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prefáCIo

A meu ver, o que a história necessita é de um meio para 
compreender a dialética em curso entre os processos de 
pequena e os de larga escala. (SEWELL JR., 2017).

Há inúmeros prefácios importantes escritos pelos próprios 
autores das publicações, como, por exemplo, os quatro de Hanna Arendt 
(1906-1975) para as reedições de O sistema totalitário (1978) e as poucas 
linhas céticas e esclarecedoras, divulgadas em um contexto histórico 
visto como “acelerado”, de Jürgen Habermas (1929-m.---) na obra La 
necessidade de revisión de la izquierda (1991). São, na essência, textos 
explicativos e atualizados sobre os temas a serem abordados nas páginas 
seguintes. Contudo, despertam pouco interesse nos leitores. Talvez uma 
exceção relativamente recente seja o de Michel Foucault (1926-1984) 
à 2ª. edição, na França, em 1972, de sua História da Loucura. Para 
ele, tratava-se de um livro já velho e o conteúdo de seu novo prefácio 
vulnerável à desonestidade, tornando-se “uma espécie de simulacro de si 
mesmo.” Cabe lembrar um raro prefácio polêmico, cujas consequências, 
na época, foram significativas: o redigido, no total de doze páginas, por 
Roger Garaudy (1913-2012) para uma coletânea de textos cujos autores 
eram dirigentes do Partido Comunista Tcheco e intelectuais, os quais 
aproveitaram a oportunidade para exprimir suas concepções políticas. 
É possível afirmar, em linhas gerais, que esses artigos rompiam com a 
clássica disciplina partidária marxista-leninista. Um membro do Partido 
Comunista Francês contestou a qualidade das contribuições e, sobretudo, 
o teor do longo prefácio, interpretado como um ato de rebeldia, pois 



11

Cuiabá 300 anos 

continha uma proposta de reorientação do “modelo tcheco de socialismo”, 
que o afastava das “decisões vindas de cima” (GARAUDY, 1985, p.81-84).

No caso brasileiro, destacou-se, no final do século passado, o Livro 
dos Prefácios de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), que alguém, na 
orelha da obra, preferiu denominar “verdadeiros ensaios”, qualificativos 
dos quais discordo. Somente o texto O atual e o inatual na obra de Leopold 
Von Ranke, vindo pela primeira vez à luz na clássica Revista de História 
(São Paulo, 1974), pode ser considerado, realmente, um apurado ensaio. 
Cabe, também, destacar o prefácio de Raymundo Faoro (1925-2003) à 
2ª. edição de Os Donos do Poder. Passados treze anos do lançamento da 
1ª. edição (1957), o notável jurista refundiu a forma e a disposição dos 
assuntos, além de ter recorrido aos clássicos da ciência política, relidos 
em um contexto dialético. Admitiu ter escrito esse texto imerso em um 

“longínquo pesadelo”, pedindo aos leitores desculpas por certas “rabugens 
de pessimismos.” Para quem o conheceu de perto – como eu - se torna 
extremamente fácil compreender a pertinência dessas palavras.

Na atualidade, os prefácios tendem a cair de moda, sendo 
substituídos pelas apresentações, na maioria das vezes feitas pelos autores. 
Não é a primeira vez que isso parece ter ocorrido. Em 1881, Théophile 
Gautier (1811-1872), ao escrever o prefácio de seu romance Fortunio, 
lembrou que se discutia, na época, sua inutilidade, sem que fosse, entretanto, 
relegado ao abandono. Reconheceu que parte dos leitores não lhe davam 
a devida atenção, fato que poderia ser entendido como um motivo válido 
para deixar de redigi-lo. Gautier, autor de vários textos desse gênero, 
contestou os de caráter rebarbativo e resistiu com galhardia, sustentando que 
eram uma excelente forma de reverenciar o público. Assim agiram, ainda 
que com justificativas mais apropriadas, diversos intelectuais brasileiros 
capitaneados por Gilberto Freyre (1900-1987), com o objetivo de prestar 
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esclarecimentos, ou mesmo reforçar, diferentes hipóteses e interpretações, 
situando-os, por vezes, em um amplo contexto social e político. Foi o caso 
de Antonio Candido (1918-2017), em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque 
de Holanda (1902-1982)1, cuja 1ª. edição data de 1936.

“Sonhei muito tempo escrever a história de uma pequena cidade, 
Romans, por exemplo, no Delfinado, cidade que frequento com prazer, 
província cujos habitantes e paisagens eu amo.” Essas palavras do historiador 
francês Emmanuel Le Roy Ladurie (1929 -m - ---) em O Carnaval de Romans 
(1979) poderiam ser atribuídas, com pequenos reparos e adendos, a Nathalia 
da Costa Amedi, nascida no interior de São Paulo e radicada no Estado de 
Mato Grosso. “Considero-me mato-grossense”, escreveu ela. Ainda mais: 

“a velha Cuiabá, uma senhora já a caminho do seu tricentenário, hoje é a 
minha casa. ” Foi esse sentimento de “pertença” que a levou explorar os 

“discursos sensíveis da modernização” peculiares à cidade, boa parte deles 
aperfeiçoados no período que sucedeu a divisão do referido Estado, em 
específico de 1979 a 1985. Como outros pós-graduandos de sua geração, 
Amedi optou por enveredar pela história cultural, ao que tudo indica, em 
sua versão francesa. Debruçou-se sobre um dos seus ramos mais difíceis, 
as sensibilidades, cujo pioneirismo se deve a Lucien Febvre (1878-1956) e, 
principalmente, a Alain Corbin (1936 –m. ----), este último com poucas 
obras traduzidas em português. O “historiador do sensível” tem, como 
ponto de partida, de acordo com o segundo, compreender a maneira 
como as pessoas estudadas se representavam, buscando a coerência de suas 
representações (CORBIN, 2005). Assim agiu a autora desta dissertação 
de Mestrado, defendida, com louvor, no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

1  Essa obra, com quase trinta reedições, contém três contribuições de Antonio Can-
dido: Prefácio da 2ª.edição (1947), O significado de Raízes do Brasil (1967) e Post 
Scriptum (1986).
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Edgar Morin (1921–m. ----), tentando compreender a rapidez 
da “modernização” do Japão, referiu-se à conservação, naquele país, de 
uma espécie de tempo duplo: o dinâmico da modernidade e o repetitivo 
da tradição (Chaunu; Morin, 1985, p. 228). Amedi se deparou com 
ambos, mas privilegiou o segundo, fazendo da cidade de Cuiabá o seu 
laboratório de análise histórica. Confesso, entretanto, que senti falta do 
clássico Vida e Morte do Bandeirante de Alcântara Machado (1901-1935), 
publicado pela primeira vez em 1929 e, sobretudo, do primor estilístico 
presente na introdução/prefácio de Sergio Milliet escrito para a edição 
de 1978. O passado bandeirante, que Amedi preferiu abordar como 

“mito” ou “memória”, conceitos apreendidos em estudos recentes de 
relativa significação na historiografia brasileira contemporânea, não pode 
ser avaliado sob critérios que tendem a se aproximar, infelizmente, sem 
aportes teóricos e metodológicos válidos – ou pelo menos discutíveis - de 
odiosas posturas “revisionistas” ou – o que é ainda pior – “negacionistas”, 
que encontram, no universo intelectual tupiniquim, adeptos movidos por 
oportunas premissas do “politicamente correto”, nem sempre passíveis de 
comprovação. Uma hipótese justificativa para tais deslizes conceituais pode 
ser encontrada em Carl E. Schorske (1915-2015): “Os historiadores não 
demonstram a verdade dos conceitos que tomam emprestados, mas os 
utilizam apenas como meio para dar plausibilidade ou poder de convicção 
às Gestalten [formas] em expansão nas quais reconstituem um passado” 
(SCHORSKE, 2000, p. 243). Eu a endosso parcialmente. Não poderia 
ser diferente diante dos discutíveis avanços da epistemologia histórica 
contemporânea: ne quid nimis.

Nem mesmo ao optar pelo conceito de “modernização”, Amedi não 
conseguiu se distanciar de seu envolvimento emocional com Cuiabá e o novo 
Estado criado em 1977. Muito menos do fato de que a “modernização” dessa 
cidade, vista sob o prisma de um ainda incerto modelo de desenvolvimento, 



14

Projeto Ouro & Mel

chegou à sociedade através de um grupo condutor, o qual, apesar de se 
diferenciar, em alguns aspectos, da classe dirigente tradicional, dela não 
se afastou, nem procurou alterar as ideologias conservadoras dominantes 
que sempre a sustentou. Tal grupo, já à primeira vista pouco coeso, optou 
pelo silêncio e, em alguns casos, pelo processo gradativo de adesão. É 
o que demonstra, com relativa nitidez, sua excelente dissertação de 
mestrado, agora publicada em livro. Desnecessário, em minha opinião, 
levar em conta os ressentimentos, pois estão fadados a se perderem no 
quebra-cabeças que abriga os vestígios da História, a qual, por sua vez, 
se alimenta, incansavelmente, da memória. Enfim, adentrou a jovem 
e promissora pesquisadora pela história política do Estado de Mato 
Grosso, mesclando-a com a denominada história do tempo presente2. 
Ambas vertentes historiográficas não foram por ela sequer identificadas. 
Esconderam-se na opção por uma incerta história cultural eleita, já nas 
primeiras páginas, como fio condutor teórico e metodológico das pesquisas 
realizadas. Mais correto seria mencionar, seguindo Corbin, “histórias 
culturais”, todas de caráter múltiplo e abrangendo, dentre outros aspectos, 
práticas, ideias e saberes. Prevaleceu, ainda que por caminhos tortuosos, a 
busca pela “individualidade da diligência” (Corbin,1998, p. 109). Tal deslize, 
entretanto, pouco comprometeu o conjunto da pesquisa. É o que importa.

Ouso denominar essa jovem pesquisadora, seguindo Roger Chartier, 
uma historiadora “modernista”, aquela que tenta identificar, “além do 
mero discurso histórico, as formas múltiplas e possivelmente conflitantes 
de rememoração do passado” (CHARTIER, 1996, p. 215). Aqui se insere, 
por exemplo, suas investigações sobre a problemática do divisionismo, 
plena de evidências que sugerem novas interpretações sobre um evento 
habitualmente consumado no levantamento cronológico de sua concepção. 
Amedi efetuou uma leitura histórica desse acontecimento dialogando com 

2  Utilizo a terminologia francesa, mais comum no Brasil.
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a historiografia regional e, principalmente, utilizando alguns indícios 
coletados para justificar a proposta de desnudar o devir e abrir, com uma 
respeitável postura crítica, a discussão sobre as intervenções “modernizadoras” 
ocorridas na realidade cuiabana, inclusive, algumas peculiares às duas 
primeiras décadas do século XXI. Cabe ressaltar, todavia, que a redivisão 
política e territorial do Brasil era um projeto nacional desde a década de 
30 do século XX, tendo como um dos responsáveis o médico e político 
Xavier de Oliveira (1892-1953), autor do lema Dividir Para Povoar Bem 
(OLIVEIRA, 1946).

No caso específico da divisão do antigo Estado do Mato Grosso, 
praticamente tudo está por fazer. Há protagonistas vivos, como o antigo 
deputado estadual Ruben Figueiró de Oliveira (1931-m. ---), ao tempo 
representante parlamentar da Arena na Assembleia Legislativa local, leitor 
de Geopolítica do Brasil (1967), obra escrita pelo polêmico General Golbery 
do Couto e Silva (1911-1987). Para Figueiró, na saudação aos Ministros 
João Paulo dos Reis Veloso (1931-m. ---) e Mauricio Rangel Reis (1922-
1986), que visitaram Cuiabá em 4 de abril de 1975, depois de uma rápida 
passagem por Campo Grande, “a divisão territorial brasileira seria inevitável.” 
De fato, essas teriam sido as palavras, proferidas, dias antes, pelo então 
Ministro do Interior, Mauricio Rangel Reis (O Estado de Mato Grosso,1975). 
O jornalista Montezuma Cruz (1953-m. ----), que colaborou em vários 
jornais do país, considera Rangel Reis, “o pai da divisão”, atribuindo a 
Golbery e Veloso o trabalho de aconselhamento junto ao Presidente Ernesto 
Geisel (Correio do Estado, 2012). O papel do testemunho, obtido através 
da experiência vivida e da oralidade, reveste-se de grande complexidade. 
Conforme alertou Paul Ricoeur, “é porosa a fronteira que separa o passado 
histórico da memória individual”, ocorrendo o seguinte:
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A crítica do testemunho dos sobreviventes é a mais 
difícil de escrever, em razão da própria confusão 
inextricável entre o quase-presente, relembrado tal 
como foi vivido no momento do acontecimento, 
e a reconstrução fundada em documentos, sem 
contar as distorções inerentes à seleção interessada 

– e mesmo desinteressada – realizada pela memória 
(RICOEUR, 2007, tomo III, p. 193 e 216).

Os historiadores que ganharam alguma fama local, escrevendo sobre 
o divisionismo, ignoraram esse alerta sobre a representação do passado na 
memória. O resultado foi uma historiografia sujeita, predominantemente, 
aos desígnios do historicismo, que sempre pretendeu nos legar “uma imagem 
eterna do passado, ou ainda, estabelecer um nexo causal entre os diversos 
momentos da história” (BENJAMIN, 1985, p. 162-163). Amedi tentou 
escapar dessa armadilha. Conseguiu algum êxito. O fato é que com a divisão 
do Estado de Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, 
em 11 de outubro de 1977, duas comunidades de intelectuais e políticos, 
previamente existentes no âmbito do pensamento e da ação, passaram a 
zelar pela glorificação de seus respectivos passados. Isso precisa ser levado 
em conta nos futuros estudos sobre o divisionismo. Só assim será possível 
se aproximar de parte significativa da realidade oculta ou, pelo menos, de 
seus indícios ainda obscuros. Além do mais, não é possível negar que a 
relação do historiador com seu objeto “determina ainda amiúde sua visão 
do objeto” (BOURDIEU, 1989, p. 78). Isso vale, com proporções ainda 
maiores, para o memorialista, apenas herdeiros de uma identidade regional 
em perene construção.

Tzvetan Todorov (1939-2017) sustentou “que o passado é feito de 
eventos múltiplos, de significação indeterminada; são os atores do presente 
que decidem dotar esses eventos de um valor indubitável.” Amedi se filiou 
a esses “atores”, resvalando em uma luta inglória. Conforme Jean-Clement 
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Martin (1948-m. ---), o esquecimento, assim como a história e a memória, 
é um processo, mais que um estado, exigindo, por vezes, aproximações 
com os campos do mito e da psicanálise (MARTIN, 2000, p.787-788). 
Tal tarefa, de regular complexidade, se sobrepunha às metas propostas para 
o desenvolvimento de sua dissertação. Portanto, não há espaço para algo 
que se assemelhe a uma crítica no que diz respeito às fugazes passagens 
que mencionam a perda de lembrança. Não há dúvida, entretanto, que foi 
extremamente válida sua tentativa de não valorizar os destinos singulares 
dos principais personagens do divisionismo e de seus sucessores. Quanto 
ao privilégio dado à Cuiabá, trata-se, parodiando um premiado escritor 
norueguês, que escreveu um belo artigo sobre uma viagem ao interior da 
Rússia, de “uma terra de histórias”, mas onde reside um rastro de esperança 
(KNAUSGÂRD, 2018, p. 14). Sob essa perspectiva, a contribuição de 
Amedi, uma mescla de ganhos e, sobretudo, nos tempos recentes, de 
perdas com relação à “cidade verde”, reveste-se de particular importância, 
não obstante seu tom, ao final, pouco otimista. Não poderia ser diferente.

Retorno aos propósitos iniciais deste texto. Didier Eribon (1953-m. 
---), biógrafo de Foucault, que o viu “como uma pessoa complexa e múltipla”, 
não lhe deu ouvidos. Ajudou evitar a morte do prefácio, pois entendia que 
contribuir para a acolhida dos livros fazia parte de sua história. Até mesmo 
Foucault rendeu-se, por exemplo, em 1972, à grandeza de O Anti-Édipo. 
Capitalismo e esquizofrenia (1977), obra na qual Gilles Delleuze (1925-1995) 
e Félix Guatari (1930-1992) discutem, entre outros assuntos, as relações 
existentes entre o sentimento de desejo e o campo político. Aproveitou 
essa oportunidade para denunciar mais um retorno do que denominou 

“vida fascista”3. Jacques Julliard (1933-m. ---) retomou a questão passados 
mais de vinte anos e legou-nos um oportuno comentário:

3  Esse prefácio somente foi publicado na edição norte-americana da referida obra.
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Marx tinha observado que, na arena social, o 
confronto entre dois adversários pode ter 
dois desfechos: o triunfo de um deles, ou o 
desaparecimento dos dois, como em um desenho 
de Goya. Ocorre que estamos imbuídos de 
tal modo de uma visão sequencial da história 
que, raramente, pensamos na segunda hipótese. 
(JULLIARD, 1997, p. 15).

Nathalia da Costa Amedi, orientada do ilustre Professor Doutor 
Fernando Tadeu de Miranda Borges e de cuja banca examinadora de 
Mestrado tive a honra de participar, construiu sua dissertação tendo em 
mente o processo histórico, ficando o corte cronológico justificado, em 
parte, pelo avanço local da “globalização, um pseudoconceito ao mesmo 
tempo descritivo e prescritivo” e que ocupou o lugar de “modernização”, 
expressão habitual, no passado remoto, em escritos pertinentes às ciências 
sociais norte-americanas (BOURDIEU, 2001, p. 102).  Ao que tudo 
indica, ela tinha plena consciência das hipóteses levantadas por Julliard. 
Não abraçou nenhuma delas. Deu uma notável contribuição para manter 
vivos seus objetos de estudos: sua amada Cuiabá e o controverso tema do 
divisionismo. Lançou as bases para futuras investigações que se debrucem 
sobre os esconderijos onde se ocultam as “estruturas formais e de longo 
prazo”, as quais, segundo Koselleck (1923-2006), fazem com que as 
experiências históricas se traduzam em ciência da história (KOSELLECK, 
2006, p. 327). Cumpriu, enfim, sua missão como historiadora e cidadã.

Campo Grande/MS, setembro de 2018.

Nanci Leonzo
Professora aposentada da Universidade de São Paulo

Professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



19

Cuiabá 300 anos 

Referências

ARENDT, H. O Sistema totalitário. Lisboa: Dom Quixote, 1978.

BENJAMIN, O. Obras escolhidas. São Paulo: Ática, 1985. (Coleção 
Grandes Cientistas Sociais).

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand 
do Brasil, 1989.

BOURDIEU, P. Contrafogos 2. Por um movimento social europeu. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

CHARTIER, R. A visão do historiador modernista. In: FERREIRA, 
M.; AMADO, J. (Org.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: 
EdFGV, 1996, p. 215-218.

CHAUNU, P.; MORIN, E. Histoires locales, histoire globale. 
Communications, 41, p. 219-231, 1985. Disponível em 
https://www.persee.fr

CORBIN, A. Do Limousin às culturas sensíveis. In: RIOUX, J-P.; 
SIRINELLI, J-F. Para uma história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 
1998, p. 97-122.

CORBIN, A. O prazer do historiador. Entrevista concedida a Laurent Vidal. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, vol. 25, n. 49, p. 11-31, 2005.

Correio do Estado. Campo Grande, 11 de outubro de 2012. Disponível 
em https://www.correiodoestado.com.br

ERIBON, D. Michel Foucault, 1926-1984. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990.

FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 
5. ed. São Paulo: Globo, 2012.

FEBVRE, L. Como reconstituir a vida afetiva de outrora? A sensibilidade e 
a história. In: FEBVRE, L. Combates pela história. 2. ed. Lisboa: Editorial 
Presença, 1985, p. 217-232.



Projeto Ouro & Mel

FOUCAULT, M. Anti-Édipo: uma introdução à vida fascista. Disponível 
em foucault_anti_edipo.pdf

FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: 
Perspectiva, 1978.

GAURADY, R. Toda a verdade: maio de 1968 – fevereiro de 1970. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

GAUTIER, T. Fortunio. Paris: G. Charpentier Éditeur, 1881. 

HABERMAS, J. La necesidad de révision de la izquierda. 
Madrid: Tecnos, 1991.

HOLANDA, S. B. O atual e o inatual na obra de Leopold von Ranke. 
Revista de História, São Paulo, n. 100, p. 431-482, 1974.

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995.

JULLIARD, J. O fascismo está voltando? A queda do comunismo e a crise 
do capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1997.

KNAUSGARD, K. O. Histórias da Rússia: uma viagem pelo país 
bolchevique, cem anos depois. Revista Piauí. São Paulo, 12 (138), p. 
32-40, mar. 2018.

KOSELLECK, R. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos 
históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.

LE ROY LADURIE, E. O carnaval de romans: da Candelária à quarta-
feira de cinzas, 1579-1580. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

MACHADO, A. Vida e morte do bandeirante. São Paulo: Governo do 
Estado, 1978. (Coleção Paulística; vol. 13).

MARTIN, J.-C. Histoire, mémoire et oubli. Por um autre régime 
d’historicité. Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47 (4), p. 783-
804, octobre-décembre 2000. Disponível em https://www.persee.fr

O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, edição 7029, 13 de março de 1975, p. 1.



Cuiabá 300 anos 

OLIVEIRA, X. Redivisão política e territorial do Brasil. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1946.

RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Ed. 
Unicamp, 2007, tomo III.

SEWELL Jr., W. H. Lógicas da História. Teoria social e transformação 
social. Petrópolis: Vozes, 2017. (Coleção Sociologia).

SCHORSKE, C. E. Pensando com a história: indagações na passagem 
para o modernismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

TODOROV, T. Memórias do mal, tentação do bem. Indagações sobre o 
século XX. São Paulo: Arx, 2002.



ApresentAção 

CApítulo 1
Cuiabá, a invenção da “capital eterna” de Mato Grosso

A força da tradição: Cuiabá e o “ethos” bandeirante

A construção do mito fundador bandeirante: 
o bicentenário de Cuiabá (1919)

A força e o fardo da cidade letrada: a fundação 
do Instituto Histórico de Mato Grosso e do 

Centro Mato-Grossense de Letras

Cuiabá, a “Marcha para Oeste” e a atualização 
do mito bandeirante na era Vargas

 “A saga dos colonos”: os anos 1970, o plano de integração 
nacional e o mito bandeirante – ressonâncias cuiabanas

A persistência do mito e outras histórias 
na invenção da“Capital Eterna”

CApítulo 2
Cuiabá, a capital de um Estado “dividido”

Eis a divisão...

Um breve histórico dos movimentos divisionista 
e regionalista em Mato Grosso

SUMÁRIO

24

50

50

54

69

78

87

93

98

98

102



O antidivisionista “governador da divisão” Garcia Neto

A autobiografia de Garcia Neto como biografia de  
Mato Grosso: a divisão no discurso “Estado Solução”

CApítulo 3
Os desejos de Cuiabá pós-divisão de Mato Grosso

Sonhos e pesadelos cuiabanos pós-divisão

Cuiabá como objeto “desejado” (ou “indesejado”) – retomando 
o percurso e solavancos da modernização

A cidade de Cuiabá e seu “sonho de modernidade”: a produção 
de um desejo em meio ao impasse da “divisão”

A cidade (re)inventada: as obras de revitalização de Cuiabá

Sonhos e pesadelos de Cuiabá: o “gênio da lâmpada” da 
modernização e os desejos da capital “eterna” de Mato Grosso

Considerações Finais

ARqUIVOS E ACERVOS

REfERêNCIAS

154

161

181

181

183

186

199
211

226

245

248

Silêncios, sentimentos e ressentimentos de uma divisão

As promessas e dívidas de uma divisão

112

142



24

Projeto Ouro & Mel

Apresentação

O presente livro é fruto da minha dissertação de mestrado realizada 
no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) e tem como tema os discursos sensíveis sobre a 
modernização da cidade de Cuiabá, no período pós-divisão do Estado, 
ocorrida em 1977, tomando como referência a fala de políticos, membros 
do governo, jornalistas, acadêmicos e representantes de associações 
representativas locais.

O processo de modernização de Cuiabá, cidade sede político-
administrativa, no período, teve como desafio a superação da perda de 
uma parte do seu território com o inesperado episódio da divisão de 
Mato Grosso. Este fato serviu para o reordenamento do discurso sobre 
a cidade que pareceu inquietar-se, a fim de manter-se com forças para 
poder continuar desempenhando o papel de capital e enfrentar novos 
desafios. Acompanhar os programas de desenvolvimento esteve na pauta 
das tarefas econômicas, políticas e sociais da capital. A preocupação com 
a revitalização da cidade como “capital eterna de Mato Grosso”, e não 
de Mato Grosso do Norte, a partir de então, ficaram bem mais fortes, e 
Mato Grosso do Sul, com o cetro da herança de ter sido gerado em Mato 
Grosso, por vontade própria de uma parte de sua população, recusara o 
nome de estado de Campo Grande para continuar Mato Grosso.

Definimos como recorte temporal o período que se estende entre 
1977 a 1985. A análise será balizada em três datas específicas: 1977 – 
com o anúncio da criação do estado de Mato Grosso do Sul, a partir 
do desmembramento de Mato Grosso, ficou definida como capital a 
cidade de Campo Grande, por meio do decreto de Lei Complementar nº 
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31, de 11 de outubro de 1977, assinado pelo Presidente Ernesto Geisel; 
1979 – com a instalação definitiva do estado de Mato Grosso do Sul, 
em 1º de janeiro de 1979; e 1985 – período de (re)democratização do 
Brasil, com a eleição de Tancredo Neves, primeiro pleito indireto de um 
civil, pós-ditadura militar.

O estudo deste tema vem ao encontro do fato de que nos trabalhos 
sobre a divisão do estado de Mato Grosso ainda há muito para ser revelado 
sobre a posição de alguns segmentos da população de Cuiabá a respeito.1 
As reações, os sentimentos e a luta, principalmente de sua elite econômica 
e política, para manter o Estado uno carecem de mais registros e reflexões 
na historiografia mato-grossense. Os trabalhos realizados sobre a divisão 
de Mato Grosso, com o sentimento de autores do sul do antigo Mato 
Grosso, em dissertações, teses e monografias, artigos, têm levado em 
conta a construção do novo Estado e sua história.2

Entendemos que este foi um momento de reordenamentos, 
reflexões e redefinições para o Estado dividido e sua capital, tendo em 
vista a reafirmação da sua posição como eterna capital de Mato Grosso, 
e a construção de um novo projeto de futuro, mantendo na sua tradição 
as marcas do passado.

Estudar Cuiabá no contexto da pós-divisão significa buscar 
entender como uma região fadada ao “fracasso”, segundo algumas falas 
da época, devido ao desmembramento do Estado conseguiu reverter 
a situação favoravelmente para si, através do crescimento econômico 
e populacional.

1  Cf. PAREDES, 2008; SILVA, 1996; BORGES, 2005; VALLE, 1996; MURTINHO, 
2009; FREITAS, 2005.

2  Cf. WEINGARTNER, 1995; BITTAR, 1999; BITTAR, 2009; AMARILHA, 2006. 
QUEIROZ, 2006.
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O interesse em nosso objeto de pesquisa teve como ponto 
de partida uma experiência anterior de trabalho sobre a cidade de 
Rondonópolis. Foi neste estudo, que resultou posteriormente em livro, 
que comecei a me interessar pela história das cidades ou história urbana. 
Quando me mudei para Cuiabá e, mesmo antes, já pensando no mestrado, 
mas sem um projeto delineado, decidi que meus estudos teriam como 
foco. (AMEDI; RIBEIRO, 2010).

Cuiabá. Mas, o que abordar diante da riqueza de trabalhos e de 
temas sobre a cidade?

Numa conversa com duas colegas de ofício, Nauk Maria de Jesus 
e Vanda da Silva, pesquisadoras da História de Mato Grosso colonial, elas 
sugeriram que eu abordasse a questão da divisão do estado de Mato Grosso. 
Elas já sinalizavam a carência, de trabalhos que tivessem a preocupação 
com esse tema – o que necessitava ser investigado.

As discussões feitas por Marisa Bittar, ao abordar o regionalismo 
e o divisionismo no sul de Mato Grosso, foi o ponto de partida para 
a definição do tema e do objeto de pesquisa pelas discussões e ideias 
levantadas em sua obra. Como aluna especial na disciplina Tópico Especial 
em História Contemporânea: Cidade, Cultura e História, ministrada pelo 
Prof. Dr. Fernando Tadeu de Miranda Borges, os textos discutidos foram 
delineando o trabalho que ora se apresenta como livro.

Não nasci em Mato Grosso. Sou paulista de Votuporanga. E 
quando minha família veio para cá, nos idos de 1988, fomos residir em 
Cáceres. Nessa época, eu tinha três anos de idade. Como muitos “pau-
rodados” que aqui chegaram, minha família veio na esperança de “fazer 
Mato Grosso”. Mas, o interesse maior, segundo meus pais, era porque 
meus avós maternos já tinham comprado uma fazenda na região de 
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Pontes e Lacerda e haviam se mudado para Mato Grosso. Depois, veio 
meu tio, irmão da minha mãe com a sua família e, para não ficar longe 
dos parentes, nos mudamos também. Dizem que outro tio veio antes dos 
meus avós, todos interessados na abundância de terras baratas da região, 
menos os meus pais, que se dedicaram ao comércio em Cáceres, dando 
continuidade à loja que tinham no interior de São Paulo.

Considero-me mato-grossense. Amo Mato Grosso. Cáceres é 
minha cidade do coração, pois lá está minha família e alguns amigos. Vivi 
minha infância toda ali. Cuiabá é a cidade em que eu moro atualmente. 
Confesso que quando em visita à Capital, ainda criança, não gostei 
da cidade. Talvez pela sua estética, seus planos irregulares e por seu 
desordenamento. Meu olhar de criança era muito marcado pelas cidades 
do interior de São Paulo – ordenadas, com saneamento básico e asséptica 
(ao menos no discurso e na propaganda). A sensação com relação a Cáceres, 
quando me mudei, não foi diferente da que tive com relação a Cuiabá. 
Com a minha mudança há três anos, muito do olhar da infância que 
eu tinha sobre a cidade havia se modificado. A capital de Mato Grosso 
havia se transformado muito, do início dos anos 1990 para cá. Quando 
passei a habitar esta cidade – andando por suas ruas tortuosas e antigas, 
visitando os seus casarões e conversando com a sua gente – descobri um 
lugar especial, passando a amá-lo. Simplesmente me deixei envolver pela 
cidade, com todos os seus problemas, projetos, angústias, sonhos e medos. 
A “velha” Cuiabá, uma senhora já no seu tricentenário, hoje é a minha 
casa. Aqui nasceu meu filho, nosso pequeno cuiabano.

No decorrer do estudo fui percebendo como a questão da divisão 
do estado de Mato Grosso, em 1977-79, mostrou-se marcada por 
silêncios.3 Muitos, ao serem perguntados sobre a divisão, não a discutiam. 

3  Emblemático para mim foi ler, no livro Esperando o trem, a opinião de Fernando 
Tadeu de Miranda Borges (2005, p. 78) sobre a divisão. “[...] Ouso, pela primeira 
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Simplesmente afirmavam que foi muito bom para Cuiabá e que ela 
se desenvolveu. No decorrer do estudo percebemos que mais do que 
silêncios, um forte ressentimento marcou a trajetória divisionista4, da 
luta de Cuiabá para se manter enquanto capital de Mato Grosso; e pós-
divisão, para não cair no estigma da estagnação – sentença dada pelos 
intelectuais e políticos do novo estado de Mato Grosso do Sul.

Esta pesquisa procura dialogar com os referenciais teóricos e 
metodológicos da História Cultural, e, para analisar os discursos sensíveis 
sobre a modernização de Cuiabá no contexto do pós-divisão do Estado, 
utilizamos do conceito de sensibilidade.

Em História e História Cultural, Sandra Jatahy Pesavento observa 
que as sensibilidades corresponderiam ao “núcleo primário” de percepção 
e tradução da experiência humana no mundo. O conhecimento sensível 
surge dos sentidos, algo que vem do íntimo do indivíduo. As sensibilidades 
lidam com as sensações, o emocional e a subjetividade.5

vez, posicionar-me sobre a divisão de Mato Grosso, um assunto no qual havia pro-
metido a mim mesmo não tocar, primeiro por que nunca a desejei e, segundo, pela 
forma autoritária do ato assinado pelo Presidente da República do Brasil, Ernesto 
Geisel, que desmembrou o Estado da noite para o dia, em 11 de outubro de 1977, 
sem qualquer plebiscito, sendo o mínimo que poderia ter sido realizado. [...] Tive 
no período um sentimento e um pensamento muito próximo do que o deputado 
(estadual, federal) Milton Figueiredo dissera Essa divisão feriu o meu coração... Feriu a 
minha alma... Ela só foi feita por interesse de grupos econômicos.” 25 anos após a divisão 
o autor resolve falar sobre o tema. Para ele no aspecto cultural a divisão foi bastante 
salutar para os dois Estados.

4  Mesmo que a divisão tenha sido boa para os dois Estados e que, provavelmente, se 
tivesse feito uma consulta popular, e a maioria das pessoas decidisse pela divisão, o 
que se percebe é que após duas décadas de separação, como podemos observar na fala 
de Fernando Tadeu de Miranda Borges, ainda está presente ainda certo ressentimento 
por parte daqueles que vivenciaram a divisão.

5  De acordo com Sandra Pesavento (2005, p. 57), “as sensibilidades seriam, pois, as 
formas pelas quais indivíduos e grupos se dão a perceber, comparecendo como um 
reduto de tradução da realidade por meio das emoções e dos sentidos. Nessa medi-
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Para o historiador, toda a experiência sensível do mundo, sendo 
partilhada ou não, que exprima uma subjetividade ou uma sensibilidade 
partilhada e coletiva, pode ser oferecida à leitura, enquanto fonte. Ou 
seja, é necessária a “[...] tradução das subjetividades e dos sentimentos 
em materialidades, objetividades palpáveis, que operem como a 
manifestação exterior de uma experiência íntima, individual ou coletiva.” 
(PESAVENTO, 2005, p. 58).

Ainda que o mundo sensível seja difícil de ser quantificado, ele 
é fundamental para a História Cultural, na medida em que sobrevém 
sobre as formas de valorizar, classificar o mundo ou de reagir diante de 
determinadas situações e personagens ou grupos sociais.

Ao abordarmos os discursos sensíveis da modernização da cidade 
de Cuiabá, procuraremos evidenciar também os (res)sentimentos ali 
presentes de forma implícita e explícita, a partir de um evento de “fratura” 
do território mato-grossense e da criação do Mato Grosso do Sul.

Para analisar a questão do (res)sentimento, utilizamos o conceito 
proposto por Pierre Ansart (2004, p. 15), em História e memória dos 
ressentimentos. Ele define a representação e os sentimentos que envolvem 
o termo ressentimento: os rancores, as invejas, os desejos de vingança 
e os fantasmas da morte. E destaca um problema central ao tratar do 
ressentimento, da história e da memória do ressentimento: “o das 
relações entre os afetos e o político, entre os sujeitos individuais em sua 
afetividade e as práticas sociais e políticas”, retomando problemas, sob 
uma nova perspectiva, que dizem respeito à psicologia social, à psicologia 
do político e à psicologia da história.

da, as sensibilidades não só comparecem no cerne do processo de representação do 
mundo, como correspondem, para o historiador da cultura, àquele objeto a capturar 
no passado, à própria energia da vida”.
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Segundo o autor, ao tratarmos da questão dos ressentimentos, 
defrontamo-nos com uma dificuldade permanente da área de História, que 
é explicar o devir dos sentimentos individuais e coletivos. A dificuldade 
aumenta de maneira significativa quando se trata de analisar não somente 
os ódios, mas também de compreender aquilo que não é dito e manifesto. 
O ressentimento, pela nossa cultura, constitui-se como um sentimento 
que é negado e que, ao mesmo tempo, molda as atitudes, concepções e 
percepções sociais: “É preciso formular a hipótese de sua importância e 
reconstituir o invisível que, se não é totalmente inconsciente, ao menos 
em parte é não consciente. É preciso formular a hipótese do papel 
inconsciente na política.” (ANSART, 2004, p. 29).

Para pensar a história das cidades e do urbano utilizamos como 
reflexão teórica as proposições de Sandra Jatahy Pesavento (2007, p. 
14), que considera:

[...] a cidade é, sobretudo, uma materialidade 
erigida pelo homem, é uma ação humana sobre 
a natureza. A cidade é, nesse sentido, um outro da 
natureza: é algo criado pelo homem, como uma 
sua obra ou artefato. Aliás, é pela materialidade das 
formas urbanas que encontramos sua representação 
icônica preferencial, seja pela verticalidade das 
edificações, seja pelo perfil ou silhueta do espaço 
construído, seja ainda pela malha de artérias e vias 
a entrecruzar-se em uma planta ou mapa.

A cidade, nessa leitura, parece ser uma criação humana. É o 
ser humano quem dá forma e sentido à cidade em sua forma material, 
palpável, objetiva, mas ela é mais que isso:

[...] a cidade é objeto da produção de imagens e 
discursos que se colocam no lugar da materialidade 
e do social e os representam. Assim, a cidade é 
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um fenômeno que se revela pela percepção de 
emoções e sentimentos dados pelo viver urbano e 
também pela expressão de utopias, de esperanças, 
de desejos e medos, individuais e coletivos, 
que esse habitar em proximidade propicia. 
(PESAVENTO, 2007, p. 14).

É possível uma leitura da cidade também no campo da subjetividade, 
que se revela nas emoções, nos sentimentos, nas imagens e nos discursos 
que os homens constroem sobre ela.

Em razão dessas observações de Pesavento, no decorrer desta 
pesquisa trabalhamos com as noções de representação, prática e apropriação 
que, segundo Roger Chartier (1990, p. 16-170, são o ponto central da 
abordagem da História Cultural. Para o autor, a finalidade do projeto 
de escrita da história era “identificar o modo como em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 
pensada e dada a ler”.

De acordo com Roger Chartier (1990, p. 18), para se alcançar 
esse objetivo é necessário levar em consideração as classificações, divisões 
e delimitações que organizam a apreensão do real e são partilhadas pelos 
grupos, destacando ainda que as representações do mundo social são, de 
fato, discursos pautados pelos interesses dos grupos que as forjam e não 
algo universal. Para ele, as representações são “matrizes de discursos e de 
práticas diferenciadas que têm como objetivo a construção do mundo 
social e como tal a definição contraditória das identidades – tanto a dos 
outros como a sua”.

As representações, para o mesmo autor, portanto, são sociais, 
institucionais e culturalmente determinadas, produzindo, assim, maneiras 
diferenciadas de interpretação dos indivíduos ou grupos e do mundo. 
(CHARTIER, 1990, p. 26-28).
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Na intersecção entre o mundo como representação e os discursos 
sensíveis, a cidade de Cuiabá emerge em nossa escrita como a personagem 
dessa história. Essa proposta dialoga com um campo eclético de leituras 
que agrega historiadores da História (Social) da Cultura e da História 
Cultural. Há que se ter em mente que o uso da noção de cultura não é 
domínio exclusivo de uma determinada escola ou tradição historiográfica.

No livro O que é História Cultural?, Peter Burke elucida, mapeando 
desde o final do século XVIII e até a virada do século XX para o XXI, 
como o conceito de cultura foi se constituindo como objeto de estudo 
dos historiadores e foi assumindo diferentes significados e apropriações 
a partir do diálogo com a Sociologia, Antropologia e Literatura.

Nessa perspectiva, autores como Max Weber, Levi Strauss, Clifford 
Geertz, Raymond Williams, Walter Benjamin, Edward Palmer Thompson, 
Michel de Certeau, entre outros, são convidados por Peter Burke para fazer 
uma história do conceito de cultura, reconhecendo as suas contribuições 
para a constituição da área da História Cultural. (BURKE, 2005).

Dentro dos diferentes percursos dessa história do conceito de 
cultura nos territórios de Clio, a emergência da temática do sensível tem 
encontrado o seu lugar, enfrentando preconceitos e acusações de seu uso, 
como a do esvaziamento ou despolitização da escrita da História.

No campo da história política, a resposta a esse tipo de acusação 
tem vindo de estudos de autores como Claudine Haroche e Pierre Ansart, 
que abordam a relação entre paixão e política. No Brasil, tais proposições 
têm permitido estudos inovadores sobre a história política e intelectual, 
a exemplo, de autores como Izabel Marson, Márcia Naxara, Maria Stella 
Bresciani, entre outros.6

6  Cf. HAROCHE, 2008; ANSART, 2004, p. 15-36; SEIXAS; BRESCIANI; BRE-
POHL, 2002; MARSON; NAXARA, 2005.
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Para os historiadores da cidade e do urbano, a articulação entre 
sensibilidade, representação e memória – para além dos estudos acerca das 
normas, disciplinas e controles do espaço da cidade, tão bem elaborados 
a partir da obra de Michel Foucault, por nomes da envergadura de 
Raquel Rolnik (1992) e Margareth Rago (1997) – podem também ser 
identificados na emergência da questão do sensível como uma forma 
de ler, interpretar e perceber a paisagem urbana e as suas personagens 

– trabalhadores, políticos, intelectuais, literatos, migrantes, mulheres, 
negros entre outros. Na fabricação dessas escritas podemos encontrar 
a inspiração na figura do flaneur, de Walter Benjamin; nas pessoas 
comuns – que inventam o cotidiano nas formas de andar, morar e 
cozinhar – perseguidas por Michel de Certeau; nas disputas entre o 
tempo da Igreja e o tempo do mercador na cidade medieval, de Jacques 
Le Goff.7 Nessa empreitada de tornar visível o sensível, os historiadores 
da cidade e do urbano se deixaram seduzir pelas tramas e personagens 
dos romances, contos e poemas de Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, 
Fiódor Dostoiévski e Ítalo Calvino.8

A partir dessas referências, historiadores brasileiros construíram 
suas histórias das cidades: o espetáculo da pobreza em Londres e Paris, 
por Maria Stella Bresciani (1996); a ordem disciplinar na São Paulo sob 
a perspectiva foucaultiana, de Raquel Rolnik (1992) e Margareth Rago 
(1997); os literatos e os movimentos culturais na Primeira República, 
através da figura mítica do Orfeu inventado por Nicolau Sevcenko 
(2003; 1992); as visões literárias de Paris, Rio de Janeiro e Porto Alegre 
desenhando o imaginário da cidade de Sandra Jatahy Pesavento (2002).

7  Cf. BENJAMIN, 1994; DE CERTEAU, 1994; LE GOFF, 1998.

8  Cf. POE, 1974; BAUDELAIRE, 1996; DOSTOIEVSKI, 2001; CALVINO, 1990.
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Em Mato Grosso, as ressonâncias dessas abordagens historiográficas 
encontraram em Cuiabá um espaço rico para os historiadores.

Ao abordarmos os estudos elaborados sobre a cidade de Cuiabá 
como objeto de estudo da história, tomamos como referência aqueles que 
resultaram de pesquisas de historiadores vinculados direta ou indiretamente 
à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com ênfase para 
o Departamento de História (Campus de Cuiabá e, posteriormente, 
Rondonópolis), o Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional (NDIHR) e o Programa de Pós-Graduação em História 
(PPGHIS) da UFMT, como sugere o artigo Nota sobre a produção 
historiográfica acadêmica de Mato Grosso, de autoria de Maria Adenir 
Peraro, Fernando Tadeu de Miranda Borges, Otávio Canavarros e Vitale 
Joanoni Neto (2011, p. 148).

Na perspectiva da história colonial, podemos destacar as 
pesquisas, tendo Cuiabá como tema, produzidas por Carlos Alberto 
Rosa e Otávio Canavarros.

A partir dos pressupostos da história urbana de Murilo Marx, 
Nestor Goulart Reis e Renata Malcher Araújo, que evidenciam que a 
maior parte das vilas e cidades brasileiras surgiu e se desenvolveu tendo 
como referência um planejamento urbano colonial, com destaque para os 
seus ambientes urbanos e territórios normatizados, Carlos Alberto Rosa 
(1995, p. 1000) analisou as concepções constitutivas normatizadoras 
presentes na vida urbana da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 
Segundo o autor, o sítio urbano de Cuiabá teve seu início a partir de 

“uma bipolarização fundamental: a leste, na margem esquerda do córrego 
da Prainha, instalou-se um espaço de produção [...]; a oeste, na margem 
direita do córrego, instalou-se um espaço de poder [...]”.9

9  Cf. ROSA, 1996.
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No livro O poder metropolitano em Cuiabá (1727-1752), Otávio 
Canavarros (2004, p. 369) analisou os estudos sobre a formação do império 
colonial português no continente americano e dedicou especial atenção 
à instalação da estrutura institucional e o exercício do poder político na 
Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Para o autor, a Vila Real “foi 
ponta-de-lança para a Coroa portuguesa alcançar seus objetivos: barrar 
a progressão espanhola a Leste e assegurar a posse do espaço geográfico 
a Oeste, de soberania então indefinida”.

Além dessas obras, identificamos as pesquisas de mestrado 
defendidas no Programa de Pós-Graduação em História, que abordaram 
Cuiabá a partir das práticas de cura, das ações e relações como o sagrado, 
das devoções católicas e do papel da primeira Igreja Matriz na constituição 
dos ambientes urbanos do arraial, vila e cidade.10

No artigo Boatos e sugestões revoltosas, Nauk Maria de Jesus (2007, 
p. 276) avaliou as condições políticas da capitania ao longo da segunda 
metade do século XVIII, procurando evidenciar as motivações da política 
do poder metropolitano na fronteira oeste da Colônia. Nesse sentido, 
a autora discorreu sobre as disputas presentes na definição, pela Coroa, 
de Vila Bela como capital da capitania de Mato Grosso, contrariando 
os anseios de Vila Real do Cuiabá e dos arraiais de São Francisco Xavier 
e Santa Ana, que almejavam “ser escolhidos para sediar a cabeça do 
governo.” (cf. JESUS, 2006).

Em relação ao “longo” século XIX cuiabano, com ênfase para 
o período entre 1850 e as primeiras décadas do século XX, citamos as 
obras de Luiza Rios Volpato, Laura Antunes Maciel, Cristiane Thais 
do Amaral Cerzósimo Gomes e Oswaldo Machado Filho, professores 
vinculados ao Departamento de História da UFMT.

10  JESUS, 2002; SILVA, 2001; NOLASCO, 2005.
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No livro Cativos do Sertão, Luiza Volpato trouxe significativas 
contribuições para o uso de novas fontes – processos criminais e relatórios 
de chefes de polícia – para o estudo da escravidão urbana em Mato Grosso, 
tendo como lócus a cidade de Cuiabá e as teses de Edward Thompson 
como referencial teórico. Além do estudo sobre o cotidiano dos escravos 
em Cuiabá na segunda metade do século XIX, a autora explorou o 
processo de transformações vivido pela sociedade cuiabana.

Para Volpato (1993, p. 13), a decifração do cotidiano dos 
escravos em Cuiabá, uma cidade pouco populosa em região de fronteira, 
significava ampliar

[...] as condições de percepção da sociedade 
escravista em seu conjunto, pois a ação diária do 
cativo resistindo ou se acomodando no universo 
da escravidão exigiu ou proporcionou a resposta 
de outros segmentos sociais, alterando condutas, 
criando práticas, fazendo com que normas e 
leis fossem adotadas, elaboradas e escritas ou 
descartadas pelos legisladores do regime.

Na dissertação de mestrado A Capital de Mato Grosso, Laura 
Antunes Maciel analisou os momentos cruciais de transformação do 
universo urbano de Cuiabá e do debate em torno da sua modernização, 
ocorrido entre 1880 e 1920. Ao longo da pesquisa destacou o movimento 
de constituição da cidade e da fabricação da sua imagem.

Fazendo uso dos conceitos de imaginário e invenção das tradições, 
Laura Antunes Maciel (1992, p. 11) interpretou os diferentes ângulos 
pelos quais a capital de Mato Grosso e sua população foi representada 

“tendo como ponto de partida a concepção e a avaliação das pessoas 
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que definiam a construção da cidade e participavam de algum modo 
do seu governo”.11

As imagens investigadas pela autora são bem como as formuladas 
pelos viajantes estrangeiros em expedições de estudos que estiveram 
em Mato Grosso, no início do século XVII e XVIII, assim como da 
elite letrada – os intelectuais da cidade. Os primeiros descreveram a 
cidade como isolada e atrasada, informando da miséria em que vivia a 
sua população. Os intelectuais, no início do século XX, começaram a 
se contrapor à visão dos viajantes, elaborando uma nova imagem para 
a capital mato-grossense, seduzidos, então, pela ideia de modernidade. 
Propunham reformas para a cidade e negavam o seu passado de atraso e 
pobreza para consolidação do seu futuro idealizado e moderno. Segundo 
Laura Antunes Maciel, este foi um momento em que uma determinada 
visão de Cuiabá foi construída e que permanece até hoje na historiografia 
regional e no senso comum.

Para a autora, o período abordado por sua pesquisa foi emblemático 
também para compreender como se construiu a oposição entre Cuiabá 
e Corumbá e a disputa pelo status de capital do Estado:

Enquanto a primeira era representada através 
da decadência, do ócio e do atraso, a segunda 
crescia sobre o signo do trabalho, do movimento 
crescente de mercadorias, forjando uma imagem 
de progresso. Corumbá estava associada ao 
presente e aguardava um futuro promissor com 
a chegada da estrada de ferro, enquanto Cuiabá 
ligava-se ao passado e às experiências fracassadas 

11  A temática das representações sobre o Mato Grosso e suas populações seria retomada 
e ampliada pela tese de doutorado em História de Galetti, publicada em livro em 2012.
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do século XVIII, sem perspectivas e sem promessas. 
(MACIEL, 1992, p. 68).12

Em Viveres e fazeres de italianos na cidade de Cuiabá (1890-1930), 
Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo Gomes (2005, p. 141) estudou 
a temática da imigração em Mato Grosso, a partir da participação de 
italianos, na constituição sociocultural da cidade de Cuiabá. O objetivo 
da autora foi o de estudar os modos de vida, o fazer-se e a experiência 
desses imigrantes no cotidiano social da cidade cuiabana:

A própria territorialidade italiana constituída na 
capital mato-grossense, nesse período, expressa o 
papel ativo desses imigrantes no convívio social 
em Cuiabá, guardando um vínculo intrínseco e 
subjetivo dessa presença na cidade. A partir das 
atividades desenvolvidas pelos italianos na cidade 
de Cuiabá, têm-se a noção da participação desses 
imigrantes na formação social desta cidade.13

Ao assumir como orientação teórica a perspectiva de Edward 
Palmer Thompson, Cristiane Cerzósimo Gomes lançou mão de relatos 
de chefes de polícia, censos, decretos, códigos de postura, anúncios e 
propagandas, publicadas em jornais, para compor sua narrativa.

No livro Ilegalismos e jogos de poder, Oswaldo Machado Filho 
(2006, p. 15), a partir de um crime famoso, ocorrido em Cuiabá, na 
noite de 19 de março de 1872, tendo como vítima o tenente-coronel 
Lauriano Xavier da Silva, procurou decifrar “[...] quais estratégias o poder, 
em uma sociedade escravista, lança mão para controlar os ilegalismos”, 
na medida em que se alimentava dele.

