com feijão, e a outra para beber com cachaça. 
(SIQUEIRA, 1992, 249-251).

Com seus depoimentos, os réus esperavam ter suas culpas 
atenuadas: João Manuel de Araújo afirmou não ter tido participação 
nenhuma nos terríveis acontecimentos de 30 de maio; João Manuel 
Vieira, por sua vez, disse ter seguido as ordens de seus superiores, e 
Antônio da Silva Pamplona revelou ter sido coagido. Apesar de terem 
usado essas estratégias, os inquiridos não inspiraram a complacência 
dos responsáveis pela condução do processo, tendo sido condenados a 
cumprir pena de prisão com trabalho: “[...] o Júri achou criminalidade, 
contra os Réus João Manuel de Araújo, João Manuel Vieira, Antônio 
da Silva Pamplona, incursos no artigo 85 do Código Criminal22, no 
segundo caso em grau máximo.” (SIQUEIRA, 1992, p. 255).

A decisão do júri foi assentida pelo juiz de direito Antônio 
José Guimarães e Silva, que condenou “[...] os réus João Manuel de 
Araújo, João Manuel Vieira, Antônio da Silva Pamplona na pena 
de prisão perpétua com trabalho que os obrigará a empregar-se 
diariamente nos trabalhos que lhes for designado, e paguem as custas.” 
(SIQUEIRA, 1992, p. 255).

22  “Art. 85. Tentar diretamente, e por fatos, destruir a Constituição Política do Im-
pério, ou a forma do Governo estabelecida. Penas de prisão com trabalho por cinco 
a quinze anos. Se o crime se consumar. Penas de prisão perpétua com trabalho no 
grau máximo; prisão com trabalho por vinte anos no médio; e por dez anos no 
mínimo.” (BRASIL, 1830).
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Como se vê, os três acusados sentiram o peso e o rigor do poder 
e, apesar de terem preparado discursos que supostamente poderiam 
atenuar sua participação na sedição apenas como executores de ordens 
superiores, sofreram uma das mais duras penas do Código Criminal, 
a prisão perpétua com trabalho. Todavia, a justiça se impôs esses 
homens de maneira parcial se comparada a sua atuação perante outros 
participantes da sedição, além dos líderes, a exemplo de João Ferreira 
Mendes, personagem constantemente apontado pelas testemunhas e 
pelas escoltas que saíam de Cuiabá como um dos mais influentes na 
perseguição aos portugueses (SIQUEIRA, 1992).

Então aprisionado na cadeia de Mato Grosso, Mendes ansiava 
por alcançar a liberdade, dando início a um verdadeiro processo, em 
cujos autos foi incorporada uma sucessão de requerimentos, ofícios e 
certidões principalmente para provar que sua participação na sedição 
se justificava por ter cumprido ordens dos seus superiores. Ademais, 
acrescentou um rol de testemunhas para que elas fossem ouvidas e 
comprovassem sua inocência, o que de fato ocorreu. Verifica-se que 
o réu se utilizou das mesmas ferramentas empregadas pelos demais 
acusados, os quais, porém, se encontrando em outra conjuntura, não 
obtiveram resultados positivos (SIQUEIRA, 1992).

É inegável o fato de que o processo investigativo que visou julgar 
os responsáveis pela ocorrência da sedição de 30 de maio de 1834 em 
Cuiabá tenha sido tão parcial. Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota 
(2008. p. 430) considera que essas circunstâncias de clemência vinham 
da brecha existente no Código do Processo Criminal de 1832, que, ao 
invés de desenvolver um municipalismo, contribuiu para a formação 
de uma força local que impunha regras e condutas voltadas, antes de 
qualquer coisa, para os poderes locais
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[…] [a legislação] apenas criou as condições para 
a primazia do poder privado, que frequentemente 
agia fora dos quadros legais. Nos lugares mais 
distantes, surgiu a figura do caudilho, o futuro 
coronel que exercia sua autoridade sem limites. 
O interior tornou-se terra “sem lei, nem ordem  
e sem rei”.

Essa “terra sem lei, nem ordem” também vivia tal realidade por 
causa da precariedade das estruturas das prisões e da conivência dos 
responsáveis pela segurança desses locais. Sem dúvida, por inúmeras 
vezes os prisioneiros tentaram fugir, entre os quais, João Manuel Vieira 
e João Manuel Araújo, condenados à prisão perpétua com trabalho 
(SIQUEIRA, 1992, p. 587). Enquanto essa tentativa foi frustrada, a 
do dia 25 de janeiro de 1837 se concretizou, causando até mesmo a 
morte do carcereiro da cadeia de Mato Grosso:

Participo a Vossa Excelência que no dia 25 do 
corrente mês à uma hora da tarde indo o Carcereiro 
fazer a limpeza da Cadeia, na forma do costume, 
saíram todos os presos da dita Cadeia, pela porta, e 
neste ato já se apresentaram fornecidos de pólvora, 
balas, pistolas, e armas, matam o carcereiro com um 
tiro, dão outro na sentinela, avançam-se ao Quartel, 
que dista da cadeia cinquenta passos, surpreende o 
Quartel, rompem a caixa de guerra, arrombam a 
casa de arrecadação, reforçam-se de pólvora, balas, e 
armas que ali existiam, e imediatamente marcharam 
para o Porto aonde acharam embarcações, e dentro 
de uma moita, remos para a passagem do rio, e 
seguiram viagem para os Domínios da Bolívia 
(SIQUEIRA, 1992, p. 616).

Como se vê, essa fuga foi possível por dois fatores já mencionados, 
a falta de estrutura física das prisões e a corrupção dos responsáveis 
pela força armada, que por certo prevaricava ao fornecer as armas que 
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os prisioneiros empunhavam. Essa afirmativa se baseia na ocorrência 
de um processo que teve início em 8 de abril de 1837 para investigar 
a culpa do Cabo de Esquadra Antônio Coelho Pereira, acusado de ter 
vendido armas aos presos, que, por isso, tiveram sua fuga facilitada 
(SIQUEIRA, 1992. p. 621-626).
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CAPíTUlO 4

RUSgA, UM MAU ExEMPlO:  
A INTENÇÃO CIvIlIzADORA EM MATO gROSSO

Nas primeiras décadas do século XIX, especialmente nos anos 30, 
o Brasil vivenciou uma transformação nas tecnologias do poder, quando 
foram promulgados o Código Criminal do Império de 1830 e o Código 
do Processo Criminal de 1832, isso configurando o estabelecimento de 
um complexo sistema jurídico que pretendia ordenar a vida da população 
impondo-lhe limitações. Por se tratar de uma época na qual o Império 
brasileiro estava em processo de formação, um conjunto de determinações 
legais e um sistema de regulamentos foi criado com a intenção de gerir a 
vida dos cidadãos e impedir a ocorrência de atitudes indesejadas. Enfim, 
o sistema de legalidade e de regulamentos instituído aspirava precaver-se 
das ações fortuitas que poderiam desencadear um mal-estar no Governo 
Imperial e, ao mesmo tempo, direcionar e cuidar da vida da população. 
Nesse contexto, foram criadas instituições que privilegiaram a segurança, 
a saúde e a instrução, entre outras providências que viriam a contribuir 
para a edificação de uma sociedade civilizada e protegida de perigos.

Notadamente, as referidas legislações representavam um sistema 
voltado para o controle sobre acontecimentos eventuais e, principalmente, 
a divisão entre o permitido e o proibido. O que se viu nesses primeiros 
momentos do Império foi uma estruturação dos espaços, o controle do 
território e, principalmente, a administração das condutas. Distribuindo 
seus tentáculos, o Governo Central pretendia vigiar e sobretudo gerenciar 
as diferentes regiões do Império, firmando um olhar dominante, que, 
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nas palavras de Ilmar de Mattos (2004, p. 222, grifo do autor), se 
desenvolveu como a

[…] força de um olhar vigilante, dominador e 
dirigente […] proporcional à capacidade de forjar 
o que se entende por público, de delimitar um espaço 
correspondente ao da área da Corte no interior do 
privado. Como se fossem olhos menores, extensões 
dos olhos do imperador, tendo como objetivo não 
se opor aos interesses particulares, porque fossem 
diferentes, e sim dirigi-los, porque eram distintos. 
(p. 222, grifo do autor).

Desse modo, a ação dos presidentes de província enquanto 
delegados da Nação foi a extensão dos olhos do soberano, a figura 
necessária para que o seu poder se dissipasse entre as regiões mais 
longínquas da Corte, como era o caso da Província de Mato Grosso, o 
cargo de presidente de província representava a presença da centralização 
na localidade, uma vez que continuavam a ser nomeados pela Regência 
e declarados como “os delegados do chefe da nação”, suas atribuições 
foram definidas pela Lei nº. 40, de 3 de outubro de 1834, um regimento 
que significou “[...] um programa de reforma da Constituição que 
primava pela moderação política, não só a consolidação, mas o reforço 
do papel do presidente como uma das principais autoridades da província” 
(SLEMIAN, 2007, p.22). Logo em seu artigo 1º, o documento declarava 
que “[...] o presidente da província é a primeira autoridade dela. Todos 
os que nela se acharem lhe serão subordinados, seja qual for sua classe 
ou graduação.”. O cargo tinha vital importância para a manutenção 
da ordem no vasto Império, já que a boa administração das províncias 
contribuía para a manutenção da tranquilidade. Sobre o assunto, Miriam 
Dolhnikoff (2005, p. 101) informa que
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O cargo de presidente foi criado pela primeira vez na 
Assembleia Constituinte de 1823, que determinou 
ser sua nomeação de competência do imperador, 
conforme previsto no projeto apresentado por 
Antônio Carlos de Andrada e Silva. Na discussão 
subsequente vários deputados discursaram contra a 
figura do presidente, argumentando que a população, 
principalmente a do Norte, iria entendê-la como 
um instrumento do despotismo, de uma ingerência 
ilegítima do Rio de Janeiro na administração 
provincial. Não obstante, a maioria votou por sua 
aprovação e, a partir de então, nem liberais nem 
conservadores questionaram a importância da 
existência de um agente executivo do imperador  
na província.

Estabelecido como uma extensão do poder do Império nas 
diversas regiões do Brasil, especialmente as mais distantes, uma vez que 
a imensidão do território brasileiro dificultava um controle mais presente 
e direto do Governo Imperial, o presidente de província se configurou 
como a principal figura política no âmbito provincial. Sob sua tutela, 
com base na lei de 20 de outubro de 1823 (BRASIL, 1823), o bom 
andamento da província passou a ser avaliado por meio da economia, 
da educação, da ordem, da arrecadação, da mineração, da catequese dos 
índios, da escravidão, das questões jurídicas, das forças armadas e das 
despesas internas da localidade. Então, para alcançar uma boa avaliação, 
deviam fomentar, promover, vigiar, propor, formar, cuidar, examinar, 
decidir, suspender, atender e determinar os caminhos da província sob 
seu comando. Essas ações definiam a figura presidencial como a executora 
e administradora da província, o seu principal gestor (BRASIL, 3 out. 
1834). Nesse sentido, Sena (2008b, p. 38, grifo do autor) afirma:

Os presidentes de província em Mato Grosso, […], 
se esforçariam para que a população reconhecesse 
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nos progressos materiais, tais como estradas e 
urbanização, no crescimento da instrução e nas 
mudanças de costumes os sinais de um “mundo 
melhor”, diferente do deles. Ou seja, as teias de 
significados da população haveriam de mudar, teriam 
que corresponder ao que os dirigentes acreditavam 
ser a civilização. Esse era o esforço e o desafio dos 
dirigentes de província em Mato Grosso: fazer com 
que os significados mudassem, com que fossem os 
mesmos do centro político e civilizador do Império.

Na qualidade de representante primordial da centralização, o 
presidente de província exerceu funções por meio das quais buscava, 
acima de qualquer outra coisa, proporcionar ordem e “civilização”. 
Ademais, sendo a figura principal no cenário provincial, limitou o 
poder das Assembleias Legislativas provinciais, a partir do Ato Adicional 
de 1834. Tratava-se, pois, de uma função necessária à sustentação da 
hegemonia do Poder Central nos diferentes pontos do Império a partir 
da difusão de um modelo de sociedade civilizada. No entanto, apesar 
do caráter imprescindível de suas atribuições para o desenvolvimento 
de elementos civilizatórios, o presidente não tinha estabilidade no cargo, 
podendo ser substituído caso fosse conveniente ao Governo Imperial. Essa 
instabilidade passou a existir com a outorga da Constituição Política do 
Império do Brasil de 1824, na qual o artigo 165 definia “[...] haverá em 
cada Província um presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá 
remover quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado.” 
(BRASIL, 25 mar.1824).

Os presidentes de província deveriam contribuir para o 
fortalecimento do Poder Central e atuar em defesa da integração 
nacional, estando sob sua alçada convocar a Assembleia Provincial e 

“[...] suspender a publicação de leis e de expedir ordens e instruções – com 



156

Projeto Ouro & Mel

um significativo aumento de seu poder pessoal de decisão frente à nova 
instância representativa.” (SLEMIAN, 2007, p. 36).

Em conformidade com as atribuições previstas no regimento 

sancionado em 3 de outubro de 1834, a Lei Imperial n. 40 decretou as 
prerrogativas e obrigações dos presidentes, incluindo os detalhamentos 
de seus ordenados e a ajuda de custo, bem como a escolha dos vice-
presidentes, indicando a maneira correta de presidentes e vice-presidentes 
prestarem juramento diante da assembleia. O presidente de província, na 
função de “delegado da Nação”, passou a ser o ponto chave da política 
provincial, o mediador das tensões administrativas e o árbitro principal 
nos problemas locais. Nesse sentido, deveria requerer aos empregados 
públicos informações necessárias para o bom andamento da administração, 
examinar a situação das repartições públicas, fazer executar as leis votadas 
em assembleia e do governo central, dispor os cargos, conceder licenças 
aos funcionários etc. e informar todos os empecilhos que surgissem. Ainda, 
cabia-lhe estimular a arrecadação monetária e, acima de tudo, reger a 
vida dos cidadãos com vistas ao restabelecimento da ordem, bem como 
edificar hábitos e costumes que favorecessem a efetivação da “civilização” 
(BRASIL, 3 out. 1834).

Ao presidente cumpria administrar e inspecionar a situação dos 
negócios provinciais, de sorte que se concentravam em sua pessoa as 
atribuições de executar as deliberações decididas na Assembleia Legislativa 
Provincial, bem como dirigir e promover os interesses da província, 
constituindo-se num elo importante entre esta e o Poder Central. 
Concretamente, suas ações, nos citados ato adicional e regimento de 
1834, foram direcionadas pelas forças conservadoras, que ao longo do 
tempo minimizaram a atuação das províncias. 
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Com atribuições tão relevantes, o presidente de província se 
tornou o gestor da vida pública, uma espécie de agente civilizador, na 
medida em que a ele eram confiadas a proteção e condução de toda a 
população nesse propósito civilizatório. O “pastor” que assegurava a vida 
do “rebanho” se incumbia também do desenvolvimento de instituições 
que garantiam a esse povo viver em boas condições.

Com base em todas essas considerações, verifica-se que o Império 
do Brasil viveu um momento de formação e consolidação no qual foi 
importantíssima a ação dos agentes do poder, ministros, presidentes 
de província, deputados, senadores, entre outros, representando as 
principais figuras no cenário político-administrativo nacional e, portanto, 
os responsáveis pela formação e compartilhamento de condutas e, em 
especial, pela gestão da vida. Nesse cenário, o Estado da nação caminhava 
rumo à formação de um novo mecanismo de poder, que convergia para 
a garantia da subsistência e, ao mesmo tempo, para o estabelecimento 
de regras de conduta por meio das quais, de certo modo, se alcançasse 

“civilização”, transformando a vida da população como um todo. Ao se 
debruçar sobre o assunto, Sena elucida: “[...] na busca para promover a 
associação entre os diversos habitantes do extenso Império, assim como 
para retirar da ‘barbárie’ os que não tinham o ‘espírito associativo’, era 
necessário a disseminação da educação.” (p. 36).

O Estado brasileiro viveu uma mudança lenta e progressiva, em 
razão da qual se instituiu um poder que, mediante códigos e regulamentos 
de gerenciamento, manutenção, multiplicação e controle, buscava 
atuar na transformação do meio social e, ao mesmo tempo, dotá-lo de 
equilíbrio e segurança, para conquistar a união e a tranquilidade, bem 
como afastar os perigos que as revoltas, rebeliões, sedições, entre outros 
tipos de embates, poderiam desencadear.



158

Projeto Ouro & Mel

Nesse contexto, o propósito do projeto de civilização da nação, na 
acepção de Mattos, “[...] era, por seu turno, assegurar o primado da razão, 
o triunfo do Progresso, a difusão do espírito de Associação, a formação do 
povo.” (p. 282). Apesar da demora para a consolidação do Estado/Nação, 
o Poder Central conseguiu se instalar e viabilizar a criação de um poder 
que, de modo mais amplo, privilegiava a gestão da vida dos indivíduos 
por meio da concepção de civilização como um instrumento capaz de 
intervir e “salvar” os diferentes grupos que compunham o Brasil. Foi esse 
um período voltado para a formação de um conjunto de instituições e 
cargos cuja atenção se voltava para os perigos que giravam em torno da 
população e, ao mesmo tempo, para um conjunto de coisas e homens 
que envolviam um território.

A fim de alcançar a civilização e, por consequência, a tranquilidade 
pública, o Governo Central privilegiou a ordem, a respeito do que Mattos 
(2004, p. 282) afirma:

Manter uma Ordem não significava, unicamente 
prevenir ou reprimir os diferentes crimes públicos, 
particulares e policiais arrolados no Código Criminal, 
reprimir os levantes da malta urbana, pôr fim às 
lutas pela posse da terra, combater as insurreições 
dos escravos e destruir os quilombos, além de 
procurar conhecer a população do Império, sua 
distribuição e ocupação vigiando aqueles que eram 
sempre vistos como vadios e desordeiros. E nem 
apenas forjar, em alguns casos meramente copiar, um 
conjunto de instituições políticas, administrativas, 
judiciárias e, de outra natureza, velando pelo seu 
correto desempenho. Manter uma Ordem significava, 
efetivamente, garantir a continuidade das relações 
entre senhores e escravos, da casa-grande e da senzala, 
dos sobrados e dos mocambos; do monopólio 
da terra pela minoria que deitava suas raízes na 
Colônia e no tempo da Corte portuguesa no Rio 
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de Janeiro; das condições que geravam a massa de 
homens livres e pobres reforçadores do monopólio 
da violência pelos senhores rurais ou agregados às 
famílias urbanas [...].