12  Para saber sobre a modernização de Corumbá, cf. CORRÊA, 1981; SOUZA, 2008.

13  Para compreender sobre a imigração em Mato Grosso, cf. BRANDÃO, 2007; 
GOMES, 2011.
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Com base nas abordagens da história cultural – em especial de 
Carlo Ginzburg e Michel Foucault – e no estudo de um processo crime, 
o autor fez uso de fontes policiais (relatórios, boletins de ocorrências 
policiais, correspondências de chefes de polícia) e documentos oficiais 
(correspondências de presidente de província) e jornais que circulavam 
na província, para construir sua narrativa acerca “da organização policial 
em Mato Grosso e seus instrumentos de prevenção e de repressão ao 
crime, assim como as formas de transgressão presentes no dia-a-dia de 
escravos, libertos e livres pobres.” (MACHADO FILHO, 2006, p 16). 
Neste sentido, o autor também abordou como se deu o processo de 
modernização (incipiente) de Mato Grosso e, principalmente, de Cuiabá, 
na segunda metade do século XIX.

Numa perspectiva próxima ao trabalho de Machado Filho, Raquel 
Tegon de Pinho (2007) tratou sobre a questão da invenção da loucura 
em Cuiabá, no final do século XIX e início do XX, tomando como foco 
o recenseamento de 1890, onde a insanidade passou a ser um problema 
para a cidade. Ao longo do livro Cidade e Loucura, a autora narrou como 
se impôs o processo civilizador para a cidade a partir do enquadramento 
da população dentro de práticas disciplinadoras (saberes médicos e 
policiais) capazes de gerar uma nova ordem social e urbana, dentro do 
ideal de ordem e progresso, para se atingir uma pretensa modernidade.

Para embasar seu estudo, Pinho usou relatórios de polícia e da 
inspetoria de saúde, periódicos, correspondências, plantas, mapas e 
material iconográfico como fontes principais. E adotou como referencial 
teórico os trabalhos de Michel Foucault, Giles Deleuze, Norbert Elias e 
Robert Moses Pechman.14

14  As temáticas do ordenamento urbano, disciplina e instituições e modernização 
também foram abordadas pelos seguintes trabalhos de mestrado do Programa de 
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Adentrando o século XX, temos os seguintes autores abordando 
Cuiabá como universo de pesquisa: Fernando Tadeu de Miranda Borges, 
Ludmila Brandão, Leilla Borges de Lacerda, Márcia Bomfim, Ana Maria 
de Souza e Suzana Guimarães.

Fernando Tadeu de Miranda Borges (2005), no livro Esperando 
o trem, com o recorte temporal de 1852 até os dias atuais, analisou os 
sonhos e as esperanças da chegada do trem a Cuiabá. Nesse trabalho, o 
autor buscou entender o porquê da estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
nunca ter chegado à cidade. Por meio de entrevistas com pessoas letradas 
de Cuiabá, Borges evidenciou, no imaginário da população, a ideia de 
um futuro desenvolvido para Cuiabá representado pelo trem (que nunca 
chegou), símbolo da modernidade e do progresso.

Os argumentos do livro Esperando o trem foram apresentados 
pelo autor nos seguintes recortes:

O primeiro dedica-se a investigar por que o trem 
foi sempre visto como símbolo da modernização 
e de progresso e como os conceitos de progresso e 
de desenvolvimento são aceitos através dos tempos. 
Quanto ao segundo, estabeleceu-se como baliza 
inicial 1852, ano em que surgiu o primeiro projeto 
propondo a construção de uma estrada de ferro 
para a capital mato-grossense até chegar a este 
momento sem nenhuma resolução definitiva, E, 
no concernente ao terceiro, centrou-se a análise na 
cidade de Cuiabá, lugar considerado por muitos 
como absolutamente isolado, apesar do caráter 
exógeno de sua formação econômica, visando [...] 
reconstituir a visão de mundo da sua população 
letrada, sem perder de vista a dinâmica mundial. 
(BORGES, 2005, p. 16-17).

Pós-Graduação em História da UFMT: SOUSA, 2001; CAVALCANTE, 2003; 
CAMARGO, 2005; ROCHA, 2005; BARRETO, 2007.
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Em A Catedral e a Cidade, Ludmila de Lima Brandão (1997) 
escolheu como recorte temporal 1968 a 1990, para estudar o impacto 
que o processo de expansão capitalista produziu na cultura da sociedade 
cuiabana. Ao tomar como foco a formação do movimento citadino de 
caráter preservacionista enquanto prática social, a historiadora e arquiteta 
dedicou especial ao processo de tombamento do Centro Histórico de 
Cuiabá, nos anos 1980.

Para Brandão (1997, p. 292), esse movimento citadino 
preservacionista, organizado para a proteção e valorização do patrimônio 
histórico da cidade, foi desencadeado em Cuiabá com a demolição da 
antiga Catedral, em 1968, e a partir dessa experiência dolorosa:

[...] a força simbólica da “primeira grande perda”, 
incorporada na memória coletiva, [...] produz esse 

“estado de alerta” e possibilita uma mobilização 
de setores da sociedade civil em defesa de seu 
patrimônio, tão logo seja ele novamente ameaçado 
ou atingido. É o acionamento dessa memória 
que impele à ação.

A polêmica história da demolição da antiga Catedral seria retomada 
pelo trabalho de Leilla Borges de Lacerda. No livro Catedral do Senhor 
Bom Jesus de Cuiabá: um olhar sobre a sua demolição, a autora investigou 
o jogo de forças institucionais presentes na demolição da Catedral, e na 
construção da Basílica, no mesmo espaço da anterior.

Ao analisar a historicidade da espacialidade urbana de Cuiabá, 
Lacerda (2005) demonstrou o papel que assumiu a igreja matriz na 
constituição do ambiente urbano da cidade, tecendo considerações e 
tendo como foco a construção da nova catedral no mesmo espaço da 
matriz demolida. De um lado, analisou como a proposta de modernização 
do ambiente urbano da cidade foi discutida pelo governo estadual, 
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municipal, empresariado e arcebispado cuiabano, em consonância com 
a proposta do governo federal. Por outro lado, destacou os projetos de 
preservação da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) e sua política de tombamento, percebendo a importância do 
centro da cidade.

No âmbito da discussão sobre o patrimônio histórico de Cuiabá, 
o livro As engrenagens da cidade, de Márcia Bomfim (2010), abordou a 
modernização da Capital na segunda metade do século XX (1960-1999), 
especificadamente o movimento de preservação do seu Centro Histórico, 
fazendo uma reflexão sobre as práticas de órgãos públicos voltados para a 
preservação do patrimônio histórico e as práticas de moradores comuns 
de Cuiabá, nas diferentes formas de se apropriarem dos espaços da cidade. 
Para a construção da obra, a autora elegeu como referencial teórico os 
escritos de Michel Foucault e fez uso de fontes como os jornais e o 
processo administrativo de tombamento do Centro Histórico de Cuiabá, 
além de imagens cartográficas.

Em Relatos da cidade, Ana Maria de Souza (2007), com base nas 
questões da história do tempo presente, avaliou a apropriação dos espaços 
urbanos da Capital por “homens e mulheres nômades” – os chamados 
migrantes que retornaram do interior do Estado para a capital por não 
se “adaptarem” nas frentes de colonização. Neste livro, a autora construiu 
sua narrativa a partir de matérias jornalísticas e entrevistas.

Segundo Souza (2007, p. 126), as práticas “clandestinas” desses 
homens pobres na apropriação dos espaços da cidade – viadutos, terrenos 
baldios, praças, criaram novos territórios, reconfigurando a composição 
social, geográfica e política do cenário urbano. Nesse contexto de 
transformações do espaço urbano de Cuiabá, a autora também percebeu 
as mudanças nas imagens da cidade:
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A representação da cidade de Cuiabá como 
“eldorado” e “Portal da Amazônia”, associa-se 
ao intenso fluxo de pessoas em direção ao norte 
do Estado de Mato Grosso e a outros Estados 
da Amazônia Legal a partir, principalmente, da 
década de setenta do século XX. Na década de 
noventa, a representação do “eldorado” passa 
a agregar significados negativos. Dentre esses 
significados, destaca-se a associação com a 
representação da violência urbana, construindo-
se uma configuração da violência relacionada à 
imagem do “eldorado”, à “invasão de migrantes”, 
à pobreza e à “marginalidade”.

No livro Arte na rua, Suzana Guimarães (2007) procurou entender 
como se construiu uma dada iconografia representativa da cultura regional, 
nos anos de 1970 a 1990, a partir de elementos centrados na natureza, 
representantes e tradutores da “cara do povo cuiabano”, principalmente 
nas artes plásticas. Segundo Guimarães, essas imagens, mais do que 
representar o real ou uma cultura regional, constituíram o real.

A arte, estudada pela autora, não figurou somente em museus, 
mas nas ruas, viadutos, em telefones e prédios públicos da capital mato-
grossense. Para Suzana Guimarães, as imagens da natureza pintadas 
nesses espaços são discursos imagéticos que pretendem inventar uma 
identidade regional para o Estado, a partir de uma experiência visual 
citadina construída por um grupo de pintores regionais.15

Em linhas gerais, as pesquisas sobre a cidade de Cuiabá na 
historiografia mato-grossense se apresentam muito ricas e diversas nas 
suas abordagens temáticas e teórico-metodológicas. Entretanto, sentimos 
a necessidade de reflexões mais aprofundadas acerca do processo de 

15  Em relação à produção artística em Mato Grosso, cf. FIGUEIREDO, 1990; FI-
GUEIREDO, 1994; GONÇALVES, 1998; GONÇALVES, 2010.
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modernização da cidade e do Estado à luz do dilema dos conflitos entre 
as cidades de Cuiabá e Campo Grande, ao longo de boa parte do século 
passado, pelo status de capital de Mato Grosso, adicionada à questão da 
divisão e da pós-divisão do Estado.

Abordar a divisão de Mato Grosso é importante, principalmente 
num contexto em que novas propostas divisionistas estão sendo propostas 
para o Estado. Para a historiografia das cidades é uma abordagem que 
demonstra como uma população, no caso uma elite letrada, imbuída na 
defesa de sua capital e seu Estado, vivenciou um contexto de perda de seu 
território, (re)inventado, tanto nos aspectos materiais da cidade como 
nos seus aspectos simbólicos, desencadeando uma mudança na forma 
de vivenciar e se relacionar com a urbe através dos seus monumentos 
antigos e novos, suas construções, heróis e mitos.

Em relação ao lugar do historiador na produção do conhecimento 
histórico, Michel de Certeau tem sido uma importante referência para 
se pensar a relação entre as práticas e os discursos. Segundo o autor, a 
história é uma prática científica, produtora de conhecimento, cujos 
modelos dependem das variações de seus procedimentos técnicos, das 
restrições que lhe impõem o lugar social e a instituição de saber onde é 
exercitada, ou seja, das regras que necessariamente orientam sua escritura. 
(DE CERTEAU, 2000, p. 32).

Na sua análise, a história é um discurso que coloca em ação 
construções, formulações, figuras que são aquelas recorrentes em toda 
forma de escrita narrativa, logo, também da fábula, mas que, ao mesmo 
tempo, produz um conjunto de enunciados ditos científicos, se isso 
for entendido “como a possibilidade de estabelecer um conjunto de 
regras que permitem controlar operações proporcionais à produção de 
objetos determinados.” (DE CERTEAU, 2000, p. 64). Com base nas 
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ponderações, adotamos o conceito de invenção como ferramenta analítica 
para a pesquisa, entendido como fabricação de um objeto.

Aqui, aproximamo-nos da ideia de invenção proposta por Stephan 
Bann. Ao contrário do que afirma Eric Jay Hobsbawm (1984), na 
introdução do livro A invenção das tradições, Bann defende que não há 
um jogo de falso versus autêntico ao analisar as tradições/representações 
sobre o passado – afinal, toda tradição é inventada, ou melhor, é 
historicamente construída.

O discurso da história é constituído como um texto, passível 
de interpretações diversas, sem apresentar uma verdade absoluta, 
inquestionável. Vários padrões de compreensão de um fato ou de um 
determinado contexto podem emergir da construção da história. Em 
outras palavras,

A História não é simplesmente um gênero 
literário. Até o fim do Século XVIII é inconcebível 
a classificação da escrita histórica como uma 
subdivisão da literatura. A História implica uma 
atitude para com o passado e com o que quase 
poderia ser chamado de uma miragem do passado 
[...] mas a História também é um corpo e um 
texto, como texto carrega a autoridade equivalente 
a da lei [...] como um corpo, é acessível por 
formas que ignoram ou passam ao largo da lei. 
(BANN, 1994, p. 139).

Para a realização da presente investigação foram consultados os 
acervos do Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), do Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional da UFMT (NDIHR), 
do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), através 
do Arquivo da Casa Barão de Melgaço, e da Biblioteca Central da UFMT.
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Utilizamos como fonte documental a Revista do IHGMT, 
jornais, como O Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá, revistas 
comemorativas de aniversário da Capital, relatórios de governo (Estado 
e município), publicações oficiais (livros e catálogos), livros e memórias, 
entrevistas e depoimentos.

A escolha das fontes privilegiou as revistas produzidas pelo 
município porque são nelas que os desafios para Cuiabá, no período, 
ficam evidentes, tendo como desfecho inevitável a divisão. Nos jornais, 
as crônicas demonstram a atuação de seus intelectuais que também 
participavam do IHGMT, além do que os livros e memórias utilizados 
também são de intelectuais ligados à mesma instituição, demonstrando, 
desta forma, uma rede de relações estabelecidas. Nosso objetivo foi o 
de analisar os discursos desses “leitores privilegiados” da cidade, com 
habilidades culturais, profissionais e estéticas que os dotam de um olhar 
refinado e sensível da cidade, mantendo com ela uma relação privilegiada 
de percepção, como observa Sandra Jatahy Pesavento (1995).

Importante destacar que outras fontes poderiam ter sido utilizadas, 
onde novos atores e posicionamentos emergiriam, a exemplo daqueles 
que vivem à margem do poder, os “homens comuns”, que também são 
dotados de sensibilidade e elaboram diferentes representações sobre a 
cidade. Ler a cidade pela ótica dos excluídos, pobres e marginais, “escovar 
a história a contrapelo”, como nos instiga Walter Benjamin, não foi nosso 
objetivo. A busca das vozes dissonantes, dos vestígios nos cacos daqueles 
que aparecem na história como “massa” ou “povo”, os marginais que 
estabelecem outra ordem ou forma de estar no mundo, se faz presente 
nas estrelinhas da obra, instigando, quem sabe, outros pesquisadores a 
recuperá-los em outros estudos16.

16  Cf. PAREDES, 2008; SOUSA, 2001; SOUZA, 2007.
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Diante do exposto, apresentamos, a seguir, a estrutura do livro:

No primeiro capítulo, Cuiabá, a invenção da “Capital Eterna” de 
Mato Grosso, tem a finalidade de discutir como a simbologia do bandeirante 
se constituiu enquanto mito fundador na história de Cuiabá, tomando 
como representante máximo mato-grossense – o cuiabano. Esse mito se 
cristalizou nas comemorações do bicentenário de fundação de Cuiabá, 
em 1919, buscando o seu passado de glória no período colonial, com 
as descobertas das minas na região pelo bandeirante Paschoal Moreira 
Cabral. No século XVIII estaria a origem nobre das duas capitais, a 
cidade de Cuiabá e a do Mato Grosso – a capital “eterna”.

Identificamos e mapeamos as relações de saber e poder presentes 
na construção de análises sobre o passado, presente e futuro da cidade, 
tendo como mote a realidade da “divisão” e a necessidade de conciliar 
tradição e modernização, ou seja, reafirmar as marcas de origem e 
formação da cidade – mito bandeirante – e forjar uma nova capital 
com ares de metrópole. Para a concretização desse capítulo inaugural, 
analisamos as publicações oficiais acerca da cidade, visando construir 
imagens e representações de uma urbes antiga (o começo de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul), mas que busca o futuro – que se quer 
moderna. Os livros e memórias da elite letrada da cidade, em especial 
dos intelectuais vinculados ao IHGMT e CML/AML, também serão as 
fontes privilegiadas nesse capítulo.

O segundo capítulo, Cuiabá, a capital de um Estado “dividido”, 
evidencia e interpreta os (res)sentimentos presentes nesses discursos sobre 
a modernização da capital a partir do evento de “fratura” do seu território 
e unidade – a divisão do Estado e o nascimento do Mato Grosso do Sul. 
Aqui, tomaremos por objeto os discursos políticos e da imprensa acerca 
dos dilemas enfrentados pela cidade com o evento da divisão.
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Ao analisar o histórico de lutas separatistas, pretendemos 
demonstrar que a potencialização das hostilidades emocionais entre as 
duas populações (norte e sul), criou um forte regionalismo no Estado, 
que levou ao desenvolvimento de um ressentimento na região norte, 
tendo como desfecho inesperado a divisão do estado de Mato Grosso, 
por decisão autoritária do presidente Ernesto Geisel, em 1977.

Temos como hipótese que foi na luta separatista que se moldou 
uma identidade nortista ressentida, por intermédio de uma “guerra de 
narrativas” disputada com os sulistas.17 E que a modernização da cidade 
de Cuiabá naquele período teve como desafio a divisão de Mato Grosso, 
ou seja, a iminência da divisão perpassou as discussões sobre as mudanças 
no aspecto da Capital e seu desenvolvimento.

No terceiro capítulo, Os desejos de Cuiabá na história do tempo 
presente, analisamos as interpretações sobre as obras de modernização da 
cidade como a superação da condição de “espera”, “isolamento”, “atraso” 
e “estagnação” – a configuração da Capital como símbolo de um Mato 
Grosso grande e moderno – um lugar a ser feito ou (re)inventado.

Nesse sentido, tomamos por referência os discursos e propagandas 
forjados no contexto do pós-divisão, estampados em revistas e jornais 
locais, tendo como um dos marcos para análise o contexto da abertura 
e democratização do Brasil, o ano de 1985.

17  Paulo Roberto Cimó Queiroz (2006) desenvolveu um artigo onde ao analisar os 
documentos sulistas produzidos na década de 1930, defendia que neles se esboçava a 
construção de uma identidade especificadamente sul-mato-grossense, como resposta à 

“identidade mato-grossense elaboradas pelos nortistas.” Os sul-mato-grossenses foram 
se apropriando da identidade dos próprios nortistas para produzir a sua, apropriando 
e transformando alguns elementos da mesma identidade. Nesse processo, eles foram 
também lançando o “estigma da barbárie” aos nortistas (como defendeu Lylia Galetti).



49

Cuiabá 300 anos 

Ao longo dos três capítulos da obra, a questão da sensibilidade a 
partir da divisão e da modernização da capital de Mato Grosso é articulada 
com as reflexões, inspirações e memórias de intelectuais e políticos.

Nas Considerações Finais apresentamos um balanço das discussões 
e análises desenvolvidas no livro, retomando os argumentos centrais, 
dialogando com os eventos da eleição de Cuiabá, em 2009, como uma 
das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014.

Diante do exposto, desejamos uma boa leitura pelas tramas 
sensíveis do processo de modernização de Cuiabá pós-divisão do estado 
de Mato Grosso (1977-1985).
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CApítulo 1

Cuiabá, a invenção da “capital eterna” de  
Mato Grosso

[...] ser membro de uma comunidade humana 
é situar-se em relação ao seu passado (ou da 
comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo. O 
passado é, portanto, uma dimensão permanente da 
consciência humana, um componente inevitável das 
instituições, valores e outros padrões da sociedade 
humana. O problema para os historiadores é 
analisar a natureza desse “sentido do passado” na 
sociedade e localizar suas mudanças e transformações. 
(HOBSBAWM, 1998, p. 22).

A força da tradição: Cuiabá e o “ethos” bandeirante

Quem anda pelos diferentes cantos de Cuiabá encontra, nas ruas, 
praças e monumentos, referências que atestam a sua história e identidade 
– ao menos no discurso da memória oficial – alicerçada na epopeia dos 
bandeirantes paulistas. As origens do cuiabano – de “chapa e cruz”1 – 
estaria atrelada aos “bravos paulistas”, que nessas paragens encontraram 
o rico metal dourado e formaram a vila que se transformaria em cidade 
e capital de Mato Grosso. A esfinge bandeirante, de Pascoal Moreira 
Cabral e Miguel Sutil paira, como um véu, sobre a cidade.

Os lugares de memória e os eventos cívicos – locais e estaduais 
– prestam culto aos heróis da cidade, enquadram seu passado, moldam 

1  Denominação que costuma se atribuir ao cuiabano de nascimento.
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seu presente e eternizam seu futuro. Mas essas escolhas não são naturais 
ou sem intencionalidades.

Fazer tal escolha significa produzir a composição do retrato e 
dos valores que se deseja instituir para a população. Em síntese, procura-
se forjar modelos a serem seguidos e exaltados. A constituição de um 
calendário de festas e comemorações, assim como o culto aos heróis do 
passado, geralmente tidos como os “construtores” ou “fundadores” da 
nação, ou de um movimento revolucionário, faz parte do processo de 
legitimação de um regime político ou das lutas reivindicatórias de grupos 
minoritários, por exemplo.

Nesse sentido, segundo Ângela de Castro Gomes (2009, p. 29-30),

Processos de construção de identidade, como se 
sabe, além de inconclusos e permanentes, remetem 
sempre a dimensões simbólicas, envolvendo a 
invenção, a divulgação, a imposição e a adesão de 
um grupo a ideais, valores, crenças, ideologias, etc., 
que são operacionalizados e/ou materializados 
em instituições, rituais, festas, símbolos, etc. 
Uma das dimensões particularmente caras à 
análise do historiador, nesse complexo processo, 
é produção de um “passado comum” ao grupo: 
a constituição de referenciais que lhe assegurem 
uma “origem” e lhe garantam “continuidade” no 
tempo, a despeito das transformações que possa ter 
efetivamente sofrido.

Dentro desses princípios, no ano de 1838, em meio ao conturbado 
período regencial, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 
foi criado, sob o patrocínio da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional (SAIN), na cidade do Rio de Janeiro. Ali se instauraria a escrita 
institucional da história do Brasil a partir da ação de letrados, como 
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Januário da Cunha Barboza, Raimundo da Cunha Mattos, Francisco 
Adolfo de Varnhagen, Gonçalves Dias entre outros.2

Institutos históricos, como o IHGB e congêneres, instalados nas 
províncias/estados, academias literárias, museus, arquivos e associações 
científicas – desde os tempos do Império – cumpriram missão de forjar 
um “passado comum” para a nação brasileira.

A análise da construção do panteão nacional de heróis nesses 
espaços tem sido emblemática para se entender o processo de construção 
de mitologias fundacionais pautadas em conceitos, como origem, povo, 
tradição e herança. Nas páginas das publicações dos letrados do IHGB, 
à guisa de ilustração, podem ser identificadas memórias e biografias dos 

“construtores” ou “formadores” do Brasil, desde os tempos coloniais. 
(OLIVEIRA, 2011).

A organização, as finalidades e formas de entender o passado do 
grêmio carioca serviram de modelo e fontes de inspiração para iniciativas 
semelhantes em diferentes partes do Brasil, no final do século XIX e 
início do XX. Nesse contexto, por exemplo, foram fundados o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP), em 18943, na capital 

2  Para Francisco Iglésias (2000), o grêmio criou uma maneira de fazer pesquisa no 
Brasil pautada no pragmatismo da história e no cuidado com a documentação. Ao 
refletir sobre a produção historiográfica brasileira entre 1838 e 1931, o autor per-
cebeu que a maioria dos historiadores teve como referência de centro de pesquisa o 
IHGB, seja auxiliando na tarefa de coleta, seleção e conservação de documentos, seja 
na produção de trabalhos vinculados ao Instituto ou independentes. IGLÉSIAS, F. 
Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Cf. também LEONZO, 
1987; GUIMARÃES, 2011.

3  Para Marcelo Lapuente Mahl (2008, p. 28-29), o IHGSP nasceu seguindo os moldes 
do IHGB, porém definiu como missão “apresentar um novo olhar sobre a história 
do Brasil, valorizando especialmente os feitos paulistas e sua influência na história 
do país. Este objetivo se revelou claramente já no primeiro volume da revista, que 
proclamava: “A História de São Paulo é a própria História do Brasil””. Cf. também 
MAHL, 2001.
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paulista, e o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), 
no contexto das comemorações do bicentenário de Cuiabá, em 1919.4

Nesse “panteão de papel”, entre os heróis nacionais os bandeirantes 
têm assumido lugar de destaque, constituindo-se em objeto de jogos 
de memórias, litígios de representatividade, controvérsias e polêmicas 
interpretativas – ora oscilando, como um pêndulo, nos meandros do 
binômio história nacional/história regional. Nos últimos trinta anos, 
os percursos da fabricação da figura “mítica” dos bandeirantes têm sido 
pauta do olhar de historiadores, como Kátia Maria Abud, Luiza Volpato, 
John Manuel Monteiro, Antonio Celso Ferreira, entre outros.5

Acompanhar os caminhos e descaminhos dessa personagem 
histórica nos discursos e imagens forjados pelos diferentes espaços de 
saber/poder tem permitido a compreensão, em múltiplas perspectivas, 
do movimento das identidades na história, articulando memória, cultura, 
política e literatura. Para John Monteiro, esse conjunto de possibilidades 
de abordagem dos bandeirantes justifica-se pela razão dele ocupar lugar de 
proeminência dentre os diversos mitos sobre a formação da nacionalidade 
brasileira: “Desbravador dos sertões incultos, temível conquistador de 
povos selvagens, esta figura heroica marca presença tanto nos manuais 
de história quanto nos monumentos e nos nomes de ruas, estradas e 

4  Além da pesquisa de Lylia Galetti (2012), convém consultar sobre a história do 
IHGMT a tese de doutoramento recentemente defendida por Odemar Leotti (2013).

5  ABUD, 1985; VOLPATO, 1987; MONTEIRO, 2000; FERREIRA, 2002. De 
acordo com Luiza Rios Ricci Volpato (1985, p. 19), o fascínio pelo tema remonta 
ao século XIX e ganha impulso no início do XX: “Esse é o período em que os cafei-
cultores paulistas, impulsionados por um surto de desenvolvimento que o governo 
imperial não tinha como atender [...] ascenderam ao poder através da Proclamação 
da República [...] instalados no poder, os grupos que dirigiam a empresa cafeeira 
colocaram a maquinaria político-administrativa a serviço de seus objetivos [...] foi 
a ideologia da nação veiculada pela visão mítica do bandeirante que possibilitou a 
identificação dos interesses dos cafeicultores paulistas com os interesses nacionais.”
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escolas no Brasil inteiro” (MONTEIRO, 2000, p. 105). Ultrapassando 
ou recuperando os limites de São Paulo, a figura do bandeirante tem-se 
feito presente – de forma persistente – na escrita e ensino da história de/
em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com base nessas considerações, o presente capítulo tem a 
finalidade de discutir como a simbologia do bandeirante se constituiu no 
mito fundador da história de Cuiabá, tendo como representante máximo 
mato-grossense – o cuiabano. Esse mito se cristalizou nas comemorações 
do bicentenário de fundação de Cuiabá, em 1919, buscando o seu passado 
de glória no período colonial, com as descobertas das minas na região, 
pelo bandeirante Paschoal Moreira Cabral. No século XVIII estaria a 
origem nobre da cidade de Cuiabá e Vila Bela (antiga Mato Grosso).

Pretendemos também demonstrar como o mito foi atualizado 
no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), a partir da “Marcha para 
Oeste”, e, em 1970, no regime militar, com o avanço da “fronteira 
agrícola” estabelecida a partir do Plano de Integração Nacional (PIN) e 
dos projetos de colonização de Mato Grosso e da Amazônia.

A construção do mito fundador bandeirante: o bicentenário 
de Cuiabá (1919)

Os filhos de Mato Grosso ainda sentem estuar-
lhes nas veias o vivo sangue daqueles destemerosos 
bandeirantes, que pela sua energia inquebrantável, 
e afoiteza cavalheiresca, integram a base física 
da nacionalidade brasileira, perfazendo o ciclo 
heroico das entradas, e, no dia em que se 
comemora o bicentenário da organização de seu 
primeiro núcleo social, revigora-os a mesma antiga 
fé impávida de seus avós, nos destinos futuros da 
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terra idolatrada em cuja formação colaboraram 
vários do Brasil inteiro, congregados para impeli-
la ao maravilhoso engrandecimento, a que faz jus 
pelos seus ilimitados recursos naturais. [...] Glória, 
pois, aqueles denodados heróis, civilizadores do sertão, 
que tornaram brasileiro, o Estado de Mato Grosso 
(grifo nosso). (O Matto-Grosso, 8.4.1919, p. 1, 
citado por GALETTI, 2012, p. 350).

Publicado na primeira página do jornal O Mato-Grosso, em 1919, 
este artigo foi escrito em comemoração ao bicentenário da fundação de 
Cuiabá. A festa tinha como um de seus objetivos relembrar as origens 
da cidade e de sua gente, simbolizando o início de um novo século na 
história do estado de Mato Grosso e de sua capital.

O articulista também destacou no artigo o descobrimento de 
Mato Grosso como um dos mais “comovedores da sublime epopeia dos 
bandeirantes”, resultando na expansão das fronteiras brasileiras para além 
dos limites definidos pelo Tratado de Tordesilhas. Afirmava ainda que aos 
mato-grossenses, como herdeiros das qualidades inatas dos bandeirantes 
paulistas – “denodados heróis, civilizadores do sertão”, o Brasil devia 
a conservação dessas dilatadas fronteiras, pois conseguiram manter o 
território conquistado como parte integrante da nação.

Essa herança deveria ser vista com orgulho pelo mato-grossense, 
que celebrava o bicentenário de Cuiabá. Na evidência da herança 
bandeirante estava o destino manifesto de Mato Grosso. A experiência 
do passado criava a expectativa de um futuro promissor.

A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, teve sua origem na 
colonização da região Centro-Oeste, por meio das bandeiras ou monções 
paulistas. Sua fundação se deu, basicamente, em razão da descoberta 
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de ouro na região.6 Cuiabá seria uma cidade, conforme destacou Laura 
Antunes Maciel – citando Estevão de Mendonça, “formada irregularmente 
segundo a necessidade e os caprichos da mineração”.

De acordo com Lylia Galetti (2012, p. 321), é no momento de 
comemoração do bicentenário que ganha força e consistência

[...] a elaboração de símbolos distintivos da 
identidade regional – como o hino, o brasão e 
a Carta Geográfica de Mato Grosso, as datas, os 
heróis e grandes personagens redescobertos ou 
alçados a essa condição – que passaram a compor a 
memória histórica e as tradições locais.

Essas personagens passaram a povoar poemas, epopeias, livros, 
manuais escolares, praças, ruas e monumentos, assumindo o papel de 
símbolos da identidade da capital de Mato Grosso.7

Nesse período, Mato Grosso era governado por D. Francisco 
de Aquino Corrêa (1918-1922).8 O acordo para sua nomeação para a 

6  Com base nos escritos de Estevão de Mendonça, Laura Antunes Maciel (1992, p. 
22) afirma que “fundado em 1719, em função da descoberta de ouro, o arraial de 
Cuiabá foi elevado, após oito anos, à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus do 
Cuiabá, e em 1818, através da Carta Régia, transformada em cidade. (...) [Em] 1835, 
(...) pela lei provincial n. 19, Cuiabá foi declarada a nova capital da Província (...)”

7  De acordo com Osvaldo Zorzato (1998,p. 12), nesse período, constituiu-se uma 
historiografia marcadamente memorialista – “seu surgimento está relacionado, num 
primeiro momento, com a necessidade de servir de suporte a uma identidade alme-
jada objetivando afirmar uma suposta peculiaridade, que a um só tempo especifique 
e insira Mato Grosso no cenário nacional [...] os historiadores locais ao procurarem 
substituir a imagem de violência e selvageria atribuída ao mato-grossense pela de 

“revolucionário”, de um lado, contrapõem a imagens externas que lhes são adversas e, 
de outro, buscam reconstruir uma memória que os aproxime, independentemente de 
sua vinculação política, tendo em vista a perpetuação do grupo no controle do estado”.

8  Francisco de Aquino Corrêa (1885-1956) foi arcebispo de Cuiabá e governante de 
Mato Grosso. Além de poeta e escritor, foi o primeiro mato-grossense a pertencer à 
Academia Brasileira de Letras (ABL). Atuou como um dos principais incentivadores 
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presidência do Estado foi uma estratégia de representantes de facções da 
classe dominante local, que disputavam o poder: o Partido Republicano 
Mato-Grossense (PRMG), dirigido pelo coronel Pedro Celestino Corrêa 
da Costa9, e o Partido Republicano Conservador (PRC), então sob o 
comando do deputado federal Aníbal de Toledo.10

No final da década de 1910, a situação política de Mato Grosso 
foi marcada por um clima de caos, visto que a sociedade vivia dividida 
em paixões partidárias, que levavam ao ódio e às lutas fratricidas. Tal 
situação conduziu, em 1917, a uma intervenção do governo federal 
em Mato Grosso.11

Ao analisar as lutas e disputas políticas violentas na Primeira 
República no cenário mato-grossense, Gilmara Yoshihara Franco (2009, 
p. 28-29) observou que a impressão que se tinha era de que o regime 
republicano havia aberto

[...] uma espécie de vácuo de poder, que logo se 
transformou numa luta intensa pelo mando local, 
na qual as facções da elite vão se utilizar amplamente 
de bandos armados para se firmarem no poder.

Acredito que estas lutas ocorreram em duas frentes: 
a primeira pode ser observada nos conflitos armados 

na fundação do Centro Mato-grossense de Letras (CML) e do Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso (IHGMT). Acerca de D. Aquino Corrêa, cf. COMETTI, 
1995; PEDRAÇA, 2010.

9  Pedro Celestino Correa da Costa (1860-1932) foi um militar e político, governando 
Mato Grosso em duas ocasiões.

10  Aníbal Benício de Toledo governou Mato Grosso de 22 de janeiro de 1930 a 30 de 
outubro de 1930. Foi o 11º presidente constitucional, para o quadriênio 1930-1934. 
Esteve à frente da governadoria apenas por nove meses e oito dias, em função dos 
resultados práticos da “Revolução de 1930”.

11  Para uma análise detalhada acerca das disputas políticas em Mato Grosso na Primeira 
República, cf. CORRÊA, 1995; FANAIA, 2010.
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propriamente ditos, nos quais o poder de fogo e 
de arregimentação de homens é que determinavam 
aquele que efetivamente ocuparia o posto de 
mandatário local. As “revoluções” mato-grossenses, 
deflagradas em fins do século XIX, deram mostras 
desses enfrentamentos e dos contornos de disputas 
políticas que eles possuíam. A segunda começou 
a acontecer no início do século XX, a partir de 
ações de intelectuais, com a publicação do Quadro 
Corográfico (1906) e do Álbum Gráfico de Mato 
Grosso (1914) e se intensificou, a partir do governo 
de D. Aquino, em 1918.

De acordo com Lylia Galetti (2012, p. 324-325), o perfil de 
D. Aquino Corrêa como religioso e intelectual casou-se perfeitamente 
com a imagem de um homem “apolítico” e “neutro” diante das disputas 
partidárias. Seu governo daria um tom conciliador e pacificador à sociedade 
mato-grossense e de união de suas lideranças em torno do progresso do 
Estado, iniciando, assim, uma nova etapa na vida política da região.

A conciliação entre lideranças do sul e do norte do Estado – no 
prelúdio republicano – representada pela indicação do bispo D. Aquino 
Corrêa – significava também uma estratégia para se estancar as tentativas 
de transferência da capital e, consequentemente, da sede do poder de 
Cuiabá para Corumbá.12

12  Para Paulo Roberto Cimó Queiroz (2006, p. 156), “no século XIX as elites cuiaba-
nas viram sua posição ameaçada pelo aumento da importância econômica e política 
de Corumbá – cidade que, especialmente depois do final da Guerra do Paraguai 
(1870), foi beneficiada com a liberação da navegação pelo rio Paraguai em direção 
ao estuário do Prata, transformando-se em um importante centro comercial. Além 
disso, enquanto o “Norte” permanecia virtualmente estacionado, em termos de 
incremento populacional e desenvolvimento econômico, todo o Sul recebia, após 
1870, um regular fluxo de migrantes brasileiros (paulistas, mineiros, paranaenses e, 
sobretudo na última década do século XIX, sul-rio-grandenses), além de imigrantes 
estrangeiros, sobretudo paraguaios. Desenvolvia-se, além da pecuária, a economia 
ervateira (ainda que sob o virtual monopólio da Companhia Mate Laranjeira). Fi-
nalmente, em 1914 era completada a ligação ferroviária entre o interior paulista e as 
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Ganha destaque também nesse momento a atuação individual 
de D. Aquino Corrêa, que, além de presidente do Estado, era também 
cantor e poeta das qualidades de sua terra natal, incentivando a criação 
de instituições, como o Instituto Histórico de Mato Grosso (IHMT) e 
o Centro Mato-Grossense de Letras (CML)13, além de alguns símbolos 
que marcariam a identidade mato-grossense, como o brasão de armas e 
o Hino de Mato Grosso – ambos com marcas da simbologia bandeirante. 
Segundo Odemar Leotti (2013, p. 143),

Acontecimentos como a chegada dos sertanistas 
deveriam constituir-se enquanto discurso fundador 
da identidade mato-grossense, legitimando o poder 
político no presente. Assim, ao ato de seu sentido 
local e temporal (dos sertanistas terem vindo em 
busca de apresamento indígena), é acrescentado 
para, em seguida, ligá-lo a outro corpo de escrita, 
estabelecendo uma continuidade histórica e com 
ela a festa que uniria o povo mato-grossense.

Como afirma Lylia Galetti (2012, p. 133), uma reunião foi 
proposta a partir de um pequeno grupo de intelectuais para realizar uma 
comemoração “condigna” do bicentenário de Cuiabá:

margens do rio Paraguai, com a estrada de ferro de Bauru a Porto Esperança (depois 
conhecida como Noroeste, ou NOB). O advento da ferrovia permitiu ao Sul uma 
ligação direta e rápida com os grandes centros do Sudeste brasileiro, notadamente São 
Paulo e Rio de Janeiro (enquanto a população cuiabana continuava a depender da 
difícil navegação dos rios Cuiabá e Paraguai até Porto Esperança, ponto terminal da 
ferrovia). A ferrovia estimulou, enfim, o crescimento de outra potencial concorrente 
da velha Cuiabá: a cidade de Campo Grande, que logo, aliás, suplantaria a própria 
Corumbá na condição de principal polo comercial do Estado”. Para uma análise acerca 
do movimento divisionista em Mato Grosso, cf. BITTAR, 2009; AMARILHA, 2006.

13  Ao longo do tempo, os historiadores – por exemplo, Virgílio Corrêa Filho – do 
IHGMT cuidariam do cultivo da memória conciliadora e de união representada por 
Dom Aquino Corrêa.
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As propostas apresentadas nesta primeira reunião 
expressavam uma dupla preocupação, reveladora 
de uma reação às críticas que reputavam Mato 
Grosso como lugar atrasado e incivilizado: 
mostrar aos próprios mato-grossenses e ao Brasil 
como um todo as potencialidades econômicas do 
estado e, com a mesma veemência, a sua história 
e as suas tradições. Dentre as propostas constava a 
elaboração de um anuário sobre Mato Grosso, cujo 
objetivo era esclarecer as questões limites pendentes 
com outros estados, bem como servir de subsídio 
à confecção de sua carta geográfica. Além disso, 
o anuário deveria propiciar uma apresentação 
condigna de Mato Grosso nas comemorações 
que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

– IHGB – estava organizando em torno do 
centenário da Independência do Brasil.

Ao longo de sua história, Mato Grosso e sua capital foram 
representados como um lugar isolado, distante, atrasado, selvagem, tanto 
por viajantes estrangeiros como por intelectuais dirigentes brasileiros, que 
estiveram na região, ou mesmo por seus próprios habitantes.14

Era um lugar reconhecido por suas dimensões continentais, dotado 
de uma natureza exuberante e rica, abundante em recursos naturais – uma 
característica que ao mesmo tempo barrava o seu avanço civilizatório. 
O distante Estado era visto, sempre, como aquém do mundo civilizado, 
moderno e desenvolvido – ou seja, o Brasil (“oficial”) do litoral.

Para Galetti (2012, p. 277), eram ambivalentes as representações 
sobre Mato Grosso nesse período: 

14  Em artigo publicado na Revista Eletrônica Documento/Monumento, Renilson Rosa 
Ribeiro (2013) evidenciou essa visão depreciativa de Mato Grosso a partir da narrativa 
do historiador sorocabano Francisco Adolfo de Varnhagen, na obra História geral do 
Brazil, publicada em dois tomos respectivamente em 1854 e 1857.
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[...] ora vista como um reduto da barbárie, ora como 
um vasto território à espera de ser incorporado 
ao Brasil, uma fronteira interna a ser povoada e 
colonizada, e ainda como uma região onde vivia 
um dos exemplares mais acabados do tipo nacional 
autenticamente brasileiro – o sertanejo – e na 
qual hábitos, costumes e tradições genuinamente 
nacionais haviam sido preservados.

Foi, sobretudo, em torno da comemoração do bicentenário da 
fundação de Cuiabá, em 1919, cujos preparativos iniciaram em 1918, 
que se estimulou uma profunda onda ufanista de exaltação à terra e ao 
homem mato-grossense, elaborando, assim, nesse momento, um “mito 
fundador”. A sua origem estava no bandeirante paulista, tendo como 
representante máximo desta linhagem o cuiabano. Segundo Laura Antunes 
Maciel (1992, p. 64-65), o cuiabano

[...] descendente direto dos audazes bandeirantes 
paulistas, os responsáveis, por sua vez, pela 
chegada da civilização até o mais recôndito dos 
sertões, pela conquista do território aos índios 
bravios e pela definição e defesa das fronteiras mais 
ocidentais do país. Toda a glória e todo o orgulho 
do “ser matogrossense” estavam então vinculados 
à sua origem, deles decorrendo sua intrepidez, sua 
coragem e seus altos ideais. Alia-se, ao mito da 
origem, a lembrança dos tempos passados, em que 
Cuiabá teria surgido como o “eldorado” brasileiro 
onde o ouro brotava do chão sem o menor esforço.

Na leitura da referida autora, presos a esse passado glorioso e ao 
culto de suas tradições (inventadas), Cuiabá e seus habitantes teriam 
resistido, esquecido pelo restante da nação brasileira, isolados e entregues 
a própria sorte. Assim, dentro dessa perspectiva, “Cuiabá representaria o 
último marco e a sentinela mais avançada da “nacionalidade”:
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Esse isolamento forçado, com o qual Cuiabá teria 
sido obrigada a conviver durante aproximadamente 
dois séculos, aparece como o resultado da audácia 
bandeirante que, para manter as fronteiras 
nacionais, não se intimidou com o vazio, o deserto 
e o insulamento dos sertões e serviu para justificar 
o atraso da capital mato-grossense. Esse discurso 
épico, presente desde os primeiros cronistas 
coloniais, impregnou de tal forma o pensamento 
e o imaginário dessa sociedade que acabou sendo 
assumido integralmente pela historiografia 
regional, moldando representações do tempo e 
do espaço que permanecem inalterados até hoje. 
(MACIEL, 1992, p. 95 – nota de rodapé).15

A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (2002, p. 29), ao discutir 
o “mito de Paris”, em sua obra O imaginário da cidade, através de Jean 
Caillois, conferiu ao escritor Honoré de Balzac a responsabilidade de 
ser um dos primeiros a admitir a existência dos mitos modernos e o 
seu poder: que são sentidos como imaginários e aparecem como uma 
realidade de força indiscutível”:

As pessoas são levadas a aceitá-los, mesmo sem 
pensar, como uma representação que adquire 
força de real. Isso em parte se dá não só pelas 
estratégias de convencimento ou os artifícios 
da ilusão postos em prática pelo imaginário 
social, mas principalmente por corresponderem 
a uma sensibilidade coletiva, historicamente 
vivenciada e transmitida que encontra repercussão 

15  Diversos trabalhos têm discutido essa questão do isolamento a partir das seguintes 
perspectivas: 1) uma representação – cf. GALETTI, 2012; um mito – cf. GARCIA, 
2003; 3) defesa da tese do isolamento – cf. VOLPATO, L. R. R. A conquista da terra 
no universo da pobreza: a formação da fronteira oeste do Brasil; 4) defesa da tese do 
não isolamento – cf. LENHARO, 1982; BORGES, 2001. Em relação a produção 
historiográfica de/sobre Mato Grosso – dentro e fora da academia – ao longo do século 
XX, cf. ZORZATO, 1998; QUEIROZ, 2006; PERARO; BORGES; JOANONI 
NETO, 2011; AMEDI, 2012; JESUS, 2012.
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diante da cotidianidade daqueles que habitam 
uma grande cidade ou desejariam vivenciá-la. 
(PESAVENTO, 2002, p. 30).

O mito como representação do real, de acordo com Jean Caillois,

[...] colocar-se-ia no centro da concepção 
contemporânea do imaginário social: 
corresponderia àquele “outro lado” do real, por 
vezes mais real do que o “real concreto” e que não 
apenas vai ao encontro e responde às sensibilidades 
e sociabilidades do vivido, quanto é, por sua vez, 
matriz orientadora e normalizadora de práticas 
sociais e dos valores e opiniões que pautam a 
conduta. (PESAVENTO, 2002, 30).

A preocupação com a exaltação à terra e ao homem mato-grossense, 
e a elaboração de um mito fundador bandeirante, se deveu a um outro 
fator: o afastamento do fantasma da transferência da capital de Mato Grosso. 
No decorrer do século XX, em seus primeiros anos, Cuiabá vivenciou a 
iminência da perda da sua condição de capital16, principalmente em 1914, 

16  Jornais do começo do século relatavam certo pessimismo em relação ao futuro 
de Cuiabá e até mesmo de uma possível perda da sua condição de capital faziam 
parte das suas preocupações. O texto a seguir denota a “decepção” dos cuiabanos e 
certa “impotência” quando se viram excluídos do traçado da ferrovia. Diziam que a 

“bancarrota seria fatal”: “Este mal que se nos avizinha temível [...] é a decadência de 
nossa Cuiabá [...] o simples movimento nosso é insuficiente para sustentar a nossa 
hegemonia. O ser capital somente não impedir-nos-á a decadência que em breve 
estará entrando pelo mesmo porto onde saíram o nosso progresso e a nossa vida, a 
bancarrota será fatal [...] Eis-nos então, reduzidos a simples espectadores de uma 
cena triste, acabrunhadora [...]. É mister que nos empenhemos contra essa ideia. Não 
resta dúvida alguma que o sul que também é nosso, progredirá imensamente. Mas 
do que serve isso se tem de despir-se um santo para cobrir outro? Nada mais é que 
suma injustiça, quanto mais sendo o sul uma zona que independe de qualquer auxílio 
(pelas suas riquezas naturais e maior proximidade com São Paulo) tem-se mantido 
e adiantado bastante; e não assim a zona norte”. O Cruzeiro. Cuiabá, 16.4.1908, p. 
1, citado por BITTAR, 2009, v. 1, p. 58-59.
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com a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil à região sul do Estado.17 
Em razão das diferenças históricas que existiam entre o sul e o norte do 
Estado, o desvio do traçado da ferrovia só fez acirrá-las.18

Para as elites do norte, as duas primeiras décadas do século XX 
configuraram-se como um período de incertezas, angústias e medos em 
relação ao futuro do Estado. Esse foi também um momento em que 
foram mobilizadas as energias intelectuais e afetivas desses setores, no 
sentido de redefinição de sua identidade coletiva.

Três meses depois de oficializar o seu apoio às festas do 
bicentenário, D. Aquino Corrêa enviou, à Assembleia Legislativa, 
um projeto de lei propondo a criação de um brasão de armas para 
Mato Grosso. Na justificativa do projeto, seu autor lembrava que era 
oportuna tal aprovação quando o Estado se preparava para comemorar 
os duzentos anos do início de sua história épica. Conforme cotejou Lylia 
Galetti na documentação da Assembleia Legislativa, o brasão tinha o  
seguinte desenho:

Um escudo português [...] sobre o qual assenta, 
lado a lado, um morro de ouro... O resto do 
escudo é um céu de bleu sobre o qual domina 
[...] a peça heráldica ultimamente consagrada no 
brasão da cidade de São Paulo, como símbolo 

17  Fernando Tadeu de Miranda Borges (2005, p. 400), em seu livro Esperando o trem: 
sonhos e esperanças de Cuiabá, afirma que “foram muitas as lutas travadas para 
Cuiabá manter sua situação de capital, principalmente depois que o trem chegou ao 
sul mato-grossense. Aliás, Cuiabá só se manteve como capital, conforme opinião de 
Júlio De Lamonica Freire, devido a sua posição geográfica e um pouco pela teimosia, e 
Campo Grande, que lutara tanto para ser a capital de Mato Grosso, se tornou capital, 
apenas quando adquiriu as condições, mas de um outro Estado”.

18  No projeto original, o traçado da linha de ferro Noroeste do Brasil iria de Bauru 
(SP) à Cuiabá (MT). Para saber acerca da história da E. F. Noroeste do Brasil, cf. 
QUEIROZ, 2004. Sobre o sonho dos cuiabanos e a espera deles pelo trem que nunca 
chegou. Cf. BORGES, 2005.
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bandeirante, símbolo este que consiste em um 
braço armado a empunhar uma bandeira com a 
flâmula quadridentada e ornada com a cruz de 
Cristo... O escudo tem por timbre uma fênix de 
ouro a renascer de sua imortalidade [...] e por 
suporte dois ramos floridos, um de seringueira e 
outro de erva mate, enlaçados por uma fita que 
traz a legenda: vistute plusquam auru [confiemos 
na virtude, mais que no ouro].19

Observamos nessa mensagem como a figura do bandeirante vai 
sendo construída para se tornar parte da memória mato-grossense: os 
herdeiros legítimos da tradição do bandeirante paulista. Estes “destemidos” 
homens de estirpe vigorosa – a partir desse discurso – teriam aberto as 
portas da civilização para esta região, brotando nos confins do sertão 
bons frutos: o mato-grossense.

A exaltação à natureza, à tradição e ao progresso seriam as marcas 
fundamentais dessa fabricação. O silenciamento e a desconsideração 
das etnias indígenas – representadas como selvagens e que seriam um 
empecilho à civilização – também ficou marcado nessa fabricação do 
mito fundacional bandeirante.

Cabe destacar, segundo Ana Cláudia Pacheco (2008, p. 11), 
que o braço armado no brasão de Mato Grosso é o mesmo que aparece 
no da cidade de São Paulo, reforçando, portanto, a referência à figura 
do bandeirante e também ao peso da narrativa paulista nas tramas dos 
enredos mato-grossense.

De acordo com Odemar Leotti (2013, p. 152),

19  Livro de Registros de Atas das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 
1916-1919, n. de página ilegível. IMPL, Série Atas, citado por GALETTI (2012, p. 
334). Em relação à influência da figura do bandeirante na tentativa de formação da 
identidade mato-grossense na produção historiográfica de Virgílio Corrêa Filho e na 
poesia do bispo D. Aquino Corrêa, cf. PACHECO, 2008; PACHECO NETO, 2011.
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O brasão das armas criado por Dom Francisco 
de Aquino que também compôs o Hino de 
Mato Grosso deixa marcado um discurso de 
superioridade do projeto colonizador sobre 
as culturas locais que vai marcar a história das 
relações sociais. Ficará nítida a transferência de um 
discurso racista para as relações entre as diferentes 
camadas da população. Essas hierarquias também 
estiveram presentes na narrativa do IHGMT.