A ideia de manutenção da ordem configurou uma administração 
deliberada da vida da população – “um modo de ação sobre ações” 
(FOUCAULT, 1995, p. 245), ou seja, tomou a dimensão de gerir tudo o 
que dizia respeito ao povo, mas, acima de tudo, permitir a continuidade de 
privilégios. Dessa forma, administrar e proporcionar a ordem implicavam 
administrar e garantir, em profundidade, a continuidade das relações 
já estabelecidas, enfim, organizar o eventual campo de atuação dos 
indivíduos para manter as diferenças e desigualdades.

O Brasil do século XIX vivenciou um processo de transformação 
gradual do regime do poder, apresentando sinais inequívocos de uma 
sociedade desigual e de manutenção das diferenças, tendo sido produzidos 
enunciados e desenvolvidas práticas destinadas a “civilizar” a população. 
Nesse cenário, perpetuaram-se valores de cunho elitista e autoritário 
que consequentemente resultaram na permanência de grande parte da 
população na marginalização (COSTA, 1999, p. 15-16).

A produção de práticas ordenadoras esteve presente em Mato 
Grosso, com a sedição de 30 de maio de 1834, questionou-se a necessidade 
de implementar ações ordenadoras, emergiram-se debates e anunciou-se 
a necessidade de mudanças. Maurizio Lazzarato (2006) enfatiza que um 
acontecimento dessa natureza traz à tona uma série de contingências, 
exprime aquilo que uma época tem de mais intolerável, enuncia novos 
sentimentos, articula novas possibilidades de ação, mas principalmente 
inaugura “um processo de experimentação e de criação” (p. 12). Nesse 
sentido, pode ser entendido como a ponta de um iceberg, a determinação 
da necessidade de transformação, a representação da ruptura. Lazzarato 
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remete à criação de novas oportunidades de vida e da necessidade de 
efetivação das mudanças enunciadas – “[...] o acontecimento cria um 
mundo possível que se manifesta nos agenciamentos de enunciação 
(nos enunciados, nos signos ou em um rosto) e que se efetua nos 
corpos.” (p. 25). Há, nesses termos, conforme o autor, a erupção de 
novos questionamentos, bem como o ressurgimento de interrogações já 
levantadas, e a proposta de novos caminhos.

Ao longo da história, vários foram os acontecimentos que 
representaram a constituição de um novo mundo, a emergência de 
novas “estruturas”, lançando luz sobre novas tendências e enunciados. 
Dessa maneira, a sedição de 30 de maio de 1834 trouxe a necessidade 
da mudança, que, por sua vez, desencadeou debates, sacudiu a província 
de Mato Grosso, do mesmo modo que propiciou a reformulação das 
bases estruturais da sociedade daquele período. Foi um incidente que 
favoreceu a reconfiguração do cenário político (SENA, 2009). Para 
Foucault (1999a, p. 21), o acontecimento vem a ser a invasão súbita da 
singularidade, algo que modifica, que põe termo à linearidade, enfim, 
que proporciona a ruptura com as continuidades.

A sedição se estabeleceu como a inversão de uma elite política por 
outra, ou seja, como a confiscação do poder de mando da província por 
parte da elite política que almejava maiores poderes. Nessa perspectiva, 
o levante esteve envolvido pelas descontinuidades e especialmente pelas 
mudanças nas relações de poder, do mesmo modo que contribuiu com 
a elaboração de novos discursos, sentido em que se deve considerar que 
proporcionou a erupção de novas ideias e ações.
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As repercussões imediatas do “30 de maio de 1834”

Os presidentes de província deveriam produzir falas e discursos 
que traduzissem o olhar de cada um deles a respeito as condições das 
localidades sob seus comandos; expor sugestões que os ajudariam mantê-
las em ordem e com tranquilidade; apresentar seus textos à Assembleia 
Legislativa Provincial; e, então, enviá-los ao Governo Central. Sendo 
assim, na maioria desses documentos presidenciais se concentrava uma 
gama de informações reveladoras das questões inerentes às províncias, 
os planos administrativos, os caminhos a serem trilhados no decorrer 
de cada mandato, portanto, questões referentes às disposições sociais, 
administrativas, econômicas, jurídicas, entre outras particularidades com 
base nas quais se definiriam as estratégias a serem adotadas para garantir 
o avanço de um processo de civilização que pretendia ordenar a vida em 
sociedade, preponderantemente, para a definição das estratégias necessárias 
ao trato do aleatório. No geral, esses documentos apresentavam um 
discurso que se ocupava progressivamente com a gestão da vida, destacando 
um conjunto de preocupações que convergiam para a modernização, a 
saúde pública, a organização dos espaços, as estatísticas judiciárias e 
criminais, a instrução pública, a segurança, entre outros fatores. Por 
conseguinte, mesmo vivenciando a precariedade dos cofres públicos e a 
ineficiência no controle total dos espaços e da população, os ministros, 
no âmbito nacional, e os presidentes de província, no âmbito provincial, 
eram os representantes mais importantes do empenho em moralizar os 
espaços e a população.

Nesse contexto, a gestão da civilização e da vida entrava no rol 
de preocupações essenciais do poder institucional e apontava para a 
regulamentação das ações, um processo em que “[...] a vida foi tomada 
pelo poder como objeto político.” (PELBART, 2003, p. 59), como 
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procedimento do poder, cuja consequência imediata foi a instauração 
da norma que embutia a ocorrência de mecanismos reguladores e,  
também corretivos.

Inserida em um momento no qual se desenvolviam dispositivos de 
regulamentação e disciplina, a Rusga representou grande perigo ao projeto 
de estruturação e controle dos espaços e da população. Anunciando-se 
como uma “revolução”, a sedição colocou em xeque a própria capacidade 
do presidente de província de governar, situação que propicia alguns 
questionamentos: qual a relação do governo com o acontecimento? De 
que meios o Poder Central se serviu para tirar vantagem da sedição, ou 
seja, qual foi o aspecto positivo desse acontecimento? Qual estratégia o 
Governo Central considerou correta para pôr fim à ameaça do retorno 
do perigo provocado pelo levante?

Sem dúvida, a sedição foi um acontecimento que deveria ter sido 
evitado por colocar em dúvida o poder do governante sobre as desordens, 
tendo representado, essencialmente, um embate direto com o governo 
instituído, cujas consequências mais imediatas e mais sensíveis foram a 
insegurança e a instabilidade decorrentes do flagelo da população e da crise 
do governo. Essas circunstâncias provocaram alterações nas tecnologias 
de poder, construídas com a finalidade de frear acontecimentos que 
eventualmente poderiam ferir o funcionamento pleno dos dispositivos 
de segurança impostos pelo governo.

Em linhas gerais, a sedição de 30 de maio e as outras sublevações do 
período representaram o fracasso do sistema, tendo revelado a dificuldade 
de estabelecer uma ordem que desse conta de capturar o aleatório em 
sua totalidade e de impedir a ocorrência de atos tidos como criminosos.
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Nessa medida, o Poder Central gerenciava enunciados e práticas 
voltadas exclusivamente para mobilizar os indivíduos, com isso esperando 
alcançar os resultados desejados, ou seja, instituir uma sociedade adestrada 
e regulamentada pelos princípios da “civilização”, sendo os enunciados do 
poder compostos por modelos estabelecidos pela norma. Os momentos 
seguintes à sedição de 1834 foram marcados por mudanças e agitações 
sob o comando dos responsáveis pela desordem, cujas repercussões 
imediatas representaram, por um breve espaço de tempo, o fracasso de um 
sistema que pretendia capturar totalmente o aleatório. Contudo, mesmo 
em tão curto período, o Poder Central se fez presente e, a partir desse 
acontecimento, efetivou sua ação implementando práticas por meio das 
quais pretendia anular qualquer resquício de sentimentos “anarquizadores”.

Reitere-se que, após o tumulto causado pelo 30 de maio, algumas 
mudanças se fizeram presentes na província, as quais também ocorreram 
no interior da administração dos poderes de ordem provincial, abrindo 
espaço para a participação dos representantes da elite local na política, 
a começar pela suspensão do Comandante das Armas da província de 
Mato Grosso, Joaquim José de Almeida, substituído pelo Tenente-Coronel 
Caetano da Silva Albuquerque, participante da sedição que, todavia, 
preencheu momentaneamente o referido posto, restituído a Almeida 
após o reestabelecimento da ordem legal (APMT,1834-1835). Essa não 
foi a única alteração presente na vida dos habitantes de Mato Grosso, 
pois, em face da insegurança que abatera sobre o dia a dia da população, 
até mesmo a parada de 7 de setembro foi impedida de acontecer:

Havendo o Conselho deste Governo resolvido que 
não haja reunião de Tropa no dia 7 de setembro 
próximo venturo, por assim convir a Pública 
tranquilidade, visto que estes habitantes ainda se 
acham possuídos do terror pânico difundido pelo 
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fracasso da noite de 30 de maio do corrente, e 
constando ao Vice-Presidente da Província que 
no distrito da Chapada se acham avisando para 
comparecer no dito dia contra as ordens deste 
Governo; o Vice-Presidente, portanto ordena que 
o Senhor Juiz de Paz ao receber desta, mande logo 
sustar tais avisos, fazendo ver aos Guardas, que 
tornar-se-ão culpados todos aqueles, que largarem 
de seus trabalhos. (APMT, 1834-1835).

A suspensão temporária da parada de 7 de setembro de 1834 
estava diretamente ligada à fase de instabilidade que rondava a província 
de Mato Grosso e ao receio do que poderia provir da reunião da tropa 
em um contexto considerado tão inseguro. Em função dos infortúnios 
que acometeram a província, o governo provincial se viu obrigado a 
interromper também a organização de uma diretoria para catequizar 
os indígenas (MATO GROSSO, 1835, p. 5). Toda essa insegurança 
tinha razão de ser, uma vez que, após a violência ocorrida em Cuiabá, 
a “tempestade” encaminhou-se rumo à Vila de Diamantino, povoação 
igualmente assolada pela sublevação.

Notadamente, a ramificação daquele 30 de maio de 1834 foi 
arquitetada pelos líderes do movimento e só fazia se espalhar, os “princípios 
da ordem” foram alcançados apenas depois da partida dos referidos líderes:

Depois da saída dos cinco anarquistas, principais 
cabeças de toda a desordem desta Província, tem-se a 
mesma conservada em grande sossego, prometendo 
duradoura tranquilidade, por existir em lugar de três 
partidos unicamente o dos moderados, obedientes 
à Lei, ao Governo, e as Autoridades, legitimamente 
constituídas. (APMT,1834, p. 36).
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O presidente Antônio Pedro de Alencastro reiterou que a sedição 
decorreu de um choque impetuoso entre facções políticas divergentes 
entre si quanto aos rumos políticos da província, que, por sua vez, 
viveu um período marcado pelo suspense e por suspeitas em relação aos 
participantes da sublevação, circunstâncias nas quais todos, até mesmo os 
mascates, inspiravam desconfiança em razão dos saques e linchamentos 
irrompidos naquela noite, tanto que o vice-presidente João Poupino 
Caldas ordenou que o Juiz de paz da Freguesia de Chapada procedesse 

“[...] um rigoroso exame no Distrito de sua jurisdição sobre Mascates, e 
pessoas que nunca lidaram com fazendas secas, e outros gêneros […], 
exigindo a fatura do negociante de quem se compra.” (APMT, 1834-
1835). Como se vê, os momentos posteriores à sedição foram marcados 
pela insegurança e principalmente pela desconfiança que envolveram a 
participação dos cidadãos na trágica sedição.

Aos vários prejuízos contabilizados somava-se a perda de parte 
do armamento destinado à segurança de Mato Grosso, uma vez que 
um grande número de armas havia sido levado para a província de São 
Paulo por Sebastião Rodrigues da Costa, um dos participantes da sedição 
(SIQUEIRA, 1992, p. 461). A situação calamitosa em que se encontrava 
o armamento da Província ainda foi lembrada pelo Presidente Antônio 
Pedro de Alencastro no seu discurso abertura da primeira Sessão Ordinária 
da Assembleia Legislativa Provincial, a primeira legislatura sob os moldes 
do Ato Adicional ocorrida em Mato Grosso em 3 de julho de 1835, 
aproximadamente quatorze meses após o levante de 1834. Ao discursar, 
Alencastro destacou a frágil condição da segurança da província, que 
teve parte do armamento roubado e a outra parte arruinada, bem como 
não relegou ao esquecimento os horrores perpetrados pela sedição em 
Cuiabá, referindo-a como um acontecimento que, resultado de intrigas e 
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desordens, jamais deveria se repetir e a avaliou como um episódio, acima 
de tudo, doloroso que marcara a história da província:

[...] O armamento existente no Parque e mais 
depósitos da Província acha-se pela maior parte 
arruinado; [existindo outro em] grande número 
espalhado; para cuja [arrecadação], a fim de 
se conhecer seu estado, qualidade e quantidade, 
bem que se conte pelas desordens da Província 
em muita parte deste extraviado, tenho expedido 
as necessárias ordens as competentes autoridades. 
(MATO GROSSO, 1835, p. 7).

Uma nova regulamentação da vida em Mato Grosso

O período em foco foi assombrado por diferentes movimentos 
subversivos que sacudiram o Brasil, em face dos quais o Poder Imperial 
adotou distintos mecanismos disciplinantes e regulamentadores para pôr 
fim às “desordens” instaladas nas diferentes províncias, cada qual com 
suas peculiaridades.

No ano de 1835, o ministro e secretário de Estado, Joaquim 
Vieira da Silva e Sousa, afirmou que “[...] a tranquilidade pública tem sido 
infelizmente perturbada, e de uma maneira horrorosa, em alguns pontos 
do Império”, sendo necessário “apertar os laços que mãos imprudentes 
tentam dissolver.”, e, assim, reestabelecer a tranquilidade pública (BRASIL, 
1835). Nesse contexto, “[...] apertar os laços que mãos imprudentes tentam 
dissolver [...]” significava impor mecanismos disciplinares e reguladores 
que seriam responsáveis pela supressão de desordens. Ora, certamente esse 
poder incipiente se via atingido e, ao mesmo tempo, induzido a tomar 
medidas que sufocassem tais ocorrências, que, por sua vez, ofuscavam o 
poderio do Governo Imperial sobre todo o território nacional.
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No âmbito da província de Mato Grosso, as decisões do presidente 
Antônio Pedro de Alencastro foram igualmente tomadas com a finalidade 
de reestabelecer a ordem e restaurar a tranquilidade pública, de modo 
que, entre suas deliberações, teve destaque a dissolução da milícia cidadã, 
a Guarda Nacional, respaldada pelo artigo 4º da Lei de 18 de agosto 
de 1831, o qual definia “[...] a organização das Guardas Nacionais será 
permanente; entretanto o Governo, quando julgar conveniente, as 
poderá suspender ou dissolver, em determinados lugares.” (BRASIL, 18 
ago. 1831). Por causa da tentativa em alcançar a tranquilidade pública, o 
presidente da província, respaldado pela lei que regulamentava a Guarda 
Nacional, acabou por suspendê-la em Mato Grosso:

[…] para por termo a reprodução de desconfianças 
no ânimo dos bons cidadãos desta Província de Mato 
Grosso amigo da ordem e que se tem avidamente 
prestado para a conservação da pública tranquilidade, 
o Conselho Presidial da Província tomou a 
deliberação de suspender até ulterior decisão, de 
Sua Majestade Imperial, os Guardas Nacionais, que 
formam, não só quatro companhias deste município, 
como igualmente os que formam as companhias das 
Vilas de Diamantino, e Poconé, pelos horrorosos 
atentados, com que acometeram os direitos civis 
na honra, vida, e propriedade de seus concidadãos, 
assim nesta cidade, como naquelas Vilas, o que 
melhor se [depreende] das atas, que por cópias sob 
vias 1 e 2, tenho a honra de oferecer a consideração 
de Vossa Excelência. Estes Guardas Nacionais tendo 
decaído do estado preeminente de suas garantias 
e perdido a confiança pública, era forçoso a este 
governo suspendê-los. (APMT, 1833-1839, p. 37).

A participação da Guarda Nacional na sedição de 1834, movimento 
do qual notadamente foi a principal força motriz, representou o fracasso 
de uma normalização disciplinar instituída com o objetivo de unificar 
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gestos e atos por meio de modelos pré-definidos. Criada como instituição 
disciplinar especialmente para reprimir ações indevidas, manter a ordem 
e aperfeiçoar o sistema punitivo e corretivo em processo de formação 
(SILVA, 2011), essa força armada, ao ter desencadeado e sustentado a 
sedição, fugiu dos próprios princípios de normalidade e disciplina pelos 
quais era responsável, transformando-se na principal fiadora da inversão da 
ordem e transgressão da regra de conduta pela qual fora criada. Com isso, 
as críticas à participação da Guarda Nacional na sedição eram recorrentes, 
já que representava o fracasso de um mecanismo normalizador:

Não se ouvindo se [não] grandes prodígios de [saber] 
e de fidelidade, que em todo o Brasil tem feito as 
Guardas Nacionais e Nação e as Instituições que ela 
reconhecera, aqui pelo contrário quase a maioria 
destes Guardas desde a sua organização procederam 
sempre com apatia, [estiveram] os agressores os 
mais horrorosos crimes e atentados que se tem visto 
[aparecer] e perpetrar em nossos dias: eles por isso 
acham-se atualmente suspensos, a exceção dos da 
Cidade de Mato Grosso que não tiveram parte no 
alarma, e sedição de 30 de maio do ano passado. 
(MATO GROSSO, 1835, p. 7).