Foi também criado nesse período, para as comemorações do 
bicentenário de Cuiabá, outro símbolo da identidade mato-grossense foi 
o Hino de Mato Grosso, escolhido pela Comissão Promotora dos Festejos, 
por intermédio de um concurso. A composição vencedora foi a de autoria 
do presidente D. Aquino Corrêa, o que gerou alguns protestos.

Executado pela primeira vez na comemoração do bicentenário, o 
hino popularizou uma imagem “positiva” do Estado, a partir dos valores 
e ideais que o bispo-presidente achava importante incutir na alma dos 
mato-grossenses:

Limitando qual novo colosso
O ocidente do imenso Brasil,
Eis aqui sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil,
Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outro não há,
Que o valor de imortais bandeirantes,
Conquistou do feroz Paiaguá!

Salve a Terra de amor
Terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral,
Chova o Céu dos seus dons o tesouro, 
sobre ti bela terra natal! (refrão) 

Dos teus bravos a glória se expande
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De Dourados até Corumbá; 
O ouro deu-te renome tão grande, 
Porém mais nosso amor te dará! 
Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união, 
Teu progresso imortal como a fênix
Que timbra o teu nobre brasão!20

O hino seria uma espécie de síntese do conteúdo simbólico do 
brasão de armas e ampliava o tom ufanista de exaltação da terra e do 
povo mato-grossense.

Para Laura Antunes Maciel, a passagem do bicentenário foi 
propícia para acrescentar mais alguns elementos e símbolos ao ideário 
da tradição, caros aos mato-grossenses “legítimos”, descendentes dos 

“civilizadores do sertão” – os bandeirantes. Dessa forma,

Tem início um movimento em torno da criação ou 
retomada de símbolos, alguns sepultados desde o 
período colonial, que, sob nova roupagem, fossem 
capazes de produzir uma identidade comum a 
todos os mato-grossenses. Assim, datam desse 
momento a composição do Hino do Estado 
de Mato Grosso e a recriação do seu Brasão de 
Armas, insistentemente utilizados, durante os anos 
posteriores ao bicentenário, nas festas cívicas, nas 

20  A letra completa do hino pode ser encontrada em diversas publicações oficiais. 
Recentemente recebeu uma adaptação – mesclando diferentes ritmos – em uma 
peça produzida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Pequena e Médias Empresas 
(SEBRAE). Ali se manteve a vinculação com a mensagem do mito bandeirante, mas 
se deu destaque para os potenciais do agronegócio do novo Mato Grosso e seus novos 
protagonistas. O vídeo está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=En-
dWQPsoV3o. Acesso em: 30.4.2014. Ao analisar a letra do hino, Odemar Leotti 
teceu as seguintes considerações: ‘Quanto à mensagem que o hino procura passar é 
a do registro negativo das culturas locais e o enaltecimento da memória do passado 
ligado ao ouro. Ele simbolizava toda a razão da origem criada. Era pronunciada 
como a “terra das minas faiscantes” que foi considerado como o Eldorado que só 
foi possível graças aos “imortais bandeirantes que conquistaram ao feroz paiaguá.”” 
(LEOTTI, 2013, p. 152).

http://www.youtube.com/watch?v=EndWQPsoV3o
http://www.youtube.com/watch?v=EndWQPsoV3o
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publicações oficiais ou não, nas representações do 
estado, nas exposições nacionais e internacionais, 
ou em qualquer ato público dali por diante. 
(MACIEL, 1992, p. 124).

A retomada destes símbolos está relacionada ao momento em 
que se passou a veicular e propagandear, na imprensa nacional, imagens 
positivas de Mato Grosso. A representação do atraso e do isolamento deu 
lugar à imagem de um Mato Grosso grande e moderno, especialmente sua 
capital. Divulgar seu progresso e desenvolvimento, suas potencialidades 
econômicas e seu grau de civilização e cultura das cidades e de sua 
população foi a estratégia para mostrar, à opinião pública brasileira, 
o “novo” Mato Grosso (LEOTTI, 2013, p. 1020. Nesse sentido, o 
ideal de modernização e a criação e retomada de símbolos da tradição 
mato-grossense foram elementos importantes para a produção de uma 
identidade comum a todos os mato-grossenses.21

Ao destacar a eloquência da imagem do bandeirante no imaginário 
nacional e regional, Luiza Rios Ricci Volpato (1985, p. 17) observou que:

[...] essa mítica está tão amplamente divulgada e tão 
profundamente enraizada, que faz parte do senso 
comum e é tida e aceita como correta e definitiva. 
Ela permeia praticamente toda a literatura sobre o 
assunto e dificulta a busca de uma interpretação 
crítica do fenômeno bandeirantista.

21  Cf. AYALA; SIMON, 1914. Com uma tiragem de 3000 exemplares, o álbum foi 
publicado em Hamburgo na Alemanha. O objetivo segundo os organizadores era 
fazer propaganda do estado de Mato Grosso, dentro e fora do Brasil, divulgando a sua 
modernidade. Os assuntos abordados, a organização e as inúmeras ilustrações propõem 
demonstrar o grau de desenvolvimento e progresso do Estado. Cf. LOPES, 2009.
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Abordaremos, a seguir, duas instituições que foram importantes 
na constituição de uma identidade regional a partir do mito 
fundador bandeirante.22

A força e o fardo da cidade letrada: a fundação do Instituto Histórico 
de Mato Grosso e do Centro Mato-Grossense de Letras

Vai fazer dois seculos que a monção de Paschoal 
Moreira Cabral, enfiando a barra do Coxipó-mirim, 
numa sublime arrancada para o desconhecido, foi 
cravar então no mais fundo coração da America 
do Sul, as quinas de Portugal e os symbolos 
daquella religião, que havia 300 annos, vinham 
desvendando os mysterios tenebrosos do mar e do 
sertão, na trepidação alviçareira das velas brancas 
ou na penetração heroica das bandeiras sertanejas. 
(Bicentenario – Mensagem do Presidente, 
18.5.1919. RIHGMT. Cuiabá, vol. I, 1919, p. 14).

A fundação de duas instituições – o Instituto Histórico de 
Mato Grosso (1919) e o Centro Mato-Grossense de Letras (1921) – 
desempenharia um papel fundamental nesse momento de redefinição da 
identidade regional. O primeiro, tendo como objetivo preservar a memória 
e as tradições locais e, o segundo, voltado para a produção literária sobre 
temas regionais – ambos com características fortemente nacionalistas.

Segundo Osvaldo Zorzato (1998, p. 8), os dilemas e impasses 
acerca da necessidade de construção da identidade nacional brasileira – 
que assombravam os letrados do IHGB no século XIX – continuavam 

22  De acordo com Claudio Vasconcelos (1999, p 17), “historiadores de diferentes 
correntes historiográficas que abordam a história de Mato Grosso [...] parecem partir 
de uma afirmação comum: a história de Mato Grosso começou com as incursões 
bandeirantes.”
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latentes no século seguinte. As primeiras décadas do regime republicano, 
permeadas pelas contendas políticas entre as elites regionais, davam o tom 
das disputas identitárias. O mosaico que delineava o retrato da nação 
dependia das cores locais. As forças políticas regionalizadas desejavam 
construir sua própria memória e atrelá-la à narrativa da nação – o que 
não era tarefa pacífica. É dentro dessa lógica – enfrentamentos e disputas 
dentro e fora das raias de Mato Grosso – que o IHGMT teve sua origem. 
Era necessário reordenar o passado – tempo, sujeitos e fatos históricos – 
em nome da identidade de um povo: o enterro do estigma da barbárie 
e a emergência dos destemidos e patriotas mato-grossenses, sentinelas 
das fronteiras, descendentes dos bandeirantes.23

Na leitura de Marcos Lobato Martins (2008, p. 140-141), ao 
longo do século XIX e primeiras décadas do século passado, a escrita da 
história regional no Brasil esteve vinculada aos trabalhos de memorialistas 
e historiadores do IHGB e de seus congêneres locais, como o IHMT. 
Nesse período, vivenciou-se o apogeu das chamadas “corografias”,

[...] escritas quase sempre por membros dos 
institutos históricos, pessoas bem situadas nas 
hierarquias sociais e políticas de suas épocas. 
As corografias eram monografias municipais 
e regionais, que misturavam história, tradição 
e memória coletiva. Esses trabalhos tomavam 
como fundamento espaços bem recortados 

23  Estatutos. RIHGMT. Cuiabá, vol. I, 1919, p. 8. Em larga medida, os letrados 
do IHGMT seguiam os passos do seu congênere paulista – reforçando a epopeia 
bandeirante como os grandes protagonistas da história do Brasil. Segundo Antonio 
Celso Ferreira, no IHGSP, “seja nas biografias, seja nas genealogias, buscava-se a 
construção de trajetórias comuns, responsáveis por grandes realizações, individuais 
ou clânicas, fazendo-as transcender os marcos da própria colonização, com base no 
recuo a um passado longínquo europeu. A nobilitação das personagens revela a am-
bição de fixar uma epopeia paulista, sustentada por indivíduos aos quais se atribuía 
uma força superior.” (FERREIRA, 2002, p. 128).
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politicamente, que eram estudados em si mesmos. 
O relacionamento do “nacional” com o “regional” 
e o “local” era reduzido à descrição de impactos 
de grandes acontecimentos da história do país nos 
espaços subnacionais. A narrativa, a seleção e o 
encadeamento dos fatos, a referência recorrente 
a determinados tipos de personagens, tudo isso 
objetivava mostrar que a região é o resultado do 
protagonismo de figuras extraordinárias. Muitas 
vezes, os corógrafos tenderam a considerar as 
regiões e seus povos como dotados de características 
definidas e perenes, configurando um contexto 
histórico imutável.

O Instituto era o presente mais útil que se poderia oferecer à 
terra mato-grossense, na ocasião em que se anunciava um novo século 
de sua história. Os compromissos da instituição estavam expostos logo 
no artigo 1º dos seus Estatutos:

O Instituto Historico de Matto-Grosso tem por 
fim colligir, methodizar, publicar ou archivar os 
documentos concernentes á historia, geographia 
e archeologia de Matto-Grosso, bem como á 
ethonographia dos seus indigenas e á biographia 
dos seus illustres.24

Para o primeiro secretário, Philogônio de Paula Correa25, em 
seu discurso na sessão solene de inauguração do grêmio, o IHMT tinha 
nobre missão de

24  Nesse sentido, suas diretrizes não diferiram das apresentadas pelo IHGB, em 1838. 
Cf. GUIMARÃES, 2011, capítulo 2.

25  Philogônio de Paula Corrêa (1886-1952) foi professor, historiador, parlamentar 
e acadêmico. Atuou como docente do Liceu Cuiabano. Foi um dos fundadores do 
IHGMT e do CML que se tornaria mais tarde a Academia Mato-Grossense de Letras. 
Como político, Philogônio assumiu as funções vereador, deputado estadual e suplente 
do senador Filinto Müller. Nos anos em que atuou na classe política, tratou de temas 
importantes como a disputa territorial entre Mato Grosso e Goiás e questão separatista 
que já criava as primeiras rixas entre campo-grandenses (sul) e cuiabanos (norte).
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[...] tornar bem conhecidos a nossa grandeza e 
a nossa raça. E’ immortalizar os feitos dos que 
se foram, é immortalizar os heróes, é escolher 
modelos para o futuro. Glória á nação que não 
deixa apagar a memoria dos seus beneméritos.26

Para Galetti (2012, p. 356), o mato-grossense puro, sob a ótica 
do IHGMT, era um produto genuíno do bandeirante e do Guaicuru. 
Formado ao longo do período colonial, quando Mato Grosso teria ficado 
isolado do resto do Brasil. Esse mato-grossense autêntico personificava 
o tipo nacional verdadeiramente brasileiro.

Com a fundação do IHGMT, em oito de abril de 1919, ficaram 
mais evidentes os esforços materiais e intelectuais no sentido de realçar o 
valor histórico e político de Cuiabá, como cidade-mãe de Mato Grosso, 
e dos cuiabanos como os representantes mais autênticos da raça mato-
grossense. Como já dito, por essa época, a mudança da capital de Cuiabá 
para Corumbá ou Campo Grande era para muitos cuiabanos uma  
ameaça real.27

A velha cidade colonial, descrita nos jornais à época como “um 
triste enfermo” por fugir aos padrões europeus de metrópole, era defendida 
pela sua elite letrada e política em nome de um passado (inventado) 

26  Discurso proferido pelo orador official, Professor Philogonio de Paula Corrêa, 1º 
secretario do Instituto. RIHGMT. Cuiabá, vol. II, 1919, p. 8.

27  A perda da condição de capital era um fantasma que assombrava Cuiabá desde os 
tempos coloniais. No artigo Boatos e sugestões revoltosas, Nauk Maria de Jesus (2007, 
p. 276) avalia as condições políticas da capitania ao longo da segunda metade do 
século XVIII, procurando evidenciar as motivações da política do poder metropoli-
tano na fronteira oeste da Colônia. Neste sentido, a autora discorre sobre as disputas 
presentes na definição de Vila Bela como capital da capitania de Mato Grosso pela 
Coroa, contrariando os anseios de Vila Real do Cuiabá e dos arraiais de São Francisco 
Xavier e Santa Ana que almejavam “ser escolhidos para sediar a cabeça do governo”.
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glorioso, de um presente (ressentido) de conciliação e de um futuro 
(desejado) de progresso.

Nesse sentido, as comemorações do bicentenário e a instalação 
do IHMT constituíram um momento privilegiado de defesa da sua 
condição de capital política, intelectual e histórica do Estado. Cuiabá 
transformava-se, naquele momento, na síntese, ou melhor, no coração, 
de Mato Grosso.

Em relação à criação das duas instituições, Laura Antunes Maciel 
(1992, p. 132) tece as seguintes considerações:

De um lado, escolhe-se o que e como 
lembrar, ordenando o passado e definindo 
suas possibilidades e aliados, construindo uma 
memória comum a todos os mato-grossenses. De 
outro, esse movimento elege o responsável pela 
guarda desse passado: o cuiabano. Descendente 
direto dos bandeirantes paulistas, ele constituiria 
o verdadeiro mato-grossense.

Dessa forma, operando uma reconstrução seletiva 
do passado, busca-se construir, ao mesmo tempo, 
o seu legítimo herdeiro e o outro, o excluído 
dessa história. E esse outro, em alguns momentos, 
podia ser tanto os demais nascidos em Mato 
Grosso, principalmente no sul do estado, quanto 
os “paus-rodados”, os que vieram de outros 
estados brasileiros e que em nenhum momento 
confundem-se com os “da terra”.

Ao longo do século XX, a produção do IHMT reforçou e 
aprofundou as linhas balizadoras do enredo histórico delimitado durante 
a primeira década de sua existência.
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No anseio de individualizar Mato Grosso e sua gente, marca da 
conjuntura dos anos 1918-1922, foi fundado também o Centro Mato-
Grossense de Letras (CML), em 1921, tendo como presidente de honra 
D. Aquino Corrêa28. Reunindo boa parte dos membros do Instituto 
Histórico, o principal objetivo do CML era promover e incentivar a 
cultura literária no estado de Mato Grosso e estimular as tendências 
literárias regionalistas, o estudo dos costumes, expressões artísticas e 
variantes dialetais existentes no Estado.

O bacharel e literato José de Mesquita (1941, p. 8-9), que foi 
seu primeiro Presidente, descreveu o evento de fundação do CML com 
pompa e júbilo, destacando o seu papel como responsável pela elevação 
da cultura mato-grossense:

A sessão de instalação solene do “Centro” se 
efetuou, em memorável tertúlia, no dia 7 de 
Setembro de 1921, no salão nobre do Palácio da 
Instrução, presidida pelo próprio Chefe do Estado, 
e seu Presidente de honra, D. Aquino Corrêa, 
que produziu uma oração magistral, traçando os 
rumos e o programa da novel sociedade. Logo no 
ano seguinte lançou o “Centro” a sua “Revista”, 
de que foram publicados com rara pontualidade, 
22 números – de 1922 a 1932 – e deu início à 
série de conferências e estudos, que, proferidas 
em animadas e concorridas sessões lítero-musicais, 
muito têm contribuído para a elevação da cultura 
e do bom gosto no seio da gente cuiabana.

Com produções de caráter ufanista, o CML contribuiu com a 
elaboração de elementos da identidade regional. Apesar de não ficar restrita 
a esses temas, a revista do Centro lhe dedicou um espaço significativo:

28  Francisco de Aquino Corrêa (1885-1956) foi arcebispo de Cuiabá e governante de 
Mato Grosso. Além de poeta e escritor, foi o primeiro mato-grossense a pertencer à 
Academia Brasileira de Letras (ABL). Tornou-se um dos principais incentivadores à 
fundação da CML e do IHGMT.

http://pt.wikipedia.org/wiki/1885
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Mato-grossense_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_Mato_Grosso
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A natureza regional, eventos e personagens já 
consagrados na memória histórica local – o 
elogio ao bandeirante, a conquista do território, 
a luta contra a barbárie dos sertões, entre 
outros – foram frequentemente enfocados 
em textos de caráter historiográfico e literário. 
(GALETTI, 2012, p. 361).

O controle dessas duas instituições ficou a cargo de intelectuais 
nortistas. No IHMT e no CML a relação saber-poder era exercida de 
forma emblemática na fabricação do “ethos” do mato-grossense desejado. 
Foram seus membros que compuseram a base da representação nativa 
da identidade regional, a partir de uma determinada memória histórica. 
De acordo com Lylia Galetti (2012, p. 363),

[...] esta memória insere Mato Grosso na grande 
narrativa da nação brasileira, definindo para a região 
um papel específico na formação da nacionalidade 
que ultrapassa o de ser um mero apêndice da 
epopeia bandeirante. Assim, se a fundação de 
Cuiabá e a expansão territorial brasileira eram 
exemplos da energia e do vigor dos paulistas em 
sua arrancada para o Oeste, a continuidade desta 
obra, como a fundação de Vila Bela e toda a luta 
de fronteiras do século XVIII, se devia também aos 
autênticos mato-grossenses – os cuiabanos.

Herdeiros do sangue bandeirante sim, mas jamais 
na categoria de filhos espúrios que já não possuíam 
as mesmas qualidades de seus pais [...]

Destacou-se, nesse período, de fundação a atuação de Virgílio 
Corrêa Filho29, sócio-fundador do IHMT e do CML e um dos intelectuais 

29  Virgílio Alves Correia Filho (1887-1973) foi engenheiro, jornalista e historiador. 
Secretário geral do Estado de Mato Grosso (1922-1926). Secretário geral do Conselho 
Nacional de Geografia (1950 e 1956), membro da CML, dos institutos históricos 
estaduais, da Academia Portuguesa de História. Foi também membro efetivo do 
IHGB (1931); onde ocupou as funções de primeiro secretário e 3º vice-presidente. 
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de maior projeção fora do Estado. Virgílio Corrêa foi figura imprescindível 
na construção de uma identidade mato-grossense para a formação e 
consolidação de uma unidade nacional. Suas publicações evocavam 
diretamente a figura do bandeirante como um personagem central na 
formação da sociedade mato-grossense, dando ênfase à ascendência 
bandeirante do cuiabano.30

Sua intensa produção e projeção nacional, bem como sua atuação 
em instituições de relevo no campo da história e geografia, como o 
IHGB e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fez 
com que Corrêa Filho cumprisse a “missão de engrandecer Mato Grosso” 
no cenário nacional, contribuindo para sua representação regional. 
(GALETTI, 2012, p. 363).

Virgílio recebeu de D. Aquino Corrêa, em 1922, à época presidente 
do estado de Mato Grosso, a incumbência de escrever uma memória 
sobre Mato Grosso, em comemoração ao centenário de independência 
do Brasil: Mato Grosso.

Gilmara Yoshihara Franco (2009, p. 58), ao analisar esta obra de 
Virgílio Corrêa Filho, descreveu como o autor defendia não só a primazia 
cuiabana, como também uma espécie de culto exacerbado à cidade e ao 
povo da capital mato-grossense.31

Colaborou no Jornal do Comércio, na Revista Brasileira de Geografia, na Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

30  Para saber sobre a atuação de Virgílio Corrêa Filho no IHGMT e na historiografia 
mato-grossense, cf. TRINDADE, 2001; FRANCO, 2009; LEOTTI, 2013.

31  Segundo Franco (2009, p. 51), Lenine Póvoas e Valmir Batista Corrêa se referiam 
ao termo “cuiabanidade” ou “cuiabania” como uma espécie de sentimento ou uma 
valorização do passado de Mato Grosso. “Esse sentimento está ligado à historicidade 
de Cuiabá, epicentro regional, de onde tudo emanava e para onde tudo acabava con-
vergindo, desde os primeiros achados auríferos, ocorridos no início do século XVIII.”
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Na perspectiva de Virgílio Correa Filho (1920, p. 258), os 
cuiabanos cumpriram a

[...] incomparável missão histórica de fecundar, 
com o seu esforço, a terra maravilhosa com 
que os nossos avôs integraram a base physica 
da nacionalidade brasileira, distendendo-lhe as 
raias até a baixada guaporéana. [...] A arrojada 
bravura dos conquistadores não desmereceu no 
heroísmo incessante, posto menos dramático, dos 
povoadores do sertão.

De acordo com Gilmara Franco (2009, p. 59), por meio de 
sua estreita aproximação com uma parcela da oligarquia do norte do 
Estado, perceptível em sua escrita, o autor pretendeu ligar o passado 
ao presente, tendo como fio condutor a memória mato-grossense. Por 
último, verificou-se um ufanismo “destinado a identificar Cuiabá como 
gênese e síntese, em todos os sentidos, de Mato Grosso”.

Para Vilma Trindade (2001, p. 14), o ingresso de Virgílio Corrêa 
Filho no IHGMT contribuiu de forma marcante para a criação de uma 
identidade mato-grossense:

[...] construída com o objetivo de evidenciar a 
importância de Mato Grosso para a formação e 
consolidação da unidade nacional. As diversas 
publicações de sua autoria cumpriram os desígnios 
de D. Aquino, Bispo e Presidente do Estado de 
Mato Grosso, além de presidente fundador daquele 
Instituto, à época preocupado com a constituição 
de um corpo de “apóstolos de um patriotismo 
iluminado e sadio”, que deveria comprometer-se 
com a preservação da “memória nacional”.

Intelectuais da estirpe de D. Aquino Corrêa e Virgílio Corrêa 
Filho, arregimentados em espaços como o IHGMT e movimentando-se 
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entre diferentes campos disciplinares, foram, nas primeiras décadas da 
República, os porta-vozes do discurso da modernização:

Tais intelectuais assumem, de modo obsessivo, o 
desafio de modernizar uma sociedade saída da 
escravidão e do regime monárquico, considerados, 
com intensidades que variavam conforme a adesão 
ou a aceitação do republicanismo, responsáveis, 
em grande medida, pelo “atraso” em que o país se 
encontrava. (GOMES, 2009, p. 25).

As décadas de 1930 e 1940 foram de extrema importância na 
atualização do mito bandeirante, na medida em que a proposta do 
governo de Getúlio Vargas – o “imperialismo pra dentro”, a fim de 
integrar os “espaços vazios” ao mercado mundial, com especialidade 
para os da Amazônia, ia ao encontro dos anseios da elite mato-grossense 
pelo progresso e desenvolvimento da região. Nesse período, o lema 
bandeirante se recompõe com toda a força, na medida em que romperia 
com o “isolamento” da região e daria força ao discurso do IHMT – do 
Oeste, como lócus da brasilidade.

Cuiabá, a “Marcha para Oeste” e a atualização do mito 
bandeirante na era Vargas

A civilização é como sol brilhante.
Que sai do berço em flor de rosas do levante.

E vai, sempre para oeste, o zênite atingir.
A marcha para oeste é marcha para a altura

É marcha para o azul, para onde mais fulgura
O progresso a irradiar na glória do porvir.

(CORRÊA, 1940, p. 9)

Durante a saudação de fim de ano ao povo brasileiro, o presidente 
Getúlio Vargas anunciou o programa de colonização denominado “Marcha 
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para Oeste”. Em mensagem radiofônica, transmitida por todo o território 
nacional, o chefe do governo conclamava o povo brasileiro a rumar para 
o oeste em busca de oportunidades e descoberta de um novo Brasil, que 
outrora explorado pelos bandeirantes, encontrava-se esquecido.

Para Getúlio Vargas,

O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para 
Oeste. No século XVIII de lá jorrou a caudal de 
ouro que transbordou na Europa e fez da América 
o continente das cobiças e tentativas aventurosas. 
E lá teremos de ir buscar: os vales férteis e vastos, o 
produto das culturas variadas e fartas; das estradas 
de terra, o metal com que forjara os instrumentos 
da nossa defesa e de nosso progresso industrial.

Para tanto, empenharemos todas as energias 
disponíveis. Não será, certamente, obra de uma 
única geração, mas é a que tem de ser feita, e ao 
seu início queremos, por isso, consagrar o melhor 
dos nossos esforços.32

A referência, no discurso varguista, à “Marcha para Oeste”, 
proferido no dia 31 de dezembro de 1937, foi essencial para potencializar 
o discurso bandeirante do IHGMT, conforme o próprio poema de título 
homônimo de D. Aquino Corrêa evidenciado à época. Para Lylia Galetti 
(2012, p. 365), além de destacar a origem heróica do povo mato-grossense, 
a Marcha serviu à intelectualidade local para reforçar “a singularidade de 
seu território como baluarte da nação, ainda que isolado dela”.

Nesse contexto, palavras como bandeiras, sertão e fronteira 
ganharam novos contornos. A epopeia bandeirante conclamava, a partir do 

32  No limiar de 1938, discurso do presidente Getúlio Vargas pronunciado no dia 
31.12.1937, p. 124.
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chamado, a ocupar os “espaços vazios” do interior do país, em sinônimo 
de ser brasileiro. Povoar e ocupar o oeste era missão patriótica da nação.

A intelectualidade mato-grossense iria abraçar o projeto de 
colonização do Estado Novo. Ali encontrariam respaldo nos símbolos e 
mitos de origem e de destino manifesto.33 Segundo Laura Maciel (1992, 
p. 133), no ideal da Marcha os intelectuais e políticos de Mato Grosso 
identificaram temáticas da sua lavra como, por exemplo, “o preenchimento 
dos vazios demográficos com a instalação de grandes colônias agrícolas 
e a ênfase colocada na integração via criação dos meios de transportes 
terrestres, fluviais e aéreos.”

Uma contradição que marca a identidade cuiabana é o apoio 
ao fluxo migratório proposto pela “Marcha para Oeste”, de Getúlio 
Vargas, e a defesa do nativismo cuiabano. Aliar a vinda da população do 
centro-sul do país e ao mesmo fortalecer a identidade e a cultura mato-
grossense – para não dizer cuiabana – era o desafio posto à elite política 
e intelectual local.

Nesse sentido, o discurso do presidente da República acenava 
para o atendimento de antigas demandas dessas regiões “distantes” e 

“isoladas” do país:

Persistiremos na disposição de suprimir as 
barreiras que separam zonas e isolam regiões, de 
sorte que o corpo econômico nacional possa 
evoluir homogêneamente, e a expansão do 
mercado interno se faça sem entraves de nenhuma 
espécie. Reequipando portos, remodelando o 
material ferroviário e construindo novas linhas, 

33  Segundo Lylia Galetti (2012, p. 366), “de Rondon, um positivista assumido, a D. 
Aquino Corrêa, representante da ala mais conservadora da Igreja Católica brasileira, 
não houve um só homem ou mulher de letras de Mato Grosso que tivesse se irmanado 
em torno dos ideais da Marcha”.
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abrindo rodovias e aparelhando a frota mercante, 
conseguiremos articular, em função desse objetivo, 
os meios de transporte e os escoadouros da produção. 
Em conexão com tais empreendimentos, visando, 
precisamente, facilitar e garantir a sua execução, 
instalaremos a grande siderurgia, se necessário, 
por iniciativa do próprio Estado, ativaremos as 
pesquisas de petróleo e continuaremos a estimular 
a utilização, em maior escala, do carvão mineral e 
do álcool combustível.34

Um dos grandes propagandistas do governo de Vargas e seu 
regime foi o escritor Cassiano Ricardo35, que publicou, em 1940, uma 
obra de grande repercussão nacional, intitulada Marcha para o Oeste: 
a influência da bandeira na formação social e política do Brasil.36 Este 
autor foi um dos responsáveis por produzir um conhecimento sobre as 
bandeiras enquanto a gênese do Estado Novo.

Segundo Kátia Maria Abud (1985), ele procurou na historiografia 
produzida anteriormente elementos oriundos das bandeiras para o seu 
tempo presente – a expansão geográfica e a integração territorial que 

34  No limiar de 1938, discurso do presidente Getúlio Vargas pronunciado no dia 
31.12.1937, p. 125.

35  Cassiano Ricardo Leite (1895-1974) foi advogado, jornalista, poeta e ensaísta bra-
sileiro. Iniciou o curso de Direito em São Paulo, concluindo-o no Rio de Janeiro, em 
1917. De volta à cidade de São Paulo, participou do movimento de reforma literária 
iniciada na Semana de Arte Moderna (1922). Também fez parte dos grupos nacio-
nalistas Verde Amarelo e Anta, ao lado de Plínio Salgado, Menotti del Picchia, Raul 
Bopp, Cândido Mota Filho entre outros. Fez parte do Conselho Federal de Cultura, 
integrando a Academia Paulista de Letras e a Academia Brasileira de Letras (ABL).

36  Este obra é um ensaio sociológico que propõe apresentar um projeto de nação e os 
caminhos para a execução desse projeto, tendo à frente um governo forte, liderado 
por um chefe [Getúlio Vargas] dotado das qualidades semelhantes às dos “cabos-

-de-tropa”, comandantes das bandeiras do início da colonização. Para saber sobre o 
projeto intelectual de Cassiano Ricardo, cf. COELHO, 2010.
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desenhou o mapa do Estado nacional e a miscigenação como instrumento 
de democratização.

Nesse sentido, o mesmo símbolo de luta pela autonomia dos 
Estados mais ricos – vide, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 
1932 e a incorporação do lema bandeirante –, transformou-se, pela escrita 
de Cassiano Ricardo, em símbolo da unidade nacional: o “bandeirante 
deixou de ser o símbolo paulista, por excelência, para se transformar 
num símbolo nacional.” (ABUD, 1985, p. 197-198).

De acordo com Cassiano Ricardo, fazia-se necessário preencher 
os “vazios demográficos” para explorar todas as suas possibilidades. Dessa 
forma, era preciso que novas bandeiras se organizassem para ocupar o 
Brasil Central – marchar para o oeste era uma necessidade para o Brasil, ou 
melhor, para os “bandeirantes do século XX” (ABUD, 1985, p. 181-202).37

Ontem, eram os bandeirantes só os que partiram 
do planalto de Piratininga seus subfocos de 
irradiação; hoje são todos quantos tomam 
parte na nova marcha destinada a preencher os 
vazios demográficos regiões que pedem “novos 
bandeirantes equipados de nova técnica” para o seu 
melhor aproveitamento econômico e social [...] as 
duas palavras “bandeirismo” e desenvolvimento se 
justapõem. (RICARDO, 1970, p. 652).

O sentido que o autor atribuiu à “Marcha para Oeste” varguista 
era de que ela se constituiu no movimento do país que caminhava para 
dentro, em busca de si mesmo e de sua nacionalidade. De acordo com 

37  De acordo com Maria Elisa Reis Mäder (1995, p. 13), os “espaços vazios” seriam 
outra definição para o sertão – “o domínio do desconhecido, o espaço ainda não 
preenchido pela colonização [...] o mundo da desordem, domínio da barbárie, da 
selvageria, do diabo”.
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Alcir Lenharo (1986, p. 15), a Marcha incorporava a alegoria da nação 
em movimento, ou seja,

[...] de conquista, de expansão [...] O alargamento 
do território nacional, obra dos trabalhadores, 
operava com a ideia de conquista do espaço físico, 
de modo a que todos, simbolicamente, se sentissem 
co-proprietários do território nacional.

A fundamentação da nacionalidade por meio das bandeiras 
legitimava não apenas as intenções de um modelo político, mas também 
os interesses da expansão econômica que se realizava. Portanto, o Oeste, 
que os bandeirantes tinham conquistado para o território nacional, 
aparecia como um significativo potencial brasileiro, apresentando-se 
enquanto grandes riquezas inexploradas.38

Cassiano Ricardo considerava a bandeira como um “Estado 
em miniatura”, origem da formação do Estado Novo, e a inclusão do 
branco, do negro e do índio lhe dava o aspecto de “democracia racial”, 
de unidade nacional. Para Luiza Rios Ricci Volpato (1985, p. 19-20),

Derrubada a República Velha, o mito bandeirante 
da nacionalidade ressurge na obra de Cassiano 
Ricardo, como símbolo da ditadura nacionalista do 
Estado Novo [...] símbolo ideológico da ditadura 
nacionalista do Estado Novo, a bandeira deveria 
ser capaz de se identificar também com o governo 
forte. Para isso Ricardo confere ao brasileiro o 
gosto pelo governo forte, o qual seria proveniente 
da admiração pelo chefe bandeirante.

38  As imagens e representações produzidas sobre o sertão/fronteira, com destaque para 
o Oeste brasileiro, foram objeto de estudo de Lylia Galetti (2012), Lídia de Oliveira 
Xavier (2006) e Thereza Martha Presotti (2008).
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O resultado da Marcha incentivou o surgimento de novas cidades 
a partir das colônias agrícolas. A intensa propaganda do governo sobre 
elas proporcionou um grande fluxo migratório do centro-sul do país, 
principalmente de trabalhadores rurais. Para absorver o excedente 
populacional das outras regiões foi criada uma nova estratégia de destinação 
de terras pela colonização pública e privada.39

Outra personagem em torno do qual se acentuou, naquele 
momento, o culto bandeirante foi Cândido Mariano da Silva Rondon. 
Mato-grossense de Mimoso, Rondon transformou-se, desde a sua entrada 
na Comissão das Linhas Estratégicas e Telegráficas, no maior herói da 
história republicana de Mato Grosso e do Brasil. Para os intelectuais locais, 
ele era um símbolo das qualidades raciais e de caráter que identificavam o 
mato-grossense com suas origens bandeirantes. Visto como desbravador do 
sertão, semeador de civilização, sua figura simbolizava a tradição (símbolo 
da raça bandeirante em Mato Grosso) e do progresso (representado pelas 
linhas telegráficas que implantara e pelo trabalho com os indígenas).40 

39  Segundo Maria Verónica Secreto (2007, p. 116), “o governo Vargas tinha planos 
para os habitantes do campo. O principal: que eles ficassem onde estavam. Os traba-
lhadores rurais seriam mantidos no seu “habitat” e as leis trabalhistas não os atingiriam 
se não num futuro que não podia ser de terminado. Considerou-se que existia um 

“fluxo natural” das correntes de povoamento que devia ter o sentido litoral-sertão. O 
contrário – a migração dos sertanejos para o litoral – era considerado no discurso e 
nas políticas oficiais um “erro histórico””.

40  Cândido Mariano da Silva Rondon, mato-grossense, mais conhecido como Ma-
rechal Rondon (1865-1958) foi um militar e sertanista brasileiro. Como militar 
e estudante da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro foi designado para a 
Comissão de Construção da linha telegráfica que ligaria Mato Grosso e Goiás. Em 
1907, no posto de major do Corpo de Engenheiros Militares, foi nomeado chefe 
da comissão que deveria construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antonio do 
Madeira, a primeira a alcançar a região amazônica, e que foi denominada Comissão 
Rondon. Em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) 
e de maio de 1913 a maio de 1914 realizou mais uma expedição, em conjunto com 
ex-presidente dos Estados Unidos, o republicano Theodore Roosevelt. Em relação à 
história e biografia de Cândido Rondon, cf. MACIEL, 1998.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Major
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpo_de_Engenheiros_Militares&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Antonio_do_Madeira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Antonio_do_Madeira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_Rondon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_Rondon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_aos_%C3%8Dndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
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Em Cuiabá e nas demais cidades de Mato Grosso, à guisa de ilustração, 
bairros, avenidas, ruas, praças, escolas e aeroportos foram nominados 
com o nome de Rondon.41

O modelo bandeirante estadonovista também se aplicou aos 
irmãos Villas Boas, sertanistas paulistas que, a partir da Expedição 
Roncador/Xingu, tinham como finalidade alcançar Santarém, no estado 
do Pará, penetrando pelo Brasil-Central e Amazônia, desbravando e 
colonizando regiões desconhecidas e “vazias”. A base inicial da expedição 
localizava-se em Barra do Garças.

O primeiro posto-base da expedição, localizado às margens do 
rio das Mortes, deu origem à atual cidade de Nova Xavantina, onde foi 
sediada a Fundação Brasil Central (FBC), criada no mesmo ano de 1943. 
A ideia era que a expedição Roncador-Xingu ocupasse vastas áreas do 
Araguaia e Xingu e atingisse Manaus, sendo os núcleos criados ponta de 
lança para a colonização. Os irmãos Villas Boas, assim como Rondon, são 
modelos de integradores do território brasileiro, encarnando o “espírito  
bandeirante” contemporâneo.42

Durante governo de Getúlio Vargas – principalmente no Estado 
Novo, as políticas nacionais de expansão da fronteira agrícola nas regiões 
Norte e Centro-Oeste tiveram início e transformaram as paisagens desses 
espaços, com a formação de novos núcleos urbanos e transformação 
dos existentes.

41  A cidade de Rondonópolis, na região sul do estado de Mato Grosso, tem o seu nome 
como uma referência ao Marechal Rondon. A cidade, por intermédio dos discursos 
oficiais de seus memorialistas e historiadores, cultivam a memória de Rondon e dos 

“pioneiros” que construíram a cidade. Rondonópolis é exemplo emblemático para se 
evidenciar a mescla entre as mitologias do bandeirante/pioneiro. Cf. TESORO, 1993; 
NASCIMENTO, 1997; RIBEIRO; SOUZA; AMEDI, 2010, capítulo 1.

42  Cf. VILLAS BÔAS, 1994. Para saber sobre a Fundação Brasil Central, cf. SANTOS, 
2011; MAIA, 2012.
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Nesse contexto, Cuiabá passou por reformas urbanas que 
apontavam para “o sonho de modernidade”. Podemos citar nessa época 
as seguintes “Obras Oficiais” edificadas em Cuiabá: abertura da Avenida 
Getúlio Vargas, a construção da Residência Oficial dos Governadores, o 
Hotel Central, o Cine Teatro Cuiabá, o Palácio da Justiça, a Secretaria 
Geral, o Liceu Cuiabano, dentre outros. (CONTE; FREIRE, 2005, 24). 
Data também desse período também a abertura da Avenida Getúlio Vargas, 
a construção, no Porto, da primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá, 
ligando a capital à Várzea Grande (antigo 3º Distrito), e a abertura da 
estrada ligando Cuiabá à Campo Grande – pela serra de São Vicente.

Diante das pressões para a transferência da capital para Campo 
Grande – considerada uma cidade mais moderna que a velha capital 
colonial, o interventor Júlio Müller conseguiu recursos do governo federal 
para a realização dessas obras de modernização de Cuiabá. Segundo Maria 
Auxiliadora de Freitas (2011, p. 212),

Cuiabá não possuía edifícios para instalar o governo 
nem mesmo um hotel para receber visitantes; 
por isso, a preocupação dos políticos locais e da 
Interventoria, que tinha como objetivo principal 

“remodelar a cidade”, foi investir de forma incisiva 
na reurbanização e na introdução de construções 
que se faziam necessárias para facilitar a vida e o 
cotidiano da população, com o objetivo de manter 
a situação de capital de Estado, pondo fim ao 
movimento “mudancista”.

O coroamento desse processo de revitalização de Cuiabá se deu 
com a visita do presidente Getúlio Vargas, em 1941. A sua vinda à capital 
de Mato Grosso – nas palavras de Laura Antunes Maciel (1992, p. 135) 

– significou “o reconhecimento pleno da importância da hinterlândia 
brasileira” e também a inviabilização (provisoriamente) da campanha, 
liderada pelas elites políticas e econômicas de Campo Grande, em defesa 
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da divisão do Estado ou da transferência da capital para o sul. Tal fato 
ficou evidente no próprio discurso de Getúlio Vargas para a população, 
ao afirmar a primazia política de Cuiabá como sede administrativa 
de Mato Grosso.

“A saga dos colonos”: os anos 1970, o plano de integração nacional 
e o mito bandeirante – ressonâncias cuiabanas

Nos anos 1970, a política territorial desenvolvida pelo Estado 
brasileiro colaborou para reforçar o discurso regionalista e a “cruzada 
patriótica” de ocupação. O Plano de Integração Nacional (PIN), 
implementado pelo governo militar, adotou o mito bandeirante para 
promover a ocupação e colonização das regiões Centro-Oeste e da 
Amazônia – fato que impactou os destinos da capital de Mato Grosso,  
em especial com o evento da divisão do Estado.43

Para Regina Beatriz Guimarães Neto (2002, p. 48-49), em A lenda 
do ouro verde,

43  Foi lançado, no ano de 1970, pelo governo da Ditadura Militar, o Plano de 
Integração Nacional (PIN), que objetivava a efetiva ocupação da Amazônia Legal 
através da vinda de migrantes, de várias partes do país para expansão da fronteira 
agrícola. A integração amazônica foi continuada com o lançamento do Programa do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE), em 1971, e do Plano Nacional 
de Desenvolvimento (II PIN), no ano de 1974. Com eles, o número de rodovias 
aumentou de duas para seis: BR-070, BR-163, BR-262, BR-364, BR 376 e BR-463, 
que interligaram Mato Grosso às principais capitais. As terras que se situavam em 
Mato Grosso e na Amazônia eram vistas como “espaços vazios”, sendo necessária a 
sua ocupação. Foram elaborados então nesse período projetos de colonização oficial, 
objetivando o assentamento de pequenos e médios produtores na região ao longo 
das rodovias em terras de propriedade do Estado, além da colonização particulares, 
realizada por empresas que atraiam nesse caso maior número de colonos SIQUEIRA, 
2002, p. 235-236. Cf. também JOANONI NETO, 2007, capítulo 1; RIBEIRO, 
2001; OLIVEIRA, 2002; CERUTTI, 2004; CUSTÓDIO, 2005; SOUZA, 2006; 
SANT’ANA, 2009.
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A ideia que já vinha de Getúlio Vargas, de 
“integração dos espaços vazios”, respalda-se agora, de 
fôlego novo, nas noções de Integração e Segurança 
do regime militar. Conquistar a Amazônia deixa 
de ser simplesmente uma questão de luta por 
melhores condições de vida e realização pessoal do 
colono, para ser sobretudo uma contribuição do 
cidadão à nação.

[...] Com a expansão do poder político e econômico 
na Amazônia dos anos mais recentes, o discurso 
oficial retoma a mística da “alma bandeirante” 
própria da retórica do discurso de Vargas, que 
no final da década de 1930, vinha incorporada a 

“Marcha para Oeste”.

A propaganda e os discursos decorrentes dessa nova onda de 
colonização instituíram uma linha de continuidade entre os bandeirantes 
do passado e do presente – responsáveis pela Marcha rumo aos sertões do 
Brasil. A intenção era produzir um efeito de unidade e coesão em torno 
de um projeto de ocupação produtiva do território – em especial o da 
Amazônia. A “saga dos colonos” dos anos 1970 se encontrava, em uma 
única narrativa, com a das bandeiras paulistas dos tempos coloniais. Esses 

“espaços vazios” deveriam ser incorporados ao mundo do capital, por meio 
da expansão da fronteira agrícola realizada graças aos fluxos migratórios.44

No caso específico do norte de Mato Grosso, Vitale Joanoni 
Neto (2007, p. 16-17) teceu as seguintes considerações acerca dessa 
elaboração cultural:

O Estado brasileiro produziu um discurso mítico 
sobre a Amazônia, identificando-a a terra prometida 
e os colonos a pioneiros e conquistadores. Nos 
últimos trinta anos do século XX, a região passou 

44  Para compreender a articulação entre as figuras do bandeirante e do pioneiro na 
história e historiografia no espaço amplo da Fronteira Oeste brasileira, cf. JOANONI 
NETO; PALLOTTA, 2013.
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por grandes transformações, intensificação do fluxo 
migratório, assustador aumento na velocidade 
do desmatamento, precária presença do estado e 
Mato Grosso viveu com particular intensidade esse 
momento histórico. [...]

Sobre a Amazônia existe uma profunda abstração 
pessoal de espírito e conceito que a transforma 
numa experiência emocional e espiritual 
transcendente. O migrante camponês olha para o 
Norte de Mato Grosso e vê a esperança de conseguir 
uma terra boa para trabalhar, produzir e sustentar 
sua família. Subjacente a isso está a promessa da 
redenção, da terra prometida, trazida para o Brasil 
no período colonial na bagagem dos primeiros 
cristãos que aqui chegaram. Mais ao fundo, o mito 
nativo ancestral da terra sem males.

Para Guimarães Neto (2002, p. 50), a analogia entre o bandeirante 
e o migrante, presente nos discursos da “Marcha para Oeste”, nas 
três últimas décadas do século passado ficaria mais evidente e com 
uma nova roupagem:

Como um fantasma que vagueia pela história do 
Brasil, talvez para cumprir uma missa maldita, o 

“espírito bandeirante” se incorpora ás falas oficiais 
para ditar as ordens aos soldados da nação. O 
governo Médici foi um dos momentos privilegiados 
dessa história, em que o fantasma tomou corpo, do 
alto do Planalto, apontando para a Amazônia.

A figura do pioneiro tornar-se-ia um ícone na construção da 
imagem das cidades que passaram a surgir no Estado a partir das 
colonizadoras. De acordo com Andréia Heinst (2007),

[...] os pioneiros apresentados são sempre pessoas 
voltadas para o  trabalho com a terra. Essa história, 
que busca as origens para dar tons de verdade a 
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certos interesses do presente, encontra na figura 
do paulista o pioneiro mais ajustado aos interesses 
de fixar uma história de progresso para o Estado. 
Sendo assim, elegem o paulista que se deslocou 
para Mato Grosso como herdeiro dos grandes 
bandeirantes, responsáveis por seus locais de 
origem, as regiões Sudeste/Sul, tidas como mais 
desenvolvidas que os demais Estados do país. 

Várias produções escritas voltadas a difundir/
fundir uma imagem e uma história progressista 
dos “novos municípios” do Estado são postas em 
circulação, em todo o território nacional [...]

Existe uma necessidade de construir uma 
história para essas novas cidades, ressaltando as 
potencialidades econômicas do local e recheada de 
feitos grandiosos e heróicos dos que são escolhidos 
e apontados por essa mesma história como 
pioneiros, os primeiros a chegarem ao local.

Em razão desse movimento de ocupação do norte de Mato Grosso, 
nos anos 1970, mote da política de segurança nacional dos governos 
militares, Lylia Galetti (2012, p. 367-368) identificou a reativação dos 
discursos fabricados pelos intelectuais do IHGMT nas décadas de 1920 
e 1930. As narrativas épicas dos bandeirantes e a busca das singularidades 
do mato-grossense e do seu Estado retomaram novo fôlego. Os escritos 
produzidos no período apenas se limitariam

[...] a repetir e vulgarizar o discurso já tradicional. 
É nesta versão vulgarizada, popularizada no 
discurso político, nos meios de comunicação e nas 
escolas que ganha força o “mito do isolamento”, 
como esteio da constituição de uma singularidade 
mato-grossense no cenário nacional e garantia de 
sua brasilidade.
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Segundo Romyr Conde Garcia (2003), a tese do isolamento, 
sustentada até meados da década de 1970, seria uma espécie de história 
oficial hegemônica de Mato Grosso, vinculada ao IHGMT, tendo como 
expoente máximo Virgílio Corrêa Filho.45 Posteriormente, ganhou força 
a tese do não isolamento, especialmente a partir de 1977 com a divisão 
do Estado, com trabalhos vinculados ao departamento de História 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), principalmente 
os do historiador Alcir Lenharo. Essa tese procurava demostrar que 
Mato Grosso sempre esteve integrado a outras partes do país, não se 
enquadrando como isolado.

A responsabilidade para Mato Grosso naquele momento era 
muito grande, uma vez que a vinda de migrantes significou a abertura 
de novas estradas, investimentos em indústrias, mas, ao mesmo tempo, o 
inchaço populacional de Cuiabá e a favelização da cidade, em decorrência 
da vinda de famílias que não conseguiram ficar no espaço interiorano 
colonizador, e que tiveram como destino a capital, para tentar a vida à 
procura de moradia e trabalho.46

A preocupação e a necessidade de instituir um passado de 
extraordinária responsabilidade na construção da história do país são 
reforçadas como missão histórica pelas autoridades políticas estaduais, 
especialmente após a divisão do Estado. Mato Grosso tinha que retomar 
seus compromissos financeiros após a divisão e, ao mesmo tempo, manter 
a sua tradição, suas especificidades culturais, sociais e econômicas. Era 

45  Neste trabalho, vinculado à História Econômica, Romyr Conde Garcia (2003) 
afirma que o isolamento é um mito. Ele pretende demonstrar que algumas hipóte-
ses ou ideias sobre a economia colonial mato-grossense tiveram grande aceitação a 
ponto de se transformarem em mitos, como é a tese do isolamento e também a do 
não isolamento.

46  Com relação aos impactos deste processo de modernização da cidade de Cuiabá a 
partir dos anos 1960, cf. BRANDÃO, 1997; PAREDES, 2008; BOMFIM, 2010.
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necessário manter o seu lugar como colaborador para o desbravamento 
do território nacional.

Com a divisão de Mato Grosso e o desmembramento da parte 
sul do seu território, Cuiabá se viu diante de um novo desafio. O 
objetivo, naquele momento, era procurar os caminhos para sair da 

“estagnação”, do “atraso” e do “isolamento” que parecia viver, não só ela, 
mas todo Mato Grosso.

Era urgente, nesse contexto, a definição de uma “nova capital”, 
cidade-símbolo do “novo Mato Grosso”, e quebrar sua condição de 
contemplação e espera. Sendo Cuiabá a “porta de entrada” para a ocupação 
da Amazônia, havia chegado o momento da criação de uma nova urbe 
para fazer frente a sua inimiga histórica – Campo Grande, capital do 
recém-criado estado do Mato Grosso do Sul, uma cidade que se intitulava 
como “moderna”, “limpa”, “industrializada”, “nova” e que se apresentava 
em contraponto a Cuiabá, rotulada de “suja”, “velha”, “atrasada” – uma 
cidade com fortes marcas coloniais. O discurso adotado no período era 

“modernizar para não estagnar”.47

Podemos afirmar que essa vocação que a cidade desejava passava 
por um ideal de desenvolvimento e de progresso, o que fatalmente 
incidiria sobre a revitalização/restauração da materialidade da cidade 
(obras de modernização, verticalização, abertura de avenidas e construção 

47  Essa percepção negativa da capital de Mato Grosso se fazia presente também com 
o perfil urbano das novas cidades “modernas” que nasciam da colonização do norte 
do Estado, a partir da década de 1970. Em relação às cidades da colonização recente, 
Regina Beatriz Guimarães Neto (2000, p. 188) teceu as seguintes considerações: “As 

“cidades de fronteira” do norte de Mato Grosso, assim como muitas outras da Amazônia 
nasceram planejadas, surgindo, sobretudo de projetos de colonização que apresenta-
vam um modelo a direcionar o desenho urbano: largas avenidas a perder de vista no 
horizonte, integrando as cidades às rodovias principais que cortam aqueles espaços. 
São traçados que confundem/fundem com as rodovias amazônicas, produzindo uma 
percepção de infinitude – a imensidão da terra – e ampliando sua imagem mítica”.
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de viadutos etc.). Interessante que a palavra vocação passa a ideia de uma 
cidade que teria uma “aptidão natural” ou um talento, como um sujeito 
com alguma “habilidade”, “tendência” ou “qualidade” característica. 
Essa mudança no corpo material da cidade não modificaria somente 
seu aspecto físico e visual, a sua aparência, mas se manifestaria também 
e, principalmente, nas pessoas, nos sujeitos da cidade – nas suas formas 
de sentir e viver a cidade.48

Buscava-se também, naquele momento, um discurso que procurava 
dar visibilidade à tradição do estado e restabelecer a sua importância na 
vida econômica do país por meio do seu desenvolvimento. Ganha corpo, 
naquele momento, a imagem do estado celeiro do Brasil e do mundo: 
o grande produtor de grãos.

A persistência do mito e outras histórias na invenção da  
“Capital Eterna”

Por fim, analisamos ao longo deste capítulo como a simbologia 
bandeirante se constituiu enquanto mito fundador na história de Cuiabá e 
do Mato Grosso, sendo atualizado e reatualizado desde o início do século 
XX, a partir da comemoração do bicentenário de Cuiabá, onde se forjava 
uma identidade mato-grossense, tendo como representante máximo o 
cuiabano, herdeiro por excelência do bandeirante paulista. Em seguida, 
abordaremos as atualizações dessa mitologia em dois outros momentos 

– nos contextos da “Marcha para Oeste”, durante os anos 1930 e 1940, 
e da ocupação do norte de Mato Grosso, a partir da década 1970 – no 
período da ditadura militar pós-1964.

48  Cf. AMEDI, 2013. Essa temática será abordada detalhadamente no capítulo 3.
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Essa identidade bandeirante vem sendo constantemente apropriada 
e reapropriada, principalmente nos discursos políticos, mas também nas 
falas da população, nos jornais, na mídia e principalmente nos livros 
didáticos de História do Brasil e de Mato Grosso, servindo para justificar 
atos do presente, dando a eles um teor de efeito de verdade, ou melhor, 
de legitimidade.

Segundo Regina Beatriz Guimarães Neto (2002, p. 50), o “espírito 
bandeirante” vagueia pela história do Brasil, não sendo também indiferente 
a essas paragens.

Com base nesses jogos de interpretação da memória do vencedor 
bandeirante, Manuel Pacheco Neto (2011, p. 12-13) adverte sobre a 
urgência de se desmistificar o mito, libertando a própria história das 
bandeiras desse fantasma – emergindo outras memórias e histórias:

A figura do bandeirante de botas, chapéu, gibão, 
mosquete e alfanje é uma representação construída 
pela historiografia convencional. Existe a figura de 
um andejo, que precisa ser conhecida. Uma figura 
descalça, andrajosa e mestiça. Um caminhante 
aturdido, atormentado pela pobreza reinante 
num contexto rústico. Um homem ordinário, 
nada extraordinário, que palmilhou paragens 
matagosas desconhecidas, distantes do vilarejo 
onde morava, em habitações de taipa, onde não 
havia camas. Este homem, nos extremos da fome, 
comeu ratos e sapos, e nos limites da sede, bebeu 
sangue de animais selvagens. Andando a pé, ele 
foi um viajor que cumpriu distâncias desmedidas, 
às vezes trôpego, exangue. Antítese de herói, ele 
subsistiu muitas vezes graças ao índio, com quem 
aprendeu preciosas técnicas de sobrevivência no 
meio selvagem. Mesmo tendo sido aprendiz de tão 
experiente mestre, ele o caçou e escravizou, visando 
aplacar a carestia de um cotidiano compungente, 
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onde a escassez de víveres era notória. Lançando 
mão da violência, em suas formas mais extremas, 
ele não raro deixou um sulco de espanto e desolação 
por onde passou... choças enegrecidas pelo fogo 
e muitos corpos desmembrados. Ele também 
foi atacado pelo indígena hostil, sofrendo toda 
a espécie de agressividade. Visto como maligno 
por evangelizadores jesuítas, ele foi designado, 
por Maxime Haubert, como integrante das 

“Hordas do Anticristo”. Responsabilizado por uma 
expansão geográfica de dimensões continentais, 
ele foi transformado num ser quase supranatural, 
possuidor de virtudes magnas, passando para a 
posteridade como um herói paradigmático, que 
foi distanciado de si mesmo pelas artimanhas 
panegiristas da historiografia ufanista, tornando-se, 
por fim, quase um antípoda de si próprio.

Enfrentar a mitologia bandeirante não significa ignorá-la ou 
menosprezar sua força e persistência, mas entender que a cidade da 
história é permeada por sujeitos, escolhas, interesses e principalmente 
pelas permanências e transformações do tempo. No caso de Cuiabá e 
Mato Grosso, fazer esse exercício é propor constantemente a dúvida 
da obsessão das origens e dos mitos fundacionais que soterram ou 
relegam ao esquecimento diferentes maneiras de ser, sentir, saber e 
interpretar o mundo.

Em suas reflexões sobre o imaginário social da cidade, Sandra 
Jatahy Pesavento (2007, p. 16) nos fala de como se dá essa construção/
invenção do passado pela cidade, uma vez que essa cidade do passado é 
sempre pensada pela ótica do presente que se renova continuamente no 
tempo do agora, seja através da memória/evocação, individual ou coletiva, 
ou mesmo através da narrativa histórica pela qual cada geração reconstrói 
o seu passado. Sendo assim,
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[...] uma cidade inventa seu passado, construindo 
um mito das origens, recolhendo as lendas, 
descobrindo seus pais ancestrais, elegendo seus 
heróis fundadores, identificando um patrimônio, 
catalogando monumentos, atribuindo significados 
aos lugares e aos personagens, definindo tradições, 
impondo ritos. Mais do que isso, tal processo 
imaginário de invenção da cidade e de escrita 
da sua história é capaz de construir utopias, 
regressivas e progressivas, através das quais a urbe 
sonha a si mesma.

Nesse processo imaginário de construção de espaço-tempo e de 
invenção de um passado e de um futuro, a cidade está sempre a explicar 
o seu presente. Sendo assim, acaba por definir uma identidade, um modo 
de ser, uma cara e um espírito, um corpo e uma alma, que permitem 
reconhecimento, fornecendo aos homens uma sensação de pertencimento 
e identificação com a sua cidade. (PESAVENTO, 2007, p. 17).

A identidade, esse padrão de referência, que nos dá a sensação 
de pertencimento, sendo um fator de coesão social – é uma categoria 
socialmente construída. A identidade urbana representa um referencial 
simbólico de identificação que nos remete às imagens concretas da 
urbe, mas que a ultrapassam, integrando-a a todo um imaginário social 
construído sobre a cidade. (PESAVENTO, 2002, p. 98).

Feita a abordagem da construção da memória bandeirante sobre 
a história e identidade de Cuiabá, entre 1919 e finais dos anos 1970, no 
próximo capítulo iremos analisar os meandros do processo de divisão do 
estado de Mato Grosso, em 1977, procurando compreender o lugar da 
antiga capital, diante da ruptura da sua narrativa histórica, e a perda do 
território, com a criação do Mato Grosso do Sul e elevação de Campo 
Grande à condição de capital.
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Com base nos discursos de políticos e intelectuais locais, 
faremos a abordagem daqueles do ressentimento, presente nas imagens 
e representações da Cuiabá como capital de um Estado dividido, 
circunscrevendo a análise de textos publicados entre 1977 e 1979.
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CApítulo 2

Cuiabá, a capital de um Estado “dividido”

Quase morri! Essa divisão feriu meu coração... Feriu 
a minha alma. Ela só foi feita por interesse de grupos 
econômicos que, ao longo dos anos, inundaram o país, 
dizendo da necessidade da divisão.

[...]

Eu acho que o Mato Grosso ganhou com a divisão. 
Mas, ainda sinto dentro de mim muita saudade 
daquele estado poderoso, imenso. Doeu meu coração. 
Tanto que, depois, no meu primeiro discurso na 
Câmara Federal, prometi a mim mesmo que nunca 
mais tocaria na divisão...

(Milton Figueiredo – deputado estadual e deputado 
federal - UDN/norte e, depois, ARENA).49

Eis a divisão...

Era um dia como outro qualquer, o sol era escaldante, típico de 
uma cidade acostumada ao calor intenso. O movimento nas ruas não 
denunciava o que estava prestes a ocorrer. O guaraná gelado na mesa, 
o bolo de arroz e o café eram servidos nos quintais das casas cuiabanas 
com os respectivos doces costumeiros, sem qualquer preocupação. 
Movimento normal nas ruas, porque não intenso, talvez para uma 
cidade que até bem pouco tempo era acostumada com o tempo que 
passava bem lentamente. As cadeiras nas calçadas no fim de tarde e o 
bate-papo na janela denunciavam que ali ainda era possível observar 

49  Cf. NEVES, 2001, p. 255-256.
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costumes tradicionais das cidades pequenas, algo tão distante para outros 
grandes centros do país, mas não para Cuiabá, que, apesar do seu grande 
crescimento populacional e do boom desenvolvimentista, desde a década 
de 1960, ainda podia vivenciar desses hábitos antigos.

Os jornais daquele dia 11 de outubro de 1977 informavam da 
assinatura da Lei Complementar n. 31, pelo presidente Ernesto Geisel, 
em Brasília, com a presença do governador de Mato Grosso à época, José 
Garcia Neto, e seu staff, e a presença das comitivas do Sul, principalmente, 
e do Norte para presenciar o momento histórico de criação do estado do 
Mato Grosso do Sul, que dividia Mato Grosso em duas partes. A capital 
do Mato Grosso do Sul ficaria em Campo Grande, e Cuiabá continuaria 
sendo a “capital eterna do estado de Mato Grosso”.50 A divisão veio ocorrer 
de fato em 1º de janeiro de 1979.

Mas não era um dia como outro qualquer, nem para Mato 
Grosso e muito menos para a sua capital – Cuiabá. Essa data finalizou 
uma luta de quase um século entre os sulistas,51 que eram favoráveis à 

50  Esse “título” de capital eterna dado à Cuiabá deve ser entendido no contexto da 
luta separatista que vamos contextualizar mais à frente. Essa afirmação foi feita pelo 
governador Fernando Corrêa da Costa ao disputar as eleições para governador em 1950 
quando começaram a levantar a questão do separatismo. Aecim Tocantins relembra que 
na primeira campanha em que este disputava as eleições, quando começaram a levantar 
esta questão do separatismo – dizendo que ele era filho do norte e que foi embora para o 
sul e não voltou – ele teve uma expressão “muito bonita” ao se referir à Cuiabá: a “capital 
eterna do Estado de Mato Grosso”. NEVES, 2001, p. 39-40. Aecim Tocantins, nascido 
em 1913, formou-se como contador e assumiu diferentes atribuições na esfera pública 
no Estado. Foi vereador em Cuiabá e presidente da Câmara Municipal por duas vezes. 
Ocupou os cargos de secretário de Estado, membro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Fez parte da Comissão Especial de Divisão do Estado a convite do governador 
Garcia Neto. É membro do IHGMT. Cf. ECHEVERRIA, 2006.

51  Na trajetória regionalista, a rivalidade passou a ser estabelecida entre o sul contra o norte, 
embora sabemos que, na verdade Mato Grosso possuía três porções territoriais distintas: 
o sul, o centro e o norte. Mas durante a disputa os sulistas passaram a utilizar o termo 
norte como sinônimo de Cuiabá. BITTAR, 2009, vol. 1, p. 310. Para saber a questão 
do divisionismo entre os intelectuais do sul de Mato Grosso, cf. AMARILHA, 2006.
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causa divisionista, e nortistas, que lutaram o quanto puderam para que 
esse fato não se consumasse. A divisão ocorreu sem consultas populares, 
sem um plebiscito, sequer. Nas palavras de Aecim Tocantins52, foi um 
ato violento, abrupto53 e sem uma preparação, pelo governo federal 
nos planos de que se falava na Lei Complementar n. 31.54

Alguns acontecimentos marcaram o ano de 1977. Tivemos o 
fechamento do Congresso Nacional, pelo presidente Ernesto Geisel, 
a crise do Petróleo, os conflitos no Oriente Médio e o terrorismo. No 
plano econômico, o café e a política governamental de incentivo à 
exportação garantiram um superávit considerado bom para o país. O 
Brasil cresceu em 1977, com o PIB (Produto Interno Bruto) oscilando 
em seis e sete por cento, o que, segundo o jornal O Estado de Mato 
Grosso, era um dos mais altos do mundo, acima até mesmo das grandes 
potências econômicas.55

Na televisão, o ano de 1977 marcou a incorporação da cor a 
toda a programação da Rede Globo; o piloto Ayrton Senna, que se 
tornaria piloto de Fórmula 1 e alegria de muitos brasileiros nas manhãs 
de domingo, foi campeão na corrida de Kart; e o austríaco Nikki Lauda 
foi campeão de Fórmula 1, pela Ferrari. O jogador Pelé disputou a 
sua última partida como profissional pelo Santos Futebol Clube, em 
despedida emocionante. Foi um ano de perdas de artistas memoráveis, 

52  Ex-prefeito de Cuiabá, Secretário de Estado e Assessor nos governos de Fernando 
Corrêa da Costa, José Fragelli e Garcia Neto. Foi integrante da comissão especial 
regulamentadora da divisão de Mato Grosso.

53  Autoritária no caso para os nortistas na medida em que para os intelectuais e po-
líticos sulistas ela não teve esse caráter.

54  Para mais informações sobre a Lei Complementar que criou o estado de Mato 
Grosso do Sul. Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp31.htm. Acesso 
em: 24.5.2014.

55  Muita paz e muita prosperidade em 1978. O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 
31.12.1977, p. 7. (Editorial).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp31.htm
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como o cantor Elvis Presley e o ator e diretor Charles Chaplin. No Brasil, 
morria a escritora Clarice Lispector e a polêmica cantora Maísa em um 
acidente de carro. Foi o ano da aprovação da emenda constitucional 
que instituiu o divórcio no Brasil e do lançamento, no espaço, da nave 
robótica norte-americana Voyager 2, pela Administração Nacional da 
Aeronáutica e do Espaço (NASA), e do primeiro microcomputador 
“moderno” o Apple II.

Mato Grosso vivenciou momentos “memoráveis” em 1977. De 
acordo com o jornal O Estado de Mato Grosso, a sua região norte “revigora-
se para garantir seu espetacular desenvolvimento socioeconômico, que 
não teve problemas de continuidade [apesar da assinatura da Divisão] 
com o anúncio de maciços investimentos tanto pelo governo federal 
como pelo governo estadual”. Foram definidas naquele ano importantes 
obras de infraestrutura para Mato Grosso nos setores de rodovia e 
energia elétrica, os pontos mais deficientes.

Em Cuiabá, ainda de acordo com o jornal citado, foram verificados 
dados positivos para a cidade, com grandes avanços, principalmente 
no setor de comunicações, com a modernização do jornal O Estado de 
Mato Grosso, os testes da Rádio Cuiabana de Melodias, a primeira FM 
do Estado, a chegada dos equipamentos da TV Brasil Oeste, canal 8, 
e com o DDD (discagem direta à distância).
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Um breve histórico dos movimentos divisionista e regionalista 
em Mato Grosso56

A historiografia mato-grossense registra, já em fins do século 
XIX, o aparecimento de “movimentos rebeldes dos coronéis sulistas”, 
constituindo um “embrião” de divisionismo, ou separatismo em relação 
ao domínio das oligarquias cuiabanas, ou nortistas57 que, desde o 
período colonial tinham em suas mãos o poder político regional. O 
que fica evidente é que nas quatro primeiras décadas do século XX, as 
aspirações divisionista de setores sulistas se manifestou em fonte de dores 
de cabeça para a elite dirigente nortista (QUEIROZ, 2006, p. 155).

Os primeiros sintomas do separatismo, de acordo com Jovam 
Vilela da Silva, ocorreram em 1892, quando o coronel João da Silva 
Barbosa pretendeu instituir o Estado Livre de Mato Grosso, ou República 
Transatlântica, com a proposta de hipotecar o Estado à Inglaterra.58 
Ainda em 1889, alguns políticos de Corumbá propuseram a transferência 
da capital para a mesma localidade.59

56  Cabe mencionar que o estado de Mato Grosso passou por uma primeira divisão do 
seu território com a criação do Território Federal do Guaporé, na Amazônia Ocidental, 
em 1943 – depois renomeado de Território Federal de Rondônia, em homenagem ao 
Marechal Rondon (1956). Para saber mais sobre a história e memória da formação 
do Estado de Rondônia, cf. SOUZA, 2011.

57  Segundo Paulo Roberto C. Queiroz (2006, p. 155), os termos Norte ou nortista 
costumavam ser utilizados, pelos habitantes do Sul, para se referir à Cuiabá e sua gente.

58  Essa proposta separatista ocorreu por causa da deposição de Manoel José Murtinho 
que foi eleito pela primeira Constituinte que elaborou a primeira Constituição do 
Estado. Ele foi deposto do seu cargo após a renúncia do Presidente da República 
Marechal Deodoro da Fonseca, e a sua substituição por Floriano Peixoto. Presidido 
por Pinheiro Guedes, instalou-se um governo paralelo que se aproveitando da situação 
conturbada de transição e do isolamento do Estado, com o apoio de tropas colocou 
no governo Benedito Pereira Leite. Cf. SILVA, 1996, p. 48-49.

59  Segundo Alisolete A. S. Weingartner (1995, p. 37), o motivo dessa proposta era a 
alegação de que Corumbá estava estrategicamente e economicamente em melhores 
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No ano de 1932, o prefeito de Campo Grande, Vespasiano Barbosa 
Martins, apoiou a “Revolução Constitucionalista de São Paulo”, contra 
o governo de Getúlio Vargas. Durante mais de dois meses existiram em 
Mato Grosso dois governos paralelos, sendo que o norte permaneceu fiel 
a Vargas. Vespasiano pretendeu governar não só a região sul, mas todo o 
Estado, porém seu plano não teve êxito e Cuiabá continuou a ser capital 
e sede do governo de Mato Grosso. Esse episódio ficou conhecido como 

“primeira divisão” do Estado, chegando mesmo a afirmar que realmente 
teria existido o “Estado de Maracaju”, no sul.

Como demonstrado por Marisa Bittar, essa primeira divisão 
trata-se de uma versão fantasiosa (QUEIROZ, 2006, p. 160). A autora 
considera mais coerente que essas elites sulistas (em sua maioria campo-
grandense) tenham vislumbrado naquele episódio não necessariamente 
a ocasião da separação do sul, mas simplesmente a oportunidade de 
mudança da capital. Esse governo deve ser classificado como uma forma 

“paralela” de poder, fruto do levante paulista, mas não o primeiro governo 
de Mato Grosso “dividido” (BITTAR, 2009, vol. 1, p. 175).

Em fins de 1932, parte da elite sulista, representada por jovens 
universitários residentes no Rio de Janeiro, num primeiro momento 
resolvem fundar a Liga Sul Mato-grossense60, passando a defender 
abertamente a separação entre o Sul e o Norte do Estado, lançando três 

condições de ser capital do que Cuiabá, porque Corumbá tinha o porto fluvial mais 
importante da província e era mais próxima dos centros econômicos e políticos mais 
importantes da América do Sul além de estar mais próxima do Corte brasileira. Os 
cuiabanos obviamente contrariaram esses argumentos dizendo que Corumbá tinha 
uma posição vulnerável por se localizar nos limites da fronteira, e que Cuiabá tinha 
uma posição central privilegiada para dirigir a Província e que em breve seria agraciada 
com a ferrovia que ligaria o Brasil à Bolívia, o que não ocorreu.

60  Criada em 1932 no Rio de Janeiro, era composta por estudantes do sul do estado 
de Mato Grosso.
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documentos: um Manifesto aos habitantes do Sul de Mato Grosso, datado 
de outubro de 1933; um Manifesto da Mocidade do Sul de Mato Grosso 
ao Chefe do Governo Provisório e à Assembleia Constituinte, datado de 
janeiro de 1934; e uma Representação dos sulistas ao Congresso Nacional 
Constituinte, possivelmente de março de 1934, acompanhado de um 
abaixo-assinado com milhares de assinaturas.61

A resposta nortista veio numa entrevista do general Cândido 
Mariano da Silva Rondon ao Diário de São Paulo, contestando o 
divisionismo, ao alegar que o movimento era objeto de interesses de 

“filhos de outros Estados” que não possuíam “verdadeiro amor” por Mato 
Grosso, “que o norte era mais próspero e não tinha intenção de retardar 
o progresso do sul, e também que o sul não tinha recursos econômicos 
suficientes para se tornar um Estado” (MURTINHO, 2009, p. 13).

Respondendo aos nortistas, foi publicado em Campo Grande, 
no ano de 1934, A divisão de Mato Grosso: resposta ao General Rondon 
(QUEIROZ, 2006, p. 160), que rebateu de forma incisiva62 as críticas 
do General às pretensões dos sulistas, assinado por personalidades 
importantes nessa região.

Ao analisar o histórico de lutas separatistas, pretendemos 
demonstrar que a evolução das hostilidades emocionais entre as duas 
populações (norte e sul), criou um forte regionalismo no Estado, que 
levou ao desenvolvimento de um ressentimento na região norte, tendo 

61  Para uma reflexão sobre os manifestos de 1934 no sul do estado de Mato Grosso, 
cf. MARTINELLI, 2009.

62  Para Max Murtinho (2009, p. 13), “entre tantas argumentações incisivas do docu-
mento destaca-se a afirmação de que o norte era estático e o sul era dinâmico, que 
a população sul-matogrossense tinha muito mais mato-grossenses (170 mil) do que 
estrangeiros (30 mil) e afirmavam que muito mais de dois terços da renda do estado 
era provinda do sul”.
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como desfecho inesperado a divisão do estado de Mato Grosso por 
decisão autoritária do presidente Geisel, em 1977.

Temos como hipótese que foi na luta separatista que se moldou 
uma identidade nortista ressentida através de uma “guerra de narrativas” 
disputada com os sulistas. (cf. QUEIROZ, 2006).

Ao analisar esses sentimentos, percebemos como eles são 
importantes para definir uma identidade regional. No nosso caso, ao 
focarmos a atenção na região norte, percebermos como a imagem 
negativa veiculada pelo sul foi transformada em positividade, levando os 
indivíduos a uma solidariedade afetiva e à reconstituição de uma coesão 
social (ANSART, 2004, p. 22), reverberando o discurso de modernização 
da cidade de Cuiabá. Posteriormente, vamos abordar essa temática no 
terceiro capítulo.

Portanto, os ressentimentos,

[...] os sentimentos compartilhados de hostilidade, 
são um fator eminente de cumplicidade e 
solidariedade no interior de um grupo, e suas 
expressões, as manifestações (as “explosões de 
sentimento” como diz Nietzsche) podem ser 
gratificantes. O ódio recalcado e depois manifestado 
cria uma solidariedade afetiva que, extrapolando 
as rivalidades internas, permite a reconstituição 
de uma coesão, de uma forte identificação de cada 
um com seu grupo. (ANSART, 2004, p. 21-22).

Pierre Ansart também observou que os ressentimentos têm 
intensidades variáveis e graduais. Por exemplo, existe uma grande 
diferença entre uma hostilidade comum, manifesta nas sutis estratégias 
de afastamento existentes entre comunidades culturais diferentes, e, por 
outro lado, os delírios criminosos de um genocídio.
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Outra proposição observada por ele e que nos parece importante 
é a de enfatizar não apenas os sentimentos e os afetos dos indivíduos, 
mas, de forma complementar, as representações, ideologias, as crenças (as 
religiões), os imaginários, discursos, que desempenham um papel relevante 
no devir dos ressentimentos. O estudo da duração, e das evoluções dos 
ressentimentos pode nos remeter à história das imagens, das palavras e 
dos conteúdos imaginários. (ANSART, 2005, p. 20).

É no documento A divisão de Mato Grosso: resposta ao General 
Rondon63 que vamos perceber como vai se construindo uma hostilidade 
entre nortistas e sulistas. Os autores dessa peça documental procuraram 

“atacar” a essência da identidade criada pelos intelectuais nortistas 
(como vimos no primeiro capítulo), caracterizando o norte como 
“atrasado” e “decadente”:

Não há uma pecuária organizada. Cria-se, hoje, 
como antes de 1880 – à solta, em latifúndios. 
Gado perdido por toda parte. Nada de técnica para 
qualquer mister. As fazendas não estão divididas 
nem cercadas. Tudo é duma primitividade 
inconcebível. O gado está refinado por falta de 
sangue novo – é o gabiru, o peludo, rejeitado pelos 
compradores. No que toca a cavalares e suínos, o 
mesmo. Fazendas sem organização alguma, velhas 
habitações sem conforto, solitárias, encravadas em 
latifúndios, que não dão dinheiro ao Tesouro.

A indústria do açúcar, em Cuiabá, decai cada 
ano. O trabalho, ali, não melhorou; a indústria 
não se valeu de novos métodos; mantém o 
operariado em miséria e sem garantias. Iniciou-se, 

63  A divisão de Mato Grosso: resposta ao General Rondon, 1934, p. 35.
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ali uma charqueada, que se fechou logo, dando 
graves prejuízos.64

Em alguns momentos os sulistas passaram a ridicularizar, de 
forma explícita, algumas das imagens cultuadas pelos intelectuais nortistas, 
principalmente aquelas relativas à história, às tradições e às riquezas 

“mato-grossenses”. Marechal Rondon, em determinado momento, era 
criticado por acreditar, segundo os autores, que:

Amar verdadeiramente o Estado é considerar 
Cuiabá a melhor cidade do mundo, o rio Cuiabá 
um paraíso, embasbacar-se na grandiosidade das 
florestas nortistas, deliciar-se com danças inocentes 
de Nhambiquaras e caçadas valentes de Bororos, 
gozar histórias de montanhas de ouro e diamantes.65

Os líderes do sul buscavam se desvincular o quanto podiam em 
relação ao norte – rejeitando a ideia de Cuiabá como “cidade-mãe” dos 
mato-grossenses, procurando negar sua influência no desenvolvimento da 
civilização sulista. O que se enfatizava no sul era a presença de migrantes 
vindos de outros Estados (como mineiros, paulistas, sul-rio-grandenses) e 
estrangeiros, imigrantes, como os paraguaios (QUEIROZ, 2006, p. 162).

Afirmava-se ainda uma grande distância a separar norte e sul, 
Cuiabá não era conhecida dos sulistas; sua imprensa não era lida e as 
ideias dos seus homens não chegavam à região.

O que mais se destacava eram os esforços dos sulistas no sentido 
de se afirmarem como “civilizados”, “modernos” e economicamente 

“desenvolvidos”, se opondo às características “cuiabanas” – o “estatismo” 
e a “decadência” do norte.

64  Idem, 1934, p. 17-19.

65  Idem, p. 11.
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Lylia Galleti (2012, p. 310-311) observou que um jornal cuiabano 
denunciava, já em 1912, que dois deputados estaduais, representantes 
do sul, noticiavam juízos desfavoráveis aos nortistas. Falavam que a 
gente do norte seria uma raça “degenerada”, contaminada pelo amarelão, 
incapaz de qualquer progresso, e que o sul estava sendo ocupado pelos 
aventureiros gaúchos que logo dominariam o estado de Mato Grosso.

Tal manifestação demonstra que os sulistas lançavam sobre o 
norte o “estigma da barbárie”.66 Outros documentos sulistas afirmavam 
que a possibilidade da divisão existia desde o governo de D. Aquino 
Corrêa (1918-1922), e para expandir esse ideário boletins anônimos eram 
distribuídos no sul, lembrando ao povo a ideia de mudança da capital 
ou a separação do Estado (QUEIROZ, 2006, p. 157).

Dando prosseguimento à análise dos aspectos do separatismo, 
Alberto Neder67, em entrevista para Maria Manuela Renha de Novis 
Neves (2001, p. 50), ao ser perguntado sobre a Liga Sul Mato-grossense 
ofereceu uma informação interessante sobre um aspecto do separatismo, 
mas que carece de comprovação:

Já no período da Constituição de 34 [...] Nessa 
época, tinham surgido como dirigente de maior 
prestígio, no norte, o Filinto Müller e, no Sul, 
o Vespasiano Martins – e, o que me consta, é 
que o Filinto Müller teve a iniciativa de propor 
ao Vespasiano a divisão do estado em dois vice-
reinados: o vice-reinado do norte e o vice-reinado 
do sul. Com isso, colocaram uma pedra de gelo 

66  Como demonstrou Lylia Galetti (2012), esse estigma era lançado pelos estrangeiros 
sobre todo o Brasil, mas as elites (“civilizadas”) localizadas no litoral brasileiro lançavam 
essa “batata quente” sobre os sertões do país, incluindo todo o estado de Mato Grosso.

67  Alberto Neder fez parte do Partido Comunista (PC) do Sul e foi um dos funda-
dores da Liga Sul-Mato-grossense (no Rio de Janeiro) e do Partido Comunista em 
Campo Grande.
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em cima da Liga e o movimento foi sepultado. 
Esse acordo realmente existiu, embora não tenha 
sido um acordo público, mas foi sabido que houve 
mesmo. Eu mesmo vi e li correspondência de 
Filinto ao Vespasiano.

Alberto Neder ainda ratificou que o objetivo não era dividir o 
Estado e sim o poder dentro do Estado. “É isso, o poder... Esse surto 
do movimento divisionista foi abafado, exterminado pelo acordo que 
Filinto fez com o Vespasiano” (NEVES, 2001, p. 50-51).

Por mais que este fato necessite de comprovação, podemos inferir, 
nessa passagem, a existência de uma “estratégia” do experiente político 
nortista Filinto Müller para amenizar os efeitos da luta divisionista – ao 
dividir o poder entre o sul e o norte. Percebemos que nesse processo 
houve uma reação, mesmo que de forma sutil.

Em 1946, cogitou-se uma nova proposta de transferência da 
capital do Estado, desta vez para Campo Grande, mas foi rejeitada 
pela Assembleia Legislativa. O ex-governador José Manoel Fontanillas 
Fragelli, em entrevista oferecida ao Prof. Fernando Tadeu de Miranda 
Borges e publicada no livro Prosas com governadores de Mato Grosso (1966-
2006), disse que a ideia dos políticos do sul foi procurar motivos que, 
posteriormente, pudessem servir de justificativa para forçar a divisão de 
Mato Grosso.68 Segundo o ex-governador,

[...] eu era relator da nova constituição de 1946, 
então eu pus lá, no corpo do anteprojeto, eu 

68  José Manuel Fontanillas Fragelli (1915-2010), advogado e pecuarista, governou 
Mato Grosso de 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975. Foi deputado esta-
dual por duas legislaturas e deputado federal pelo estado de Mato Grosso, senador 
da República pelo estado de Mato Grosso do Sul, presidente do Senado Federal e, 
por duas vezes, substituiu o Presidente da República José Sarney, na qualidade de 
presidente em exercício.
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pus o seguinte: a capital do Estado poderá ser 
mudada por simples maioria, maioria de votos, 
contrariando a constituição anterior do Estado 
que, antes de 1950, dizia que a capital do Estado 
poderia ser mudada com dois terços dos votos da 
Assembleia. Vocês, cuiabanos, que são mestres em 
política, acharam que nós, os do sul, queríamos 
era mudar a capital. Não era isso, absolutamente, 
[...] nós queríamos com aquilo forçar a divisão do 
Estado; esse era o motivo de todos os deputados do 
sul, quando nós estávamos votando a constituição 
o estado. [...] Então, veio a votação e aquele 
dispositivo do anteprojeto caiu por um voto. Nós 
discutimos o assunto, depois todos os deputados 
do sul se retiraram e começou uma verdadeira 
festa na Assembleia, do povo e dos deputados 
de Cuiabá, o que felizmente aconteceu, mas sem 
a intenção de nenhum, o que eu quero ressaltar, 
não tinha nenhum deputado do sul que votasse 
pela mudança da capital. Nós queríamos ter era o 
trunfo na mão para fazer a divisão do Estado, por 
que todos eram pela divisão do Estado. (BORGES, 
2007, p. 45-46).

Nas palavras de Fragelli, portanto, os ideais políticos dos deputados 
da região sul, em 1946, não eram mais a transferência da capital de Cuiabá 
para Campo Grande, mas sim, de luta pela divisão territorial de Mato 
Grosso. Novamente, nessa passagem, vemos como se dava o “jogo do 
poder” com a atuação de dois grupos dentro do Estado, cada um com 
sua “tática” de jogo, tentando levar a melhor.

Na década deve 1950 foram apresentados vários manifestos de 
cunho divisionista à Câmara dos Deputados. Em 1959, com a eleição de 
Jânio Quadros à presidência da república, as campanhas divisionista foram 
reativadas, na esperança que ele realizasse o sonho sulista e efetivasse a 
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divisão do Estado, pelo fato de ele ter nascido no sul, o que não ocorreu, 
pois Jânio era contra a divisão.

Um episódio interessante sobre o fato foi quando Jânio esteve 
em Campo Grande, na campanha para a presidência. Ao falar sobre 
a separação, ele teve uma resposta decisiva. Havia um cartaz em que 
o Estado era dividido por uma tesoura – Mato Grosso do Norte e 
Mato Grosso do Sul. Ele disse: “mas eu tenho a impressão que esta 
tesoura não está atravessando nada de Mato Grosso, está atravessando 
o meu coração, e eu sou totalmente contrário à divisão do meu Estado.” 
(MURTINHO, 2009, p. 15).

Em 1963, circulou o Manifesto Pró-divisão do Estado de Mato 
Grosso, assinado por personalidades das duas regiões, e, ainda em 1975, 
a Liga Sul-Mato-grossense, apesar de enfraquecida pelas derrotas que 
sofrera nos últimos anos, ainda promoveu uma discussão na ocasião do 
debate sobre os limites de Mato Grosso com Goiás.

No contexto da luta pela divisão do Estado está inserido um 
debate com prós e contras. De acordo com Max Nunes Murtinho, os 
argumentos a favor da divisão eram de que o Estado vivia à custa do que 
arrecadava o sul. A justificativa para a divisão passou também a afirmar 
que o sul, além de sustentar o Estado com uma porção maior da renda, 
ainda era desprezado pelos administradores que viviam em Cuiabá. E 
por último, os divisionistas afirmavam que com Mato Grosso dividido 
o sul teria melhores condições para se desenvolver regionalmente.

A perda da condição de capital sempre foi algo que os cuiabanos 
tiveram que lidar ao longo da sua história. Segundo Paulo Roberto Cimó 
Queiroz, ainda no século XIX as elites cuiabanas se viram ameaçadas pelo 
aumento da importância econômica e política de Corumbá – cidade que, 
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principalmente depois do final da Guerra contra o Paraguai (1870), foi 
beneficiada com a liberação da navegação do Prata, transformando-se 
em um importante centro comercial. Além do mais, enquanto o norte 
permanecia estacionado em termos de aumento populacional e de 
desenvolvimento econômico, todo o sul recebia, com certa regularidade, 
o fluxo de migrantes brasileiros (paulistas, mineiros, paranaenses e, 
sobretudo na última década do século XIX, sul-rio-grandenses), além 
de imigrantes estrangeiros, principalmente paraguaios. No sul ganhava 
destaque ainda a pecuária e a economia ervateira, sob o monopólio da 
Companhia Mate Larangeira.69

Em 1914 foi completada a ligação ferroviária entre o interior 
paulista e as margens do Rio Paraguai, com a estrada de ferro de Bauru a 
Porto Esperança – a Ferrovia Noroeste do Brasil, que permitiu a ligação 
do sul de Mato Grosso com o sudoeste brasileiro, encurtando, assim, as 
distâncias, principalmente com São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto 
isso, Cuiabá continuava dependente da difícil navegação dos rios Cuiabá 
e Paraguai, até Porto Esperança. A ferrovia intensificou o crescimento 
de outra potencial concorrente de Cuiabá: Campo Grande, que logo 
deixaria Corumbá para trás na condição de principal polo comercial do 
Estado. (QUEIROZ, 2006, p. 156).

Silêncios, sentimentos e ressentimentos de uma divisão

São nos jornais70, em pronunciamentos políticos, entrevistas e 
na revista do IHGMT que vamos explorar as discussões em torno da 

69  O trabalho de Jovam Vilela da Silva abordou a atuação da Companhia Mate La-
ranjeiras no capítulo 2. Cf. SILVA, 1996.

70  Inicialmente analisaremos o jornal O Estado de Mato Grosso, fundado em 1939 por 
Archimedes Pereira Lima. Esse jornal não está mais em circulação.
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divisão do estado de Mato Grosso. Nosso objetivo é compreender os 
(res)sentimentos em relação à divisão de Mato Grosso e principalmente 
os dilemas e caminhos que serão tomados, no reajuste estadual, mas, 
principalmente, os desafios a serem enfrentados por sua capital, Cuiabá 
– objeto de nossa pesquisa. Nossa hipótese é a de que a modernização 
da cidade de Cuiabá nesse período teve foi impulsionada pelo processo 
divisionista, ou seja, a iminência da divisão perpassou as discussões sobre as 
mudanças no aspecto da cidade e os novos rumos de seu desenvolvimento.

O embasamento para essa discussão vem de uma constatação: o 
silêncio em torno da divisão, principalmente em Cuiabá.  No momento 
da divisão, o norte lamentou, mas que ela foi boa para Mato Grosso, uma 
vez que o Estado cresceu e se desenvolveu. O que intriga é que estamos 
falando da perda de uma parte considerável do território mato-grossense, 
além do que a divisão foi feita sem consulta popular. Ao se debruçar 
sobre este fato percebemos uma grande disputa, principalmente, entre 
Campo Grande e Cuiabá durante boa parte do século XX. E pela análise 
das fontes são evidenciados muitos protestos de políticos e intelectuais 
contrários à divisão, veiculados, principalmente, na imprensa.

Em relação ao “silêncio” da divisão em Cuiabá, as reflexões de 
Pierre Ansart (2004, p. 29) são pertinentes para se pensar a dificuldade 
do historiador em restituir e explicar o devir dos sentimentos coletivos, 
principalmente quando se trata do ressentimento. Ele observa que:

A dificuldade é redobrada quando se trata não 
somente de analisar os ódios, mas de compreender 
e explicar aquilo que precisamente não é dito, 
não é proclamado, aquilo que é negado e que se 
constitui, entretanto, como um móbil das atitudes, 
concepções e percepções sociais. O objetivo 
esquiva-se; é preciso formular a hipótese de sua 
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importância e reconstituir o invisível que, se não é 
totalmente inconsciente, ao menos em parte é não 
consciente. É preciso formular a hipótese do papel 
do inconsciente na política, hipótese audaciosa em 
seu princípio e em suas realizações.

Em face desta questão, questionamos: teria sido a divisão tão 
traumática que se tornou um assunto “tabu” no norte? Discutir algo já 

“superado” seria procurar, no jargão popular, “cabelo em ovo”? Qual a 
importância do evento no processo de modernização de Cuiabá? A essas 
perguntas, pretendemos responder nesse e no próximo capítulo.

Cuiabá sempre teve que lidar com o estigma da falta, do “atraso”, 
do “isolamento”, da cidade “velha” em comparação com a cidade de 
Campo Grande, que era mais “nova”, “limpa” e “moderna”71. Se, como 
observou Maria Manuela Renha de Novis Neves (2001, p. 14), a 
polarização divisionista seria uma causa da grande força explicativa na 
história do poder em Mato Grosso, podemos dizer que a perda da condição 
de capital, por Cuiabá, e o divisionismo tiveram grande força explicativa 
na história da cidade e dos caminhos que ela teve que trilhar até 1979.

Um exemplo do acirramento do antagonismo entre as regiões 
sul (Campo Grande) e norte (Cuiabá) pode ser evidenciado na própria 
história da Universidade Federal de Mato Grosso. Em Veredas da 
memória: a conquista do ensino superior em Mato Grosso, Renata Neves 
Tavares de Barros Freitas (2005) discorreu (UFMT) sobre o processo de 
criação da UFMT, entre 1967 e 1970, fato que mobilizou a sociedade 
mato-grossense para a instalação da primeira universidade federal no 

71  Chamada de burgo pobre, Cuiabá era “vista como decadente e atrasada no caminho 
do progresso e da civilização, não só por visitantes, mas inclusive por alguns cuiabanos 
e por muitos mato-grossenses do sul do Estado”. Como lembra Galetti (2012, p. 358), 
a mudança da capital do Estado, de Cuiabá para Corumbá ou Campo Grande, “era 
para muitos cuiabanos uma ameaça real.”
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Estado. Por intermédio de depoimentos dos protagonistas: estudantes 
secundaristas, professores, munícipes em geral, ela reconstruiu a trajetória 
desse movimento emblemático para a memória dos cuiabanos, que foi 
a implantação da UFMT.

Na leitura da autora, a luta pela criação da UFMT, anterior à 
divisão do Estado, emergiu no contexto de extrema rivalidade entre 
Campo Grande e Cuiabá, que travavam uma disputa de longa data pela 
condição de capital. A primeira, arrogando para si o direito de ser a nova 
sede e, a segunda, defendendo a manutenção do seu status. O episódio 
da instalação da primeira universidade pública federal de Mato Grosso 
seria mais um capítulo do embate entre essas duas cidades.72

Foram as discussões feitas por Marisa Bittar (2009, vol. 1, p. 316), 
ao abordar o regionalismo e o divisionismo no sul de Mato Grosso do Sul, 
que nos chamaram atenção pela temática da divisão e, posteriormente, 

72  Para Eugênia Coelho Paredes (2008, p. 237-250), com base nos relatos dos moradores, 
a migração recente e criação da UFMT foram “dois fatores que mais concorreram 
à mudança de estilo de vida em Cuiabá”. No livro Paz sob fogo cerrado (1945-2002), 
Vinicius de Carvalho Araújo (2011, p. 123-124), a partir da entrevista com o ex-reitor 
da UFMT doutor Gabriel Novis Neves, trouxe outro desdobramento da presença 
da universidade em Cuiabá no evento da divisão do Estado: “Gabriel Novis Neves 
atribuiu o crescimento experimentado pela UFMT, na segunda metade da década de 
1970, à decisão tomada pelo presidente Geisel de efetivar os planos para a divisão de 
Mato Grosso. Para confirmar tal ponto de vista, ele relatou um episódio importante: 

“O Geisel, ele foi escolhido Presidente e montou o grupo de trabalho dele no Rio e Janeiro, 
na Praça XV. Quando ele fez todo o planejamento, que fechou o programa de Governo, 
ele falou: “olha, eu quero ir em cinco lugares no Brasil”. [...] Veio um emissário dele [...] 

“sou da assessoria do futuro Presidente da República [...] Ele quer falar com o senhor [...] 
Não vaza nada” [...] E o Geisel ficou duas horas e pouco. Ele saiu dali, já era uma e pouco 
da tarde, e foi almoçar com o governador do Estado, que era Fragelli. Nesse trajeto, eles 
conversaram [...] Aí o Geisel bateu na perna do Fragelli [...] Fragelli, quero te dar uma 
notícia: eu vou dividir o Estado [...]eu tinha muita dificuldade de dividir o Estado e não 
ter alguma estrutura para consolidar. Mas o que eu vi aí, essa universidade, ela vai dar 
base. A partir desse momento, por causa da divisão, os recursos apareceram [...] O grande 
salto foi aí. O grande salto foi exatamente porque o Geisel falou assim “eu vou dividir 
[...], mas eu vou deixar uma estrutura de desenvolvimento.” (28/08/2006, entrevista).
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na escolha de nosso objeto de estudo. Ela observou que até o momento 
da divisão os sulistas sequer imaginavam da decisão presidencial, as ideias 
separatistas estavam latentes, a “população não sabia de nada”:

O estado-sonho [Mato Grosso do Sul] tornava-se, 
enfim, estado-realidade. Provavelmente, porém, 
o sonho não era de todos. A população, privada 
da participação, mostrou, com o seu silêncio, um 
misto de indiferença e aprovação. Uma parte, 
de fato, era favorável à divisão do estado, [...]. 
Em todo o processo, não houve participação 
popular. A maioria nem sequer soube do envio 
do projeto de lei ao Congresso Nacional e da sua 
aprovação em setembro, só vindo a saber do ato 
consumado em outubro.

O deputado federal Antônio Carlos de Oliveira (MDB - Sul), 
discursou, no dia 11 de outubro de 1977, reclamando da necessidade de 
uma consulta popular para que todos os mato-grossenses pudessem opinar 
sobre a divisão. Lembrou ainda, ao discursar no Congresso Nacional, 

“os nossos irmãos do norte” ressentiam-se com toda a razão dessa decisão:

[...] não podemos esquecer que no Norte de 
Mato Grosso, na eterna Cuiabá, principalmente, 
conterrâneos nossos de até três horas a trás 
[...] estão tristes porque o Governo Federal, os 
homens que compõem o governo, decidiram 
isso sem uma consulta popular [...] que não lhes 
permitiu [...] tentar salvar, como pretendem eles, 
a unanimidade, a integridade da história de Mato 
Grosso. (BITTAR, 2009, vol. 1, p. 318).

Para analisar essas fontes utilizamos ainda como referencial teórico 
o conceito de ressentimento, principalmente no aspecto relacionado à 
humilhação e ao rancor (uma forte mágoa) que este conceito carrega.
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Pierre Ansart (2004, p. 15), ao analisar o ressentimento e sua relação 
com a história e a memória, destacava que isso envolve um problema 
central, o das relações entre o os afetos e o político, entre os sujeitos 
individuais em sua afetividade e as práticas sociais e políticas, que nos 
obrigam a retomar, sob uma nova perspectiva, a questão que diz respeito 
à psicologia social, à psicologia do político e à psicologia da história.

Ele dizia que Nietzsche, em a Genealogia da moral, fez uma 
redefinição do bom e do mau, do bem e do mal, onde se operaria no 
ressentimento. Se somos vítimas de indivíduos que nos prejudicam e 
ferem nossas liberdades, experimentamos e estimamos que estes sejam 
malévolos e nós sejamos bons.

Entendemos que outro conceito – o de humilhação – que 
o ressentimento também carrega é importante para analisar essa 
hostilidade (dos sulistas) em relação aos nortistas. Pierre Ansart (2004, 
p. 15) ponderou que:

[...] a humilhação é uma situação particular na 
qual se opõem, em uma relação desigual, um ator 
(individual ou coletivo) que exerce uma influência, 
e, do outro lado, um agente que sofre esta 
influência. A situação humilhante é, por definição, 
racional: comporta uma agressão na qual um 
sujeito (individual ou coletivo) fere, ultraja uma 
vítima sem que seja possível uma reciprocidade.

Se podemos falar de uma reação nortista, ela veio através de 
protestos na imprensa, feitos por intelectuais e políticos, no período 
pré-divisão, não sendo suficiente evitá-la. Tal fato que só veio aumentar 
ainda mais o ressentimento dos nortistas.

Mas, quais seriam, então, as emoções criadoras dos ressentimentos? 
Pierre Ansart (2004, p. 22) citou, tendo como inspiração Max Scheler, 



118

Projeto Ouro & Mel

a inveja, o ciúme, o rancor, a maldade e o desejo de vingança, mas 
acrescentou a essa lista as experiências da humilhação e medo. Segundo 
o autor, a humilhação não provém apenas da inferioridade. Ela é a 
experiência do amor próprio ferido, da negação de si e da autoestima, 
suscitando o desejo de vingança.

De acordo com Marisa Bittar (2009, vol. 1, p. 319),

[...] a divisão foi um ato traumático para o norte 
e ilustra melhor o fato de ela ter sido fruto de um 
ato autoritário do que a sua recepção no sul. Isto 
porque, obviamente, quem mais perdeu foi o norte. 
Mas a sua elite política, tal como a do sul, não 
estava preocupada com o fato de a população ser 
excluída do processo [...] a começar pelo próprio 
governador [à época Garcia Neto].

Em relação à discussão de quem perdeu com a divisão, não 
concordamos com a autora sobre o aspecto da perda, fazendo-se necessários 
estudos mais aprofundados sobre a questão. No momento pré-divisão, 
Mato Grosso era sim um “patinho-feio”, como a imprensa divulgava: a 
região norte era economicamente menos dinâmica, com uma população 
menor em relação ao sul, que arrecadava mais, além de sua produção 
agrícola e pecuária ser mais proeminente. No pós-divisão ocorreu um 
grande crescimento econômico em Mato Grosso, superando Mato Grosso 
do Sul. A produção agrícola foi responsável pelo alavancamento, sendo 
o maior produtor de soja do país, além de ter um dos maiores rebanhos 
bovinos do Brasil. Seu PIB tem crescido cada vez mais, e a população, já 
no início do período da divisão, conseguiu ultrapassar a de Mato Grosso 
do Sul, e na economia, superou-o (cf. MURTINHO, 2009, p. 93).

Defendemos que a divisão foi boa para os dois Estados, 
principalmente, para Mato Grosso que, a partir de 1979, foi amparado 
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com fortes investimentos do governo federal, estimuladores da migração 
e abertura de estradas e cidades. O norte, neste caso, como que se 
libertou do sul, embora não sem mágoas, em decorrência de acusações e 
revanchismos. O sul, até então mais rico e com a maior receita, continuaria 
tendo os investimentos que já tinha, agora sem precisar dividi-los com 
a região norte.

Silêncio, ressentimento e traumas. É o que fica nas observações de 
Marisa Bittar sobre a repercussão da divisão no norte, e é o que podemos 
observar nas fontes que analisaremos mais à frente.

Quanto às reações contrárias ocorridas em Cuiabá, ficou registrada a 
Carta do MDB ao presidente da República73, assinada pelo deputado estadual 
Dante Martins de Oliveira74, que, de maneira contundente, afirmava:

Desde quando da divisão, nós da oposição, já 
alertávamos para os desdobramentos negativos da 
divisão, principalmente no “Velho Mato Grosso”, 
a parte Norte do Estado, desprovido de qualquer 
infraestrutura [...] Mesmo sabedores de que não é 
do seu feitio, do seu caráter, prestar satisfações ao 
povo sobre seus atos, já que se considera acima de 
tudo e de todos, o mínimo que se poderia esperar 

73  Essa carta foi escrita em 5.2.1979, num contexto difícil para Mato Grosso quando 
o governo estava em débito com os inativos. Outro objetivo da carta era repudiar a 
atitude de Gastão Muller, eleito senador biônico, por Geisel, para representar Mato 
Grosso, e que ao dar uma entrevista e ser perguntado sobre a situação dos inativos 
do Estado disse que “em quarenta anos de vida pública, jamais viu ninguém morrer 
de fome”. Cf. VALLE, 1996, p. 130.