Por sua participação direta nas desordens de 30 de maio, a Guarda 
Nacional, deixou de representar o seu motivo de reconhecimento, sendo 
assim, se eximindo da responsabilidade de proteger e afiançar a segurança 
dos cidadãos da província de Mato Grosso, a milícia deixou para trás 
sua razão de ser, e o poder provincial se achou no direito de dissolvê-la:

A Regência mande dissolver as referidas companhias 
pela péssima natureza dos indivíduos de que se 
compõe, para ter lugar a nova organização, proce-
dendo o Conselho de Qualificação no alistamento 
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de cidadãos bem [morigerados], e que tenham os 
requisitos da lei, para ficar assim bem servida esta 
Província, e fora de receios, que se devem sempre 
esperar de homens desmoralizados, e corruptos, 
como os de que atualmente de compõe as sobreditas 
companhias. (APMT, 1833-1839).

Como se vê, tentava-se retomar a segurança da província e 
reestabelecer os leves contornos da tranquilidade com vistas ao alcance da 
estabilidade. No entanto, seria impossível trazer de volta os dias tais como 
eram antes do 30 de maio, pois um novo contexto havia surgido e, com 
ele, o desejo de procurar minuciosamente alternativas que contribuíssem 
para diminuir ou, até mesmo, pôr fim a qualquer indício de ocorrência 
de outra sedição. Dessa forma, após a grande perturbação que sacudiu 
impetuosamente a província de Mato Grosso, foi se consolidando a 
noção de que uma nova maneira de conduzir o comportamento dos 
habitantes era necessária. Então, com base no princípio de que “[...] todo 
saber constitui novas relações de poder.” (MACHADO, 1999, p. 21), 
novos artifícios foram adotados com o fim de adestrar uma população 
que havia demonstrado seu poder de resistência por meio da sedição. 
Ressalte-se aqui que, nos momentos anteriores àquela fatídica noite, a 
principal estratégia utilizada para o controle das desordens e motins 
sucedidos desde os primeiros momentos da terceira década do século 
XIX foi a instituição de uma milícia responsável pela manutenção da 
ordem, o que, porém, não deu certo, tendo o Poder Central lançado mão 
de uma manobra mais eficaz, que assegurasse plena e irrestritamente o 
controle e a regulamentação da população mato-grossense e das demais 
províncias brasileiras.

A partir de 1835, as falas e os discursos dos presidentes de 
província, trazendo uma nova preocupação quanto aos mecanismos 
disciplinantes da população rumo à “civilização”, convergiram para 
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a educação, consubstanciando um projeto civilizatório que tomou a 
instrução pública como a maneira mais produtiva para minimizar toda 
aquela selvageria instalada pela sedição. A esse respeito, Sena (2008. p. 
35-36) pontua que a educação, possivelmente, se estabelecia como um 
“[...] instrumento poderoso de integração nacional, de transformação dos 
hábitos da população, de inclusão dos homens na cultura da civilização, 
podendo, inclusive, abrir brechas para transformar súditos em cidadãos.”.

Na realidade, a preocupação com a instrução pública brasileira 
já se fizera presente no período anterior e, por isso, estava apenas sendo 
revigorada pelos presidentes de província, que passaram a considerar o 
ensino escolar um instrumento imprescindível ao processo de criação de 
um novo sujeito, portanto, de adequação da população ao novo contexto 
histórico em que Mato Grosso e o Brasil se encontravam inseridos, o 
contexto da formação de um Estado independente.

De acordo com Siqueira (2000, p. 38), “[...] com a Independência, 
a instrução pública nacional mereceu maior atenção, uma vez que um 
número significativo de brasileiros se encontrava em estado de absoluto 
analfabetismo, fator que depunha contra a representação da nação perante 
os outros povos.”. A intenção de criar um cenário propício à edificação de 
novos rumos para a sociedade brasileira incluiu a questão da instrução, que, 
em diferentes situações, foi concebida como ferramenta para a ampliação 
da ordem, da moral e da civilidade e, nessa medida, de controle de fatos 
indesejáveis e de atitudes que pudessem obstaculizar a restauração da 
tranquilidade pública. Logo, nos momentos posteriores ao acontecimento 
de maio de 1834, o presidente da província de Mato Grosso, Antônio 
Pedro de Alencastro, enfatizou que “[...] ninguém duvida que o Estado 
de nada necessita mais que de bons cidadãos; e por que não é natureza 
quem os faz, mas sim a boa educação.” (MATO GROSSO, 1835, p. 4), 
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bem como considerou indispensável que se contrasse a maior atenção 
na instrução primária. Ainda, Alencastro ponderou que

A índole destes habitantes é a melhor, seu caráter é 
o da mansidão, e prudência, e se algumas cometem 
excessos, estou persuadido que provém da falta 
de ilustração, por serem iludidos por alguém, que 
lhes mereça confiança, separem-se do meio delas 
os que promovem rusgas, os que angariam vadios, 
e malfeitores para saciarem suas vinganças, e para 
satisfazerem seus loucos projetos, que o Povo viverá 
pacífico, e logo que [a paz] lhe for restituída, ele 
se tornará [contente]. (APMT,1833-1839, p. 35).

A situação desencadeada pela sedição provocou “uma posição cada 
vez mais conservadora diante da agitação popular” (COSTA, 1999, p. 
153), sentido em que a representação do brasileiro enquanto indivíduo 
de boa índole e manso tinha por finalidade criar um estereótipo de 
povo pacífico e ordeiro (PEREIRA, 2011). No entanto, essa premissa, 
segundo esclarece Emília Viotti da Costa, já mencionada, não se sustentou  
na prática:

Reprimidos os levantes, Feijó afirmou que ‘o povo 
brasileiro não foi feito para a desordem, que o seu 
natural é o da tranquilidade e que ele não aspira 
outra coisa além da constituição jurada, do gozo 
de seus direitos e de sua liberdade’ afirmação que, 
se bem que desmentida muitas vezes pelos fatos, 
tornou-se uma das crenças que, juntamente com o 
mito da democracia racial e da benevolência das elites 
brasileiras, vieram a construir o núcleo da mitologia 
social que perdurou até o século XX.

Desse modo, é possível supor que a intenção subjacente às 
mudanças processadas à época era contribuir para a construção de uma 
nova maneira de viver no país, tanto que nos primeiros momentos daquele 
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século buscou-se introduzir uma nova sociabilidade, novos costumes e 
uma nova maneira de o cotidiano.

Nessas circunstâncias, a instrução pública aparecia como uma 
solução importante para a mudança de atitude perante a falta de civilidade 
que de modo recorrente se designava à população de Mato Grosso. Reitere-
se que, para os presidentes de província, a falta de instrução teria sido 
responsável pela adesão de parte dos habitantes de Cuiabá, a mais simples 
e pobre, às intrigas e desordens instaladas em 1834, compreendendo 
que a falta de instrução contribuiu para que uma parcela da população 
mais simples e pobre aderisse às desordens perpetradas em Mato Grosso. 
Sendo assim, a instrução se instituía nas falas e discursos de presidentes 
e vice-presidentes de província enquanto a solução para os infortúnios 
causados pela incivilidade.

A sedição foi utilizada pelos presidentes de província que estiveram 
à frente do governo de Mato Grosso, ao longo da década de 30 do século 
XIX, como um elemento que favoreceu a instauração de mecanismos de 
administração da vida pública. A instauração de técnicas de vigilância 
e cuidado com a vida da população foi justificada a partir da noção de 
que a falta de civilidade deveria ser cada vez mais afastada da população 
mato-grossense.

Nos primeiros momentos de seu discurso datado de 1835 e 
dirigido aos deputados provinciais de Mato Grosso, Antônio Pedro de 
Alencastro comunicou que na província pairava a tranquilidade, haja 
vista os responsáveis pelas desordens ocorridas terem sido aniquilados e 
a ordem social ter sido reestabelecida:

É-me forçoso agora trazer-vos a lembrança (apesar 
de me ser sobre modo doloroso) que, depois do 
fatal 30 de maio, de que fostes testemunha ocular, 
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os cabeças de tão horrorosos crimes tentarão pela 
segunda vez levar avante seus nefandos desígnios, 
tramando de mão oculta acabar com o nosso Sistema 
atual de Governo Monárquico Constitucional; mas 
à ponto de por em pratica estas danadas intenções, 
eis que se descobre a perfídia, são estigmatizados, 
surpreendidos e presos pelos cantos e pacíficos 
cidadãos, que indignados instam e reclamam o seu 
destino para fora da Província, e sem duvida, que 
hum tal clamor e resolução, não cabia outra cousa 
ao Governo, que por pouco que afrouxasse as rédeas 
à aqueles facciosos, a tranquilidade, a justiça, e a 
sinceridade tudo num momento desapareceria da 
Capital. Posso, todavia afiançar-vos, Srs., o que me 
é sumamente lisonjeiro, que a província hoje está 
em sossego, que ides encetar vossos interessantes 
trabalhos no seio da paz. (MATO GROSSO,  
1835, p. 3).