74  Dante Martins de Oliveira (1952-2006), engenheiro civil e natural do estado de 
Mato Grosso, ficou nacionalmente conhecido pela autoria de uma emenda consti-
tucional que levou seu nome, propondo o restabelecimento das eleições diretas para 
presidente da República, num movimento que resultou na campanha das “Diretas Já”. 
Governou Mato Grosso de 1º de janeiro de 1995 a 9 de abril de 2002. Foi deputado 
estadual, deputado federal, prefeito Municipal de Cuiabá, por duas vezes, e Ministro 
da Reforma e Desenvolvimento Agrário.



120

Projeto Ouro & Mel

seria uma explicação clara, objetiva e honesta 
da importância da divisão do nosso Estado [...] 
Estaremos sempre a cobrar, como estamos fazendo 
no momento, que se cumpram as promessas feitas 
quando da divisão e que os dirigentes assumam a 
devida responsabilidade, principalmente V. Exa., 
antes de abandonar o Governo, pois só assim 
poderemos ter esperanças de que o nosso Estado 
não seja abandonado na sarjeta da avenida dos 
Estados brasileiros. (VALLE, 1996, p. 130).

Essa carta do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) ao 
presidente foi escrita num contexto de crise para Mato Grosso. O 
sentimento de “abandono” e de “rancor” em razão do desrespeito ao Estado 
e a sua população, que não foi ouvida em relação à divisão, é evidente, 
principalmente a hostilidade do Governo federal em não cumprir as 
promessas que foram feitas, cobradas na citada carta.

Uma pergunta fica no ar: quais os motivos que teriam levado o 
presidente Ernesto Geisel a dividir Mato Grosso, se, como afirma Marisa 
Bittar, não houve manifestação ou movimento popular pela divisão em 
1977, nem partido e muito menos uma organização pré-separação, na 
medida em que essas questões no sul há muito não eram discutidas, sendo 
somente retomadas quando da repercussão da notícia de que o presidente 
pretendia dividir o Estado. (BITTAR, 2009, vol. 1, p. 332-335).

O acadêmico Lenine Póvoas75, ao ser perguntado por Maria 
Manuela Novis Neves, se o ato da divisão foi uma posição autoritária 

75  Lenine de Campos Póvoas (1921-2003) foi advogado, deputado estadual, por duas 
legislaturas, 1947/1950 (constituinte) e 1951/1954, participou da constituinte do 
estado de Mato Grosso de 1947. Ministro fundador do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso sendo também seu conselheiro. Integrante do IHGMT e da AML, casa esta 
que presidiu por mais de 10 anos, onde ocupou a cadeira n. 33. Fundador e Presi-
dente da Fundação Cultural de Mato Grosso (hoje Secretaria de Estado de Cultura).
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do governo Geisel ou uma consequência do histórico separatista, assim  
se expressou:

Eu vou dizer uma coisa que irá ficar gravada e se 
você quiser divulgar, pode, eu autorizo. A divisão 
de Mato Grosso é um movimento que vem de 
tempos. Mas não aconteceria tão cedo. Aconteceu 
em virtude dos estudos da ESG [Escola Superior 
de Guerra]. Lá estudavam o Seo Geisel e o Seo 
Golbery do Couto Silva. E eles chegaram a uma 
dessas conclusões... Chegaram à conclusão de que 
Mato Grosso, desenvolvendo-se no ritmo que 
ia, deveria se tornar daí a pouco tempo, junto 
com SP, uma verdadeira potência. E, sendo uma 
fronteira viva com a Bolívia e o Paraguai, mais 
tarde – pelo desnível de vida entre as várias 
regiões, principalmente o Nordeste – talvez 
SP e MT quisessem encabeçar um movimento 
separatista no Brasil.

(...) E foi por isso que resolveram dividir MT, 
dividir para reinar. Pegaram um estado que tinha 
1,8 milhões de habitantes e dividiram em dois. Por 
que não dividiram o Rio Grande do Sul, com mais 
de 3 milhões na época, uma fronteira viva e cheia 
de problemas para o Brasil? Lá eles não evocaram 
o problema de segurança nacional, porque não são 
capazes de dividir RS. Qual o governo capaz de 
dividir RS? Eles se levantariam em armas contra o 
Brasil, não aceitam uma divisão. 

[...]

E fizeram a divisão do estado como Alexandre 
Magno – cortando o nó. O fundamento deles é esse 
fundamento infantil e ridículo – diziam temer que 
São Paulo e Mato Grosso quisessem tornar-se nação 
independente... (NEVES, 2001, p. 234-235).76

76  Em 1890, uma carta-manifesto foi enviada ao marechal Deodoro da Fonseca, a 
remetente era Maria da Glória Pereira Leite, viúva do Barão de Villa Maria e filha de 
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De acordo com Max Nunes Murtinho (2009, p. 29),

[...] a divisão do Estado de Mato Grosso, mesmo 
tendo sido fruto de contendas que remontam a 
quase um século, somente se concretizou no ano de 
1977, fruto de uma decisão do presidente Ernesto 
Geisel, imposta ao conjunto da população. [...] 
Com isso, é razoável afirmar que pouco se levou 
em contas as condições econômicas das regiões 
sul e norte de Mato Grosso como justificativa 
para a divisão.

Dentro desse debate, Vinicius de Carvalho de Araújo fez algumas 
observações sobre a atuação de Ernesto Geisel e Golbery de Couto e Silva77 
no processo divisionista, principalmente para aqueles que acreditam que 
a divisão foi apenas um capricho dos generais:

uma das famílias mais poderosas de Mato Grosso, com muitas propriedades, poder 
político e prestígio social na região. Num momento em que se discutia a adoção 
do regime federativo, a baronesa lançava uma questão crucial para o presidente, “A 
extincta província de Mato Grosso poderá por si só constituir-se estado?” A resposta 
foi, sem dúvida, não. Ao relatar os inúmeros problemas de ordem social, política e 
econômica da província, ela propôs que a anexação do território mato-grossense ao 
de São Paulo para evitar a decadência definitiva da região e a catástrofe que poderia 
acontecer se a província se transformasse em estado. Ela argumentava que histori-
camente o território pertencia aos paulistas, que o haviam descoberto. Por isso, a 
anexação seria apenas uma restituição do que por direito era de São Paulo, “o valente, 
robusto e progenitor” da terra mato-grossense. Estes seriam os únicos a guiar Mato 
Grosso, “apenas saído das faixas da infância, na senda do progresso e do brilhante 
futuro que lhe estava reservado”. GALETTI, 2012, p. 285-289.

77  Golbery do Couto e Silva (1911-1987) foi um general e geopolítico brasileiro. 
Tornou-se reconhecido como um dos principais teóricos da doutrina de segurança 
nacional, elaborada nos anos 50 pelos militares brasileiros da Escola Superior de 
Guerra, sendo um dos criadores do Serviço Nacional de Informações (SNI). Durante 
o governo do presidente Ernesto Geisel, a partir de março de 1974, notabilizou-se 
como responsável pela chamada política de distensão, que marcou o início do processo 
de abertura política. Ocupou ainda os cargos de chefe da Casa Civil nos governos 
militares de Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo, até 1981. Publicou o livro 
Geopolítica do Brasil de grande repercussão internacional.
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Muitos comentários foram feitos sobre a 
participação dos Generais Ernesto Geisel e Golbery 
do Couto e Silva no divisionismo. Há uma 
personalização da decisão, como se fosse capricho 
deles, por terem, supostamente, defendido uma 
tese na Escola Superior de Guerra sobre a redivisão 
territorial do Brasil78. É um modelo explicativo que 
atribui apenas às pessoas à tomada da decisão, como 
se eles estivem agindo num vazio de estruturas que 
lhes impunham limites e ofereciam oportunidades. 
Trata-se de uma forma cômoda e muito comum de 
raciocínio, porque imputa àqueles que decidiram 
o ônus pelos eventuais erros que poderiam dela 
advir. (ARAÚJO, 2011, p. 140).

Para o autor, era importante perceber a participação do Ministério 
do Interior (MINTER) e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (SUDECO) nos bastidores do processo divisionista, e dos 
aspectos de ordem econômica e espacial da medida, que são relegadas, 
muitas vezes, ao segundo plano.

Marisa Bittar (2009, vol. 1, p. 339) assim se expressou sobre as 
motivações da divisão:

De fato, o regime militar operou com essa lógica 
ao dividir Mato Grosso, isto é, além da questão 
estratégica da geopolítica, ao satisfazer os interesses 
da elite agrária sul-mato-grossense, visava aumentar 
a sua base de sustentação. O objetivo político 
imediato foi exatamente esse. Basta considerarmos 

78  Nota explicativa do autor na citação: “A memória política do Estado registra em 
vários momentos a existência de tal tese defendida por Geisel e Golbery na Escola 
Superior de Guerra (ESG) sobre a divisão territorial de Mato Grosso. Segundo esta 
versão eles teriam aproveitado a passagem pela Presidência da República para efetivar 
a conclusão dos trabalhos. António de Arruda, consultor da ESG, disse desconhecer 
tal trabalho, e que ao consultar os arquivos da instituição não encontrou nenhuma 
referência sobre a pesquisa. Sendo uma das lendas que marcou a memória política 
do Estado.” ARAÚJO, 2011, p. 140.
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que quando o presidente Geisel assinou a lei que 
criou Mato Grosso do Sul, justificou que o ato era 
decorrente também de uma necessidade política, 
tendo em vista um melhor equilíbrio da Federação 
do dia de amanhã.

Para Vinicius Araújo (2011, p. 150),

A divisão do estado aconteceu apenas num 
contexto autoritário, quando as forças, políticas e 
econômicas nacionais elaboraram um projeto para 
a Amazônia e os Cerrados, expresso no binômio 

“segurança e desenvolvimento”, de autoria da 
Escola Superior de Guerra. Até então, se a região 
sul de Mato Grosso fosse emancipada, o que seria 
feito com a região norte? Continuaria dependente 
de recursos federais e poderia até ser transformada 
num território federal, o que seria considerado um 

“rebaixamento” e enfrentaria problemas diante do 
aparelho estadual existente em Cuiabá?

Ela só aconteceu quando ficou clara, inclusive 
para as elites políticas do norte, a superioridade 
política, demográfica e econômica da região sul 
e a necessidade de “emancipar” o norte, para 
que fosse possível implementar um projeto de 
desenvolvimento que tivesse em Cuiabá um ponto 
de apoio importante.

Observamos nessas versões dois motivos que levaram à divisão, o 
aspecto geopolítico, econômico e a base de sustentação política. Apesar 
de que o aspecto levantado por Lenine Póvoas, do receio dos militares de 
que com o desenvolvimento que estava se processando em Mato Grosso 
ele poderia se juntar a São Paulo, formando duas grandes potências, é 
igualmente interessante e fica como memória política.
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Numa outra exposição de motivos que levaria à divisão, Pe. 
Raimundo Pombo79, que teve uma grande atuação na luta contra a 
divisão do Estado, asseverou que:

Os mais interessados na divisão do Estado são 
alguns dos membros do Congresso, porque dessa 
divisão lhes advirão vantagens pessoais. Dinheiro 
não lhes falta, querem honra. Um Estado novo 
significa: mais três cadeiras no Senado, dois 
governos e quantas vagas mais na Câmara dos 
Deputados... Eis aí o endereço certo dessa divisão, 
sem um planejamento, sem uma infraestrutura, 
sem uma preparação, sem principalmente 
consultar o povo, eis a explicação dessa pressa antes 
das eleições, como se passando essas eleições não 
houvesse mais tempo para dividir o Estado. Mas 
sabemos que o tempo há, o que não haverá mais 
é a conveniência. Que se lhes dá do bem do povo, 
de sua história, de sua tradição, de seu progresso? 
(CRUZ, 1978, p. 92).

Sobre o interesse meramente eleitoreiro da divisão, Marisa Bittar, 
ao concordar com Elio Gaspari, em Ditadura encurralada, afirmou que o 

“Pacote de Abril” de 1977, cujo objetivo principal era garantir maioria da 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e vitalidade eleitoral do regime, 
tinha como estratégia, dentre outras, com a divisão de Mato Grosso em 
dois, na estimativa de um deputado da região, a bancada federal, que 

79  Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz (1933-1996), mais conhecido 
como Padre Raimundo Pombo, foi um sacerdote, educador e escritor mato-grossense. 
Natural de Corumbá, atual Mato Grosso do Sul, dedicou boa parte da vida ao ensino 
e às artes literárias e teatrais. Foi professor e depois diretor do Colégio Salesiano São 
Gonçalo, em Cuiabá. Foi membro da AML. De 1964 a 1982 fez parte do Conselho 
Estadual de Educação, criado em sete de fevereiro de 1963, no qual foi presidente por 
sete vezes, além de duas como conselheiro. Logo após a divisão do estado de Mato 
Grosso, Padre Pombo se candidatou ao Senado e, apesar de ter mais votos, não foi 
eleito. Em 1982 disputou o cargo de governador, numa das mais polêmicas eleições 
de Mato Grosso. Perdeu a eleição para Júlio José de Campos.
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tinha seis deputados da ARENA e dois da Mobilização Democrática 
Brasileira (MDB), ficaria com treze para a Arena, enquanto a oposição 
continuaria com dois. Essa informação que foi repassada por José Benedito 
Canelas80 (norte) a Heitor de Aquino81 e, deste, para o presidente Geisel.

Como concluiu Marisa Bittar (2009), em seu estudo, não foi 
nem uma coisa nem outra, ou seja, o regionalismo sozinho não foi capaz 
de promover a divisão, além de nunca ter dado ao divisionismo uma 
visibilidade e uma base popular. Não fosse o governo militar, ele não 
teria logrado êxito. Nesse sentido, a determinação do governo Geisel 
preponderou sobre o aspecto regional.

Acreditamos que diversos fatores levaram à divisão como, por 
exemplo, o aspecto de segurança nacional (uma região de fronteira 
e a união de Mato Grosso e São Paulo formando duas potências), o 
que nos parece fantasioso, ainda mais em se tratando da questão do 
regionalismo em Mato Grosso. Nunca houve uma coesão no Estado para 
se pensar na possibilidade de uma união com São Paulo. Na Revolução 
Constitucionalista de 1932, o sul ficou com os paulistas e o norte 
com Getúlio Vargas. Talvez a preocupação maior fosse a ocupação e o 
desenvolvimento dessa região para que forças contrárias ao regime não 
atuassem aqui. Sabemos que o projeto de desenvolvimento da Amazônia 
e do Cerrado foi realizado sem nenhuma infraestrutura e preparação, 

80  José Benedito Canelas foi eleito vereador em Cáceres, em 1965, e depois ingressou 
na ARENA, elegendo-se deputado estadual em 1970, deputado federal em 1974 e 
senador em 1978, tendo como primeiro suplente o ex-governador José Garcia Neto. 
Posteriormente, seguiu para o PDS e para o PFL, atual DEM.

81  Heitor de Aquino Ferreira era militar e teve participação ativa no golpe de 1964. 
Foi secretário dos presidentes Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, tendo uma 
relação muito próxima ao general Golbery de Couto e Silva. Heitor Ferreira foi o 
responsável pela entrega de um conjunto de pastas com documentos sobre o período 
da ditadura militar para o jornalista Elio Gaspari. Essa documentação foi a base dos 
livros publicados pelo referido jornalista, décadas mais tarde.
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levando-nos a acreditar que os fatores políticos mais imediatos pesaram, 
ou seja, políticos sulistas e nortistas do Estado, com forte ligação com 
o governo federal, implementaram a divisão para compor uma maioria 
para a ARENA e, em se tratando de um governo autoritário, ocorreu a 
divisão sem maiores problemas.

Isso não significa que deve ter sido fácil para um Estado e sua capital, 
que viveram muitos anos à espera do progresso e do desenvolvimento, 
passar por uma divisão. Foram anos e mais anos “isolada” do resto do 
país, “abandonada” pelo poder central e sem infraestrutura que a fizesse 
sair do seu “atraso”. Justamente quando parecia que o futuro82 promissor 
havia chegado, a notícia da divisão, com efeito, foi um balde de água 
fria. Uma decepção terrível, tanto que o deputado Nunes Rocha (1978, 
p. 108) assim se pronunciou ante a iminência da divisão:

Se houver divisão, então por que começar por Mato 
Grosso? Por que essa discriminação contra Mato 
Grosso? Por que essa obsessão contra Mato Grosso, 
notadamente contra o norte do Estado? Por que as 
declarações sucessíveis do Sr. Ministro do Interior 
com referência à divisão de Mato Grosso? [...] 
Ficaremos perplexos se isso vier a acontecer.

Evidenciamos nessa fala de Nunes Rocha83 a sensação de 
impotência e perplexidade diante de algo já dado como certo – a divisão. 

82  Segundo Nicolau Sevcenko (1985, p. 85-86), “o futuro tem o significado de uma 
metáfora que denuncia os seus anseios, os seus projetos, o seu sentimento e, sobre-
tudo a sua impotência diante do presente.” Diante dessa afirmação, fica a seguinte 
questão: qual o futuro de Cuiabá ante a divisão? O presente próspero agora teria o 
gosto amargo da divisão.

83  Joaquim Nunes Rocha (1916-2001) - advogado, promotor de justiça, farmacêutico, 
pecuarista e político mato-grossense. Eleito vereador por Poxoréu-MT, em 1947, e 
prefeito da mesma cidade em 1950, pela UDN e suplente de deputado estadual, em 
1962, pelo mesmo partido. Filiou-se à ARENA, elegeu-se para a Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso, em 1966 e 1970, e deputado federal em 1974. Candidato a 
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Ele parecia não entender os motivos de por que dividir justamente Mato 
Grosso, por que essa obsessão em relação a Mato Grosso e ao norte?

Ao abordar a humilhação, Pierre Ansart (2009, p. 15) teceu a 
seguinte consideração:

A vítima é confrontada a uma situação ou a um 
acontecimento contrários ás suas expectativas, 
contrários aos seus desejos, sem sentido para 
ela, representando a negação da imagem que faz 
de si próprio. Um povo vencido obrigado a se 
conformar a um jugo execrado, um cidadão que se 
choca contra decisões sentidas como injustas, mas 
que é impotente a modificar encontram-se, em 
situações humilhantes. A humilhação é uma das 
experiências da impotência.

Num editorial do jornal O Estado de Mato Grosso, um dia depois 
que foi assinada a Lei Complementar n. 31, que dividia o Estado, ao se 
utilizar de uma metáfora do pai que perde o “filho” [o sul] que atingiu a 
maturidade, discorria sobre um vazio que ficou ao ver esse “filho” deixar 
a casa “paterna”:

Neste instante, quando surge o Estado de Mato 
Grosso do Sul, o sentimento da gente mato-
grossense, do norte, como queiram, deve ser aquele 
do pai que vê o seu filho atingindo a maturidade 
e passar a viver por si próprio. Assim com citação 
baseada no círculo familiar, nos recordamos de 
um pai que contava como se sentia depois do 
casamento da sua filha: “Nós nunca acreditamos 
que a nossa filha vai crescer, vai se casar, e depois 
formar uma nova família. Sempre pensamos nela 
como algo permanente do nosso lar. Quando ela se 
casa fica um vazio imenso...”

senador de Mato Grosso pela chapa B da ARENA, de 1978, foi derrotado e reposto 
como segundo suplente de Vicente Vuolo.
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É este vazio que começamos a sentir. O Estado de 
Mato Grosso do Sul surgiu da fibra e da abnegação 
do cuiabano, do poconeano, do livramentense, de 
tantos nós aqui de Mato Grosso, que no momento 
do seu desmembramento, como outra unidade 
federativa, só podemos é lhe desejar aqueles 
melhores sentimentos que sempre tivemos, que 
sempre ensinamos, que sempre transmitimos.

Temos a plena certeza de que agora, mesmo com a 
euforia natural deste momento histórico, o Estado 
de Mato Grosso do Sul surge nos horizontes da 
Pátria com aquela alma secular da gente mato-
grossense. Estarão sentindo, também, aquele vazio, 
pois, embora formando agora uma espécie de lar 
sólido, forte e rico, os mato-grossenses do Sul 
continuarão sendo mato-grossenses, com saudades 
daquele lar amigo e afetuoso que os acolheu por 
mais de dois séculos e meio.

Agora, quando é assinada a mensagem presidencial 
criando o Estado de Mato Grosso do Sul, só nos 
resta lhe desejar os melhores votos e dizer que seja 
sempre do lar paterno, onde aprendeu tudo de bom, 
e principalmente, a abnegação e o dever cumprido.

Mato Grosso vai continuar com a sua missão 
cívica. A nação já lhe deu uma nova missão: ocupar 
os grandes vazios da Amazônia. Mais uma missão 
será cumprida, pois o mato-grossense nasceu com 
o desígnio de servir a Pátria, custe o sacrifício que 
custar, mesmo que seja a partida de um filho que 
custou muito a criar, mas que conseguiu receber 
toda a soma de conhecimentos, de experiências, 
de sentimentos, que lhe foi legada ao longo de 
quase três séculos.84

84  Editorial, A grande missão de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 
12.10.1977, p. 7.



130

Projeto Ouro & Mel

Um sentimento ambíguo emergia da pena do editorialista. Como 
que um dever de memória, ele relatou tudo que Mato Grosso fez pelo 
novo Estado que estava surgindo. Se havia qualidades no Mato Grosso 
do Sul era devido ao trabalho de Mato Grosso, que lhe transmitiu os 

“melhores sentimentos” por dois séculos e meio. Ao mesmo tempo em 
que desejava sucesso e felicidades ao novo Estado, lembrou que se ele 
era rico, forte e sólido no presente se devia à sua origem mato-grossense 

– que veio da fibra do cuiabano, poconeano e livrementense. Os sul-
mato-grossenses, portanto, continuariam sendo mato-grossenses, apesar 
da divisão. Lembrava também do custo que foi “criar” esse “filho”, mas 
que ele recebeu os melhores conhecimentos, experiências e sentimentos 
nesses quase “três séculos”. Foi no “lar” que ele aprendeu tudo o que 
era bom. Ao final, ele reafirmou o papel de Mato Grosso que “nasceu 
para servir a pátria”, sendo que agora ele teria uma nova “missão” – ser 
o caminho por onde ocorreria a ocupação dos “vazios” amazônicos.

Percebemos nesta crônica um sentimento de perda que ficou em 
Mato Grosso. Ao utilizar-se da metáfora da perda do “filho” e do vazio que 
agora esse “pai” sentiria, não podemos deixar de imaginar o sentimento 
de dor e desamparo para o Estado, e, principalmente, para Cuiabá. Está 
presente nessa passagem também um ressentimento (a sensação de vazio 
e abandono). Mas também havia uma positivação do ressentimento no 
sentido de mostrar que, apesar da divisão, Mato Grosso continuaria 
cumprindo o seu dever cívico de servir à pátria.

Num outro editorial sobre a tentativa de Goiás em reclamar o 
leste mato-grossense, aproveitando-se da discussão, da divisão do Estado, 
assim se pronunciou o articulista sobre o “sentimento mato-grossense”:

A desnecessária e inócua atitude tomada pelos 
membros da bancada federal de Goiás, tentando 
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anexar o Leste mato-grossense a aquele Estado, 
teve um grande mérito agitou o sentimento mato-
grossense. Este sentimento, muitas vezes latente, 
mas constante como uma chama cívica, é algo 
indescritível e resultado de uma fibra sedimentada 
através de séculos de isolamento, e resultado de 
uma manifestação intima, guardada em cada 
coração, no altar épico de muitas jornadas, muitas 
vezes com o sacrifício da própria vida.

Enganaram-se aqueles que julgaram estar os mato-
grossenses divididos neste momento histórico em 
que se desmembra o Estado de Mato Grosso do 
Sul. O interesse nacional que os mato-grossenses 
entendem e sentem desde o berço, justificou seu 
desmembramento territorial, mas não provocou 
uma divisão de sua gente. Tanto é que não vingou 
a sugestão inicial de Estado de Campo Grande. 
Ninguém queria deixar de ser mato-grossense. Esse 
é o sentimento que existe e que vai existir sempre.85

A “linha” que a divisão territorial não “arrebentou” foi o que 
ligaria Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para sempre – o sentimento 
mato-grossense, conforme o discurso que se instituía entre intelectuais 
e políticos. A divisão não provocou a divisão de sua gente. Aqueles que 
se separaram seriam pra sempre mato-grossenses. Nada melhor para 
unir os povos do que a tradição e a cultura: essa era a ordem discursiva 
adotada de defesa do ethos mato-grossense e de ataque contra os possíveis 
movimentos de fragmentação do território do Mato Grosso remanescente.

Embora durante todo o processo de luta divisionista os sulistas 
sempre tivessem renegado o passado e a história comum que mantinham 
com os nortistas, vemos que no momento da divisão eles decidiram por 
continuar tendo Mato Grosso no nome do novo Estado, fazendo-nos 

85  Editorial, O sentimento mato-grossense. O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 
4.9.1977, p. 7.
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pensar que a negação de uma cultura e de um passado comum – mato-
grossense (o sentimento de não pertença) só tinha sentido no bojo da 
luta separatista.

Pe. Raimundo Pombo se pronunciou contra a divisão na 
Assembleia Legislativa do Estado:

As últimas notícias trazidas pelos jornais parecem 
concluir que, se trata de um fato consumado 
[a divisão do Estado], que o convite feito a um 
representante de Cuiabá e Campo Grande, não 
passa de uma farsa ou um punhado de areia nos 
olhos dos simplórios, uma vez que já está resolvido, 
e com o que a grande maioria dos que nos deveriam 
defender, já se resignou, abandonando a luta antes 
do primeiro disparo.

Perguntamos: onde se acham os representantes 
do povo de Mato Grosso que os escolheu para o 
defender? Onde se esconderam os nossos líderes? 
Os nossos deputados, especialmente os federais, 
os nossos senadores? Porque senhores, os atuais 
deputados e senadores não receberam a delegação 
para nos dividirem, pois não foram eleitos tendo 
em vista a divisão. Ele cai, como um raio em 
céu sereno, sem dar tempo de nos protegermos, 
sem permitir que nos defendamos. Os nossos 
representantes, para cumprir sua obrigação, 
deverão devolver ao povo mato-grossense o Estado 
como o receberam. [...]

Dizem que o ato é irreversível, concordo que será 
depois que o povo, todo o povo, município por 
município, cidade por cidade, forem consultados. 
Concordo que será irreversível, após a consulta 
da mesma cidade de Campo Grande. [...] pois 
Campo Grande, não é um grupo, o grupo da 
discórdia, que já dividiu o sul em duas partes, o 
grupo que confunde interesses do Estado, com 
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partida de futebol, o grupo que assim como hoje 
vende o Estado, amanhã venderá a Nação pelos 
mesmos interesses pessoais. (CRUZ, 1978, p. 86).

Pe. Raimundo Pombo teve bons motivos para questionar a falta 
de posicionamento dos parlamentares mato-grossenses em relação à 
divisão. A falta de questionamentos contundentes, a passividade diante de 
uma perda territorial importante, foi colocada em pauta apenas por um 
representante na sessão que aprovou a criação do Mato Grosso do Sul.86

De acordo com Marisa Bittar, a elite política do norte, tal como 
a do sul, não estava preocupada com o fato de a população ser excluída 
do processo, começando com o próprio governador, visto que o apoio 
à divisão foi incondicional pela bancada parlamentar mato-grossense.87

Além disso, Pe. Raimundo Pombo criticou a posição de um grupo 
dentro de Campo Grande que, por interesses pessoais, defendiam a divisão:

Campo Grande é uma cidade culta e em seu seio há 
muitos, muitíssimos que não desejam a divisão, ou 
não a desejarão se conhecerem seus prejuízos. [...] o 
grupo da discórdia sempre existiu em toda a parte, 
mas a vitória dos maus e dos atrevidos é devida à 
omissão dos bons, o pouco caso dos acomodados e 
a inércia dos conformados. (CRUZ, 1978, p. 90).

E continuou seus protestos:

86  Antonio Carlos Oliveira (MDB-MT) concordou com a criação do novo Estado, 
porém lamentou que não tenha havido uma consulta popular, o que foi contrariado 
por Cantídio Sampaio (ARENA-SP), que observou que um plebiscito só acirraria 
os ânimos, sendo esta uma mera formalidade já que o Sul contava com maioria de 
municípios. BITTAR, 2009, v. 1, p. 327.

87  Pela revista do IHGMT, que publicou um número sobre a divisão do Estado, 
pode-se constatar a atuação do deputado federal Nunes Rocha fazendo alguns pro-
nunciamentos contrários à divisão.
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Que o grupo de Campo Grande, para suas 
vantagens pessoais force essa divisão, ainda admito, 
mas que cuiabanos a desejem, para seu prejuízo é 
inconcebível. Se hoje o sul está com a maior renda, 
anos atrás o sul não tinha nada e o Norte é que lhe 
deu tudo e jamais pensou em abandoná-lo, hoje 
ele não está fazendo mais do que pagar a sua dívida, 
e o Norte parece desconhecer isso. Uma coisa é 
amizade, outra é negócio. Ninguém dispensa uma 
dívida por ter recebido do devedor um insulto: 
pague como amigo ou como inimigo, mas pague.

Campo Grande não é como a cidade de São Paulo 
que fez o Estado. Campo Grande não fez Mato 
Grosso, mas foi feita por Mato Grosso. Ela tem 
uma dívida que nunca chegará a pagar para com 
todas as cidades do Estado, tanto com as antigas 
como com as novas que a rodeiam. Ela é como 
o filho “doutor”, formado com o suor de toda a 
família, cujos irmãos pobres se sacrificaram para 
sua projeção e riqueza. (CRUZ, 1978, p. 86).

Num discurso forte, e porque não, ressentido, Pe. Raimundo 
Pombo cobrou do sul a dívida que ele tinha com o norte. A sua “grandeza” 
vinha do norte, que lhe deu tudo e nunca pensou em abandoná-lo. E 
afirmava que o norte ainda não tinha se atentado para isso, talvez até 
pela falta de reação ante a divisão.

Ele ainda lembrou que quem fez Campo Grande foi Mato 
Grosso e não o contrário (como no caso da cidade de São Paulo, que 
fez o Estado). A dívida de Campo Grande seria ad infinitum com Mato 
Grosso. Campo Grande – cidade “ingrata” – seria o filho “doutor” que 
estudou à custa da família e do suor dos irmãos pobres que lutaram para 
sua projeção e riqueza, mas não eram valorizados.

E continuava seu discurso ressentido:



135

Cuiabá 300 anos 

Para o grupo divisionista, o interessante é ser 
cabeça, podem mutilar o corpo à vontade, que 
pouco se lhes dá, mas para as demais cidades, que 
continuam na mesma situação, podendo ser um 
corpo elegante e forte, qual a vantagem de trocá-
lo por um corpo anêmico, mal alimentado, fraco, 
doente e mutilado? (CRUZ, 1978, p. 90).

Pe. Raimundo Pombo se referia à vontade de Campo Grande 
ser capital de outro Estado, “mutilando o corpo” (Estado). Mas e como 
ficariam as outras cidades? Esse fragmento nos remete à tentativa, que 
Marisa Bittar situa após 1930, de que o sul, economicamente mais 
poderoso, tentava despojar do aparelho de Estado os grupos que tinham 
o monopólio do “governo de Cuiabá”.

A necessidade do sul “ser cabeça”, ou seja, ter a direção política 
do Estado era uma questão permanente, pois, mesmo quando os sulistas 
passaram a exercer o poder executivo mais vezes que o norte, e ter maior 
representação na Assembleia Legislativa, isso não era suficiente. Para 
eles, era necessário mais do que isso: ter o controle administrativo do 
Estado. Não resolvia a situação simplesmente participar do governo do 
norte, teria que existir um governo do sul e uma administração própria. 
(BITTAR, 2009, vol. 1, p. 308-309).

Na citação, a seguir, observamos Pe. Raimundo Pombo retomar 
o discurso da condição de Mato Grosso no passado como Estado 

“desconhecido” e “abandonado” que demorou 51 anos para receber uma 
visita de um presidente da República. Ele questionava os motivos do 
interesse em relação ao Estado num momento de crise:

Deve haver interesses muito grandes, atrás dos 
bastidores, para numa época de tanta crise, de 
tanta dificuldade nacional, lembrar-se de um 
Estado outrora completamente desconhecido e 
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abandonado, que esperou 51 anos para merecer 
uma visita do 1º Presidente da República. E agora, 
de um momento para outro passa a interessar 
tanto a Pasta do Interior, que seu assunto se 
torna prioritário, superando a própria questão 
atômica e menosprezando a crise do petróleo. 
(CRUZ, 1978, p. 93).

Esse retorno ao passado é aquilo que temos tentado demonstrar: 
como o imaginário de uma cidade é trabalhado num processo de 
ressignificação e significação de sua história. O Estado “desconhecido” 
e “isolado” se cristalizou na história de Cuiabá, tornando-se atemporal. 
O seu uso transformou-se forte como discurso, pois ele justificava ações 
e dava lógica à realidade social, mesmo não tendo base real.

Octayde Jorge da Silva88, ao falar da divisão territorial de Mato 
Grosso, fez um complemento à fala de Pe. Raimundo Pombo. Ele 
rememorou a história da cidade de Cuiabá para defendê-la:

Esperamos que outras vozes, aqui em Mato Grosso, 
tenham a coragem cívica de levantar-se em defesa 
da histórica Cuiabá, que, por muitos anos, foi, 
sozinha, “vanguarda e defesa” de uma civilização, 
aqui trazida pelo bandeirismo paulista e de que 
nos orgulhamos,

Nós, que fomos primeiro cuiabanos para depois 
sermos mato-grossenses, não pertencemos a uma 
moderna aristocracia de fundos, [...] alicerçada 

88  Octayde Jorge da Silva (1926-1991), intelectual cuiabano com formação 
militar na Academia das Agulhas Negras, exerceu atribuições de comando no 
16º BC – Cuiabá-MT – e 2º Batalhão de Fronteiras – Cáceres-MT. Foi chefe do 
Departamento de Ensino, vice-diretor e diretor interino da Escola Técnica Fede-
ral de Mato Grosso. Além desses cargos, foi membro do IHGMT e teve intensa 
participação na imprensa com a publicação de artigos e crônicas sobre a história 
e cultura de Cuiabá. Para saber sobre as crônicas do coronel Octayde Jorge da 
Silva, cf. BORGES, 2013.
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no boi e emergente das cercas de arame farpado, 
mas de uma outra estirpe, que se estruturou na 
obediência a outros valores.

Que outras vozes se levantem, sem receios e 
independentes dos prêmios, porque seria uma 
ingratidão a Cuiabá, deixá-la sozinha neste 
momento de angustiante expectativa e de suspeitos 
interesses.”...

[...]

As raízes socioculturais, a consulta à geografia e 
à história, devem ser respeitadas e feitas, Colocar 
POCONÉ num estado do sul, como se nos parece, 
caso haja a divisão pelo paralelo 16, seria violentar 
Cuiabá, pólo formador e de atração, humilde mas 
denodado, de um Mato Grosso todo...

[...]

Estão sendo ouvidos os que provêm da campanha 
contra Lopes, que retomaram Corumbá, que 
resistiram em Coimbra e fizeram de Antônio 
João um herói? Por certo, dirão: Ora, os mortos 
não falam. Mas onde estão os que guardaram e 
empunharam as suas bandeiras? Não tem eles 
credenciais mais que todos, para fazer valer a 
audácia dos paulistas, quando empurraram 
o Meridiano Tordesilhas, além de Belém e de 
Laguna? Afinal, quem impediu que a civilização 
aqui chegada parasse ou recuasse, em face de 
momentos históricos e de imensidões geográficas?

Só em 1734 começamos a ser mato-grossenses. Já 
eramos “cuyabanos” muitos anos atrás. (SILVA, 
1978, p. 95-97).

A citação é extensa, mas merece reflexão. Cuiabá aparece como 
“vanguarda e defesa” de uma civilização através do bandeirismo paulista. 
Percebemos aqui a retomada do mito fundador bandeirante que tanto 
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orgulha o cuiabano – conforme instituiu sua elite letrada, sendo ele o 
representante máximo de sua população.

Octayde Jorge da Silva lembrou que primeiro existiu Cuiabá, 
para depois surgir Mato Grosso. “Somos cuiabanos antes de ser mato-
grossenses”. O cuiabano, segundo o coronel, era de outra estirpe – 
descendentes dos bandeirantes, diferente dos sulistas que descendiam 
de uma “aristocracia de fundos”, “alicerçadas no boi” e emergentes das 

“cercas de arame farpado”. A tentativa de demonstrar a inferioridade do 
outro – o sulista – era marcante e evidente em sua fala. Os valores que os 
cuiabanos obedeciam eram diferentes, portanto, superiores. Como deixar, 
então, Cuiabá, cidade mãe de Mato Grosso, sozinha nesse momento e 
sem ninguém que a defendesse?

O autor ainda destacou que deveria ser feita uma divisão coerente 
com as raízes socioculturais de cada cidade, como Poconé, por exemplo, 
para que Cuiabá não fosse “violentada” – este polo formador e de atração 
de todo o Mato Grosso que, apesar de humilde, era ousado.

E Octayde Jorge da Silva continuou o exercício de rememoração de 
eventos que marcaram a história de Mato Grosso, como a Guerra contra o 
Paraguai (1864-1870) e a retomada de Corumbá. Ao falar se estão sendo 
ouvidos os que provinham da campanha contra Lopes (Solano Lopes), 
presidente do Paraguai e comandante das forças armadas durante o conflito 
que envolveu o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. E mais uma vez, 
fez um elogio aos bandeirantes paulistas que empurraram o tratado de 
Tordesilhas além de Belém e de Laguna, e que foram responsáveis por 
trazer a civilização a essa região de grande dimensão geográfica. Finalizou 
afirmando que “só em 1734 nos tornamos mato-grossenses, mas já éramos 
cuyabanos há muitos anos atrás.” (SILVA, 1978, p. 91).
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A partir de um discurso de 1977, podemos compará-lo com outro 
de igual teor do ano de 1919, para demostrarmos como o imaginário 
sobre a cidade é construído e se torna atemporal:

Os filhos de Mato Grosso ainda sentem estuar-
lhes nas veias o vivo sangue daqueles destemerosos 
bandeirantes, que pela sua energia inquebrantável, 
e afoiteza cavalheiresca, integram a base física 
da nacionalidade brasileira, perfazendo o ciclo 
heroico das entradas, e, no dia em que se 
comemora o bicentenário da organização de seu 
primeiro núcleo social, revigora-os a mesma antiga 
fé impávida de seus avós, nos destinos futuros da 
terra idolatrada em cuja formação colaboraram 
vários do Brasil inteiro, congregados para impeli-
la ao maravilhoso engrandecimento, a que faz jus 
pelos seus ilimitados recursos naturais. (O MATO 
GROSSO. Cuiabá, 13.4.1919, p. 2, citado por 
GALETTI, 2012, p. 350).

Cuiabá pós-divisão desenvolveu um discurso pautado na sua 
missão à qual foi “predestinada”89, retomando novamente o “mito 
fundador”, como podemos observar no pronunciamento de Júlio José 
de Campos (ARENA-MT)90, no dia do aniversário de Cuiabá:

89  É comum nas crônicas dos jornais ou nos pronunciamentos de políticos e inte-
lectuais a referência à “predestinação” de Cuiabá em contribuir com a nação, seja 
sustentando a corte portuguesa, com o seu ouro no período colonial, seja como a 
porta de entrada para a colonização da Amazônia, no período que estamos inves-
tigando, recebendo de braços abertos todos aqueles que a procuram. Mesmo com 
toda dificuldade, ao longo da sua história “Cuiabá se desdobrou [...] numa autêntica 
epopeia, onde a fibra, o valor, a renúncia, a fraternidade, o sacrifício, a abnegação, 
o trabalho, a coragem, a dedicação, o civismo, formaram as estrofes do secular hino 
de amor ao Brasil.” Cuiabá e a sua epopeia ao longo da História. O Estado de Mato 
Grosso. Cuiabá, 8.4.1977, p. 6.

90  Júlio Campos nasceu no antigo 3º Distrito de Cuiabá, Várzea Grande, em 1946, 
antes da emancipação, ocorrida em 1948. Agrônomo, foi prefeito de Várzea Grande 
(1973-1977), deputado por três mandatos (1979-1983, 1987-1991e 2011-2015), 
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Atualmente, Senhor Presidente, Senhores 
Deputados [Cuiabá], não vive, somente das glórias 
do passado, mas sim, significa, nos dias que correm, 
a catapulta mais importante e mais estratificada, 
da nova era das bandeiras, isto é, da integração ao 
progresso nacional da imensa e até pouco conhecida 
região Amazônica nacional. Se no passado Cuiabá, 
foi o baluarte avançado da região Centro Oeste do 
Brasil, no presente, tem o mesmo valor, como base 
principal da integração amazônica.91

Francisco Alexandre Ferreira Mendes, professor e membro do 
IHGMT, assim se expressou nos 259 anos de Cuiabá sobre o sentimento 
que continuaria existindo entre o sul e o norte:

Ora desmembrado no conjunto do teu território, 
continuas, entretanto, uno no conceito dos irmãos, 
que na conjuntura do destino separara na divisão 
dos lindes geográficos, mas não os diminuiu na 
sentimentalidade carinhosa de afetos.92

Nesse momento, percebemos a importância de manter a 
“integridade” e a “unidade” do sentimento mato-grossense, mesmo que 
a divisão geográfica tenha sido inevitável. Não somente a unidade regional 
era importante nessa nova fase da História mato-grossense, mas também 
a “unidade” das tradições e da cultura, na tentativa de uma coesão social. 
Era importante mostrar que Mato Grosso estava no caminho certo do 
desenvolvimento e do progresso “flagrantes”, através dos investimentos 

governador do estado de Mato Grosso (1983-1986) e senador (1991-1999). Em 
2002, foi indicado conselheiro do TCE de Mato Grosso.

91  Aniversário de Cuiabá nos Anais da Câmara dos Deputados. O Estado de Mato 
Grosso. Cuiabá, 8.4.1979, p. 1.

92  Mato Grosso [Francisco Alexandre Ferreira Mendes]. O Estado de Mato Grosso. 
Cuiabá, 8.4.1979, p. 5.
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governamentais na construção de estradas e de toda a infraestrutura 
necessária à integração e ocupação dos espaços “vazios” amazônicos.93

Ainda no jornal O Estado de Mato Grosso foi estampada uma 
mensagem da Assembleia Legislativa em comemoração ao aniversário 
de Cuiabá, que nos remete novamente à importância de manter firme os 
valores e sentimentos nacionais de uma “raça” e conservar a integridade 
e grandeza de sua gente na construção de um “novo” Estado forte. 
Conforme o referido anúncio,

No momento em que o Estado se empenha por 
firmar-se na jornada de uma nova fase de sua 
História [pós-divisão], nossas vistas se voltam para 
o passado, a buscar, ali, o exemplo da tenacidade 
e do civismo com que se constrói, as nações e se 
eterniza o sentimento da raça.

Mato Grosso nasceu gigante. Mato Grosso 
continuará gigante. Pelo valor da sua gente, da sua 
destemida gente, em cujo o coração se entroniza a 
lendária e eterna Cuiabá.94

93  Para Regiane Custódio (2005, p. 32), “A expansão do capitalismo na Amazônia e 
Centro-Oeste trouxe por parte do Estado uma política específica com o objetivo de 
viabilizar a construção de rodovias para facilitar a integração econômica da Amazônia 
à dinâmica capitalista do Sudeste. A construção de rodovias tende a assinalar então, 
uma nova fase na formação e desenvolvimento das atividades econômicas, sociais e 
políticas para a Amazônia e o Centro-Oeste. A construção da rodovia Cuiabá-San-
tarém (BR 163) tornou-se um fator importante na história da colonização de Mato 
Grosso facilitando o acesso ao norte do estado. Antes da construção dessa rodovia, 
a forma de acesso era através dos rios Arinos e Teles Pires ou de estradas (picadas) 
utilizadas por seringalistas e seringueiros. A BR-163 começou a ser construída em 
1971, no Governo Médici, e em 1976 foi entregue oficialmente ao tráfego, pelo pre-
sidente Ernesto Geisel. Sua construção foi executada pelo 9º Batalhão de Engenharia 
e Construção, (9º BEC)”.

94  Mensagem da Assembleia Legislativa. O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 8.4.1979, p. 9.
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Mato Grosso perdia parte de seu território, mas continuava 
“gigante” e a mítica Cuiabá se entronizava e consolidava-se de vez como a 
eterna capital de Mato Grosso. Mesmo com a inevitabilidade da divisão 
e de anos de lutas para manter o Estado unido, Mato Grosso perdia, sim, 
parte de seu território, mas mantinha Cuiabá como sua capital.

As promessas e dívidas de uma divisão

No processo que culminou com a divisão do Estado, convertida 
na Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, foram realizados 
alguns estudos sobre os aspectos econômicos e sociais das duas regiões 
a serem divididas. O governo federal, “preocupado” com as finanças 
estaduais, prometeu investimentos e aportes financeiros aos dois Estados, 
viabilizando, assim, a divisão.

Com base no Relatório sobre a situação do Estado de Mato Grosso95, 
o qual foi entregue pelo governador Cássio Leite de Barros96 ao presidente 
João Baptista Figueiredo, somos informados que foi elaborado, em 
sigilo, pelo Governo federal, um único documento para viabilizar a 

95  Relatório sobre a situação do Estado de Mato Grosso entregue pelo governador Cássio 
Leite de Barros ao Presidente João Baptista de Figueiredo. Gov. de Mato Grosso, 1979. 
Este relatório traça o perfil do estado de Mato Grosso pós-divisão e relata todo o 
processo de desmembramento territorial de Mato Grosso, reunindo informações e 
dados sobre o assunto através de documentos oficiais e expondo a situação em que 
foi conduzido o estado de Mato Grosso por causa da divisão do seu território.

96  Cássio Leite de Barros, oriundo da região pantaneira, foi um jornalista, advogado, 
pecuarista e político brasileiro, ex-vice-governador e governador do estado de Mato 
Grosso. Assumiu o Governo de Mato Grosso em 14 de agosto de 1978, como vice-

-governador de Garcia Neto, quando este renunciou ao cargo para candidatar-se ao 
Senado. Cássio permaneceu no governo até março de 1979, ocupando o cargo por 
sete meses, exatamente quando Mato Grosso foi dividido com a criação de Mato 
Grosso do Sul, em 1º de janeiro de 1979. Faleceu em 2004.
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divisão de Mato Grosso, denominado de Subsídios à Divisão do Estado de  
Mato Grosso.97

O documento se tornou público por ocasião da instalação da 
Comissão Especial de Divisão, no mês de maio de 1978. O responsável 
pela elaboração foi o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
órgão vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
com data de junho de 1977.

Ficava evidente que a preocupação maior no processo de divisão 
era com o norte de Mato Grosso, que deveria receber uma atenção especial 
do governo federal. A estrutura administrativa do Estado remanescente 
teria que se adaptar à nova realidade, acarretando sérias dificuldades 
às suas finanças, inicialmente. Era necessário que fossem tomadas 
algumas medidas, como evitar o desemprego das pessoas ocupadas no 
serviço público.

Cuiabá passaria por uma retração de suas atividades administrativas 
– a sua ainda precária infraestrutura física (viária, energética, e sanitária), 
as necessidades de educação e saúde, a carência de suporte agrícola e a 
inexpressividade do setor industrial seriam desafios, cuja solução ficaria na 
dependência e aportes de recursos financeiros federais e da competência 
dos administradores do Estado.

O referido estudo recomendava a inclusão

97  Segundo informações do próprio Relatório (1979, p. 8), este documento contém 
mais de 100 páginas e aborda aspectos mesológicos, econômicos e sociais, examina 
os programas federais em curso à época, analisa as finanças estaduais e faz recomen-
dações com vistas à ação do Governo federal nas áreas do futuro Estado de Campo 
Grande (essa é a denominação que atribuía ao Estado a ser criado) e do estado de 
Mato Grosso remanescente.
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[...] de todo o território do Estado de Mato 
Grosso, após a criação de Campo Grande, na 
área da Amazônia Legal, de modo a possibilitar 
a implantação de empreendimentos financiados 
com os incentivos fiscais administrados pela 
SUDAM, e a execução de projetos à conta do 
PIN e do PROTERRA.

a) Pavimentação de rodovias federais: BR-070 
(trecho Cuiabá-Barrado Garças) BR-070/BR -364 
(trecho Cuiabá-Cáceres-Porto Velho), [...]

b) Transferência da sede da SUDECO para Cuiabá, 
com vistas a permitir uma mais efetiva ação de 
planejamento e controles regionais e criar uma 
alternativa para a absorção dos recursos humanos 
utilizados pela atual administração de Mato Grosso 
e que, por força do inevitável redimensionamento 
dos quadros administrativos, se tornarão ociosos. 
(Relatório, 1979, p. 9).

Ainda sobre o apoio financeiro à administração estadual, trazia 
os seguintes apontamentos:

[...] A União encampará os saldos devedores 
(amortização e juros) da dívida fundada interna 
e externa da administração direta e indireta do 
Estado de Mato Grosso;

A União, a partir de 1979, destinará recursos ao 
Estado de Mato Grosso, com vistas à cobertura do 
déficit corrente no orçamento estadual (C$ 100 
milhões em 1979). (Relatório, 1979, p. 10).

De acordo com Cássio Leite de Barros, os estudos do governo 
federal, que deram base para a divisão de Mato Grosso estavam de 
acordo quanto à realidade econômica do Estado, mas muito distantes 
financeiramente.
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A Lei Complementar n. 31 previa uma maior atenção ao Estado 
remanescente: “Constituirá, mesmo, imperativo nacional, concentrar 
maior atenção à expansão do Estado de Mato Grosso” (Relatório, 1979, 
p. 10). Mas na tentativa dos parlamentares de Mato Grosso em aprovar 
as emendas ao projeto, visando assegurar o desenvolvimento econômico-
social do Estado remanescente, por ser a região inferiorizada no processo de 
desmembramento, nenhuma delas foi aceita pela maioria governamental, 
e o projeto, quase na íntegra, foi convertido na Lei Complementar n. 31, 
de 11de outubro de 1977.

No dia 25 de abril de 1978 foi criada a Comissão Especial de 
Divisão, tendo Aecim Tocantins como representante do norte de Mato 
Grosso. No dia 19 de julho foi entregue um relatório da comissão ao 
Presidente da República, que falava da necessidade de dinamizar os 
quatro Programas Especiais do Plano Nacional de Desenvolvimento (II 
PND)98 – Programas de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
(POLOAMAZÔNIA)99, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
(POLOCENTRO)100, Programa Especial de Desenvolvimento da Grande 

98  O II Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado II PND (1975 -1979), 
foi um plano econômico brasileiro lançado no final de 1974. Foi instituído durante 
o governo do general Ernesto Geisel e tinha como finalidade estimular a produção 
de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia.

99  O POLOAMAZÔNIA previa uma ampla pesquisa e utilização dos recursos minerais 
da região amazônica. O minério de ferro era extraído da região de Carajás, enquanto o 
alumínio e a bauxita eram a base de extração em Trombetas. Em Rondônia, avançava 
a produção de cassiterita. (FERREIRA, L. F.; RABELLO, 2005, p. 3).