A intenção primordial, como se pode constatar, era demonstrar que 
o Poder Central detinha mecanismos controladores da ordem, os quais 
seriam acionados sempre que esta fosse prejudicada. No entanto, apesar 
de exaltar a tranquilidade pública, o presidente apontou as dificuldades 
enfrentadas com o estabelecimento da força pública, assim como o grande 
número de prisioneiros que ainda se mantinham presos nas cadeias da 
província apesar das péssimas condições em que estas se encontravam:

Estando a Província em perfeita tranquilidade, 
não se tem contudo podido dispensar, por ora a 
conservação de um pequeno destacamento de 40 
praças cívicas para coadjuvar aqueles Permanentes 
no extraordinário serviço de guardar o grande 
número de facinorosos de 30 de maio, que em 
razão dos recursos às sentenças de seus crimes, para 
se preencherem todas as formalidades da Lei tem 
sido forçoso demorá-los nas fracas prisões desta 
Capital. (MATO GROSSO, 1835, p. 6).
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Tais preocupações ainda reverberavam em 1836. Após a exoneração 
de Antônio Pedro de Alencastro, a autoridade principal passou a ser o 
vice-presidente Antônio José da Silva, fazendeiro mato-grossense e 
capitão da Guarda Nacional, então incumbido de proferir o discurso de 
abertura da sessão ordinária da Assembleia Legislativa em 2 de março 
de 1836, afirmando nas primeiras linhas do seu texto: “[...] parece que 
a Província se acha em sossego, tanto externo, como interno, depois da 
terrível tempestade que ameaçava internamente um futuro desastroso.” 
(MATO GROSSO, 1836, p. 3). O vice-presidente ainda expressou 
o desejo em levar tranquilidade e proporcionar felicidade a todos os 
habitantes da província:

Não me pouparei à trabalho algum por maior que 
seja, contanto que dele provenha felicidade a nossa 
cara Pátria: trabalharei constantemente em dirigir 
as vontades para um único fim - a felicidade de 
todos - desejo que a minha voz apareça a concórdia 
no meio da Província, e que o feliz silêncio da paz 
interior suceda aos clamores, que tem desvairado 
este povo bandeado pela intriga: eu assim espero, 
pois em toda parte em que a natureza tem posto 
o homem, tem posto a felicidade, e está em nós o 
[gosal a] da melhor forma. Em todos os ramos da 
Administração desta província urge reforma; por isso 
irei apontando aqueles que mais facilmente chegaram 
ao meu conhecimento. A instrução pública tão 
necessária para a felicidade individual dos cidadãos, e 
prosperidade geral da sociedade, não tem tido aquele 
adiantamento que era de esperar; porquanto Mestres 
pouco hábeis tem sido encarregados de tal instrução, 
e não se aplicam suficientemente a convencer a 
mocidade de que a verdadeira liberdade não é 
inimiga de toda a sujeição, de toda a dependência, 
e que não pode existir aquela sem subordinação, 
sem respeito as Autoridades e sem obediência e 
submissão as Leis. (MATO GROSSO, 1836, p. 3).
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A fala de Antônio José da Silva revelou a conjugação de um poder 
voltado para “dirigir as vontades”, ou seja, conduzir a população por 
meio de caminhos “mais seguros” e afastar qualquer perigo que viesse 
a representar a dispersão do “rebanho” e , ao mesmo tempo, impor-lhe 
a disciplina mediante a sua submissão a todas as leis. O vice-presidente 
considerava que a “felicidade de todos” viria da imposição de um controle 
sobre a vida da população e, ao mesmo tempo, sobre o indivíduo, de 
modo que buscou fundar um poder voltado para “salvar” uma sociedade 
atormentada pelas desordens do 30 de maio, e, concomitantemente, 
submetê-la a um ordenamento que baniria da província qualquer 
vestígio de incivilidade. Em suma, o poder pretendia tanto estabelecer 
o bem-estar da população e do indivíduo, quanto instituir a ordem 
como mecanismo por intermédio do qual se alcançariam a liberdade e 
a tranquilidade pública. No discurso em análise, igualmente se verifica a 
presença de elementos de um liberalismo moderado, no qual a liberdade 
não seria, necessariamente, compreendida como o uso ilimitado das 

“liberdades individuais”. A propósito, Luiza Rauter Pereira analisa que 
essa “[...] liberdade significava comércio livre, respeito à constituição e 
aos poderes da Assembléia [sic]. Não atingia a escravidão e as hierarquias 
sociais básicas da sociedade e via com verdadeiro horror qualquer 
tentativa revolucionária e a República.” (p. 99). Sendo assim, tal noção 
se aplicava apenas a uma parcela da sociedade, uma vez que os interesses 
liberais estavam voltados para uma “minoria detentora de propriedades 
e de poder” (COSTA, 1999, p. 133), disso podendo advir o conflito 
de interesses. Nessa questão se assenta uma concepção de mundo que 
não envolvia toda a sociedade, mas, é claro, incluía o vice-presidente da 
província mato-grossense, que tentava reestabelecer a tranquilidade e 
limitar a liberdade da população.
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A partir do Ato Adicional de 1834, os presidentes de província 
tornaram-se figuras ainda mais importantes e assumiram um posto 
chave nas questões referentes à centralização, tendo sido incumbidos de 
impulsionar a modernização nas localidades sob seu governo; de reger 
a vida dos cidadãos, que viviam sob condições abaixo do esperado; e, 
ao mesmo tempo, de promover, o quanto fosse possível, a centralização 
político-administrativa responsabilizando-se por operar mecanismos 
que trariam o progresso. Em seus relatórios e discursos, apresentavam 
características relativas ao projeto de mundo moderno que pretendiam 
desenvolver, explicitando o interesse de mover a sociedade rumo ao 
progresso de introduzir valores e ideias que reforçassem a necessidade 
de reestruturação do arcabouço provincial. No caso específico de Mato 
Grosso, a maioria dos presidentes expressava o desejo de implementar 
projetos de modernização nos âmbitos administrativo e socioeconômico, 
implicando a reestruturação da população e configurando uma arte 
de governar que cada vez mais fosse percebida como imprescindível e 
necessária. Os discursos dos presidentes de província outra realidade, 
outra verdade, uma nova concepção de mundo:

A Constituição não pode existir como convém, sem 
lançar suas raízes na alma de todos, e sem imprimir 
novos sentimentos, novos costumes e novos hábitos; 
e é da ação diária e sempre crescente da instrução 
pública, que se pode alcançar tais mudanças, por que 
ela os põem em todo valor, tanto para si, como para 
seus semelhantes: ensina-lhes a gozar plenamente 
de seus direitos, a respeitar e cumprir facilmente 
todos os seus deveres, e em uma palavra, a viver 
feliz. (MATO GROSSO, 1836, p. 4).

Como se vê, a concepção de felicidade estava atrelada à ação 
regulamentadora do Estado, e os novos “sentimentos, costumes e hábitos” 
eram originários de um poder que cada vez mais pretendia estender seus 
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braços sobre a vida da população e, ao mesmo tempo, retirar desta o 
máximo possível por meio da disciplina. Houve, necessariamente, uma 
tentativa de desenvolver hábitos “sadios” e extirpar costumes arraigados 
desfavoráveis à consolidação de práticas culturais mais sólidas e civilizadas. 
A elaboração de novos costumes era entendida como a construção de 
princípios que definiriam um modelo de “sociedade feliz” e, acima de 
tudo, organizada/civilizada; era a maneira certa de administrar, na visão 
de Antônio José da Silva, para quem “[...] sem costume não pode haver 
liberdade.” (MATO GROSSO, 1836, p. 5).

Diante da preocupação com a gestão da vida da população, os 
presidentes de província destacavam a necessidade de pôr fim ao atraso 
e a urgência de construir mecanismos administrativos, acreditando que, 
para tanto, seria indispensável a elaboração de estratégias de controle da 
população para transformá-la em um só corpo e, então, reorganizá-la.

Apesar do desenvolvimento de costumes e hábitos, algumas 
inquietações surgidas nos momentos seguintes à sedição ainda preocupavam 
os presidentes de província. Tal foi o caso do Bacharel Antônio Pimenta 
Bueno, que, ao tomar posse, em novembro de 1836, expressou sua 
preocupação com o futuro de Mato Grosso no que dizia respeito tanto 
as suas finanças quanto a sua segurança, pois “[...] seria pouco acertado 
levar a efeito a extinção da Guarda Municipal Permanente, […] quando 
a Guarda Nacional ainda se não achava organizada, […] e quando o 
espírito de partidos ainda infelizmente não se acha todo extinto.”. Nota-
se, pois, que de certo modo a instabilidade ainda se fazia presente como 
resultado de um “legado enfadonho, […] [do] funesto dia 30 de maio” 
(MATO GROSSO, 1836, p. 6).

Nesse contexto, em Mato Grosso, o desenvolvimento da razão 
estava sendo entendido como uma alternativa lógica para a construção 
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de uma sociedade voltada para a “civilização”, assim como a noção de 
moralidade pública, inserida nos discursos como elemento importante para 
que os princípios ordenadores fossem alcançados, tal como se depreende 
do discurso de José Antônio Pimenta Bueno em 1837:

O desenvolvimento da razão e por consequência da 
moral, Senhores, é quem estabelece a ordem que 
ocupamos entre seres animados; e quem tornando-
nos aptos para o gozo de diversos bens, inclusive 
as formas sociais protetoras da liberdade, pode 
garanti-las com firmeza e proveito. Refletindo-se 
um pouco seriamente sobre as Instituições que nos 
regem, sobre o grau de capacidade de civilização, 
que elas demandam, para que não retrogradem, 
nem definhem como plantas peregrinas, e deixem 
de produzir fruto, ou produzam somente insonso 
e [poco], é doloroso o sentimento que resulta de 
ver-se o geral da nossa população tão atrasado em 
inteligências, e os princípios morais da liberdade 
por isso em perigo, como por vezes já tem sido, de 
servir interesses privados criminosos contra a causa 
publica, contra as próprias vítimas que os secundam. 
(MATO GROSSO, 1837, p. 5).

Em face do legado da sedição, Pimenta Bueno ainda tomou para si 
o encargo de atender as resoluções do Ato Adicional de 1834 que em seu 
artigo 11 definia as competências das assembleias legislativas provinciais e 
o atendimento do “§ 7º decretar a suspensão e ainda mesmo a demissão 
do magistrado contra quem houver queixa de responsabilidade, sendo 
ele ouvido, e dando-se-lhe lugar à defesa.” (BRASIL, 12 ago. 1834). 
Portanto, demitiu-se o Bacharel Pascoal Domingues de Miranda, que 
na ocasião do 30 de maio exercia o cargo de Juiz de Direito da Comarca 
de Cuiabá, mas desde 1º de novembro de 1834 não desempenhava sua 
função, pois havia sido enviado ao Rio de Janeiro para ser julgado: “[...] 
abandonando, pois o seu emprego, sem que possa atualmente alegar escusa 
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plausível; e ao mesmo tempo que priva poder-se prover permanentemente 
o importante cargo desse Juízo.” (MATO GROSSO, 1836, p. 7-8). O 
abandono do cargo por Miranda em função de sua participação na sedição 
e sua consequente prisão prejudicaram a ação da justiça em Mato Grosso 
e serviram de justificativa à ênfase de Pimenta Bueno para a solução 
do problema. Seguramente, a situação em que a justiça se encontrava 
na província era uma das várias preocupações do presidente, em cujo 
discurso de 1838, na Assembleia Legislativa Provincial, ainda abordou 
a ausência do bacharel:

Expondo o que ocorria a cerca do Bacharel Paschoal 
Domingues de Miranda, Juiz de Direito da Comarca 
desta cidade, e pedindo que, por intermédio da 
Presidência de Minas Gerais, ordenasse que ele desse 
razão por que continuava sem licença fora do seu 
emprego, como a Assembleia Legislativa Provincial 
exigia, talvez para decretar a sua demissão nos termos 
do artigo 11 §7º do Ato Adicional a Constituição, 
segundo requeriam os interesses do publico serviço: 
nenhuma solução tenho até o presente obtido; e nem 
representação alguma do dito Bacharel, que consta 
vagamente existir na Província de Minas Gerais, em 
lugar porem ignorado pelo Governo Provincial. A 
face destas circunstâncias, e necessidade de tomar-
se resolução definitiva sobre magistrado tão omisso 
no cumprimento de seus deveres, além de ordenar 
ao Promotor público que agitasse sua acusação, 
vos transmitirei documento comprobatório de ter 
ele sido citado por Edito, para responder como a 
Assembleia Legislativa determinou acerca de sua 
ausência do emprego sem licença; a vista do que 
resolvereis a semelhante respeito. (MATO GROSSO,  
1838, p. 17).

Pascoal Domingues de Miranda não retornou a Mato Grosso, 
tendo refeito sua vida longe da província onde, juntamente com 



180

Projeto Ouro & Mel

outros, havia liderado a Rusga. Os anos seguintes à sedição de 1834 
proporcionaram o reestabelecimento da ordem, mas a fúria demonstrada 
naquela noite começava a ser substituída por uma “docilidade” que 
passava a ser enfatizada nos discursos dos presidentes que assumiram 
a administração de Mato Grosso. Em fins dos anos 30 do século XIX, 
o presidente Estevão Ribeiro de Rezende sublinhou a tranquilidade da 
província e destacou a “[...] docilidade dos habitantes desta Província, 
e sua decidida adesão as Instituições” (MATO GROSSO, 1839, p. 8).

A exaltação da tranquilidade pública e de seus benefícios à 
província de Mato Grosso também esteve presente no discurso de 
Rezende em 1840:

É cheio da mais viva satisfação, que tenho de 
anunciar-vos que a paz e a tranquilidade reinam 
em toda a extensão do território mato-grossense. 
O esclarecido bom senso dos seus habitantes, sua 
decidida adesão ao Trono Constitucional, e a união, 
a lembrança dos males porque tem passado em 
convulsões horríveis e daqueles que tem cortado 
em flor a prosperidade de outras partes da Nação 
brasileira, a experiência em fim de que os meios 
extra-legais em vez de melhorar agravam a sorte do 
povo, e de que a anarquia ainda a mais fortificada, 
vem sempre a ceder a repetidos triunfos das Armas da 
legalidade, são valiosos [garantes] da ordem pública. 
(MATO GROSSO, 1840, p. 3).

Esse período foi marcado pela lembrança dos infortúnios que a 
província mato-grossense vivenciou no ano de 1834 e cuja história foi 
marcada por rupturas e pelo advento de novos enunciados e estratégias 
de poder. O acontecimento foi destacado por diferentes presidentes de 
província como o resultado de intrigas, o qual poderia ter arruinado o 
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futuro da província e certamente deixou um legado fatigante, por isso 
tendo sido utilizado, nos anos que imediatamente se seguiram a sua 
ocorrência, para justificar as mudanças que seriam edificadas a fim de 
proporcionar segurança e boas condições à administração provincial.



182

Projeto Ouro & Mel

Um convite a continuidade

O historiador reúne inúmeras migalhas até produzir o seu pão. 
Eis o trabalho e a base do seu ofício, marcado por um processo de 
pesquisa e análise, seguido do momento mais complexo de sua ação, 
a redação. A escrita da História passa por constante renovação, dando 
origem a um novo leque de possibilidades de interpretação do passado. 
Nas linhas aqui tecidas, houve a intenção de apresentar uma reflexão 
sobre o acontecimento central, a ocorrência da Rusga, recorrentemente 
denominada de sedição de 30 de maio de 1834. A construção deste 
texto deu-se de forma lenta e gradual; a cada fase, uma nova perspectiva, 
um novo olhar sobre o acontecimento, reveladores da dinamicidade do 
processo de escritura. Os capítulos foram desenvolvidos concomitantes 
a pesquisa, e assim, as questões surgiram a partir do diálogo estabelecido 
com as fontes e o aparato teórico.

A formação do Estado Nacional brasileiro se deu em um contexto 
de tensões e também de criações, entendendo-se que a sedição de 30 
de maio foi também uma resposta ao contexto histórico em que esteve 
inserida. A formação das associações políticas, os periódicos e os interesses 
das elites locais por maiores privilégios, a participação dos livres pobres e 
soldados nas sublevações, tudo isso se fez presente em diversas partes do 
Brasil Império. Desenhou-se, pois, uma realidade na qual se edificaram 
novos discursos regulamentadores da vida com vistas à conquista da ordem, 
da tranquilidade pública e do bom andamento do país independente. 
Dessa maneira, o Poder Central produzia cada vez mais estratégias para 
a regulamentação da vida e para o alcance da civilização.
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Grande parte do esforço interpretativo sobre esse acontecimento 
se concentrou na busca da produção de uma “verdade” histórica sobre 
a Rusga na perspectiva do discurso jurídico, o que tornou necessária a 
reflexão acerca do Código Criminal do Império de 1830 e do Código 
de Processo Criminal de 1832, que revelaram a forma pela qual o 
processo investigativo fora conduzido e como a estrutura jurídica da 
época funcionava. A propósito, isso já demonstrava a desigualdade de 
acesso à justiça, marcada pela manutenção de privilégios até mesmo na 
legislação brasileira da época, que legitimava a diferenciação entre os que 
usufruiriam de prerrogativas e os que deveriam sentir na pele as mais 
pesadas punições prescritas na legislação.

A discussão acerca dos diferentes movimentos ocorridos durante 
os anos em que a Regência vigorou no Brasil evidenciou o período 
conturbado vivenciado pelo país, quando o projeto de formação de uma 
nação foi mesclado a revoltas, rebeliões, sedições e motins que expunham 
a diversidade de reinvindicações e falta de unidade no extenso território 
brasileiro. O destaque atribuído a esse contexto deveu-se à importância 
de se localizar a Rusga temporalmente, uma vez que esta não se constituiu 
num fato isolado; ao contrário, assim como os demais, foi reflexo de um 
período marcado por novas ideias políticas, pela formação de associações 
que permitiram a elaboração de debates a respeito da forma pela qual 
o Brasil independente deveria ser compreendido sob a perspectiva das 
elites locais que pretendiam cada vez mais e maiores privilégios.

O acontecimento da Rusga em Cuiabá e arredores, embora tenha 
surgido de um embate entre elites políticas que lutavam pelo mando 
político-administrativo da província de Mato Grosso, foi utilizado por seus 
líderes como uma tentativa de alcançarem mudanças que as favorecessem, 
para isso tendo lançado mão de sua influência e da insatisfação da 



184

Projeto Ouro & Mel

população que vinha sendo castigada pela carestia dos itens de subsistência 
e pelo atraso do pagamento dos soldados, difundiram a noção de que 
o drama vivido pela população ocorria em função das atitudes de uma 
parcela de portugueses que viviam em Mato Grosso.