100  O POLOCENTRO tinha como área de atuação a região dos cerrados. Tinha 
como objetivos a instalação de estradas e locais de armazenagem. Entretanto, uma 
das metas básicas do programa estava vinculada ao estudo da viabilidade do plantio 
da soja na região. Tal empreendimento fazia parte de uma cooperação estabelecida 
entre o governo brasileiro e o japonês, através do programa como o PRODECER 
(Programa Nipo-Brasileiro de Cooperação para o Desenvolvimento Agrícola da 
Região do Cerrado), cujo intuito era possibilitar a colonização da região de Cerrado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_de_capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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Dourados (PRODEGRAN)101 e Programa para o Desenvolvimento do 
Pantanal (PRODEPAN)102 e da atenção mais prolongada da União ao 
estado de Mato Grosso, em face da precária estrutura física existente e 
sua imensidão territorial.

Além disso, foi proposto um “Programa Especial do Estado de 
Mato Grosso”103, desdobrando-se em subprogramas na área de transportes, 
desenvolvimento urbano, saneamento, desenvolvimento industrial, 
desenvolvimento rural, educação, saúde e despesa de custeio.

e produzir arroz e soja em larga escala, destinados à exportação, sobretudo para o 
Japão. (RABELLO, 2005, p. 3).

101  Criado pela Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – 
SUDECO –, via exposição de motivos CDE nº 007/76, de 7 de abril de 1976, o 
Programa Especial da Região da Grande Dourados visava ao aproveitamento da 
potencialidade agrícola de que dispõe a região sul de Mato Grosso , envolvendo, em 
1976, 22 municípios – uma área de 84.661 km² – a ser polarizada por Dourados. 
Os limites do Programa abrangiam cerca de seis milhões de hectares, considerados 
amplamente satisfatórios para atividades agrícolas e de fácil comunicação com os 
mercados do Centro-Sul. (ABREU, 2005, p. 160).

102  O programa criado pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-O-
este – SUDECO, denominado como PRODEPAN, “funcionou” entre os anos de 
1974 e 1978, constituindo-se como um conjunto de medidas que visavam dotar o 
Pantanal de condições adequadas que possibilitassem a melhor utilização dos amplos 
recursos oriundos  dos fundos de investimentos do Governo Federal, gerados a partir 
da década de 1960, e que visavam a modernização de setores como a agropecuária e 
a agroindústria no Brasil. Cf. KMITTA, 2013.

103  De acordo com o relatório, “o Programa visa a adotar o estado de Mato Grosso 
das condições básicas de infraestrutura econômica e social, capazes de propiciar um 
processo dinâmico de expansão de sua economia, além de apoio financeiro com-
pensatório à redivisão territorial e redução substancial de suas fontes de receita. [...] 
considerando-se, ademais, o processo crescente de urbanização que se vem verificando 
em diferentes regiões do Estado e de adensamento econômico e populacional nas 
áreas de expansão da fronteira agrícola, paralelamente à esperada, ainda que transi-
tória retração de atividades terciárias em Cuiabá, logo após a divisão, necessário se 
evidencia a atenção para investimentos de conotações urbana nos núcleos de apoio 
e de fortalecimento da Capital.” Relatório sobre a situação do Estado de Mato Grosso 
entregue pelo governador Cássio Leite de Barros ao Presidente João Baptista de Figueiredo. 
Gov. de Mato Grosso, 1979, p. 56.
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Apesar do apelo e recomendações da Comissão, foram suprimidos, 
para o exercício de 1979, o Programa para o Desenvolvimento do Pantanal 
(PRODEPAN) e o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande 
Dourados (PRODEGRAN), o primeiro com ação em parte da área 
territorial do Estado remanescente.

No ano da divisão – 1º de janeiro de 1979, Cássio Leite de Barros 
informou a situação precária em que encontrava Mato Grosso:

1 – Com um passivo líquido estimado em C$ 
1.959.000.000,00;

2 – Com um déficit orçamentário de C$ 
1.046.000.000,00 previsto para 1979;

3 – Com uma máquina administrativa integrada 
por 27.000 funcionários, estruturada para um 
Estado de 1.231.000 km e uma população de 
2.300.000 habitantes, reduzidos para 881.000 km 
e população de 900.000 habitantes;

4 – Com receita própria estimada em C$ 
74.000.000,00 em janeiro, C$ 78.000.000,00 
e C$ 106.000.000,00 em março, uma despesa 
de pessoal (somente) de C$ 85.000.000,00 em 
janeiro, C$ 128.000.000,00 em fevereiro e C$ 
130.000.000,00 em março, verificando-se déficit de 
C$ 11.000.000,00 no 1º mês, C$ 40.000.000,00 
no segundo e C$ 24.000.000,00 no 3º mês;

5 – Com previsão na queda da receita no 
primeiro trimestre face à paralização da máquina 
administrativa e ausência de investimentos nas obras;

6 – Com a responsabilidade de pagar, mesmo 
sem haver recebido do Governo federal o auxílio 
para despesas de custeio, estimadas em C$ 
1.046.000.000,00, uma folha mensal superior a C$ 
12.000.000,00 referente a inativos e pensionistas 
do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato 
Grosso do Sul. (Relatório..., 1979, p. 40).
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Na conclusão do seu relatório, Cássio Leite expôs que todos 
aqueles que intervieram no processo de desmembramento territorial do 
Estado reconheceram a necessidade de realização de grandes investimentos 
na área territorial do norte, identificada como a mais carente. Os estudos 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dos legisladores, 
os trabalhos da Comissão Especial da Divisão e da Sessão de Análises 
de Custo e Rendas Agrícolas (SAREN) reconheciam e proclamavam 
a necessidade do apoio maior ao norte para o seu desenvolvimento 
econômico e social.

Em sua exposição de motivos, o ex-governador José Garcia Neto 
endereçou um estudo acerca da divisão de Mato Grosso expondo os 
problemas advindos da divisão do Estado. Assim o fez Aecim Tocantins, 
na Comissão de Divisão, tendo Cássio Leite apresentado ao presidente 
Geisel relatório com as mesmas demandas, em 6 de setembro de 1978.

Segundo o governador Leite de Barros (Relatório..., 1979, p. 42),

As rodovias Barra do Garças-Cuiabá e Cuiabá-
Cáceres-Porto Velho não foram asfaltadas; a 
hidrelétrica de Couto Magalhães ficou só na 
intenção dos administradores; a SUDECO não foi 
transferida para Cuiabá.

“O imperativo nacional”, de concentrar maior 
atenção à expansão do Estado de Mato Grosso, 
expresso na Exposição de Motivos que encaminhou 
o projeto que se transformou na Lei Complementar 
nº 31/77, ficou para materialização futura.

A dinamização dos Programas Especiais do II 
PND, constante das recomendações do Relatório 
da Comissão Especial, entre outras providências 
também não foi objeto de decisão, até hoje. Pelo 
contrário, deliberou a União suprimir um deles 

– o PRODEPAN – que canalizava recursos para 
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investimentos em parte da área territorial do 
Estado de Mato Grosso.

Apesar do governo federal, à época, não ter condições para realizar 
os investimentos que ele mesmo recomendou como necessários à divisão 
do Estado, ela ocorreu mesmo assim, tendo por trás interesses de políticos 
de Mato Grosso e do recém-criado Mato Grosso do Sul.

Nesse sentido, foi emblemática a discussão de um jornalista com 
o deputado federal Gastão Müller,104 eleito como senador biônico, pelo 
presidente Geisel, para representar Mato Grosso no Senado da República. 
Concedeu ele uma entrevista105 ao Diário de Cuiabá e à rádio A Voz do 
Oeste, ambos da capital, ao chegar ao aeroporto Marechal Rondon:

Repórter – Um cidadão pode ser nomeado, mas 
nem por isso deixa de defender sua terra. Não 
precisa ficar com medo de que alguém acuse o 
governo de inábil e irresponsável até certo ponto.

O Sr. volta de Brasília, depois de sua posse, 
naturalmente com notícias que não sejam aquelas 
a que estamos acostumados a ouvir, apenas de 
esperança em termos de recursos, porque em 
Cuiabá já há desemprego e já há inativos sem receber.

104  Gastão de Matos Müller (1924-1966) foi jornalista, advogado, professor e político 
mato-grossense. Sobrinho de Filinto Müller e Júlio Müller (Interventor Federal de 
1937 a 1945), ambos políticos mato-grossenses. Foi presidente do PSD em Cuiabá 
e membro do diretório regional. Gastão Müller migrou para a ARENA e foi eleito 
suplente de deputado federal, em 1966, sendo efetivado em 1969 por motivo de 
falecimento do titular. Reeleito em 1970 e 1974, foi indicado senador biônico pelo 
presidente Ernesto Geisel, em 1978, para ocupar uma cadeira que pertencera ao seu 
tio durante anos. Foi membro efetivo do IHGMT.

105  Segundo Pedro Valle (1996, p. 126), em A Divisão de Mato Grosso, “essa entrevista 
teve uma ampla repercussão no Estado e foi objeto de um diálogo no programa Ciran-
da da Cidade, da rádio local, entre o senador e o repórter Dirceu Carlino, conforme 
o telex n. 227, de 05.02.1979, enviado pelo Palácio Paiaguás para o Chefe da Casa 
Civil, no Escritório de Representação em Brasília.”
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Sen. Gastão – O que acho difícil, meu amigo, é 
como se faz propaganda negativa. Não pode 
funcionar assim em termos de pessimismo. É um 
Estado novo, que está surgindo, o governo está 
acabando, para começar um novo. Então não há 
problema nenhum. Os inativos sempre atrasam 
um pouco. Sempre atrasou...

Repórter – O Sr. não acompanhou o trabalho da 
imprensa cuiabana. Aqui ninguém é pessimista, 
apenas há um quadro real das coisas. O Sr. 
conclama a todos “não sejamos pessimistas.”

Sen. Gastão – O Dr. Frederico, nós devemos 
confiar nele, confiar na revolução. A divisão não 
é brincadeira. A Divisão é coisa séria. Redividir 
o território nacional não foi só Mato Grosso, o 
problema não é só de Cuiabá, é Mato Grosso 
inteiro. [...] O governo Frederico procurará agilizar 
a fiscalização, que ninguém paga impostos neste 
país, neste Estado, ninguém fala nisso. [...] 

Comentários do repórter – O Sr. não tem que 
comparar um Estado que está atrasado 4 meses. O 
nosso não pode atrasar, Senador.

Sen. Gastão – Devemos esperar o novo 
governo, confiar no Dr. Frederico... A divisão 
não é brincadeira.

Repórter – Mas parece que foi brincadeira.

Sen. Gastão – Não podemos ficar fazendo 
campanha pessimista, como meu caro amigo e 
repórter, tanto da rádio como da TV. Nós vamos 
armar uma campanha otimista.

Comentário do repórter – Senador, mais de 1000 
pessoas foram para a rua, das empresas.

Sen. Gastão – foi a Divisão? Foi a Divisão?
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Repórter – não foi a Divisão que causou 
isso Senador? O Sr. está com brincadeira. 
Como é que não foi?

Sen. Gastão – Não senhor. Foram 3 bilhões que o 
governo passado deixou de dívidas.  [...] Contratos 
de asfaltamento sem ter recursos [...] Já foram 
suspensos pelo Dr. Frederico.

Repórter – O Dr. Frederico ainda não é governador. 
Como ele poderia ter parado? Se não há recursos 
para o custeio, então como é que vai ter para 
desenvolvimento?...

... as provas de que não temos recursos, não temos 
verbas, os inativos estão aí sem comer.

Sen. Gastão – Ele tinha que mandar parar. Os 
inativos irão comer. Agora terão que esperar um 
pouquinho, até que o governo novo assuma e 
comande o progresso.

Repórter – Esse pouquinho são 3 meses, né Senador?

Sem. Gastão – [...] Ouve-se apenas o senador fazer 
referência ao fato de ninguém passar fome no país.

Repórter - ... acho que o Sr. está enganado quanto 
ao problema de brasileiro passar fome. Quer dar 
um passeio aí no Carumbé, na Canjica, na Santa 
Isabel? [...] Quer dizer que ninguém, passa fome 
para o Sr., nesse país...

Sen. Gastão – Essa campanha é negativa, porque 
demonstra o despeito que nós temos pelo Mato 
Grosso do Sul. (VALLE, 1996, p. 126-127).

As reações em face da situação de crise enfrentada pelo Estado 
partiram de todos os lados, conseguindo adesões na imprensa, unindo 
até mesmo o governo e oposição. A indignação na fala do jornalista só 
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ratificava a situação de crise de Mato Grosso e seu “abandono” pelo 
governo federal.

Uma nota, em resposta à entrevista do senador Gastão Müller, 
foi elaborada pela Casa Civil do Governo e publicada no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso:

[...] [o governo] não concorda com a afirmação de 
“que a divisão não tem nada a ver com a situação 
difícil em que se encontra Mato Grosso”.

Não somente o governo do Estado, como os 
técnicos da Secretaria de Planejamento da 
Presidência, através de documento encaminhado 
ao Ministro Reis Veloso sustentam ponto de vista 
contrário. (VALLE, 1996, p. 129).

Uma carta aberta do MDB, em resposta ao presidente da República, 
assinada pelo líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Dante 
de Oliveira, assim avaliou:

O que observamos agora, com o não pagamento 
dos inativos de Mato Grosso, por exemplo, é 
apenas o primeiro de uma série de problemas 
sociais gerados por uma divisão feita a toque de 
caixa e irresponsavelmente.

Além das agruras por que passam tais servidores, 
ainda somos obrigados a ouvir da voz de seu 
representante pessoal, o biônico Gastão Müller, 
que “isto é demagogia, pois que em quarenta 
anos de vida pública, jamais viu ninguém 
morrer de fome”! E, assim, os inativos, ao invés 
de obterem apoio para defesa de seus interesses 
e direitos, acabam ouvindo agressões públicas e 
gratuitas daquele que foi escolhido por V. Exa. [...]. 
(VALLE, 1996, p. 130).
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Conforme relatou Pedro Valle, às 24 horas do dia 31 de dezembro 
de 1978 a calorenta noite cuiabana acolhia, de forma prazerosa, a chegada 
de uma calma e prolongada chuva. Inesperada, porque nada anunciava 
a sua vinda. Silenciosa, porque nem mesmo o clarão de um relâmpago 
ou o barulho de um trovão precedeu sua chegada. Sugeria um imenso 
pranto coletivo rolando, silencioso e incontido, vindo das profundezas 
da alma daquela gente boa, trabalhadora e humilde, como uma lástima 
à grande iniquidade de que fora vítima.

A divisão chegou e nem mesmo os protestos de José Feliciano de 
Figueiredo, jornalista, advogado e ex-deputado federal, naquele fatídico 
dia foram suficientes para frear a decisão tomada, o “mais hediondo crime 
cometido contra Mato Grosso pelo governo federal” fora concretizado:

Amanhã, dia 1º de janeiro de 1979, concretiza-
se o mais hediondo crime cometido contra Mato 
Grosso pelo Governo Federal, por obra e graça da 
vontade férrea e ditatorial do Sr. Ernesto Geisel, 
aliado a matreirice impiedosa do seu Chefe da 
Casa Civil, o General Golbery do Couto e Silva.

Terrível destino nosso!

Lutamos muito no passado pela unidade da Pátria 
e integridade de Mato Grosso; as nossas raias 
com as nações estrangeiras estão salpicadas do 
sangue generoso do cuiabano, desde os tempos 
coloniais até o Brasil império, sempre em defesa 
do solo sagrado da estremecida pátria, como bem 
disse Antonio João Ribeiro em Dourados, na 
invasão Lopesguaia.

Com a divisão realizada, o discurso de abandono, de desprezo 
e da falta de compromissos do Governo federal permaneceu, até pelas 
promessas que não foram cumpridas. As cobranças continuaram até 
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porque o que seria de Cuiabá e Mato Grosso no pós-divisão? Mas, agora, 
percebemos uma transmutação no discurso. Quais os caminhos de Cuiabá 
no pós-divisão? Desfazer a divisão não era possível. O apelo ao passado 
de glória, a tentativa de situar Mato Grosso dentro de um contexto 
nacional e, principalmente, a necessidade de modernizar a sua capital para 
continuar servindo ao país, ajudando a consolidar o desenvolvimento e 
o progresso da Amazônia iriam ser marcantes e constantes daí em diante.

O antidivisionista “governador da divisão” Garcia Neto

Durante o processo de divisão, uma das dúvidas que pairava era 
se Garcia Neto sabia ou não da decisão de Geisel de dividir o Estado. 
Segundo Marisa Bittar, a indicação de Garcia Neto106 por Geisel, para 
o governo do estado de Mato Grosso, se respaldava no fato de que ele 
havia sido informado, quando da fusão Guanabara-Rio de Janeiro, que o 
próximo redesenho geopolítico nacional seria a divisão de Mato Grosso 
e que, sendo da base governista e tendo concordado com o processo 
semelhante (à fusão) e sem consulta popular, não se oporia à divisão. 
(BITTAR, 2009, vol. 1, p. 319).

A historiografia da divisão, apesar da negativa de Garcia Neto107, 
ficou marcada por relatos de que seria quase impossível o governador 

106  Garcia Neto, em 1974, era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, 
quando foi escolhido governador de Mato Grosso pela ARENA.

107  Garcia Neto negou que tinha informações sobre a divisão, quando da sua escolha 
para ser governador: “Então, não tem fundamento aquela ideia de que a divisão 
aconteceria e, por isso, a sua escolha teria sido planejada para que o MT remanes-
cente permanecesse com o governador do norte? Não! Isso meus adversários é que 
inventaram, isso de que eu fui comunicado. Nunca, nunca houve isso. Pelo contrário. 
O Geisel está vivo ainda...” NEVES, 2001, p. 155.
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não ter conhecimento da decisão do presidente Geisel de dividir o estado 
de Mato Grosso.

Segundo Vinicius Araújo (2011, p. 127-128), Célio Borja108, como 
líder do governo na câmara dos deputados, teria sugerido o nome de Garcia 
Neto ao presidente, que, após a fusão do Rio de Janeiro e Guanabara, 
dedicar-se-ia à divisão de Mato Grosso. O próximo governador, portanto, 
deveria estar alinhado com a missão de preparar o Estado para receber 
a divisão. Se fosse escolhido um candidato do sul, favorável aos ideais 
divisionistas, poderia gerar uma grande revolta no norte. A melhor opção 
seria, então, um quadro aceito no norte para “amortecer” o impacto da 
divisão na região, que a sentiria como “perda” de uma faixa territorial.

Ainda, conforme análise de Vinicius Araújo (2011, p. 129), 
Ruben Figueiró109 ressaltou em entrevista que a eleição de Garcia Neto 
foi uma escolha estratégica, “[...] para não traumatizar o norte com a 
divisão do Estado”. Ele observou que Garcia Neto sabia da divisão desde 
o princípio e teria assumido o compromisso com Geisel e Golbery de 
não revelar tal conhecimento. Para ele, Garcia Neto foi o “governador 
da divisão” e se manteve distante da luta norte-sul:

108  Célio de Oliveira Borja, nascido em 1928, foi advogado, jurista e político brasileiro. 
Foi eleito suplente de deputado estadual pela UDN, em 1962. Ingressou na ARENA, 
sigla onde obteve uma suplência de deputado federal, em 1966. Eleito deputado 
federal pela Guanabara, em 1970 e 1974, passou a representar o Rio de Janeiro a 
partir de 15 de março de 1975, por força de lei sancionada no governo Ernesto Geisel, 
chegando ao posto de líder da bancada arenista, em março de 1974, e de presidente 
da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 1975, no biênio 1975/1977. Reeleito 
em 1978, ingressou dois anos depois no PDS e disputou um mandato de senador, 
em 1982, mas foi derrotado por Saturnino Braga (PDT) e com isso, regressou à 
iniciativa privada.

109  Nascido em Miranda, no antigo sul de Mato Grosso, foi deputado estadual por dois 
mandatos (1971-1979), sendo a liderança do Poder Executivo na Assembleia Legis-
lativa no mandato de Garcia Neto. Foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) de Mato Grosso do Sul e deputado federal por três mandatos consecutivos.
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[...] tanto que o escolheu, como divisionista 
convicto, para ocupar a liderança do Executivo 
na Assembleia. Ele relatou ainda que em 1976 
estiveram em Cuiabá os ministros do Planejamento 
(Reis Veloso) e do Interior (Rangel Reis), como 
parte dos preparativos para a divisão.

Júlio Campos considerou que a escolha de Garcia Neto para 
governador seria uma forma de compensar o norte do Estado pela 
divisão, sendo uma liderança do norte com duas eleições consecutivas 
(1966-1970) consideraram que ele amorteceria o impacto da divisão. 
(ARAÚJO, 2011, p. 129).

Oscar Ribeiro110 observou que o governador de Mato Grosso, à 
época, sabia da divisão e foi escolhido por causa dos preparativos dela 
pela União. Como Garcia Neto era conhecido por ser um antidivisionista, 
chegando até a participar de passeatas, em Cuiabá, avaliou-se que talvez 
ele não soubesse da divisão quando fora escolhido como governador, mas, 
assim que tomou posse teria sido informado. (ARAÚJO, 2011, p. 130).

Benedito Canellas111 considerou que tanto Golbery quanto 
Petrônio Portela (presidente da Arena Nacional) lhe confidenciaram que 

110  Oscar Ribeiro nasceu em Rosário Oeste-MT, foi professor da rede estadual de en-
sino e prefeito de seu município, no início da década de 1970. Exerceu três mandatos 
como deputado estadual (1974, 1978,1982), chegando à presidência da Assembleia 
Legislativa, no biênio de 1979-1980. Foi nomeado para uma cadeira no TCE de 
Mato Grosso, na gestão de Júlio Campos. Ao se aposentar, foi nomeado para ouvidor 
geral do TCE. Continuou como dirigente partidário do Partido Democrático Social 
(PDS) e depois Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas (DEM).

111  José Benedito Canellas nasceu em São Manoel (SP), em 1938, mudou-se para 
a região de Cáceres em meados de 1960. Integrou o grupo de lideranças de Pedro 
Pedrossian, quando este era governador do Estado, e foi eleito vereador em Cáceres 
em (1966), deputado estadual (1970) e deputado federal (1974). Na eleição de 1978, 
venceu o ex-governador Garcia Neto.
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Garcia Neto foi avisado da divisão antes de ser escolhido governador. 
Ele observou que:

[...] se Garcia tivesse preparado o norte para a 
divisão, teria tranquilizado muito mais o processo 
depois e seria a grande liderança do Estado 
remanescente no pós-divisão. Ele teria tentado 
conciliar as duas regiões para evitar a divisão, com 
as obras e a participação no governo das forças 
sulistas. (ARAÚJO, 2011, p. 130).

Segundo Osvaldo Fortes112, a postura de “rebeldia” por parte de 
Garcia Neto fez com que ele fosse excluído das negociações em torno 
da divisão do Estado. Em relação à interpretação do comportamento do 
governador sobre este episódio, considerou que ele teve uma atitude de 
alto risco, frustrada pelo temperamento do presidente Geisel:

Como a maior parte das lideranças políticas do 
Estado eram radicadas na região sul, Garcia Neto 
tinha tudo para se tornar o grande chefe do norte, 
após a divisão. Para tanto, ele achou que deveria 
professar posição contrária à divisão, por que 
vincularia todas as “compensações” federais à sua 
resistência. (ARAÚJO, 2011, p. 142).

Para Vinicius Araújo (2011, p. 142), caso ele conseguisse “travar” 
a criação do novo Estado, o que seria menos provável, se apresentaria 
como o grande responsável pela integridade territorial de Mato Grosso, 

112  Osvaldo Forte é cuiabano formado em Administração Pública. Na década de 1950 
exerceu vários cargos governamentais. Foi presidente da Companhia de Armazéns e 
Silos de Mato Grosso (CASEMAT), fundador da Companhia de Desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso (CODEMAT), secretário de governo e coordenação 
econômica nas gestões de Pedrossian e Fragelli. Foi secretário de planejamento da 
Prefeitura de Campo Grande, nos mandatos de Levy Dias e Marcelo Miranda, se-
cretário de planejamento no governo de Frederico Campos. Foi também professor 
da UFMT na área de administração.
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mantendo, assim, o seu eleitorado da região norte. Geisel não teria 
aprovado essa atitude pelos compromissos assumidos anteriormente e 
pela forma indireta de escolha dos governadores durante o regime militar. 
Como uma forma de punição, omitiu informações sobre o andamento 
dos trabalhos à Garcia Neto, que só tomou ciência quando do envio da 
mensagem ao Congresso Nacional, restando pouco tempo para que ele 
pudesse influenciar no seu conteúdo final.

De acordo com Onofre Ribeiro113, assessor de imprensa do 
Serviço de Divulgação do Estado (SEDIMAT), Pedro Pedrossian foi 
o interlocutor político do grupo de oficiais próximos à Geisel sobre os 
assuntos relativos à divisão, e, assim como Osvaldo Fortes, cumpriria essa 
função na área técnica. Onofre Ribeiro salientou que essas conversações 
aconteceram porque Garcia Neto se posicionou contra a divisão e não 
quis cooperar com as atividades preparatórias, como a elaboração da 
minuta de projeto de lei complementar que seria encaminhado para o 
Congresso. Ele acredita que Garcia Neto tinha ciência das articulações, 
mas não acreditava que a divisão aconteceria sem ele, se excluindo das 
negociações. (ARAÚJO, 2011, p. 143).

Pedro Valle114 destacou que a postura de Garcia Neto ficou 
evidente quando ele afirmou, em Campo Grande, após ser informado 
do envio do projeto de lei da divisão ao Congresso Nacional. Sobre o 
assunto ele fez um comentário que marcou a memória política do Estado 

113  Onofre Ribeiro é jornalista nascido em Minas Gerais, chegando a Mato Grosso 
vindo de Brasília, em 1976, para compor a assessoria de imprensa do então governa-
dor Garcia Neto. Desde essa época reside em Mato Grosso, exercendo as funções de 
analista político, jornalista, colunista e consultor especializado em agronegócio. Foi 
coordenador da campanha de Frederico Campos, em 1976.

114  Pedro Valle, escritor, professor e jornalista mato-grossense, autor de denso estudo 
sobre a divisão do estado de Mato Grosso.
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e trajetória do governador: “[...] há minutos eu era contra, mas agora 
vesti a camisa do presidente e já sou a favor”. Para o jornalista,

[...] essa fala passou a imagem de oportunismo 
e traição de sua parte em relação ao norte do 
estado, o que lhe causou um custo político 
elevado nas eleições seguintes. O jornal Diário 
de Cuiabá publicou um editorial dizendo que 

“enquanto estava tudo decidido na esfera federal, 
o governador Garcia Neto fazia o povo acreditar 
na luta que o governo do Estado estaria travando”. 
(ARAÚJO, 2011, p. 150).

O editorialista do Diário de Cuiabá, conforme destacou Vinicius 
Araújo, continuou afirmando que o governador havia iludido o povo 
cuiabano e que ele já sabia da divisão, na tentativa de se transformar 
no baluarte do antidivisionismo e no grande líder político do norte 
pós-divisão. Com essa conduta teria proibido discussões sobre a divisão 
e dificultado a formulação de argumentos contrários a ela. E que ele 
deveria ter renunciado ao cargo assim que fosse informado da divisão. 
(ARAÚJO, 2011, p. 150).

O deputado Cecílio Jesus Gaeta115 pronunciou-se da seguinte 
forma na Assembleia Legislativa: 

Não se pode conceber a afirmação de um 
governador de um Estado, quando um assunto 
de real importância está sendo debatido na esfera 
nacional e dentro de todo o Estado, ele como 
homem de confiança do Presidente da República, 
que venha o Sr. Governador José Garcia Neto 
trazer a alegação de que ele não sabe o que está 
se passando em termos da divisão do Estado de 
Mato Grosso, e ainda mais, a afirmação mentirosa 

115  Cecílio Jesus Gaeta, nascido em Nobres, interior de Mato Grosso, jornalista e 
redator. Durante o período atuou como deputado estadual pelo MDB.
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de S. Exa. de que o Presidente da República teria 
dito que se o processo da divisão viesse a ocorrer, 
ele seria o primeiro a ser ouvido. Essa afirmação, 
além de leviana, foi mentirosa, porque nós vimos 
um Ministro de Estado se pronunciar a respeito do 
processo que desencadeavam, em alto em bom som, 
proclamar a divisão do Estado de Mato Grosso. E 
S. Exa. se encontrava acomodado no conforto do 
ar condicionado, sem atentar para o problema, 
problema que vinha se arrastando, porque era 
vontade do Presidente da República, por vários 
anos, já no II PND. (ARAÚJO, 2011, p. 147).

Diante dessas afirmações da memória política e referendada pela 
historiografia, cabia a Garcia Neto o papel de repetir o mantra de que 
não sabia da intenção de Geisel de fazer divisão de Mato Grosso, uma 
vez que em entrevistas, documentários e textos sempre procurava se 
desvencilhar do fardo dessa memória, de ser o governador da divisão. Era 
uma lembrança incômoda na sua trajetória política, mas que o rondava. 
Sempre fazia questão de afirmar que durante sua gestão fez obras para 
as duas partes do Estado.

Percebe-se, em meio a essas lutas sobre o seu papel no processo 
de divisão, a construção de um governador ressentido em busca da 
justiça do tempo, o que fica evidente na sua autobiografia, publicada 
postumamente, forjada a partir de anotações pessoais, cartas, documentos 
e recortes de jornais.116

116  De acordo com Rebeca Gontijo (2004, p. 14), “o uso da documentação privada 
pode favorecer a afirmação de uma imagem pública do intelectual, dotando-a de 
aparência, ao ressaltar determinados aspectos físicos e gestos específicos, mencionados 
pelos missivistas sobre si mesmos ou sobre outros; falas particulares e sentimentos 
que fazem parte da sua sociabilidade, como afetos, ódios, ressentimentos, saudades 
etc.” Para Nanci Leonzo (1997, p. 351), “as histórias de vida voltam, no Brasil, 
à moda, geram polémicas e ressuscitam, para desgosto dos historiadores ciosos 
do seu ofício, o rançoso debate ideológico entre esquerda e direita. A afirmação 
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A autobiografia de Garcia Neto é uma fonte rica para se entender 
a memória que ele desejava “enquadrar”117, fazendo defesa pública da sua 
atuação política e da crença em Mato Grosso como “Estado Solução”. 
Nos meandros dessa escrita de si se poderá perceber as sutilezas dos 
discursos sensíveis sobre a divisão.

A autobiografia de Garcia Neto como biografia de Mato Grosso: a 
divisão no discurso “Estado Solução”

José Garcia Neto118 é uma personagem marcante da história que 
culminou com a divisão do Estado. Em seu livro, Mato Grosso: Estado 
Solução, que não deixa de ser uma autobiografia, ele relatou passagens da 
sua vida pública para “deixar registrado aos mato-grossenses natos e aos 
mato-grossenses por adoção, um período político dos mais conturbados 
do estado de Mato Grosso: a sua divisão.” (NETO, 2014, sem páginas).

Não há dúvidas que a divisão marcou a carreira política de 
Garcia Neto. Não é à toa que depois da divisão, ao deixar o cargo para 
disputar as eleições como senador, ainda por duas vezes, ele não foi eleito, 
abandonando, assim, a carreira política. O livro não deixa também de 
ser uma resposta à acusação de que ele tinha conhecimento da decisão 

é válida tanto para a escrita do “eu”, como para aquela que procura desvendar e 
narrar a trajetória do “outro””.

117  Para Michael Pollak (1989, p. 10), enquadramento de memória seria “uma chave 
para estudar, de cima para baixo, como as memórias são construídas”.

118  José Garcia Neto nasceu em 1922, em Rosário Catete, Sergipe. Foi o primeiro 
prefeito eleito de Cuiabá, em 1955. Em 1960, elegeu-se vice-governador de Mato 
Grosso pela União Democrática Nacional (UDN). Como deputado federal por Mato 
Grosso, foi eleito como o mais votado em duas legislaturas (1967-1970 e 1971-1974). 
Faleceu em 2009, trinta anos depois da consumação da divisão do Estado.
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de Geisel, ao tomar posse como governador em 15 de março de 1975, 
indicado pelo seu partido ARENA.

Garcia Neto tentou demonstrar em sua autobiografia que sempre 
enxergou Mato Grosso em sua integridade, desde a sua primeira eleição 
como vice-governador pela UDN, em 1960. Pelas potencialidades 
econômicas do Estado, suas riquezas e recursos naturais, Mato Grosso se 
tornaria em pouco tempo um grande Estado e a solução para os grandes 
problemas do país.

O que nos interessa nessa fonte, portanto, é a memória construída 
por Garcia Neto sobre a divisão. Uma autobiografia que tem como título 
Mato Grosso: Estado Solução, não deixa de também biografar Mato Grosso, 
demonstrando sua visão, pensamentos e projetos sobre o Estado. E sua 
autobiografia seria a biografia do próprio Mato Grosso contemporâneo. 
Nesse livro, o ex-governador desejou escrever a síntese de sua vida, 
acoplando, em uma única trajetória, a sua história à do próprio Estado, 
criando aquilo que Pierre Bourdieu denominou de “ilusão biográfica”.119

A começar pela documentação utilizada, o autor apresentou 
vários documentos oficiais e pronunciamentos feitos por ele na Câmara 
Federal em defesa de Mato Grosso, da necessidade da construção de 
estradas federais no Estado, de investimento no setor energético, em 
usinas hidrelétricas e em linhas de transmissão, assim como a sua luta 
pela criação da UFMT, com sede em Cuiabá. Ao mesclar a sua fala 
com documentos pessoais, o autor foi construindo também a sua 
defesa, demonstrando que ele sempre lutou por Mato Grosso em sua 

119  Para Pierre Bourdieu (2006, p. 185), “produzir uma história de vida, tratar a vida 
como uma história, isto é, como relato coerente de uma sequência de acontecimentos 
com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum de existência que toda uma tradição literária não deixou e não 
deixa de reforçar. Seria uma história desprovida de significação”.
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integridade. Havia a preocupação de comprovar com as fontes a sua 
própria fala, como em um processo de defesa de sua memória/legado 
político. A sua autobiografia seria, fazendo uso das palavras de Leonor 
Arfuch (2010, p. 28), “um espaço intermediário” entre o ex-governador 
e o seu público – no caso o povo de Mato Grosso. Nessa busca de uma 
biografia convincente, esse mesmo espaço pode resultar na “mediação 
entre público e privado” ou na “indecibilidade”.

Para além das questões relacionadas à divisão, percebemos, através 
do seu relato e das correspondências pessoais a sua rede de relações com 

“personagens ilustres” da memória mato-grossense, como D. Francisco 
de Aquino Corrêa e o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, 
personagens a quem Garcia Neto parecia nutrir grande apreço. Figuras 
ilustres “inquestionáveis” quanto a sua importância histórica para Mato 
Grosso e sua capital. Atrelar sua memória com esse panteão de heróis da 
história de Mato Grosso era uma forma de se legitimar como alguém que 
comungaria de um compromisso com a integridade do Estado.

Ao relatar a sua relação com esses homens ilustres do passado, 
percebemos a estratégia de Garcia Neto em demonstrar que desfrutava 
do convívio de pessoas importantes na política e na sociedade mato-
grossense e cuiabana. Ele podia, sim, dizer que era um deles e que fazia 
parte de um grupo tradicional, ou melhor, de uma história comum. A 
escolha dos documentos que comprovariam essa relação de amizade e 
de sentimento de pertencimento a Mato Grosso poderia ser o caminho 
para o seu reconhecimento como liderança política para além do fardo 
da divisão. Essa seleção do que lembrar ou esquecer não era neutra, tinha 
um compromisso. Segundo Philippe Artières (1998, p. 10-11),

[...] fazemos triagens nos nossos papéis: guardamos 
alguns, jogamos fora outros; damos arrumações 
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quando nos mudamos, antes de sairmos de férias. 
E quando não o fazemos, outros se encarregam de 
limpar as gavetas por nós. Essas triagens são guiadas 
por intenções sucessivas e às vezes contraditórias. 
(...) Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, 
é contrapor à imagem social a imagem íntima 
de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do 
eu é uma prática de construção de si mesmo e 
de resistência.

Em suas primeiras páginas, ele citou uma conversa que teve com 
o presidente Geisel, em 4 de abril de 1975, quando fora escolhido pelo 
seu partido, ARENA e de forma indireta, para ser o govenador do estado 
de Mato Grosso, diante dos boatos que surgiram à época a respeito da 
intenção dele em dividir o Estado, ponderou:

 - [...] importante Excelência, é que eu saiba o que 
realmente existe sobre a divisão de Mato Grosso.

Olhando-me diretamente nos olhos, como era de 
seu costume ao falar, respondeu-me:

- Governador, ainda não pensei sobre esse assunto. E 
se um dia for pensar, o senhor será o primeiro a saber.

Diante dessa incisiva resposta, saí de Planalto 
com a certeza de que iria governar Mato 
Grosso uno, integral.

Criei então uma frase [slogan] que, pela sua 
veracidade, marcou o meu governo: Mato Grosso – 
Estado Solução. (NETO, 2014, p. 22).

Em outro momento, Garcia Neto (2014, p. 136) explicou o 
slogan que criou ainda como candidato a vice-governador, em 1960, 
junto com Fernando Corrêa da Costa, quando, ao percorrer o Estado em 
busca de votos, pode ampliar seus conhecimentos sobre Mato Grosso e 
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suas potencialidades. De 1975 a 1978, ele governou Mato Grosso sob 
este slogan – Mato Grosso, o “Estado Solução”:

Solução, sim, para os grandes problemas do país: 
Amazônia com suas grandes riquezas há vários 
séculos servindo à cobiça internacional; com 
rarefeita população e as áreas superpovoadas do 
Nordeste, sofrendo os efeitos da seca, e a região 
sul do país com as devastadoras geadas, além do 
grande número de minifúndios que se tornaram 
economicamente inviável pelo crescimento das 
famílias, que neles se instalaram.

Sem dúvida, as terras de Mato Grosso seriam as 
mais indicadas para a solução desses problemas.

Que ironia do destino. Aquele que defendia Mato Grosso como 
“Estado Solução” seria o “governador da sua divisão”. Uma contradição 
que marcou a atuação política de Garcia Neto em Mato Grosso, por mais 
que ele tentasse, em diversas situações, justificar que não sabia da divisão.

O livro se desenvolve com o relato de como se deu a sua vinda 
para Cuiabá com 22 anos, em 1945, ainda como engenheiro. Em seguida, 
dedicou-se a falar da sua atuação política como o primeiro prefeito eleito 
por Cuiabá, em 1955, como vice-governador, em 1960, e da atuação na 
Câmara Federal por duas vezes (1967-1970 e 1971-1974).

Nesse sentido, Garcia Neto (2014, p. 187) explicou os motivos 
que o levaram a aceitar ser eleito por via indireta para governador de 
Mato Grosso, em 1974:

Por que aceitei ser eleito, por via indireta, se sempre 
fui contra essa forma de escolha?

É necessário notar que as regras eram essas, e a 
“política é a arte do possível”. Não poderia negar-
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me a governar um Estado cujo povo me recebera 
com tanto carinho e onde, por votação direta, em 
quatro eleições anteriores, fui eleito prefeito da 
capital, vice-governador do Estado, e, por duas 
legislaturas, o mais votado como deputado federal.

Ao tomar posse, Garcia Neto (2014, p. 204) optou por escolher 
tanto políticos do norte como do sul do Estado para compor o seu governo:

Não discriminei o sul do Estado na composição 
do meu governo. Pelo contrário, montei uma 
administração estadual com lideranças tanto do 
sul quanto do norte, na concepção que tinha de 
um Estado uno, indivisível e com representantes 
políticos dos antigos partidos: UDN, PSD e PTB.

Segundo o ex-governador, as obras do seu governo120 beneficiaram 
tanto o norte como o sul, haja vista a pavimentação de estradas, o 
saneamento, a educação, a saúde, o que ele comprovaria por meio de 
documentos anexados ao livro.121 Mesmo assim, as campanhas pró-divisão 

120  O governador Garcia Neto realizou obras importantes em Cuiabá, como a 
Estação Rodoviária, o anel viário (Avenida Miguel Sutil) e a inauguração definitiva 
do Estádio Governador José Fragelli (Verdão). Também criou fundações, como a 
PROSOL (assistência social) e a de Bem-Estar do Menor (FABEMAT). O maior 
destaque foi para a criação de oito distritos industriais (Cuiabá, Rondonópolis, Barra 
do Garças, Cáceres, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas) e de fortes 
investimentos na área de energia (em particular linhas de transmissão e subestação) 
e transportes, com o apoio dos recursos dos programas federais de desenvolvimento, 
como POLOCENTRO (cerrado), POLOAMAZÔNIA, PRODEPAN (Pantanal) 
e PRODEGRAN (Grande Dourados). Ocorreu uma dedicação na montagem da 
padronização de agroindustrialização, vigente em Mato Grosso desde então, com 
ênfase na área agrícola (mecanização, crédito, assistência e extensão rural), acom-
panhando de crescimento nominal da despesa nesta função em cerca de 10 vezes. 
(ARAÚJO, 2011, p. 160).

121  São justamente essas acusações que faziam os adversários políticos de Garcia 
Neto (2014, p. 121), de que ele tinha conhecimento da divisão e por isso montou 
um governo tanto com políticos do norte como do sul e fez vários investimentos 
nas duas regiões, principalmente em Cuiabá, na tentativa de “travar” o processo de 
divisão. Sobre a divisão, Mauro Cid disse que as obras feitas por Fragelli e Garcia Neto 
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do Estado não pararam, lideradas pela Liga Sul-mato-grossense, que há 
várias décadas presidia o movimento. O fantasma da divisão do Estado 
atormentava a vida dos governadores a cada eleição.

As obrigações do Estado estavam sendo cumpridas, sob sua ótica. 
Os salários dos funcionários majorados anualmente. A distribuição 
equitativa dos recursos para todas as regiões, mas a campanha pró-
divisão continuava:

A imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro 
sustentava, em várias reportagens e artigos, a 
necessidade da divisão de Mato Grosso. [...]

Nunca Mato Grosso estivera nas manchetes da 
grande imprensa nacional. Críticas injustas122 

em Cuiabá foram uma compensação para minimizar a rejeição à divisão e preparar 
a região norte para o período posterior. “Foi a grande troca. Ter a tranquilidade de 
consolidar Cuiabá como capital, que seria. E deixa a marca dele aqui. Para que o 
projeto maior, que era a divisão, não fosse contestado.”

122  O governo Garcia Neto foi apelidado pela oposição de “Oligarcia”. Saiu até uma 
matéria na Revista Veja narrando as questões de nepotismo no governo dele, apresen-
tando um diagrama, em formato de árvore, contendo mais de 20 pessoas próximos 
dele e de sua esposa em posições importantes no Estado e na Prefeitura de Cuiabá. A 
nomeação do seu genro Manoel Antônio Rodrigues Palma para a Prefeitura de Cuiabá 
despertou a fúria da oposição. Carlos Bezerra foi processado por Garcia Neto por suas 
declarações na tribuna da Assembleia Legislativa, em nome da liderança do MDB. Com 
a renúncia de Garcia Neto para disputar as eleições para o senado, em agosto de 1978, 
Carlos Bezerra se pronunciou assim: “Mato Grosso se sentiu aliviado, pois assistiu 
a três anos e meio de um trágico Governo, totalmente inoperante, um governo que 
restaurou em Mato Grosso a política do ódio, da perseguição e do compadresco, de 
um governo que não se preocupou com a coisa pública, se preocupou sim, em apenas 
arrumar e acertar a vida dos seus correligionários políticos, aumentando violentamente 
o número de funcionários públicos do Estado, com nomeações totalmente ilegais 
e inconstitucionais. Em seu livro, Garcia Neto (2014, p. 205) esclarecia os motivos 
que o levaram a nomear seu genro para a Prefeitura. “Eu sabia que meus adversários 
iam criticar a minha escolha, mas eu tive a coragem de nomear o meu genro para que 
ele pudesse, provindo de uma tradicional família cuiabana e conhecendo os anseios 
de sua cidade, realizar uma grande obra pela capital mato-grossense. [...] que deram 
a Cuiabá um grande impulso para a sua modernização”.
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tentavam atingir a pessoa do governador, que, com 
serenidade, continuava na sua missão de governar 
para todo o Estado, combatendo veementemente 
as ideias divisionistas.

Que interesses estariam por trás de tudo isso? 
(NETO, 2014, p. 225).

Interessante perceber como Garcia Neto pretendeu demonstrar 
que governou para todo o Estado, de norte a sul, de leste a oeste, com 
representantes do sul e do norte compondo o seu staff. Ele observava 
que a campanha pró-divisão ocorreu por outros motivos que não 
estavam diretamente relacionados à atuação dele enquanto governador, 
que “governou para todo o Mato Grosso”. O “governador da divisão” 
reivindicava sua identidade como “antidividisionista”.

Garcia Neto (2014, p. 273), contrariando as afirmações recorrentes 
na esfera política, procurou também desmistificar a “assertiva que foi 
maldosamente inventada” de que Mato Grosso cresceu por causa da 
divisão. De acordo com o ex-governador, na geada de 1976, que atingiu 
boa parte das plantações do sul do país e o incentivo dos programas do 
POLOCENTRO e POLOAMAZÔNIA, de autoria do governo federal, 
boa parte dos produtores do sul do país rumaram para o norte de Mato 
Grosso, comprando terras, gado, plantando arroz, soja, milho, cana e 
criando cidades:

Afirmo que Mato Grosso cresceu pela migração 
dos irmãos do sul, pela forma de como eles foram 
recebidos pelos nortistas de Mato Grosso, cuja 
expressão maior é, sem dúvida, a hospitalidade 
com que todos recebem as pessoas que chegam 
a Cuiabá e a outras cidades do Estado. Por isso 
mesmo, quem aqui chega não quer voltar, pois 
sempre é recebido como um irmão, que não nos 
visitava há muito tempo.
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Importante essa citação, porque marca a posição de Garcia Neto 
sobre a divisão. Para ele, o desenvolvimento de Mato Grosso não estaria 
relacionado à divisão, mas sim, ao incentivo à migração123 e, também, 
a algo que é marcante na identidade mato-grossense e cuiabana, a 
hospitalidade. Ou seja, o migrante era “sempre” bem recebido e tratado 
como um “irmão”. O crescimento de Mato Grosso ocorreu, nas suas 
palavras, não pela divisão, mas pela vinda dos migrantes do sul e pelo 

“acolhimento” do cuiabano e do nortista que os fizeram ficar e não 
voltar para sua região de origem. Aqui se vislumbra a repetição da ideia 
de Mato Grosso como celeiro do Brasil, resultado da mão laboriosa e 
empreendedora do migrante, o bandeirante moderno.124

Quanto à dificuldade de governar Mato Grosso pela sua grande 
extensão territorial, teceu os seguintes comentários:

Sempre tive a certeza de que o argumento da grande 
extensão territorial do Estado não dificultaria o 
seu pleno desenvolvimento, pois pelos modernos 
meios de comunicação, que já chegavam ao Estado, 
não seria difícil governá-lo.

O mundo ficou pequeno, e o Estado de Mato 
Grosso também, pelo progresso das comunicações, 
que no meu governo alcançou todas as regiões sem 
nenhuma discriminação. (NETO, 2014, p. 273).

123  Garcia Neto (2014, p. 273) chegou a citar o caso do projeto de colonização de 
Juína, iniciado em 1976, ocupando cerca de 400.000 hectares em terras do município 
de Aripuanã, elaborado pela Comissão de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODE-
MAT) e pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). 

“O estado vendeu esses lotes [de terras], a preços módicos, para quem comprovasse 
tradição nos trabalhos da agropecuária.”

124  Para compreender esse mito pioneiro/bandeirante, cf. GUIMARÃES NETO, 2002.
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Em abril de 1977, Garcia Neto foi chamado para conversar com o 
presidente Geisel, dois anos após a primeira audiência dele com o general, 
já como governador de Mato Grosso. Ele relatou que a

Sua convocação, naquela data, me indicava a 
importância do assunto.

Depois do cumprimento de praxe, olhando-
me diretamente, como sempre fizera, e sem 
preâmbulos disse-me:

- Governador, vou começar a pensar sobre a divisão 
de Mato Grosso.

- Presidente, gostaria de relatar as razões por que defendo 
a unidade do Estado.

O presidente ouviu em silêncio o meu relato, e sem 
nenhum comentário prolongou o seu silêncio, que 
ficou com um peso pairando no ar.

Voltei a falar:

- Sr. Presidente, peço permissão para trazer os meus 
argumentos por escrito.

- Sem dúvida, governador, pode trazê-los. Não demore.

Ao sair da audiência senti um aperto no peito.

Aquele “não demore”, do presidente, me fez sentir que 
eu estava perdendo a batalha.

Desci pelo elevador. Atravessei a Praça dos Três Poderes.

Eram 18 horas. Um vento frio soprava em 
direção ao Oeste.

Se Garcia Neto sabia ou não que o presidente Geisel ia dividir o Estado, 
quando tomou posse em 1975, não se sabe. O fato de ele dizer que não 
sabia não muda o cenário. O que é importante é a forma como ele elaborou 
a narrativa em sua defesa. A memória política da divisão é o que interessa.

Apesar de não ser o nosso foco, talvez seja interessante questionar: 
o que levou Garcia Neto a aceitar ser governador de Mato Grosso, (na 
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possibilidade dele saber das intenções de Geisel em dividir o Estado)? 
Que ganhos políticos ele obteria? Por que um político tão proeminente 
no Estado e com tantas vitórias eleitorais e políticas aceitaria a ser o 

“governador da divisão”?

Algo não se encaixa, diante da acusação que ele sabia. Se ele tinha 
conhecimento prévio que a divisão iria ser feita em seu governo, não seria 
um suicídio político? A não ser que Garcia tentasse se projetar como uma 
figura “heroica” nesse contexto, lutando para que Mato Grosso não fosse 
dividido, aumentando ainda mais sua popularidade e poder político. Se 
a divisão não fosse adiante, talvez isso acontecesse. O que não ocorreu.

Com a experiência política de Garcia Neto, sua atuação, 
juntamente com vários políticos mato-grossenses em eleições e várias 
legislaturas, não dá para crer que ele foi tão ingênuo a ponto de não 
saber da divisão. É difícil acreditar nisso.

Numa entrevista para Onofre Ribeiro, ao jornal A Gazeta, em 
1993, ao ser questionado se o processo da divisão já estava em andamento 
quando ele assumiu, ele disse: “[...] Ele [Ernesto Geisel] me disse que ia 
pensar a respeito. Mas eu acho que já tinha pensado quando me disse 
isso”. (NETO, 2014, p. 362).

Enfim, o que sabemos é que as perdas políticas para ele foram 
muitos grandes, nas duas eleições para o senado que ele concorreu, após a 
divisão, ele perdeu, findando, assim, a sua carreira política. O que teríamos 
a partir daí seria um homem profundamente ressentido pela forma como 
a sua obra fora arranhada com a sina da divisão. Não seria um sentimento 
de inferioridade, mas “do amor-próprio ferido, experiência de negação 
de si e da autoestima”, conforme descreveu Pierre Ansart (2004, p. 22).
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Após a reunião com Geisel, Garcia Neto (2014, p. 278) 
retornou a Cuiabá:

Continuei a rebater em entrevistas e discursos os 
argumentos daqueles que se declaravam favoráveis 
à divisão, muitas vezes usando argumentos aéticos e 
procurando ferir a honra do governador do Estado.