Idealizada em função de um interesse político, que abarcou 
também os setores sociais e econômicos, a sedição perpetrada e iniciada 
em Cuiabá foi utilizada ainda como uma tentativa de eliminação dos 
opositores e, consequentemente, dos perigos que rondavam a população, 
que vivia em condições deficitárias. Planejada no seio de uma facção 
política que almejava os mais importantes cargos político-administrativos 
da província de Mato Grosso, suas ramificações, anos após a sua ocorrência, 
desencadearam discursos ordenadores, de cunho civilizatório. Dito de 
outro modo, a sedição propiciou a formação de discurso que tornaram o 
discurso civilizador possível. No desenvolvimento dessa trama envolvendo 
discursos e relações de poder, a narrativa histórica foi elaborada com o 
objetivo de apresentar uma versão do acontecimento.

Há que se afirmar aqui que estas linhas não constituem um 
desfecho final; antes, se apresentam como um convite ao prosseguimento 
das pesquisas sobre a Rusga em Cuiabá e arredores, bem como a novas 
pesquisas e novos olhares, enfim, à continuidade da história.
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PORTARIA do presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro 
de Alencastro aos Juízes de Direito das Comarcas de Cuiabá e de Mato 
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (RIHGMT) 
(1934)

CARTA de Euzébio Luiz de Brito ao tenente José Manoel Alves Ferreira.

Documentos pesquisados na edição crítica de documentos presentes na obra 
de Elizabeth Madureira Siqueira, intitulada A Rusga em Mato Grosso: 
edição crítica de documentos históricos (1992) 

SUMÁRIO CRIME da Rusga.

CÓPIA DA CARTA do vice-presidente da província, João Poupino 
Caldas, ao presidente da província de Goiás, José Gomes Jardim. p. 385, 
documento 30. v. II.

CARTA do vice-presidente da província de Mato Grosso, João Poupino 
Caldas ao Presidente da província Antônio Pedro de Alencastro. p. 358. 
v. II. 

OFÍCIO da Câmara Municipal de Cuiabá ao presidente da província 
de Mato Grosso, José Antônio Pimenta Bueno. p. 633. v. II. 

REQUERIMENTO de Antônio Eusébio de Cerqueira, ao vice-
presidente da província de Mato Grosso, Antônio José da Silva. p. 601-
602. v. II.

OFÍCIO do presidente da província de Mato Grosso, Antônio Pedro 
de Alencastro, ao presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias 
de Aguiar. p.  451. v. II.

PORTARIA do Juiz de Direito de Cuiabá, Antônio José Guimarães 
e Silva, para o escrivão ordenando a expedição de certidão de ordem 
de habeas-corpus em favor de Brás Pereira Mendes e Bento Franco de 
Camargo. p. 592. v. II.

OFÍCIO do Comandante do Quartel de Miranda, João José Gomes 
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ao Comandante da Fronteira do Baixo Paraguai, José Rufo de Pinho. 
p. 587. v. II.

OFÍCIO do Comandante Militar da Comarca de Mato Grosso, Valério 
José Machado, ao Presidente da província de Mato Grosso, Antônio 
Pimenta Bueno. p.  616. v. II

TRASLADO de parte inicial do Auto Sumário-Crime instaurado pelo 
juízo de paz do distrito de Mato Grosso para se verificar a culpa do 
Cabo de Esquadra, Antônio Coelho Pereira, por ter vendido armas da 
nação aos fugitivos da cadeia de Mato Grosso, para a Bolívia. p.  621-
626. v. II.

OFÍCIO do Presidente da Província de Mato Grosso, Antônio Pedro 
de Alencastro, ao Presidente da Província de São Paulo, Rafael Tobias 
de Aguiar. p. 461. v. II.

Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional  
(NDIHR/UFMT)

A Imprensa de Cuyabá. Cuiabá, 13 jan. 1861. Ano II. n. 84.
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LISTA DE NOMES

Presidente da província de Mato Grosso 
Antônio Pedro de Alencastro 

Vice-presidente da província de Mato Grosso 
João Poupino Caldas

Membros do Conselho de Governo reunidos na noite de 30 de maio 
de 1834
João Poupino Caldas 
Vice-presidente da província de Mato Grosso

Antônio José Duarte
Juiz de Direito e Municipal

José Jacinto de Carvalho
Promotor Público

José de Melo e Vasconcelos e Vitorino José do Couto 
Juízes de Paz do primeiro distrito

Joaquim de Almeida Falcão
Presidente da Câmara

Juiz de Paz a dar início às investigações
Capitão Antônio Rodrigues do Prado 03/11/1834 a 21/11/1834

2º Juiz de Paz responsável pelo Sumário Crime
Capitão Tomé Ribeiro de Magalhães 

Juiz de Direito
Antônio José Guimarães e Silva
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Promotor Público
Capitão Joaquim Fernandes Coelho 

Escrivão de Paz 
José Delfino de Almeida

Juiz de Direito 
Antônio José Guimarães e Silva

Escrivão de Paz 
Manuel de Sousa Canavarros que redigiu o testemunho de José Delfino 
de Almeida.

Peritos responsáveis pelo corpo delito direto das portas e janelas 
Carpinteiros Vitor Modesto Monteiro 
João Ezequiel da Costa

Testemunhas corpo delito indireto 
Tenente José Mariano de Campos
João de Morais e Sousa

Acusados de liderar e idealizar a sedição
José Alves Ribeiro
Bento Franco de Camargo
Pascoal Domingues de Miranda
José Jacinto de Carvalho
Brás Pereira Mendes
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Comando do quartel dos guardas municipais 
Tenente-coronel Caetano da Silva Albuquerque
Sargento-mor Caetano Xavier da Silva Pereira
Tenente Sebastião Rodrigues da Costa
Ajudante Eusébio Luís de Brito

Brasileiros adotivos que tiveram as casas arrombadas
Domingos José Pereira
Luís Luciano Pinto
Antônio Teixeira de Abreu 
Capitão José Coelho Lopes 
Capitão Bernardo José Vieira 
Tenente-Coronel José Joaquim Ramos e Costa 
Quartel-mestre Manuel José Moreira
José Carlos de Lima; José Teixeira de Carvalho 
Capitão Francisco Manuel Vieira; Capitão João Cardoso 
José Joaquim Vaz Guimarães
Tenente-coronel José Antônio Lima

Testemunhas no sumário crime 
João Antônio da Cruz
Francisco José de Almeida
João Poupino Caldas
Manuel do Espírito Santo
José da Fonseca e Morais 
José Ponce Martins
João José de Siqueira e Silva
Luís da Silva Prado
Joaquim José da Silva 



204

Projeto Ouro & Mel

José de Melo e Vasconcelos 
Joaquim Soares dos Santos Barbolina
Joaquim José de Santana Medeiros
Joaquim José de Almeida
 João de Arruda de Oliveira
Francisco Xavier de Fontes
Gregório Ribeiro do Nascimento
José Caetano Metelo
José Delfino de Almeida

Mortos identificados no sumário crime
Brasileiros adotivos:
José Correia
Domingos José Pereira, e um Caixeiro
Sargento-mor Joaquim Duarte Pinheiro
José Joaquim Vaz Guimarães
Manuel de Almeida Pinto
Antônio Teixeira de Abreu
Capitão João Cardoso
João Campelo
Sargento-mor Serra 
Fundidor Joaquim 
Tomás de Aquino
Tenente-coronel Lima
Tenente-Coronel José Antônio de Lima 
Alferes Manuel José Moreira
Sargento-mor Antônio José Soares 
João José Monteiro e seu filho
João Pereira
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Brasileiros:
José Pinheiro d’Almeida
Tenente Manuel Pinheiro

Relação dos pronunciados
Filipe Manoel de Araújo
João Manuel Vieira
Francisco Pereira Padilha
Tenente Sebastião Rodrigues da Costa
Cadete Antônio José Rodrigues
Joaquim José Santana
Francisco Toledo Piza
Joaquim José de Sousa
Tenente Eusébio Luís de Brito
Francisco Manuel de Araújo
Manuel Ciriaco
João Pedro de Lima
Manuel dos Santos (municipal)
Severino Soares da Silva
Quintilino José dos Reis
Manuel do Carmo
João (crioulo da casa de Ana Joaquina)
Antônio Pálido
Antônio Eusébio (municipal)
Luís da Costa
Matias João



O Projeto Ouro & Mel tem a missão de publicar catálogos de 
fontes e estudos de referência, em formato impresso e digital, sobre a 
história, memória e cultura de Cuiabá e Mato Grosso, a partir de uma 
ação entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-
MT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Fundação 
Uniselva, tendo a EdUFMT – Editora Universitária e o Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) como 
responsáveis pela sua execução. O financiamento da ação é resultado da 
emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Allan Kardec Pinto 
Acosta Benitez – no ano de 2017, Assembleia Legislativa do Estado de  
Mato Grosso (ALMT).
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