Foram dois anos de campanha que enfrentei 
de peito aberto.

Reuni-me com as lideranças políticas do Estado, 
e com meus auxiliares diretos, escrevendo uma 
mensagem, na qual incluía os meus argumentos 
desfavoráveis à divisão.

Como governador de todo o Mato Grosso, e 
não só de uma de suas partes, tive o cuidado de 
reunir-me com os dirigentes da Liga-Sul-mato-
grossense, em Campo Grande, relatando os meus 
argumentos contrários à divisão. Solicitei que 
relacionassem os seus argumentos, que levaria 
também ao presidente da República, a fim de que 
ele tivesse uma visão global do problema.

No dia 27 de abril de 1977 [...] entreguei a minha 
exposição de motivos que incluía a mensagem [...] 
da Liga sul-matogrossense.

Na sua “Exposição de Motivos”125, Garcia Neto assim se expressou 
em um dos seus 13 pontos:

125  Exposição de motivos do governador Garcia Neto ao presidente Geisel contra a ideia 
de divisão do Estado. 27 de abril de 1977. Esta exposição faz parte de um documento 
encadernado, intitulado “A divisão de Mato Grosso – exposição de Motivos apresentada 
ao Exmo. Sr. Presidente da República Ernesto Geisel, pelo governador de Mato Grosso 
José Garcia Neto”. O documento está composto pelos seguintes anexos: 1. Relação de 
projetos prioritários de implantação e pavimentação de rodovias e energia elétrica; 
2. Estudo da Secretaria de Planejamento do Estado sobre a situação administrativa 
e financeira, repercussões econômicas e sociais da divisão do Estado, aspectos gerais 
de infraestrutura socioeconômica e demanda de investimentos, e súmula histórica 
do Estado; 3. Memorial da Liga Sul-Matogrossense.
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1 – Abstraindo-me de nossa realidade histórica, 
desejo, contudo, certo da compreensão de 
Vossa Excelência, aberto por temperamento à 
controvérsia, ressaltar, por dever de justiça, a 
quota de sacrifício de um povo que, durante 
mais de dois séculos, sustentou, nessas alturas, a 
bandeira da soberania nacional e aspira, por isso, 
um tratamento condizente com o que assegura o 
testemunho da História.

Percebemos, nesse primeiro motivo, a evocação do mato-grossense 
como sentinela dessa região de fronteira, e defensor da soberania nacional. 
Ou seja, ele “resgata aqui a história mato-grossense” para pedir um 
tratamento condizente com os deveres que este cumpriu com a nação.

Garcia Neto observava que a dimensão de Mato Grosso já não 
seria um problema como no passado, pois o Estado estaria, à época, 
integrado pelos meios modernos de transporte e comunicação:

4 – Mato Grosso, a despeito de suas dimensões, 
que muitos consideravam no passado, o seu 
grande infortúnio, é hoje um Estado consolidado e 
satisfatoriamente integrado pelos meios modernos 
de transporte e comunicação, mantendo o 
governo sob o seu efetivo controle as instituições 
econômicas, sociais e políticas. Suas receitas 
correntes são maiores que despesas correntes, o que 
não ocorre com algumas Unidades da Federação.

Garcia Neto fazia uma observação sobre o lugar de Mato Grosso 
como um polo integrador da Amazônia Ocidental e o caminho natural 
de correntes de povoamento que vinham para ocupar o “imenso vazio” 
dessa região, sendo Cuiabá a base para essa integração:

6 – Na atual conjuntura nacional, foi reservada 
a Mato Grosso uma grande responsabilidade: a 
integração da Amazônia ocidental, como caminho 
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natural das grandes correntes de povoamento, que 
já demandam o imenso vazio para o qual o mundo, 
sujeito às pressões demográficas, volta as suas vistas. 
E Cuiabá, a bicentenária capital, é a base econômica 
e cultural para essa integração. A divisão do estado, 
com o consequente enfraquecimento de sua capital, 
iria atrasar o processo de integração dessa rica e 
cobiçada região. Já o general Golbery de Couto 
e Silva, em sua obra “Geopolítica do Brasil”, de 
profunda repercussão nos meios culturais, sociais 
e políticos do país, dizia, a propósito, com sua 
visão premonitória: Cuiabá, no próprio paralelo 
de equipotencial das atrações do Norte e do Sul, 
está fadada a ser o grande centro de articulação de 
toda a área, cujo potencial, base de circunvalação 
fronteiriça, de Porto Velho a Campo Grande e 
Ponta Porã, acabará se tornando uma realidade 
concreta na soldadura mais avançada entre o Brasil 
amazônico e o Brasil platino.

Enfim, todos os argumentos do governador não foram suficientes 
para evitar a divisão. Cerca de um mês depois que ele conversou com o 
presidente Geisel, foi chamado novamente ao Palácio do Planalto. Assim 
se expressou o presidente Geisel ao representante de Mato Grosso:

Li com atenção a sua mensagem, contrária à divisão 
de Mato Grosso, mas há um ponto que eu quero 
realçar para sua compreensão.

Mato Grosso tem grandes potencialidades, como 
nenhum outro Estado tem. Quando Mato Grosso 
atingir o desenvolvimento de um São Paulo, isso 
poderá afetar o equilíbrio da federação brasileira.

Não concordei com esse argumento, pois conhecia, 
de muito, o espírito patriótico do povo mato-
grossense. Mas era uma decisão do Chefe da Nação. 

Senti que havia perdido a batalha. Restavam-me 
duas opções: abandonar o campo ou integrar-me 
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à solução irrevogável do presidente, para conseguir 
os recursos necessários ao desenvolvimento de  
Mato Grosso remanescente.

Optei pela segunda alternativa.

Ao sair da reunião com o presidente, Garcia Neto (2014, p. 285) 
deu uma entrevista aos jornalistas “quando disse que era contra a divisão 
do Estado até 10 minutos atrás”, mas que, apesar de ser contra a divisão, 
iria fazer como governador e homem de confiança do Presidente da 
República, tudo para que a criação do novo Estado se fizesse na maior 
harmonia entre os mato-grossenses. Essa foi a frase que lhe renderia dores 
de cabeça pela acusação de traidor da unidade do Estado.

Podemos afirmar que foi uma infeliz entrevista de Garcia Neto 
(2014, p. 285) após ser informado da divisão. Um prato cheio para seus 
adversários. Um repórter, ao perguntar se ele tinha vestido a camisa do 
Presidente, ele afirmou “É, vesti a camisa do Presidente. [...] “Hoje eu 
estou de acordo com o presidente, de 15 minutos para cá, precisamente. 
Tenho, naturalmente, meu ponto de vista pessoal”.

Muito se comentou se Garcia Neto deveria ou não ter deixado o 
cargo de governador quando informado que seria feita a divisão de Mato 
Grosso. Os argumentos do ex-governador, que o levaram a continuar, 
foram legítimos para cuidar dos interesses dos dois Estados. Se ele tivesse 
renunciado, não haveria críticas? Provavelmente, seria acusado de covarde 
por não ter defendido os interesses de Mato Grosso.

No livro Cuiabá de hoje, João Moreira de Barros (1984, p. 177) 
fez uma defesa da posição do governador, lembrando que era uma 
decisão irrevogável do presidente Geisel, mesmo diante dos mais fortes 
argumentos contrários à divisão do Estado:
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Não se pode inculcar ao ex-governador Garcia 
Neto qualquer tibieza na defesa do Estado. Contra 
a determinação do Presidente Geisel nada podia 
fazer. É, portanto, pueril, quando não maldosa, a 
crítica de alguns nortistas no sentido de que Garcia 
Neto deveria renunciar ao seu mandato em sinal de 
protesto contra a divisão. Fez bem em não renunciar. 
Primeiro, de nada adiantaria o seu protesto ou 
sacrifício – Geisel estava determinado; segundo, 
mais certo seria continuar à testa do Governo e 
pleitear a inclusão no Projeto das providências que 
viessem atender melhor às nossas necessidades. Por 
isso mesmo agiu bem o Governador Garcia Neto 
em “vestir a camisa do time de Geisel”, como  
ele falava.

Garcia Neto ainda fez sugestões ao anteprojeto da divisão do 
Estado, com a ajuda do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), Mauro José Pereira.126 Segundo Garcia Neto, o anteprojeto 
continha absurdos, como convocação de juízes de outros Estados para 
ocuparem cadeiras nos Tribunais de Justiça, além de não especificar 
recursos para despesas de custeio da antiga e da nova unidade da federação.

Em ofício encaminhado para o presidente Geisel, foram feitas 
as sugestões do governo de Mato Grosso ao anteprojeto, contidas em 37 
emendas. Assim escreveu ao presidente:

O projeto, na sua essência, não corresponde às 
intenções de Vossa Excelência, que se decidiu 
pelo desmembramento do grande Estado do 
Centro-Oeste objetivando, sobretudo incrementar 
o desenvolvimento dessa importante região do 
território brasileiro, notadamente a do norte de 
Mato Grosso. [...]

126  Mauro José Pereira foi desembargador do TJMT e professor do curso de Direito 
da UFMT. Ocupou o cargo de presidente do TJMT entre 1977 e 1979, durante o 
processo de divisão do estado de Mato Grosso.
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A ficar como está o projeto, o governo de Mato 
Grosso, em janeiro de 1979, não contará com 
recursos sequer para as despesas de custeio do 
Estado. A isso acrescendo-se que não foram 
previstos recursos para atendimento dos cargos 
da administração indireta, provenientes de 
amortizações de dívidas que, em 1979, se elevarão 
a mais de 400 milhões de cruzeiros. (NETO, 
2014, p. 289-290).

Algumas considerações feitas por Garcia Neto ao pós-divisão do 
Estado, como os transtornos na economia das duas unidades federativas, 
eram previsíveis. Apesar dos recursos federais, as receitas não foram 
suficientes para atender, em dia, ao pagamento do funcionalismo público 
das duas unidades. Em Mato Grosso, essa situação permaneceu até 1998, 
e, em Mato Grosso do Sul, até 2002.

Para as obras de infraestrutura, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul tiveram que recorrer a empréstimos externos, com autorização do 
governo federal, cujo pagamento não conseguiu efetuar, tendo o Tesouro 
Federal de assumir os pagamentos, com débitos feitos mensalmente, aos 
dois Estados, parte importante do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE). A dívida do estado de Mato Grosso, em 2003, com o Tesouro 
Federal, era de cinco bilhões de reais e a do Mato Grosso do Sul chegava 
a seis bilhões de reais. (NETO, 2014, p. 295).

Esses dados foram expostos por Garcia Neto para compor o 
debate em torno de novas divisões territoriais no país. O tamanho da 
dívida dos dois Estados poderia servir de advertência aos projetos em 
discussão. Garcia Neto anexou ao final do livro tabelas que comprovavam 
que novas divisões territoriais iriam enfraquecer economicamente todas 
as regiões que compõem o estado de Mato Grosso. Era o seu recado para 
os movimentos divisionistas do norte do Estado.
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Uma informação importante destacada por Garcia Neto foi o 
livro de memórias do presidente Geisel, escrito por Maria Celina Araújo 
e Celso Castro, ou melhor, um silêncio. Segundo o ex-governador, em 
suas memórias não houve qualquer referência a sua decisão de dividir 
Mato Grosso. Ele falou da fusão do estado da Guanabara com o Rio de 
Janeiro, realizado no seu governo, criticou a criação de Roraima, Rondônia, 
Amapá e Tocantins e não fez referência à divisão de Mato Grosso e à 
criação do estado de Mato Grosso do Sul. Na guerra das narrativas, 
silêncios e lembranças são sempre estratégias para a construção de uma 
determinada forma de ver, compreender e sentir o passado. Nesse caso, o 
silêncio sobre a divisão de Mato Grosso, por parte de Geisel, alimentaria 
o ressentimento de Garcia Neto, ou melhor, o desejo de se libertar de 
uma sina – ser o “governador da divisão”.

Em uma das partes do livro, Geisel demonstrava preocupação com 
a possibilidade de desmembramento de áreas do país para a formação 
de Estados independentes da federação brasileira, mas calava-se em 
relação a Mato Grosso:

Outra função do Exército que se verifica na prática, 
embora não esteja escrito em lugar algum, é a 
de instrumento de coesão nacional. O Exército 
serve para assegurar a integridade da Nação. Num 
regime federativo, como nós temos, a tendência 
dos Estados é ter cada vez mais autonomia. Eles 
gostam da União, do governo federal para sugar 
recursos, mas, afora isso, querem ter o máximo 
de autonomia, quase independência. Ainda 
recentemente o Paraná e o Rio Grande do Sul 
quiseram separar-se da União e fazer a República 
dos Pampas. (NETO, 2014, p. 297).
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Diante disso, Garcia Neto perguntaria: Seria essa a principal razão 
da divisão do estado de Mato Grosso? Ou seja, o medo de que Mato 
Grosso se tornasse independente?

E repetia as palavras de Geisel ao comunicá-lo que havia resolvido 
dividir Mato Grosso: “Mato Grosso tem grandes potencialidades, 
como nenhum outro Estado tem. Quando Mato Grosso atingir o 
desenvolvimento de um São Paulo, isso poderá afetar o equilíbrio da 
Federação brasileira”. (NETO, 2014, p. 297).

As justificativas de Garcia Neto, em sua autobiografia, não lançam 
nada de novo sobre o episódio da divisão do Estado. O seu “pecado” talvez, 
não foi ter sonhado com Mato Grosso em sua integridade, mas acreditar, 
no contexto político em que vivia o país, que o cargo que ele ocupava 
era maior do que as disputas que podiam levar a divisão. A divisão não 
sairia sem ele ser consultado e que ele seria o primeiro a ser informado da 
divisão, se assim decidisse Ernesto Geisel, não significando que pudesse 
impedir o processo. Provavelmente, nem ele mesmo acreditava nisso e 
a sua insistência o fez perder a medida da atuação política pelo político.

No episódio da divisão, o sul mostrou força política para além do 
seu poder econômico dentro do Estado. Fatores de segurança nacional, 
geopolíticos e econômicos foram importantes no momento para realizar 
a chamada “modernização conservadora”, proposta pelo governo militar, 
mas o peso político do sul foi maior. O sul tinha a faca e o queijo na 
mão e soube cortar.

No próximo capítulo, analisaremos as interpretações sobre 
as obras de modernização da cidade como a superação da condição 
de “espera”, “isolamento”, “atraso” e “estagnação” – a configuração da 
capital como símbolo do Mato Grosso grande e moderno – um lugar a 
ser feito ou (re)inventado. Nesse sentido, tomaremos por referência os 
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discursos e propagandas forjados no contexto da pós-divisão, tendo como 
marco temporal os primeiros anos da divisão – o contexto da abertura 
e democratização do Brasil.
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CApítulo 3

Os desejos de Cuiabá pós-divisão de Mato Grosso

Repentinamente dissociada de suas ligações com 
o sul do país, Cuiabá vê-se num momento em que, 
como reflexo imediato da divisão do Estado de Mato 
Grosso, ficou numa grave encruzilhada: conhecer 
a sua vocação. Envolvida em problemas urbanos 
da atualidade, é uma cidade que contempla a tão 
próxima e ao mesmo tempo longínqua Amazônia, 
que teima em não ser conquistada por outro caminho 
que não seja o mais natural: através de Cuiabá.

(Cuiabá 260: início, meio ou fim? Número Especial 
de Aniversário. Cuiabá, 1979, p. 5).

Quem regressar a Cuiabá hoje, depois de um certo 
período de ausência, se surpreenderá. É frequente 
ouvir-se de cuiabanos ausentes ou de pessoas de outros 
Estados que estiveram aqui há alguns anos atrás e que 
à terra retornaram expressões de certo espanto pelo 
progresso constatado. (BARROS, 1984, p. 136).

Sonhos e pesadelos cuiabanos pós-divisão127

Com a divisão do estado de Mato Grosso e o desmembramento 
da parte sul do seu território, Cuiabá se viu diante de um grande desafio: 

127  De acordo com José Carlos Sebe Bom Meihy (2006, p. 331-332), “percorrendo 
a História, através dos tempos, o sonho tem sido um tema constante, inquietante e 
de intermitente saliência. É certo que sem ele ninguém vive e nenhuma sociedade o 
prescinde, ainda que seu reconhecimento como fenômeno social padeça de apropria-
ções variadas. Sutil onipresença, apesar de titubeante em termos de consideração e 
prestígio objetivo, a realidade do sonho é sempre questionada tornando-se, na maioria 
das vezes, divisor d’água entre crença, o senso comum e a ciência. Se o popular o 
implica sem muitas barreiras, o religioso o arrola como dogma, o científico exige 
critérios analíticos, métodos exegéticos e afastamento das interpretações corriqueiras 
que também afetam sua aceitação como matéria de estudo”.
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encontrar a sua vocação. O objetivo, naquele momento, era abrir caminhos 
para sair da “estagnação”, do “atraso” e do “isolamento” que parecia viver 
Mato Grosso e sua capital.128

Era urgente, naquele contexto, a definição de uma “nova capital”, 
cidade-símbolo do “novo Mato Grosso”, e quebrar a sua condição 
contemplativa, de uma cidade que por 260 anos esperou que alguma 
coisa acontecesse. Sendo Cuiabá considerada a porta de entrada para a 
ocupação da Amazônia, havia chegado o momento da criação de uma 
nova cidade, para fazer frente a sua inimiga histórica – Campo Grande, 
capital do recém-criado estado do Mato Grosso do Sul, uma cidade 
que se intitulava “moderna”, “limpa”, “industrializada”, “nova” e que se 
apresentava como o contraponto de Cuiabá: rotulada de “suja”, “velha”, 

“atrasada” – uma cidade com fortes marcas coloniais. O discurso adotado 
no período era modernizar para não estagnar.

Poderíamos afirmar que essa vocação que a cidade buscava passava 
por um ideal de desenvolvimento e de progresso129, o que fatalmente 

128  Lembramos que “estagnação”, “atraso” e “isolamento” foram discursos produzidos 
sobre Mato Grosso ao longo de sua história. Discursos estes que construíram uma 
imagem negativa sobre o Estado e a sua população, representando-os como inciviliza-
dos, bárbaros e incultos. Sobre as representações produzidas sobre os mato-grossenses, 
cf. GALETTI, 2012.

129  Segundo Gilberto Dupas (2006, p. 29-30), no livro O mito do progresso, “As ideias 
representam anseios humanos e exercem um poder decisivo na história. Algumas 
delas – como justiça, tolerância, igualdade, marcado, livre-concorrência e socialismo 

– dependem de uma elaboração intelectual mais refinada. Outras, como é o caso de 
fé, Providência divina e imortalidade, são adotadas pelos homens como verdades 
reveladas e correspondem, muitas vezes, a uma maneira de eles suportarem a angústia, 
a incerteza e a dor. Ideias são aceitas ou rejeitadas não por serem verdadeiras ou falsas, 
mas por serem consideradas adequadas ou não para descrever algo em que tempo-
rariamente se acredita. Progresso é dessas ideias-força que podem estar em uma ou 
outras categorias mencionadas, dependendo de serem vistas como resultado de uma 
ação coletiva dos homens ou encaradas como um processo inexorável. Em termos 
gerais, progresso supõe que a civilização se mova para uma direção entendida como 
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incidiria sobre a revitalização/restauração da sua materialidade (obras 
de modernização, verticalização, abertura de avenidas e construção de 
viadutos etc.). Interessante que a palavra vocação remete a uma cidade 
que teria “aptidão natural” ou talento, como um sujeito com alguma 

“habilidade”, “tendência” ou “qualidade” características. Essa mudança 
no corpo material da cidade não modificaria somente seu aspecto físico e 
visual, a sua aparência, mas se manifestaria também e, principalmente, nas 
pessoas, nos sujeitos da cidade – nas suas formas de sentir e viver a urbe.

Assim sendo, no presente capítulo analisaremos as interpretações 
sobre as obras de modernização da cidade como a superação da condição 
de “espera”, “isolamento”, “atraso” e “estagnação” – a configuração da 
capital como símbolo de um Mato Grosso grande e moderno – um lugar 
a ser feito ou (re)inventado. Nesse sentido, tomaremos por referência os 
discursos e propagandas forjados no contexto do pós-divisão (1979-1985).

Cuiabá como objeto “desejado” (ou “indesejado”) – retomando o 
percurso e solavancos da modernização

A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, tem sua origem na 
colonização da região Centro-Oeste, através do movimento implementado 
pelas bandeiras ou monções paulistas. Sua fundação se deu, basicamente, 
em razão da descoberta de ouro na região. Dos tempos da mineração no 
século XVIII, a Cuiabá atual pouco lembra o arraial, que teve seu início 
na exploração do metal precioso, a não ser pelo traçado de suas ruas 
tortuosas na região central e do Porto, devido ao processo espontâneo de 

benévola ou que conduza a um maior número de existências felizes. Mas, visto assim, 
o problema se recoloca no que vem a ser felicidade.”. Para uma reflexão consistente 
sobre a noção de progresso, cf. também ROSSI, 2000.
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sua constituição como núcleo urbano, característica das cidades coloniais 
portuguesas mineradoras.

No começo do século XX, a comemoração do bicentenário da 
cidade (1919) foi um evento importante no processo de modernização 
da cidade. A esperança da chegada “da civilização e do desenvolvimento 
econômico” a ser trazido pela construção da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil e sua extensão até Cuiabá, marcou aquele novo momento da 
história da capital de Mato Grosso. (BEZERRA, 2008, p. 4).

A passagem do bicentenário foi propícia para acrescentar mais 
alguns elementos e símbolos ao ideário da tradição, tão caros aos mato-
grossenses “legítimos”. Dessa forma, segundo Lylia Galetti (2012, p. 321), 
datam desse momento a composição do Hino do Estado de Mato Grosso 
e a criação do seu Brasão de Armas, utilizados de forma recorrente, após 
os eventos do bicentenário, nas festas cívicas, nas publicações oficiais ou 
não, nas representações do Estado, nas exposições dentro e fora do país 
ou em atos públicos.

Nas décadas seguintes, durante governo de Getúlio Vargas – 
principalmente durante o Estado Novo– as políticas nacionais de expansão 
da fronteira agrícola nas regiões Norte e Centro-Oeste tiveram início 
e transformaram a paisagem desses espaços, com a formação de novos 
núcleos urbanos. (cf. SIQUEIRA, 2002, p. 229).

O primeiro movimento promovido para a ocupação e colonização 
das terras mato-grossenses ficou conhecido como Marcha para o Oeste, 
desfechada durante o governo Vargas, a partir de 1937. O objetivo era 
fazer com que as fronteiras econômicas e políticas convergissem, povoando 
os chamados “espaços vazios”, integrando territorialmente essa região à 
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nação. A meta era incentivar a migração de pessoas do centro-sul do país, 
o que vai ocorrer de forma mais acentuada no regime militar (1964-1985).

Neste contexto, Cuiabá começou a passar por reformas urbanas 
e a vivenciar “o sonho de modernidade”. (CONTE; FREIRE, 2005, p. 
24). As primeiras obras de modernização da cidade irão ocorrer no século 
XX, a partir do final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Podemos citar, 
dessa época, a abertura da Avenida Getúlio Vargas e as chamadas “Obras 
Oficiaes”: A construção da Residência dos Governadores, o Hotel Central, 
o Cine Teatro Cuiabá e outros prédios da administração estadual. Essas 
obras de expansão da cidade ocorreram majoritariamente no governo 
do presidente Getúlio Vargas (1930-1945).

A intensificação da política governamental de ocupação da 
Amazônia, a partir dos anos 1960 e 1970, além do avanço da fronteira 
agrícola para o norte do Estado, implicou no crescimento populacional 
acelerado da capital de Mato Grosso, praticamente dobrando seu número 
a cada década, provocando a “degradação dos serviços públicos e da 
qualidade de vida.” (CONTE; FREIRE, 2005, p. 25). A cidade buscava 
crescer e se adequar à nova realidade migratória. A velha cidade, de 
características coloniais, precisava ceder espaço para uma nova cidade 
moderna, que atendesse aos interesses da expansão capitalista.130

Cuiabá hoje, uma cidade vislumbrando o seu tricentenário, 
emerge como capital de um Estado considerado grande expoente do 
agronegócio brasileiro. Nos últimos trinta anos, Mato Grosso tem se 
posicionado no ranking nacional como o maior produtor de grãos. Esse 
cenário começou a se constituiu a partir anos 1970 e 1980, em grande 

130  Com relação aos impactos deste processo de modernização da cidade de Cuiabá 
a partir dos anos 1960, cf. FREIRE, 1997; BOMFIM, 2010.
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parte por conta do processo migratório incentivado pelo PIN e elaborado 
pelo governo militar brasileiro.

A partir da década de 1980, Cuiabá conheceu as mais altas taxas 
de crescimento populacional de sua história, de 136,25%, perceptível 
pela expansão do seu sítio urbano sobre as áreas periféricas, além do 
rápido crescimento vertical, que foi modificando radicalmente a sua 
paisagem urbana.131

A cidade de Cuiabá e seu “sonho de modernidade”: a produção de 
um desejo em meio ao impasse da “divisão”

Cuiabá vivenciou diferentes fases de modernização, como já 
relatado, vivenciando um longo processo de mudança nos aspectos físicos, 
mas também e, principalmente, uma transformação nas formas das pessoas 
vivenciarem-na. Poder-se-ia mesmo dizer de senti-la. Quando se modifica 
a materialidade de uma cidade – o seu corpo – não se interfere somente 
naquilo que ela tem de palpável, mas, sobretudo, nas sensações e afetos 
que as pessoas têm por ela, levando a uma mudança no comportamento 
social. E para que essas pessoas não sejam um entrave a essas mudanças, 
é necessário convencê-las.

Se, anteriormente à divisão do Estado, o objetivo de Cuiabá era 
manter sua condição de capital, passada essa fase, o desafio era transformar 
a cidade de passado colonial numa “nova capital”, moderna e digna de 
representar um “novo Estado”. Mas, para lançar mão desse desiderato 
e fazer as modificações na materialidade da cidade, seria necessário 
produzir nas pessoas uma necessidade, que seria transformada em desejo 

131  MORENO; HIGA, 2005, p. 39; MURTINHO, 2009.
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e que, com o passar do tempo, se confundiria com um anseio popular, 
levando à ação.

Segundo Terry Eagleton (2011, p. 76), em A ideia de cultura, 
nenhum poder poderia se manter satisfatoriamente por meio de simples 
e pura coerção. Para assegurar o consentimento daqueles que governa  
seria necessário

[...] conhecê-los mais intimamente do que 
sob a forma de um conjunto de gráficos ou 
tabelas estatísticas. Já que verdadeira autoridade 
envolve a internalização da lei, é na própria 
subjetividade humana, em toda a sua aparente 
liberdade e privacidade, que o poder procura 
se incutir.  Para governar com sucesso, portanto, 
precisa compreender os homens e mulheres no 
que diz respeito a seus desejos e aversões secretos 
[...]. Se pretende regulá-los a partir de dentro, 
precisa também imaginá-los a partir de dentro. E 
nenhuma forma cognitiva é mais apta em mapear 
as complexidades do coração do que a cultura.

A hegemonia da classe média é o projeto que move a estética. 
E nada melhor do que a cultura, essa esfera social ativa e íntima do 
indivíduo, para o poder lançar seus apelos internalizando a lei na 
subjetividade humana.

Para tentar dar um exemplo de como o poder atua no sentido 
de produzir uma necessidade, que se transformaria em desejo popular, 
analisaremos o processo de modernização da cidade no pós-divisão, ou 
seja, de reordenamento dos discursos sobre o papel e a vocação da capital 
de Mato Grosso. O que não significa uma relação de cima para baixo, 
mas uma relação dialética de interação entre grupos.132

132  De acordo com Eugênia Coelho Paredes (2008, p. 263), a divisão do estado de 
Mato Grosso – como hipótese – teria causado algum desalento pelo seguinte motivo: 
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Nesse sentido, observamos o que afirmou o editorial da revista 
Cuiabá 259, publicação comemorativa do aniversário da cidade, 
no ano de 1978:

Completando agora 259 anos de existência, 
[Cuiabá] está no último ano como capital de Mato 
Grosso, uma vez que no próximo ano o Estado 
estará definitivamente dividido e terá surgido mais 
uma unidade da federação na parte sul. [...] Tudo 
isto nos levou a este empreendimento jornalístico 
visando documentar o grau de desenvolvimento 
da “eterna capital”. (...) Esperamos que nossa 
pretensão de mostrar, numa linguagem clara e 
objetiva o sentido e o significado da existência de 
uma cidade, com suas realizações, seu progresso e 
seus obstáculos, principalmente aqueles causados 
pelo repentino surto desenvolvimentista, seja 
entendida por todos.133

A partir dessa citação, poderíamos fazer as seguintes perguntas: 
Por que o poder tem necessidade de dar inteligibilidade ao significado de 
existência de uma cidade? A quem eles estão se dirigindo? Documentar 
o grau de desenvolvimento da cidade, fazendo um balanço das ações e 
dos desafios, poderia não chamar muito a atenção, pois, qual o motivo 
do poder ter que justificar suas ações ou explicá-las?

“quem reside em uma cidade na qual todas as coisas aconteceram muito lentamente e 
a um ritmo que só nas últimas décadas foi acelerado, aceita com relutância mudanças 
bruscas. Por outro lado, a presente aceleração fazia com que o cuiabano sonhasse 
com uma nova época de ouro para a cidade, o que, após cisão, ele já não está tão 
seguro de que posse acontecer”.

133  Cuiabá 259. Número Especial de Aniversário. Cuiabá, 1978, p. 01. Essa revista 
foi produzida como consta no editorial com o apoio da classe empresarial local e 
incentivo do governo estadual e municipal.
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O poder, para se tornar hegemônico, sem um alvo a quem lançar 
seus apelos, não seria eficaz. E a educação, a pedagogização, é uma 
estratégia importante neste sentido.

Dando continuidade à leitura da referida revista, que trata 
das mudanças que estavam ocorrendo na cidade, destacamos o 
seguinte fragmento:

Há alguns meses, quando o Diário Oficial do 
Estado publicou que a Igreja Nossa Senhora do 
Despacho, também chamada do Seminário – seria 
tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, O 
Senhor Lenine Póvoas, presidente da Fundação 
Cultural de Mato Grosso, andou recebendo 
furiosos telefonemas de pessoas que confundiram 
tombamento com demolição e ameaçavam remover 
céus e montanhas para impedir o desaparecimento 
de mais um monumento histórico da cidade. Essa 
preocupação é plenamente justificada, porque, 
exceto as igrejas que já passaram ou vão passar 
por reformas, resta muito pouco da bicentenária 
Cuiabá. O desaparecimento de vários monumentos 
históricos é o preço que a cidade está pagando 
pelo progresso. A necessidade de alargar ruas, de 
modernizar a cidade, o “boom” imobiliário faz 
Cuiabá sofrer completa metamorfose, perdendo 
as características que conservou durante mais de 
dois séculos. A avenida Getúlio Vargas é o mais 
vivo exemplo da avassaladora febre do progresso. 
Para dar vazão ao crescente número de carros que 
trafegam diariamente pela cidade, a modesta rua 
foi transformada em monumental avenida, orlada 
de grandes edifícios134.

Percebemos uma questão: a necessidade de informar às pessoas 
que o tombamento não significava demolição, mas restauração. Algo mais 

134  Idem, p. 05.
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que necessário para uma cidade que necessita se modernizar e se tornar “a 
frente avançada para a conquista da Amazônia”. Contudo, os telefonemas 
para Lenine Póvoas tinham outro motivo, que deixaram marcas profundas 
na memória do povo cuiabano: a demolição da Catedral Bom Senhor 
Jesus de Cuiabá, em 1968, e a construção da Catedral Metropolitana, 
no mesmo espaço. Essa Igreja Matriz teve uma grande importância na 
constituição do ambiente urbano da cidade, ficando marcada na memória 
do cuiabano como um de seus símbolos.

A arquiteta e historiadora Ludmila Brandão (1997, p. 292), na 
obra A Catedral e Cidade, estudou o movimento citadino preservacionista 
presente em Cuiabá manifesto na experiência da demolição da antiga 
Catedral, em 1968, e que a partir dessa experiência dolorosa iria se 
organizar para a proteção e valorização do patrimônio histórico da cidade:

[...] a força simbólica da “primeira grande perda”, 
incorporada na memória coletiva, [...] produz esse 

“estado de alerta” e possibilita uma mobilização 
de setores da sociedade civil em defesa de seu 
patrimônio, tão logo seja ele novamente ameaçado 
ou atingido. É o acionamento dessa memória 
que impele à ação.

Outro trecho da revista Cuiabá 259, que versou sobre o “Perigo 
de massificação”, pode dar uma ideia de como isso se processou na relação 
das pessoas com a cidade:

O desaparecimento do costume do uso de 
redes, a substituição das casas de telhados altos 
(confortáveis para o forte calor local) por modelos 
residenciais importados do Centro-Sul (sempre 
fechadas para que a máquina refrigere o ambiente) 
e a troca do hábito saudável de se tomar o guaraná 
[ralado] ou refrescos de frutas típicas da região pelo 
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cafezinho ou refrigerantes artificiais (em todo o 
Brasil, o maior consumo per capita de Coca-Cola 
pertence a Cuiabá), demonstram com facilidade 
o que isto vem causando no comportamento dos 
moradores locais. “Cuiabá passou a ser apenas uma 
extensão da sociedade de consumo, e já não cuida 
mais dos seus pobres como fazia antigamente, nem 
tem mais áreas verdes como possuía, e sofre uma 
alteração no seu micro-clima ainda não avaliada, 
mas de fortes reflexos sociais, já que não existe 
uma ocupação ecológica de seu espaço vazio que 
é ocupado sem que novas árvores sejam plantadas, 
afirma o sociólogo da Universidade Federal [...].135

E prosseguiu, destacando os problemas que isso poderia gerar 
com a mudança de comportamento da população cuiabana:

Este comportamento deve ser analisado com 
profundidade para que sejam evitados graves 
problemas mais tarde, como a “institucionalização 
da hospitalidade cuiabana em hotéis, meios de 
comunicação e repartições públicas ou privadas, 
onde ela é paga em dinheiro e não com a troca 
de informações e carinho muito comum até pouco 
tempo atrás”, segundo João Vieira.136

Ora, evidenciamos aí uma preocupação de como essa sociedade 
vai adquirindo hábitos próprios de um espaço de consumo e como isso 
pode interferir nos costumes e no comportamento das pessoas. Poder-
se-ia dizer da própria mudança da cultura local. Terry Eagleton (1993, p. 
12) abordou uma alteração que passaria a operar na sociedade moderna, 
quando a prática cultural deixava de ter relevância social, sendo rebaixada 
à produção de mercadorias. Isso coincide com a emergência da estética 
como categoria teórica que passa a ser articulada ao processo material 

135  Cuiabá 259, p. 13.

136  Idem, p. 13.
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pelo qual a produção cultural ganhou “autonomia” na sociedade burguesa 
incipiente. Segundo o crítico literário,

Uma vez que os objetos se tornam bens de consumo 
no mercado, existindo para nada e para ninguém 
em particular, eles podem ser racionalizados – 
falando-se ideologicamente – como existindo 
inteiramente e gloriosamente para si-mesmos.

Percebemos que, ao mesmo tempo em que há uma preocupação 
com a mudança de comportamento da sociedade, tem se necessidade 
de dar inteligibilidade para o que está se processando. Porque, por 
mais que a ideia de autonomia, de autorregulação e autodeterminação 
é algo próprio da classe média, totalmente vinculada a essa sociedade 
de consumo, ela não pode chegar a escapar ao controle político. Como 
lembrou Terry Eagleton (1993, p. 12), “[...] dar um significado novo 
aos prazeres e impulsos do corpo, mesmo que só com o propósito de 
colonizá-los, corre-se o risco de intensificá-los ou enfatizá-los para além 
de um controle possível.”

Para que o poder seja eficaz e se fundamente nas sensibilidades 
dos sujeitos, é imprescindível um ambicioso programa de educação e 
transformação moral, como observou Terry Eagleton. Por isso que a 
burguesia nascente do ancien regime era tão preocupada com a virtude – 
com o hábito do comportamento moral. Como o sentimento é algo volátil, 
há a necessidade de se construir constantemente formas de subjetividades. 
É o que propõe o Estado (rousseauniano) que não se dirige simplesmente 
a sujeitos de vontade, ao contrário, seu propósito é “criar o tipo de sujeito 
a quem ele poderá dirigir seus apelos”. (EAGLETON, 1993, p. 25).
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A estética como uma ideologia hegemônica, como instrumento 
que o poder se utiliza para se sustentar pelo consentimento, carece de 
criar nas pessoas o gosto.

Por essa razão, a educação cumpre um papel importante para 
a introjeção ideológica. Na nossa sociedade, educa-se não somente 
pela educação formal, mas também através dos meios de comunicação 
(televisão, rádio, Internet, etc.), importante veiculador da ideologia. 
Em relação à questão da educação, evidenciamos nesse tipo de fonte 
a preocupação na valorização do papel da imprensa, assim como das 
instituições educacionais, como fomentadora de aspirações de uma 
sociedade que se quer moderna. De acordo com a reportagem publicada 
na Revista Cuiabá 259,

[Em Cuiabá] A imprensa – parâmetro pelo 
qual se mede o valor global de uma sociedade 
e seus níveis de aspirações. Com cinco jornais 
diários – Correio da Imprensa, Diário de Cuiabá, 
Diário de Mato Grosso, Equipe e O Estado de 
Mato Grosso – três emissoras de rádio – A Voz 
D´Oeste, Difusora e Cultura – e duas emissoras de 
televisão – Centro América e, em breve, o Canal 
8, da rede Brasil Oeste. [...] Outro aspecto que 
deve ser ressaltado se refere ao setor educacional. 
Possuindo 25 cursos implantados – sendo 4 de 
curta duração – a Universidade Federal de Mato 
Grosso, comumente chamada de Universidade 
da Selva, se prepara para criar mais 5 cursos: 
medicina, engenharia sanitária, História, Nutrição 
e Medicina Veterinária. [...] a UFMT adota 
uma política de qualificação [...] voltada para os 
problemas da Amazônia. [...] Enfim como centro 
aglutinador de diversificadas correntes culturais 
[...] Cuiabá fundindo o sangue dos bandeirantes 
garimpeiros ao ímpeto dos homens que agora se 
lançam à conquista [...] transformar-se-[á] num 
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centro polarizador não só econômico, mas cultural 
e científico da região [...].137

Podemos considerar que a imprensa e a academia tinham um 
papel primordial naquele momento pelo qual a cidade estava passando. 
Primeiro, pela necessidade de incutir nas pessoas aquilo que a cidade 
queria se transformar: num centro polarizador econômico, cultural e 
científico da região. Segundo, o fato que receber um grande número de 
migrantes, é algo que a cidade teria que lidar no sentido dos “choques 
culturais” que estavam acontecendo, mas que particularmente nessa 
fonte não ficou tão evidente.

Preparar os cuiabanos, assim como aqueles que aqui chegavam, 
vindos de fora, a partir de um discurso que homogeneíza os conflitos, 
era o que a ideologia pretendia fazer, demonstrando que o preço pago 
pelas mudanças na cidade valeria a pena em prol de um coletivo e 
da própria nação.

Em Ideologia: uma introdução, Terry Eagleton (1997, p. 
27) destacou que

[...] as ideologias, para serem verdadeiramente 
eficazes, devem dar algum sentido, por menor 
que seja, à experiência das pessoas; devem ajustar-
se, em alguma medida, ao que elas conhecem da 
realidade social com base em sua interação prática 
com esta. Como nos lembra Jon Elster, as ideologias 
dominantes podem moldar-se ativamente as 
necessidades e os desejos daqueles a quem elas 
submetem; mas devem também comprometer-
se, de maneira significativa, com as necessidades 
e desejos que as pessoas já têm, captar esperanças 
e carências genuínas, reinflecti-las em seu idioma 
próprio e específico e retorná-las a seus sujeitos de 

137  Cuiabá 259, p. 9-10.
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modo a converterem-se em ideologias plausíveis 
e atraentes. Devem ser “reais” o bastante para 
propiciar a base sobre a qual os indivíduos possam 
moldar uma identidade coerente, devem fornecer 
motivações sólidas para a ação efetiva, e devem 
emprenhar-se, o mínimo que seja, para explicar 
as suas contradições e incoerências mais flagrantes. 
Em resumo, para terem êxito, as ideologias devem 
ser mais do que ilusões impostas e, a despeito de 
todas as suas inconsistências, devem comunicar a 
seus sujeitos uma versão da realidade social que 
seja real e reconhecível o bastante para não ser 
peremptoriamente rejeitada.

O preço pago pela transformação tinha que ter alguma recompensa 
para os sujeitos que viam a cidade e seus “lugares de memória” sendo 
destruídos ou modificados. Outros, precisavam ser colocados no lugar e 
substituídos. Algo tinha que compensar a fragmentação da sua identidade 
com a cidade, tanto em termos de materialidade como de sua sensibilidade, 
para dar uma coesão. A sua tradição e cultura não poderiam ser totalmente 
perdidas, mas tinham de ser ressignificadas, para a modernidade adentrar 
no espaço. Somente a estética, fonte de toda coesão humana, poderia 
cumprir esse papel.

Como observou Terry Eagleton (1993), em A ideologia da estética, 
se a estética chegou a ter o poder que tem no século XVIII era porque 
a palavra sintetizava um projeto de hegemonia, a introjeção massiva da 
razão abstrata na vida dos sentidos. O que interessava não era a arte, 
primeiramente, mas um processo de reforma do sujeito a partir de dentro, 
informando seus mais sutis afetos e respostas corporais com esta lei que 
não era uma lei. Se a política e a estética, a virtude e a beleza achavam-se 
unidas, a conduta prazerosa seria a indicação do sucesso da hegemonia.
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Com o título “O despertar de uma cidade”, como se Cuiabá fosse 
um indivíduo que acordou de um sono profundo, o artigo na revista teceu 
considerações sobre o processo em curso de modernização na capital:

[...] a Cuiabá de hoje, mercê de sua estratégica 
posição de portão de entrada para toda a 
Amazônia ocidental, apesar de guardar no seu 
conjunto aspectos ainda marcantes de uma 
arquitetura barroca que lembra o apogeu do ouro, 
possui já arrojados edifícios, avenidas largas que, 
num caldeamento típico de uma aglomeração 
urbana em ritmo intenso de transformação, se 
fundem com as estreitas vielas antigas, algumas 
delas transformadas hoje em tranqüilos calçadões. 
[...] Cuiabá beneficiou-se, especialmente nos 
últimos dez anos, de uma gama de incrementos 
que o Governo Federal destinou à ocupação da 
rica região. Assim é que das tortuosas ruas, dos 
velhos edifícios, das cadeiras nas calçadas que já 
se perderam no tempo, Cuiabá passou a ter vias 
movimentadíssimas, ocupadas hoje por mais de 
36 mil veículos que contrastam com os pouco 
mais de 5 mil de poucos anos atrás, além de um 
exuberante e variado comércio que oferece toda a 
gama de produtos, utensílios e equipamentos, que 
dão ao moderno conquistador da Amazônia os 
instrumentos necessários para as novas “bandeiras”. 
[...] De “Eterna Capital de Mato Grosso”, 
denominação que sustenta ainda com orgulho, 
Cuiabá passou a ser, repentinamente como se 
está processando a ocupação da Amazônia, uma 
jovem capital, com o desenvolvimento palpável, 
flagrante e, com este, todos os problemas a ele 
inerentes. De um quase torpor que a dominou 
por alguns longos anos, a hoje exuberante capital 
mato-grossense despertou rapidamente e este surto 
de desenvolvimento certamente se prolongará 
ao longo das décadas em que se for caldeando a 
ocupação amazônica. Vista de um de seus hoje 
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inúmeros altos edifícios, a Cuiabá atual tem todas 
as características de uma cidade jovem, embora não 
tenha perdido certas características arquitetônicas 
e urbanísticas que lhe são peculiares. Mas a “roupa 
nova” está custando e haverá de custar altos preços 
ás administrações.138

Nesta citação se identifica novamente a ideia de Cuiabá como 
“Portal da Amazônia”, de “eterna capital de Mato Grosso”. A cidade se 
tornou repentinamente uma jovem capital, revitalizada, por causa do 
desenvolvimento flagrante. Interessante destacar no texto a ideia de um 
caldeamento (fusão) da velha cidade, do período colonial, com a nova, 
que estava se modernizando, como se fosse um amálgama. O aumento 
no volume de carros, os prédios e as ruas largas, o comércio de utensílios 
e equipamentos comprovariam, por meio do material de propaganda, a 
disposição para o moderno conquistador da Amazônia. Algumas palavras 
utilizadas como “torpor”, um estado de sensibilidade reduzida, marasmo 
de longos anos, estaria vinculada ao discurso do isolamento da cidade. 
E por meio de “surto”, irrupção, impulso, a nova fase da cidade que se 
modernizava e se transformava.139

Esse discurso pretendia produzir um efeito nas pessoas. 
Evidenciamos que o desenvolvimento e a modernização estavam sempre 
ligados a algo novo (“jovem capital”, “roupa nova”, “cidade jovem”) e 
a beleza (“exuberante capital”). A cidade seria como um corpo e, para 

138  Cuiabá 259, p. 15.

139  Segundo Romyr Conde Garcia (2003), a tese do isolamento, sustentada até me-
ados da década de 1970, seria uma espécie de história oficial hegemônica de Mato 
Grosso, vinculado ao IHGMT, tendo como expoente máximo Virgílio Corrêa Filho. 
Posteriormente ganha força a tese do não isolamento, especialmente a partir de 1977 
com a divisão do Estado, com trabalhos vinculados ao departamento de História 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), principalmente o do historiador 
Alcir Lenharo (1982). Essa tese procurava demonstrar que Mato Grosso sempre esteve 
integrado a outras partes do país, não sendo uma região isolada.
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que ela se tornasse moderna, ela teria que passar por uma mudança 
estética. Esse discurso geraria o efeito ideológico de veicular e difundir 
o novo, mas não um novo em detrimento do velho. O que fez Cuiabá 
ser a “Eterna capital” era justamente a sua tradição, a sua história que 
deu origem a Mato Grosso. Ela era a cidade mãe, símbolo do Estado e 
da identidade mato-grossense.

É marcante, nas fontes analisadas, tanto em jornais como em 
revistas, a ideia de Cuiabá como portal de entrada para a Amazônia 
Ocidental. No fragmento citado, não seria diferente. Esse discurso foi 
fortemente vinculado na década de 1970, durante o governo militar, 
uma vez que caberia a Mato Grosso a responsabilidade de integração da 
Amazônia, como o caminho natural das grandes correntes de povoamento. 
E Cuiabá, a bicentenária capital, seria a base econômica e cultural para 
essa integração. Esse ideário fazia parte da geopolítica do governo militar 
de 1964, muito vinculado ao General Golbery do Couto e Silva, em sua 
obra Geopolítica do Brasil.140

O discurso da integração nacional foi amplamente difundido e 
propagandeado pelo poder. Era uma forma de demonstrar que o esforço 
de modernização da cidade e a vinda de migrantes buscavam integrar não 
somente Mato Grosso à nação, por meio dos chamados “espaços vazios”, 
mas, também integrar a nação ao capitalismo de produção. E Cuiabá 
precisava traduzir esse espírito para se transformar uma “metrópole”.

Para Martin Coy (1994, p. 144),

A primeira metade do século XX (até os anos 
[19]60) pode ser caracterizada como fase estagnada 
para o desenvolvimento econômico e urbano 

140  Relatório sobre a situação do Estado de Mato Grosso entregue pelo Gover-
nador Cássio Leite de Campos ao Presidente João Baptista Figueiredo. 1979.
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de Cuiabá [...]. Observa-se uma certa aceleração 
do desenvolvimento urbano de Cuiabá durante 
o Estado Novo dos anos [19]40, no período 
da chamada Marcha para Oeste. Nesta época 
conseguiu-se trazer recursos significativos para 
Mato Grosso e foi realizada uma série de obras de 
urbanização que começaram a transformar o perfil 
tradicional da cidade provinciana. No entanto, 
foi somente nos anos [19]60 que se iniciaram as 
mudanças mais profundas na economia local, na 
vida urbana e no espaço urbano de Cuiabá, com 
uma nítida aceleração nos anos [19]70 e [19]80. 
Este período mais recente pode ser chamado de 
modernização urbana a qualquer custo.

Nessa busca incessante de integrar os diferentes espaços e culturas 
regionais no interior de uma hegemonia estatal, o discurso integracionista, 
da década de 1960 e 1970, pela ditadura militar, encarnou o desejo de 
uma produção capitalista contemporânea assentada no movimento de 
ocupação e expansão das frentes pioneiras de colonização do Centro-Oeste 
e da Amazônia, cujo fluxo migratório Cuiabá se tornou a rota principal.141

A cidade (re)inventada: as obras de revitalização de Cuiabá

Havíamos comentado que boa parte das obras de modernização 
da cidade de Cuiabá tinha por objetivo manter a sua condição de capital. 
Para demonstrar como esse era um dos fatores que movia a realização 
dessas obras, tomamos por base uma fala do memorialista João Moreira 
de Barros (1984, p. 21), em seu livro Cuiabá de hoje, que nos esclarece, 

141  Segundo Regina Beatriz Guimarães Neto (2002), a analogia entre o “bandeirante” 
e o imigrante que participa da nova Marcha para Oeste, nas três últimas décadas do 
século XX, é nítida. O retrato que Getúlio Vargas havia criado – o pioneiro como 
o bandeirante moderno, símbolo da grandeza da pátria – ressurge com uma nova 
roupagem.
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ao se referir às obras no governo do interventor Júlio Müller142, “[...] 
vimos que [este] realizou uma série de obras em Cuiabá que a tornaram 
capaz de responder pela sua condição de Capital. É por isso que se diz 
que essas obras frearam o desejo mudancista ou divisionista sempre 
existente por parte dos sulistas.”

A partir do final dos anos 1970, a capital mato-grossense recebeu 
um grande fluxo migratório de pessoas migrantes que integraram, num 
primeiro momento, as novas frentes de expansão agrícola no interior 
do Estado, e que não foram bem sucedidas. Daí a necessidade de 
construção de núcleos habitacionais, como por exemplo, o Centro 
Político Administrativo (CPA) I, construído entre 1977 e 1978, que 
no seu Setor I assentou, majoritariamente, a população envolvida em 
projetos migratórios.

A implantação do CPA, que também abrigaria a sede do Governo 
do Estado e de órgãos da administração estadual, estimulou a produção de 
outros espaços urbanos em seu entorno, onde hoje podem ser encontrados 
setores comerciais, bairros residenciais de alto poder aquisitivo, de classe 
média, bairro populares e ainda favelas.143

Nos últimos cinquenta anos, principalmente na década de 1980, 
segundo Cornélio Silvano Vilarinho Neto (2008, p. 32), a capital de 
Mato Grosso vivenciou inovações em seus padrões de construção, tanto 
residencial como comercial, utilizando tecnologias sofisticadas, sobretudo 

142  Em seu governo foram construídas o Tesouro do Estado, o Palácio Arquiepiscopal, 
o Clube Feminino, o Cine Teatro Cuiabá, o Grande Hotel, assim como abriu avenidas 
e ruas como a Rua Joaquim Murtinho e Avenida Getúlio Vargas. Cf. SIQUEIRA, 
2002, p. 201.

143  O Palácio Paiaguás foi construído entre 1973 e 1975 para abrigar a sede do governo 
do Estado. Os demais prédios das secretarias e autarquias estaduais foram instalados 
já na década de 1980. A concepção original do CPA era abrigar num mesmo espaço 
a administração estadual.
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na construção de edifícios, verdadeiros arranha-céus que emergiriam 
entre as antigas construções coloniais. O processo de verticalização 
dos espaços da cidade, ao lado da abertura de avenidas e construção de 
viadutos, definiu novas paisagens urbanas, contextualizadas no processo 
de “metropolização” e de configuração da “rede urbana estadual”.144

A construção de novos bairros – de perfis diferenciados – e edifícios 
residenciais e comerciais, potencializados a partir dessa década, provocou 
a produção de uma nova concepção sobre o morar e viver na cidade145, 
afetando a percepção estética da população local e dos novos migrantes. 
O processo de verticalização, por exemplo, seria um dos “símbolos mais 
importantes da modernização urbana, já que coincidiu, no âmbito social 
e cultural, com profundas mudanças na moradia cuiabana e no estilo de 
vida tradicional das classes médias e altas”. (COY, 1994, p. 148).

No caso do CPA, o memorialista Lenine Póvoas (1977, p. 71), 
em sua obra Mato Grosso um convite à fortuna, esclarece que a obra 
foi projetada no Governo de José Fragelli (1971-1975) para abrigar 
as repartições públicas do Estado, oneradas com o preço dos imóveis 
alugados. O CPA de Mato Grosso, diferente de outras capitais do país,

[...] foi concebido com ambições mais largas, 
quais sejam a de se constituir numa nova cidade, 
com áreas destinadas a prédios públicos, áreas 
destinadas a bairros residenciais de alto nível 
a popular, parque zoobotânico, aeroporto 

144  Por outro lado, nos últimos anos, ocorreu uma considerável periferização das 
classes de menor poder aquisitivo, sendo Cuiabá a cidade do Estado com maior 
número de favelas.

145  Segundo Júlio César Ramires (1997, p. 41), “A figura do apartamento ficou fun-
damentalmente associada às classes médias e altas, que desde o início foram atraídas 
por essa forma de morar, fazendo com que as empresas incorporadoras criassem 
plantas que, de forma quase que padronizada para as diferentes cidades brasileiras, 
reproduzissem no seu interior a casa e sua respectiva organização social do espaço”.
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privativo do Governo, zona para Departamentos 
governamentais que exigem grandes áreas para 
grandes instalações, tudo separado por largos e 
interligados pelos eixos rodoviários.

O CPA, segundo o autor, seria uma perfeita réplica de Brasília146, 
que surgiu ao lado da velha Cuiabá, construída no sistema de módulos, 
podendo ser aumentados quantas vezes fossem necessárias147. O seu 
conjunto arquitetônico e paisagístico foi concebido para atender também 
à expansão urbana de Cuiabá, consolidando a administração estadual. 
Os prédios foram construídos, nas palavras de Lenine Póvoas (1977, p. 

146  Cabe destacar que a construção de Brasília, a nova capital moderna do país, for-
taleceu o desenvolvimento do espaço urbano no Centro-Oeste, com destaque para 
Goiás e Mato Grosso. Era a cidade modelo para aqueles que almejavam o ingresso 
na modernidade a todo vapor (ainda que tardiamente). No caso de Cuiabá, havia 
a nova capital federal seria o padrão estético desejado para a arquitetura e desenho 
urbano: “Na capital mato-grossense, as relações entre espaços novos e antigos assumem 
contornos dramáticos em dos anos 1950. Com a construção de Brasília, a sociedade 
local rendeu-se ao clima de euforia que unia o país em torno das pretensões desenvol-
vimentista do governo Juscelino Kubitschek. É o que sugere a construção do Palácio 
Alencastro (1959-65), sede do governo estadual, sobre os destroços de um conjunto 
de casarões do centro histórico de Cuiabá. O edifício de sete pavimentos projetado 
pelo escritório Monteiro Wigderowitz e Monteiro Ltda., do Rio de Janeiro, segue os 
preceitos daquela arquitetura de matriz corbusieriana que Mário de Andrade batizou 
de ‘escola carioca’. Se os pilotis, o terraço-jardim, a independente marquise de acesso 
e a rua-corredor do Palácio remetem à Unité d´Habitation de Marselha (1946-52), 
a relação conflituosa da torre com o tecido histórico do entorno evoca projetos bem 
anteriores de Le Corbusier, Plan Voisin (1925) em particular, com seus arranha-céus 
cravados no coração da velha Paris. Como Macunaíma, a arquitetura moderna em 
Mato Grosso já nasceu velha, ultrapassada em sua ortodoxia”. (CASTRO, 2010).

147  Vinícius Araújo (2011, p. 47) narrou um episódio interessante relacionado à 
construção do CPA. Fragelli no período em que foi governador de Mato Grosso 
(1971-1975) disse ao senador Filinto Müller que Cuiabá não tinha mais condição 
de ser capital. Filinto assustado lembrou-se da Constituição de 1947, quando Fra-
gelli propôs a mudança da capital por lei ordinária. Fragelli disse que não pretendia 
mudar a capital, mas construir uma nova, ao lado de Cuiabá. Ele se referia ao Centro 
Político Administrativo (CPA), onde seriam instaladas as principais agências estaduais 
e federais, num espaço mais amplo e confortável.
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73), visando o futuro de uma administração que se multiplicaria num 
Estado que crescia a cada hora que passava. E prosseguia,

[...] será o CPA, a Cuiabá do futuro. Vários 
Governos estaduais se sucederão, construindo-a 
paulatinamente. [...] Mas o absolutamente certo, 
é que num futuro muito mais próximo do que se 
possa supor, haverá uma Cuiabá moderníssima, 
uma Cuiabá do século XXI, ao lado da velha e 
tradicional cidade, cantada nos versos do imortal 
Dom Aquino Correia. (PÓVOAS, 1977, p. 74).

Os discursos presentes nessas fontes são sempre em tom de 
exaltação da modernidade, tradição e cultura cuiabana. O velho e o novo 
que se misturavam e se harmonizavam no corpo da cidade, sem perder 
sua identidade. O tom ufanista nunca foi desinteressado, ambiciona surtir 
efeito naquele que o lia: a certeza e confiança de que a cidade estava no 
rumo certo – a Cuiabá do século XXI. Só mesmo o tempo iria dizer o 
que seria dessa cidade...

A cidade do século XXI ainda não existia, mas esse tipo de discurso 
criava uma necessidade em seus sujeitos que naquele momento desejavam, 
mais do que nunca, essa cidade em ritmo de desenvolvimento, levando a 
uma expectativa sobre o seu futuro. Como observou Terry Eagleton (1993, 
p. 22-25), o sujeito que se doava, a partir de si mesmo, por uma vontade 
geral, que encontrava a sua liberdade na necessidade - era modelado no 
objeto estético. O cidadão que renegasse o seu particularismo “mau” – 
seus desejos estreitamente egoístas – e através de uma “vontade geral”, 
identificar-se-ia com o bem de todos; ele manteria a sua identidade 
singular, mas num compromisso desinteressado com o bem comum.

Outra importante obra da cidade, nesse contexto de modernização, 
foi a inauguração, em 1979, do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio 



204

Projeto Ouro & Mel

Vieira de Sá, na Avenida Miguel Sutil, considerado um dos maiores da 
América Latina. Na revista Cuiabá: início, meio ou fim?, identificamos 
as seguintes considerações acerca da referida construção:

[...] o moderno e majestoso terminal rodoviário, o 
mais moderno complexo rodoviário da América 
Latina, que a cidade ganha este ano de seu 260º 
aniversário é prova desse esforço para se dotar a 
cidade desses importantes mecanismos para o 
seu progresso. [...] O moderníssimo Terminal 
Rodoviário de Cuiabá terá uma área construída de 
21 mil metros quadrados, sendo 13 mil deles de área 
coberta. Com possibilidade de suportar 16 partidas 
e chegadas simultâneas de ônibus, o Terminal tem 
capacidade para liberar 64 partidas de veículos 
por hora. [...] A moderna Estação Rodoviária de 
Cuiabá desempenhará, assim, importante papel 
não só para a consolidação da cidade como portal 
amazônico, mas também ao desafogo de urgentes 
problemas urbanos que a cidade fundada há 260 
anos vive ainda hoje devido, fundamentalmente, 
ao seu surgimento espontâneo.148

A edificação desse moderno Terminal Rodoviário facilitaria 
a vida daqueles que aqui chegavam todos os dias, seja em direção às 
frentes de expansão agrícola no interior do Estado, ou dele regressando 
desesperançado.

As transformações da paisagem urbana de Cuiabá – visando a 
sua modernização, por meio de obras, como a construção de prédios 
públicos, edifícios residenciais e empresariais e novos bairros, a abertura 
de avenidas e viadutos – alterou o traçado das ruas, a canalização de 
córregos e a reforma das praças, provocando mudança nas maneiras da 
população viver, trabalhar e transitar pela cidade. Os antigos espaços de 

148  Cuiabá 269: início, meio ou fim?, p. 50-52.
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sociabilidade eram destruídos ou revitalizados, ganhando novos contornos 
e usos. Outros lugares eram criados, abrindo frentes de expansão (des)
ordenada da cidade.

Com a construção de avenidas largas e modernas, novos prédios 
e viadutos, uma nova estética da cidade começava a surgir ou a se impor. 
A sua “roupa nova”, o seu corpo moderno com novos contornos e 
uma inovadora forma de ser da cidade passavam a modificar o sentido 
que as pessoas tinham sobre ela, assim como os seus costumes, gosto, 
comportamento, criando subjetividades. Era a cidade como propaganda 
nos seus altos prédios com outdoors. Uma nova forma de ser, sentir e pensar 
a cidade modificadora também do seu significado. Tal prática implicava 
em um apagamento das temporalidades da cidade, uma vez que a regra 
era ser “universal”, “global” – padrão. De acordo com Cornélio Silvano 
Vilarinho Neto (2002, p. 293-294),

É importante observar que essa estrutura interna 
de cidade, na medida em que vai acontecendo o 
seu crescimento, vai também configurando uma 
nova produção do espaço urbano. Geralmente, a 
área central destina-se ao comércio e à prestação 
de serviços, desencadeando, assim, o processo de 
sucessão, as residências transformam-se em casas 
de comércios, escritórios (advocacia, engenharia, 
arquitetura, contabilidade, assessoria, etc.), 
consultórios (médicos, psicólogos, análises clínicas, 
dentistas, etc.), como também em habitação 
multifamiliares, ou seja, cortiços (por um certo 
tempo); outras residências da área central serão 
derrubadas e erguidos nos locais os famosos 
arranha-céus, demonstrando claramente que a 
cidade capitalista é uma cidade sem história.

O início da década de 1980 trouxe a produção de uma “nova” 
sensibilidade urbana, intimamente ligada à produção de identidades, o que 
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confirma o forte caráter identitário da política moderna. Os administradores 
da cultura cuiabana passaram a ser influenciados pelo dispositivo das 
nacionalidades e do discurso nacional-popular.

Segundo Suzana Guimarães (2007, p. 137), com um discurso 
articulado sobre o direito às raízes e à identidade (via tradição, folclore, 
letras, educação e artes), mas essas raízes ficaram apenas na arte ao longo 
das vias públicas:

[...] os promotores da cuiabania (referimo-nos aqui 
a todas as pessoas: artistas, diretores, secretários, 
professores etc. que, de alguma forma, estiveram 
envolvidas na construção dessa ideia) conseguiram 
executar um plano de ação cultural bastante eficiente 
e que resultou na consagração da pintura como o 
veículo mais perfeito da cultura cuiabana. Ao tomar 
o povo cuiabano como tema privilegiado, seu 
cotidiano, os trabalhos, a religiosidade e as formas 
de divertimentos.

A preocupação com a perda de uma “identidade cuiabana” fez 
com que emergissem alguns movimentos de valorização da cultura local, 
principalmente, por conta da vinda dos novos migrantes e da crítica destes 
aos costumes locais. A sensação de perda de identidade fez com que os 
intelectuais, artistas e políticos se lançassem na busca de um “resgate” dessa 
cultura. Havia uma luta a ser travada contra a velocidade das destruições 
dos lugares de memória da cidade de outrora:

Como tudo parecia fora do lugar, desfigurado, fica 
claro que, de um modo geral, a sensação de estar 
perdido no tempo e no espaço afetava não apenas uma 
coletividade, mas também toda uma classe social que 
se via em crise pelo medo de não conseguir manter 
mais os privilégios e lugares sociais conquistados, 
de ter a memória estilhaçada e a vida prestes a ruir, 
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sentido que tudo que construíra um dia estava 
acabando-se, esvaindo-se, fugindo do controle.

A necessidade de juntar os cacos que o movimento 
de ocupação separou fez vir à tona a invenção 
de um outro recorte para a cidade. Mais do que 
geográfico – natural –, econômico ou político, o 
surgimento de Cuiabá como um novo recorte 
estético para o país nas décadas de [19]70-
[19]90 nasceu da tentativa de construção de 
uma totalidade político-cultural, como reação 
à sensação de perda das referências espaciais ou 
temporais. (GUIMARÃES, 2007, p. 31-32).

É esse contexto, por exemplo, que teria motivado a criação da 
Fundação Cultural de Mato Grosso, cuja finalidade seria salvaguardar, 
defender e divulgar a cultura de mato-grossense, restituindo a identidade 
autêntica do povo e de sua cultura. De acordo com Raphaela Rezzieri 
(2014, p. 26-27),

Em Cuiabá, as políticas culturais repercutiram 
com a criação da Fundação Cultural, em 1975, 
durante o Governo de José Garcia Neto, por meio 
do Decreto Estadual nº. 126, do mesmo ano. A 
nova instituição tinha como missão preservar e 
difundir o patrimônio cultural de Mato Grosso 
e foi instalada no antigo “Palácio da Instrução”, 
onde passou a funcionar como sede administrativa, 
Biblioteca Pública do Estado e “Atelier Livre”, 
onde aconteciam oficinas de artes plásticas.

Dentro de seu plano de ações, fundou o “Museu 
Histórico de Mato Grosso”, “Museu de Arte Sacra” 
e o “Museu de História Natural e Antropologia”, 
além de organizar uma Pinacoteca com os 
trabalhos dos artistas mato-grossenses. Uma das 
providências considerada mais importante de sua 
atuação foi a elaboração da legislação de proteção 
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ao patrimônio histórico e artístico estadual, Lei nº. 
3.774, de 20 de setembro de 1976, com base na 
qual foram tombados o Seminário da Conceição, 
Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho e o 

“Chafariz do Mundéo”, entre outros.

De acordo com Laura Antunes Maciel (1992, p. 151), esse tipo 
de “campanha”, que se convencionou chamar de cuiabania, foi

Apresentada como uma reação ao fluxo migratório 
intenso e aos seus efeitos no esfacelamento 
da “identidade cultural” do cuiabano, cresce 
atualmente, em Cuiabá, uma campanha bem 
orquestrada que procura retomar os valores 
básicos de seu “modo de ser” tradicional ou do 
que se convencionou chamar a cuiabania [grifo 
do autor]. Os seus defensores procuram incentivar 
o cuiabano a redescobrir suas origens e tradições, 
algumas delas, [...] enfaticamente perseguidas ao 
longo das décadas iniciais do nosso século, como 
forma de enfrentar e se contrapor à “invasão de 
outras experiências culturais mais “fortes”.

As festas de São Benedito e do Divino, as danças típicas do cururu 
e do siriri, a viola de cocho eram “resgatadas” e redimensionadas visando 
a produção dessa identidade. Na revista Cuiabá 259, destacamos posições 
de defesa acerca das tradições locais:

[...] todo esse conjunto de manifestações dos 
sentimentos populares, assimilados e somados 
ao longo de dois séculos e meio, preservados até 
agora graças aos esforços desse mesmo povo, está 
a merecer, entretanto, maior divulgação, para 
que os migrantes que dia-dia chegam a Cuiabá 
de hoje, vivendo de perto estas tradições e esses 
valores, ao contrário de contribuir para a perda da 
identidade que a cidade criou nesses dois séculos e 
meio, possam ajudar a manter a memória comum, 
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fundamentada exatamente na preservação da 
cultura popular.149

Assistíamos em Cuiabá, nesse período, o surgimento de vários 
movimentos sociais, intitulados preservacionistas dos bens e valores 
cuiabanos, considerados ameaçados diante dos impactos produzidos pelo 
processo de modernização. Essa dinâmica privilegiava o impacto sobre 
a cultura e tentava defender uma identidade cuiabana.

Os conflitos e impasses no processo de busca de afirmação da 
cultura cuiabana nesse período reverberavam na fala dos moradores da 
cidade, conforme se pode perceber na entrevista de um dos depoentes do 
livro Parahyso Incoberto, de Eugênia Coelho Paredes (2008, p. 168-169):

[...] realmente, esse negócio de festa de São 
Benedito, no pé em que a coisa anda, é folclore no 
mau sentido. Isso é uma badalação tremenda de 
meia dúzia de pessoas que querem aparecer aí em 
sociedade, manter-se na crista da onda, não tem 
nada de preservação, não há sentido nenhum de 
preservação de tradições cuiabanas, de cultura de 
coisa nenhuma. Eu vejo isso como uma tremenda 
babaquice, sabe? Babaquice de uma sociedade 
decadente, de uma burguesia decadente [...] estão 
matando São Benedito, estão aburguesando São 
Benedito. [...] As coisas eram assim mais difusas, 
não tinham esse caráter institucionalizado de 
hoje, como está a festa de São Benedito, em que 
a coisa se transforma assim, vamos dizer, em algo 
institucional, legal, em que se tem que sair por aí 
matando bois, comprando coisas, fazendo vestidos, 
roupas novas pra ir no São Benedito... No meu 
tempo era uma coisa mais espontânea, que a gente 
participava assim espontaneamente, sabe? [...]

149  Cuiabá 259, p. 43.
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Podemos identificar o impacto do crescimento da cidade e 
das demandas de uma capital que se queria moderna, na mudança de 
determinados hábitos interioranos da população, conforme registrou 
João Moreira de Barros (1984, p. 98):

Cuiabá de hoje não é mais aquela cidadezinha 
que encerrava suas atividades às 11:00 horas para 
recomeçar à tarde modorrentamente. O horário 
hoje é corrido, quer no comércio, quer nos bancos 
de sorte que não existe mais a “sesta” nas gostosas 
redes cuiabanas, salvo para uns poucos que teimam 
em não sintonizar com o movimento contínuo. 
Agora as redes descansam quase permanentemente 
servindo mais para presentes a visitantes ilustres.150

Além das obras de modernização, nos anos 1980, temos o 
tombamento do centro histórico, dando um novo sentido para o espaço 
do poder político esvaziado com a transferência do governo estadual 
para a região do CPA.151 Além disso, desenvolveu-se uma série de ações 
voltadas para a construção de museus e de centros de memória. Há 
também a proliferação de discursos sobre a memória – a Cuiabá de 
outrora em verso e prosa.

A obsessão pela busca das identidades passadas foi marcante 
nesse período. O consumo dos espaços estéticos pela população e pelos 
turistas passou a ser empreendido pelos agentes culturais, vinculados ao 
Estado e município. Emergia uma Cuiabá transformada em objeto de 
consumo, e desejo.

150  Segundo Sandra Jatahy Pesavento (2003, p. 317), “o saudosismo é um traço que 
acompanha as leituras da cidade em face a modernização urbana”. Esse sentimento 
saudosista de Cuiabá de outrora poderia, nesse período, ser observado nos textos de 
autores da envergadura de Lenine Póvoas, Silva Freire e Lucinda Persona.

151  Cf. BRANDÃO, 1997; LACERDA, 2014.
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A busca da identidade perdida por intermédio da estética, enquanto 
uma ideologia da classe dominante, vai ser acionada para dar coesão a 
essa sociedade.152 Um jeito de ser cuiabano seria produzido, difundido e 
comercializado nas mais diversas formas, comerciais e materiais, como bens 
de consumo com a chancela cultural “regional”. Verdadeiras jornadas de 
conscientização, como destacou Suzana Guimarães (2007, p. 24-25), vão 
ser desenvolvidas. Ideias, como folclore, memória, turismo, patrimônio, 
afirmavam-se vinculadas a uma nacionalidade e legitimação de Cuiabá 
como o centro da produção cultural regional mato-grossense.

Sonhos e pesadelos de Cuiabá: o “gênio da lâmpada” da modernização 
e os desejos da capital “eterna” de Mato Grosso

O final dos anos 1970 parece não ter deixado muita saudade em 
Cuiabá. É o que foi possível apreender dos jornais da época, em especial 
no Diário de Cuiabá.153 O preço pago pela modernização tão desejada 
tinha um alto custo: problemas de moradia, transporte, saúde pública, 
o verdadeiro “caos” generalizado tomava conta da cidade. Parece que o 
ano de 1979 não foi “problemático” somente para Cuiabá, mas para o 
Brasil inteiro e suas grandes capitais.

152  Sobre essa questão uma citação de Laura Antunes Maciel (1992, p. 151) corrobora 
para o nosso pensamento. “Simples modismo ou saudosismo para uns, dispostos 
a olhar o passado através de lentes “cor de rosa”, apego tradicionalista para outros, 
que não aceitam o número crescente de migrantes ou, ainda, um forte instrumento 
para a manutenção do poder nas mãos dos mesmos grupos [grifo nosso] que, até on-
tem, defendiam a necessidade imperiosa do progresso e a destruição dos últimos 
suportes materiais dessa memória.” Para a autora, essa súbita consciência das perdas 
das referências culturais e materiais, que poderia ser considerado uma oposição ou 
contradição não passa de uma “reapropriação” desse ideário do “ser mato-grossense” 
sob a ótima e a marca do nosso tempo.

153  O jornal Diário de Cuiabá foi fundado em 1968 por Alves de Oliveira. Tinha 
como diretor nos anos 1980 Iris Capilé de Oliveira e Adelino Praieiro.
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Crise de energia, inflação “galopante” e violência sem precedentes, 
segundo o jornal, atingiu a família brasileira.154 No caso de Mato Grosso, 
o problema fundiário gerava grande violência no campo que acabava 
atingindo os posseiros155. Aqueles que não conseguiam se manter nas 
colônias fundadas na região norte do Estado, vinham para Cuiabá “tentar 
a vida”, dando início ao surgimento das primeiras favelas da cidade. 
Furtos, roubos, assaltos e latrocínios, além de violência das mais diversas 
espécies, passaram a ocorrer em Mato Grosso e em sua capital, com 
crimes escabrosos registrados nessa época.

As páginas policiais, em letras garrafais, noticiavam diariamente 
os crimes cometidos na cidade, inclusive com fotos – principalmente 
nos arrabaldes de Cuiabá, no chamado “cinturão negro” das favelas. São 
matérias que “escorrem sangue”, e seu objetivo era chocar mesmo, impor 
medo, anestesiar, enfim, um alto preço a ser pago pela cidade que agora 
vislumbrava ser, e era, considerada o “Portal da Amazônia”.

Mas o que tinha de bom nessa cidade que se modernizava e 
sonhava o novo? Qual era o outro lado da moeda da violência? Ah, o 
progresso!156 Quase uma palavra mágica na pena do editorialista, mas 
que nos idos de 1980 vinha embutida de certa crítica:

154  Até quando??? Diário de Cuiabá. Cuiabá, 10.1.1980, p. 2. Editorial.

155  Idem, p. 2.

156  A obsessão pela ideia de progresso, tão presente nos discursos políticos e da 
imprensa, pode ser de forma lapidar apresentada por João Moreira de Barros, ao 
apontar um horizonte de futuro para a Cuiabá de meados dos anos 1980: “Mato 
Grosso centralizado em Cuiabá, que é polo comercial de várias cidades vizinhas, é 
realmente um Estado do futuro. Ninguém pretende ser pitonisa. É uma questão 
apenas de observação dos fatos, dos números, do reconhecimento por parte do Go-
verno Federal já agora com suas vistas voltadas para este pedaço do solo brasileiro 
outrora tão esquecido e relegado. Cuiabá esperou mais de duzentos anos resignada. 
Quando, porém, o Brasil conclamou-a para o progresso ela respondeu: presente”. 
BARROS, 1984, p. 139-140.



213

Cuiabá 300 anos 

Dentro de pouco tempo dificilmente alguém 
reconhecerá aquela Cuiabá dos tempos em que 
era preciso contornar a América do Sul para se 
chegar até a civilização. Mais alguns meses e 
Cuiabá terá perdido por completo as tradicionais 
características de cidade pequena, para se 
transformar de fato e de direito numa metrópole. 
É lamentável que isso aconteça, mas impossível de 
impedir, pois o progresso hoje, representado por 
toda sorte de construções, indústrias, poluição e 
tudo o mais, chega e se impõe. Acaba ficando por 
que aparentemente seus benefícios são maiores 
do que os males.157

O editorialista abordou também a construção dos novos conjuntos 
habitacionais que naquele momento estavam em fase final de acabamento 
no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, e no São Gonçalo, no Coxipó, 
mas que a população que iria ocupá-lo, dentro em pouco, começaria 

“[...] a sentir um dos problemas que mais perturbam: a tranquilidade da 
capital nos últimos tempos.”:

Estamos falando das dificuldades enfrentadas 
com o precário transporte coletivo existente em 
Cuiabá, e que de nenhuma forma corresponde às 
necessidades do povo.

Ao lado da população do conjunto Nossa Senhora 
da Guia de Várzea Grande, e do conjunto 
CPA-I, pouco depois do Centro Político e 
Administrativo, os que forem se mudando para 
esses novos conjuntos por certo sentirão na carne 
as dificuldades de transporte, representadas pela 
concessão de monopólio à apenas uma empresa 
que opera em Cuiabá e Várzea Grande.158

157  Solução drástica, já. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 5.1.1980, p. 2. Editorial.

158  Idem, p. 2.
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O problema com transporte público em Cuiabá aparecia 
constantemente no editorial dos jornais. Várias matérias abordaram 
esse problema da cidade que, pelo que parece, permaneceu por muito 
tempo sem solução, apesar das promessas do prefeito da época, o arquiteto 
Gustavo Arruda (1979-1983):

O prefeito, que tomou decisão louvável, ao decidir 
aprovar o processo de concessão de outra linha, 
à empresa diferente da atual159, não obstante ter 
sido alvo de ameaças covardes feitas pelo telefone. 
Ele não se deixou intimidar, acentuando que de 
qualquer forma vai aprovar e sancionar o projeto, 
adiantando inclusive que a empresa Andorinha 
foi a ganhadora da concorrência, e que colocará 
ônibus novos na linha que vai explorar.160

A questão do transporte público era algo que mudou muito pouco 
na cidade: poucas linhas, ônibus sucateados, alto custo da passagem e 
carros sem ar-condicionado, o que em Cuiabá não seria um luxo, em 
se tratando do elevado calor que predomina durante todo o ano. A 
insatisfação do usuário com o transporte público em Cuiabá ainda 
hoje é recorrente.

De acordo com Márcia Bomfim (2010, p. 27), em As 
engrenagens da cidade,

No discurso proferido na década de 1980 [sobre 
Cuiabá], admitia-se dificuldades no processo 
de desenvolvimento. Ainda assim, procurava-se 
positivá-las dizendo que elas dariam mais ânimo 
para lutar e progredir. Entre as dificuldades 

159  À época, a empresa Nova Era tinha o monopólio do transporte público em 
Cuiabá. Em uma cláusula do contrato de exploração do transporte público na capital, 
a empresa tinha direito de explorar o serviço por dez anos consecutivos.

160  Solução drástica, já. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 5.1.1980, p. 2. Editorial.
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estavam a ocupação de terras urbanas e o 
aparecimento de enormes favelas em Cuiabá. 
Havia um clima de incerteza que já não parecia 
tão promissor. Os acusados de ocupação eram os 
migrantes, que chegavam em levas à cidade e que 
vinham, sobretudo, dos projetos de colonização 
implementados pelo Governo no interior do estado.

Os grandes problemas na cidade, nesse período, pareciam ser os 
migrantes e as favelas. Onde alojar toda essa população numa cidade que 
carecia de habitação? Numa matéria em comemoração ao aniversário de 
Cuiabá, que corrobora com as observações de Márcia Bomfim, foi feita 
a seguinte afirmação:

De uns tempos para cá, o progresso não parou 
de chegar à Cuiabá. A cidade cresceu e continua 
desenvolvendo-se e seu futuro já é seguro. Cuiabá 
será uma grande capital, é o que todos esperam 
e acreditam piamente. Mas surgiram problemas 
difíceis e a cidade carece de uma infraestrutura 
para suportá-los sem sofrer demasiadamente. 
As migrações estão cada vez mais intensas e os 
desempregados brevemente serão maioria.

As favelas já não são somente um terrível 
problema. Elas representam uma realidade negra, 
que preocupa a todos e têm contribuído para o 
aparecimento de inúmeros problemas relacionados 
com a posse de terras, desemprego, prostituição, 
marginalização etc. A especulação imobiliária 
alcançou índices absurdos, a inflação sobe a cada 
momento e o número de empregos está cada vez 
mais desproporcional ao número de pessoas que 
deles necessitam.161

161  Cuiabá ano 261: bonita e com os seus velhos problemas. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 
8.4.1980, p. 9.



216

Projeto Ouro & Mel

Esse desenvolvimento esperado por Cuiabá, seu progresso ou 
modernização, como queiram, esse “futuro seguro” que já era presente, mas 
que não se sabia muito bem o que era, estava marcado por contradições 
próprias do processo de modernização capitalista.

As contradições ficavam evidentes nas próprias publicações que 
procuravam divulgar a cidade para o Brasil, com a finalidade de atrair 
investimentos. Em 1984, o memorialista João Moreira de Barros (1984, 
p. 88), no livro Cuiabá de hoje, ao procurar mostrar o frenesi de obras 
de infraestrutura – a palavra do momento – pela cidade, não conseguia 
disfarçar sua preocupação com aspectos problemáticos, como esgoto e 
fornecimento de energia elétrica, que afetavam o dia-a-dia dos moradores 
e das indústrias:

É irrisória a extensão da rede de esgoto. Esse parece 
ser um mal não só de Cuiabá, mas da maioria 
das cidades brasileiras. O pior para nós é que a 
rede de esgoto despeja os detritos no córrego da 
Prainha, que passa dentro da cidade, despejando 
este, por sua vez, suas águas pútridas no Rio 
Cuiabá, felizmente à jusante do ponto de captação 
das águas potáveis. Até há bem pouco tempo o 
Prainha era descoberto. Então, o mau cheiro e os 
mosquitos tomavam conta da cidade. Hoje está ele 
totalmente coberto por soberba pista asfaltada. [...]

Não temos energia elétrica em abundância. As 
três Usinas do Rio da Casca são absolutamente 
insuficientes para garantir um fornecimento 
adequado. Aliás, por isso mesmo compramos 
energia de Goiás. Mas se a transmissão do Rio 
da Casca não era fácil, imaginem os leitores o 
que será a de Goiás, dada a distância, embora o 
tipo moderno de posteação e outros requisitos 
exigidos por uma técnica mais apurada. Daí os 
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cortes constantes da corrente que ultimamente 
vêm-se acentuado.

De acordo com Marcia Bomfim (2010, p. 27),

Cuiabá, como lugar de passagem, havia se 
tornado um entreposto de migrantes pobres, 
desempregados e famintos. Alguma coisa parecia 
ter saído errado, pois as correntes migratórias não 
eram tão controláveis como se esperava. Terras 
invadidas, mendigos pelas ruas162, praças repletas 
de comerciantes, aumento da criminalidade, 
crianças infratoras eram situações produzidas por 
um processo de modernização, mas que não eram 
aceitas como modernas.

Esse tipo de prática, como bem lembrou a autora, era vista como 
uma ameaça à imagem de modernidade que estava sendo projetada para 
a cidade. Essa ideia de ameaça contribuía para que práticas de controle 
fossem implementadas sem contestação. Era necessário, então, reestabelecer 
a ordem, mesmo que ficticiamente, para garantir a continuidade de um 
projeto criado para beneficiar os grandes investidores – empresários, 
proprietários de terras e imóveis urbanos, além dos especuladores do 
mercado imobiliário.163

Sobre esse tema, o Diário de Cuiabá, ao abordar a questão dos 
mendigos que tinham tomado conta da cidade, no editorial do dia 11 
de janeiro de 1980, observou que

A mendicância está crescendo incontrolavelmente 
em Cuiabá. Há cerca de dois anos, não se via 

162  Para uma análise da cidade de Cuiabá a partir da década de noventa do século 
XX, a partir das práticas e usos do espaço citadino por sua população marginalizada 

- homens e mulheres pobres – os migrantes. Cf. SOUZA, 2007.

163  Idem, Ibidem.
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moleque pedindo esmola pelas ruas. Esta era uma 
das características cuiabanas que mais interessavam 
os visitantes [...] infelizmente, o quadro de dois 
anos para cá foi reformado, e hoje, encontra-
se nas ruas principais da cidade mendigos de 
todas as idades.

Descendo a Treze de Junho, passando em frente 
aos bancos, ou descendo as praças, os transeuntes 
se encontram constantemente com mendigos de 
todas as espécies [...] E as favelas crescendo, mesmo 
com os esforços da Prefeitura Municipal com a 
finalidade de controlar a situação. [...] Portanto 
urge que se tomem medidas mais rígidas contra 
a mendicância.164

Por intermédio dos editoriais, percebemos que o jornal cumpria 
o papel de cobrar do poder público o controle urgente da situação que 
passava a Capital. O reestabelecimento da ordem, como bem observou 
Márcia Bomfim, era necessário para que a cidade continuasse trilhando 
o caminho da modernização. Neste cenário, pobres e indigentes (não) 
teriam um lugar definidos: as margens, a periferia.

É importante observar que o jornal, por ser um veículo de 
comunicação que estabelecia um vínculo direto com o leitor, pretendia 
não só convencer esse mesmo leitor que a cidade caminhava para a 
modernização e já a vivenciava, como também fazia o papel pedagógico 
de demonstrar as contradições dessa modernização, que, apesar de 
todos os problemas enfrentados nesse processo, valeria a pena aguardar 
o futuro promissor.

164  Problema incontrolável. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 11.1.1980, p. 2.
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Mesmo diante de todas essas mazelas presentes na cidade, o 
Diário de Cuiabá ainda tentava justificar que este era o preço a ser pago 
pelo progresso:

Mas o progresso ainda é benéfico e é a meta de 
todos. A medida que o tempo for passando, a 
cidade vai tentar controlar e amenizar as questões 
mais difíceis. A cidade precisa crescer, desenvolver-
se. Os problemas representam os tributos pagos 
pelo desenvolvimento.165

Mas, de que forma esses problemas seriam resolvidos? Primeiramente 
com a construção de conjuntos habitacionais. De acordo com o jornal,

A COHAB [Companhia de Habitação Popular] 
pretende concluir até junho do próximo ano, as obras 
de implantação do conjunto habitacional do Tijucal, 
com 8.910 unidades, localizado no quilometro 9 da 
BR-364, no distrito do Coxipó da Ponte, município 
de Cuiabá. [...] O núcleo habitacional do Tijucal 
vai custar um bilhão de cruzeiros ao Governo 
do Estado. [...] O conjunto vai abrigar 22 mil  
pessoas [...]166

No núcleo habitacional do Tijucal, além da infraestrutura urbana 
de praxe, com sistema viário pavimentado, energia elétrica, água, esgoto, 
estava prevista a construção de cinco escolas de primeiro grau, com 14 
salas de aula, e uma de segundo grau, com 32 salas, num total de 102, 
com capacidade para 12. 210 alunos nos três turnos.

Além dos núcleos, estava previsto, no ano de 1980, um investimento 
de um bilhão de cruzeiros em obras que a cidade necessitava com urgência 
para minimizar os problemas do favelamento. Foi assinado um convênio 

165  Cuiabá ano 261: bonita e com os seus velhos problemas. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 
8.4.1980, p. 9.

166  COHAB conclui núcleo do Tijucal em julho. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 12.4.1980, 
p. 4.
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com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
para que ele discriminasse e arrecadasse terras devolutas na periferia, para 
que elas não fossem invadidas, permitindo à Prefeitura fazer a estruturação 
urbana e os loteamentos municipais na periferia.

A questão da moradia e da mobilidade urbana, atrelada à prestação 
de serviços básicos, seria o mantra das reclamações dos moradores da cidade 
Cuiabá e objeto das promessas de políticos em campanha. Cuiabá, a cada 
pleito, emergiria como uma cidade com potencialidade de crescimento e 
desenvolvimento. O futuro do Estado precisava se refletir na sua capital. 
O “novo” Mato Grosso, pós-divisão, demandava uma capital moderna, 
mas que preservasse suas tradições. A tradição estaria registrada no seu 
centro histórico, com seus casarões coloniais e ruas tortas. A modernidade 
despontava na verticalização da cidade, na abertura de novas avenidas como 
a do CPA (Historiador Rubens de Mendonça), Perimetral (Miguel Sutil) e 
Fernando Corrêa da Costa e no seu Centro Político Administrativo, com 
prédios majestosos. O CPA era a cidade nova, a capital do capital.

Na luta contra os fantasmas internos da mudança da capital – Vila 
Bela, Corumbá e Campo Grande –, da história de transferências em outras 
unidades da federação – de Ouro Preto para Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, de Vila Boa para Goiânia, em Goiás – e da emblemática perda da 
condição de sede política do país do Rio de Janeiro para Brasília, Cuiabá 
resistiu e prevaleceu. Campo Grande tornou-se capital, mas de um novo 
Estado – Mato Grosso do Sul.167

167  Ao analisar a reação do cuiabano tradicional quanto à divisão do Estado, Eugênia 
Coelho Paredes (2008, p. 188) destacou cinco aspectos: “1. conhecimento da situação; 
ninguém foi apanhado desprevenido pela notícia, menos ainda ficou estupefado; 2. 
aceitação da divisão como fato consumado; 3. indisposição diante dos argumentos 
divisionistas dos sulistas; 4. rarefeita discussão dos argumentos em favor da divisão, 
provenientes do governo federal; 5. sentimento de dignidade ultrajada a partir da 
reação apresentada pela classe política”.
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Além da questão simbólica, o que significava ser uma capital para 
Cuiabá? Para Márcia Bomfim (2010, p. 22),

Lutar pelo posto de capital do estado significava lutar 
para que os recursos federais passassem primeiro por 
Cuiabá para depois serem distribuídos para as demais 
cidades do estado. Significava, também, ser sede 
dos principais órgãos públicos e, principalmente, 
concentrar os maiores investimentos da iniciativa 
privada arrecadando mais impostos. Assim, o 
discurso que colocava Cuiabá caminhando em 
direção ao futuro, no qual figuraria como centro, 
estava ligado a interesses econômicos e políticos.

Nos anos 1980, Cuiabá verificou a potencialização do seu processo 
de crescimento, expandindo-se nas direções do CPA e da Avenida Fernando 
Corrêa da Costa, que demandava à UFMT. O intenso fluxo migratório, 
a mudança na centralidade do poder, os loteamentos irregulares e a 
favelização, a especulação imobiliária e a demanda por serviços públicos, 
como saneamento básico e transporte, compuseram um caldo de demandas 
e dilemas para a capital de Mato Grosso. Aquela cidade com traços coloniais 
já não era a mesma. A fotografia e os relatos apontavam para um espaço 
urbano em metamorfose: edifícios, avenidas largas e favelas mudavam 
drasticamente a feição da cidade.168

Nesse sentido, seriam emblemáticos os dados cotejados por João 
Moreira de Barros (1984, p. 97), ao se referir aos novos bairros que 
extrapolavam os limites iniciais da cidade, mas principalmente da “febre 
de prédios altos”:

168  O processo de transformação da paisagem urbana de Cuiabá, com ênfase para os 
aspectos arquitetônicos, foi abordado em detalhes pelo arquiteto Júlio De Lamônica 
Freire, no livro Por uma poética popular da arquitetura, publicado em 1997, pela 
Editora da UFMT.
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[...] o crescimento não é apenas no sentido 
horizontal. Agora é no vertical também. Surgem 
em todas as direções os “arranha-céus”, prédios de 
apartamentos, escritórios e hotéis. Já existem umas 
três dezenas deles habitados e em funcionamento 
e muitos em construção ou licenciados. Há como 
que uma “febre” de prédios altos. Imaginem os 
leitores essa corrida em uma cidade sem esgotos. [...] 
Informou-nos a Fundação de Pesquisas Cândido 
Rondon que só em 1980 foram expedidas licenças 
para a construção de 61 prédios de apartamentos. 
Em 1981 não se especificou o tipo de construção 
e, quanto a 1982, não existem dados fornecíveis. 
Mas somente a estatística de 1980 confirma a “febre” 
de que acima falamos: 61 licenças. Quantas teriam 
sido expedidas em 1981 e 1982?

O fetiche da metropolização de Cuiabá cobrava seu preço, quando 
o lema era crescer para não estagnar:

Em função desta modernização urbana de Cuiabá e 
dos processos paralelamente iniciados, transforma-se 
não somente o espaço urbano construído (abertura 
de novos bairros, verticalização de outros com 
processos concomitantes de expulsão da população 
tradicional), mas também a estrutura econômica 
e social, resultando em acelerados processos de 
diferenciação, e, finalmente, na fragmentação 
da sociedade urbana, assim como na segregação 
do espaço social urbano. Resulta ainda esta fase 
de modernização acelerada na transformação 
da ecologia urbana e, consequentemente, num 
aumento dos problemas ambientais em Cuiabá, 
antes desconhecidos. (COY, 1994, p. 146).

Em 1984, diante desses impasses e demandas do crescimento 
desordenado que feria a estética da cidade – o centro ocupado pelos 

“ambulantes e andarilhos” e a periferia pelos “sem-teto”, evidenciamos 
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dois movimentos emblemáticos no sentido de pensar e planejar Cuiabá: 
o processo de tombamento do Centro Histórico e as discussões para a 
definição do seu Plano Diretor. É nesse cenário que emerge o olhar e o 
saber-poder do arquiteto Júlio De Lamônica Freire, na intersecção entre 
técnica e poética.169

Nessa personagem do cotidiano congregaria testemunha e sujeito 
do processo de “revitalização” do espaço urbano de Cuiabá. A sensibilidade 
de saber, sentir e ser citadino encontraria, nos seus textos, crônicas e livros, 
um horizonte de expectativa para a Cuiabá que precisava urgentemente 
ser “nosso bem coletivo”, diante do movimento das rodas dentadas das 
máquinas de fazer prédios, ruas, calçadas e gente:

Perplexos, os cuiabanos de chapa-e-cruz e de cruz-
e-chapa se perguntam: mas, onde está a Cuiabá 
que eu conhecia? O semblante da cidade que vem 
refletido nas águas do rio é novo e indecifrável, 
mas com marcas e linhas indissimuladamente 
antigas e familiares.

[...]

Há quem, apressadamente saudosista, procure em 
todos os cantos os sinais da cuiabania e, aturdido, 
não os encontre. Há quem com pesar procure e 

169  Júlio De Lamônica Freire, falecido em 2011, era arquiteto e urbanista cuiaba-
no. Foi responsável pela criação do grupo de trabalho que projetou e coordenou a 
construção do Centro Político-Administrativo (CPA). Foi fundador da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da UFMT, sendo professor da mesma universidade e 
nela desempenhado diversas funções ao longo de sua carreira de professor. Partici-
pou de movimentos civis como o que no início da década de 1980 reivindicava a 
instituição do planejamento urbano em Cuiabá (que veio a gerar o IPDU) assim 
como, desempenhou as funções de conselheiro do CREA-MT por longo período e 
participou da criação do Departamento de Mato Grosso do Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB-MT) e da Associação Profissional dos Arquitetos de Mato Grosso 
(APA-MT), entidade precursora do atual Sindicato dos Arquitetos de Mato Grosso 
(SARQ-MT). Além de graduado em Arquitetura e Urbanismo, alcançou o grau de 
mestre na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade São Paulo (USP).
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também não encontre a tradicional festa de São 
Benedito (que já mudou tanto!), nem o São João 
adiantado ou atrasado de todos os anos, nem a festa 
do Divino que desapareceu.

[...]

Colocar as cadeiras na calçada e conversar com 
os conhecidos que passam, nem pensar! Já não 
passam os conhecidos e automóveis tomaram 
conta das calçadas.

Estamos vivendo uma incrível experiência, nestes 
tempos em que Cuiabá, após duzentos e tantos anos 
de crescimento vegetativo e lento, viu-se alcançada 
e invadida por um processo que estrangula e 
estraçalha e ao mesmo tempo redescobre seu destino. 
(FREIRE, 1992, p. 51).

E Cuiabá caminhava para mais um capítulo do seu processo de 
modernização à brasileira, com seus contrastes, demandas, desejos, sonhos 
e pesadelos. O contraste, entre as favelas e os arranha-céus. As demandas de 
moradia, segurança e serviços públicos, para as suas margens. Os desejos de 
ser metrópole, uma cidade interligada com o mundo – o centro geodésico 
da América do Sul, integrado por estradas e ferrovias. Os sonhos de ser 
uma capital à altura no “novo” Mato Grosso. E os pesadelos do esperar, 
do devir, do improviso e do inacabado.

A “Capital Eterna”, de Fernando Corrêa da Costa, como uma 
senhora de seus quase trezentos anos, carregada de memórias de diferentes 
tempos, seria sempre uma questão sensível para os filhos da terra e dos 
que a adotaram como seu lar... Como não se seduzir com a Cuiabá (re)
inventada em verso e prosa com as reflexões, inspirações e memórias de 
cronistas, poetas e literatos da envergadura de Silva Freire, Lucinda Persona, 
Octayde Jorge da Silva, Wlademir Dias-Pino, Ivens Scaff, Dunga Rodrigues, 
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Maria Müller e Maria Dimpina...170 Eis a Cuiabá sempre “agarrativa”171 que 
persiste, resiste e sussurra teimosamente, mesmo quando se quer vestida 
com as roupas da modernidade.

170  Nesse sentido, devemos destacar a contribuição de Fernando Tadeu de Miranda 
Borges, no estudo da história desses personagens da vida literária de Cuiabá no 
século XX. Cf. BORGES, 2005; BORGES, 2006, p. 247-264; BORGES, 2008, p. 
155-165; BORGES, 2014.

171  Lênine Póvoas, no opúsculo Cuiabanidade, registrou que a expressão Cuiabá 
“cidade agarrativa” foi cunhada por Almirante Soido, que veio aqui no século XIX, 
em missão da Marinha de Guerra, e a escolheu como sua morada. A expressão fazia 
referência à hospitalidade do cuiabano. PÓVOAS, 1987.
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ConsIderAções fInAIs

A distância faz de Cuiabá uma ilha de urbanismo 
no pantanal sem fim. De todos os lados, a mesma 
barragem implacável das léguas. Léguas e mais léguas. 
Só léguas. Sempre léguas. Tudo léguas. Léguas as 
centenas. [...].

(Monteiro Lobato citado por PÓVOAS, p. 55).

O depoimento do escritor Monteiro Lobato172, em visita à Cuiabá, 
na década de 1930, é interessante porque reafirma um discurso que foi 
construído sobre Mato Grosso e sua capital ao longo da história – o 
discurso do isolamento.

É importante perceber como, por muito tempo, esse discurso 
esteve presente na fala de políticos, literatos e da própria população, para 
justificar o abandono em que vivia a região. A “tese do isolamento”, como 
observa Romyr Conde Garcia173, foi preponderante dentro do IHGMT. 
Até meados da década de 1970 existia uma única concepção de história, 
uma espécie de história oficial de Mato Grosso, vinculada a alguns nomes 
do Instituto, como Virgílio Corrêa Filho e Luis-Phillipe Pereira Leite.174

172  José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) foi um dos mais influentes 
escritores brasileiros do século XX. Ficou conhecido pelo conjunto educativo de seus 
livros infantis, que constitui metade de sua obra. A outra metade é formada por contos 
(sobre temas nacionais), artigos, críticas, crônicas, prefácios, cartas. Sua criação mais 
conhecida foi a obra O sítio do Picapau Amarelo, que faz parte de uma longa série.

173  Cf. GARCIA, 2003. Neste trabalho, vinculado à História Econômica, o autor 
afirma que o isolamento é um mito. Ele pretende demonstrar que algumas hipóte-
ses ou ideias sobre a economia colonial mato-grossense tiveram grande aceitação a 
ponto de se transformarem em mitos, como é a tese do isolamento e também a tese 
do não isolamento.

174  Luís Phillipe Pereira Leite (1916-1999) foi advogado, político, cartorário, histo-
riador, escritor. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 
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Podemos afirmar que até hoje Mato Grosso vive debaixo desse 
estigma de local “distante”, “isolado”, “abandonado” pelo poder central – 

“longe de tudo” e de todos. Um discurso construído e muito utilizado pelo 
poder instituído, ora para justificar a falta (que paralisa todas as formas 
de mudança e transformação social, econômica e política na região), ora 
para ressaltar uma peculiaridade do lugar que, apesar do “isolamento”, 
forjou uma cultura diferenciada e um povo hospitaleiro.

Nesse sentido, é necessário perceber o contraponto ao isolamento 
nas palavras ainda de Monteiro Lobato sobre os “bem-nascidos” cuiabanos: 

“[...] A elite de Cuiabá é muito fina. Cuida bastante da educação. Abundam 
homens de linda cultura, até filosófica”, apesar das “léguas e mais léguas” 
que, na visão do escritor paulista, separa Cuiabá, ainda na década de 
1930, dos grandes centros urbanos do país. (LOBATO citado por 
POVOAS, 1977, p. 55).

É curioso na fala de Monteiro Lobato o fato de ele identificar 
a elite cuiabana como culta, educada, fina e de ter uma formação “até 
filosófica”. No advérbio “até” percebemos a surpresa do escritor ao se 
deparar com tal qualidade em homens do distante “sertão” mato-grossense. 
Nesse sentido, Lylia Galleti (2012) alertou que “estagnação”, “atraso” e 

“isolamento” foram discursos produzidos sobre Mato Grosso ao longo 
de sua história, discursos esses que construíram uma imagem negativa 
sobre o Estado e a sua população, representando-os como incivilizados, 
bárbaros e incultos. Talvez por isso a surpresa do escritor ao se deparar 
com pessoas cultas na cidade de Cuiabá.

em 1940. Foi Oficial de Gabinete da Secretaria Geral do Estado de Mato Grosso 
(1941-1946), Membro do Conselho Administrativo do mesmo Estado (1946-47), 
elegendo-se deputado estadual em 1947, exercendo também, concomitantemente, 
a função de Procurador Geral da Justiça e Procurador Regional Eleitoral (1947-51). 
Pereira Leite foi membro da AML, do IHGMT e do Instituto de Geografia e História 
Militar do Brasil.
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Diante da controversa tese do isolamento, ou não, da região, 
poderíamos tecer as seguintes perguntas: “isolados” de quem e de quê 
estava Cuiabá? Das cidades do centro-sul do país e de seus modelos de 
modernização? A quem interessava o discurso do isolamento? A quem 
servia construir esses discursos sobre o Estado e a sua capital?

Cuiabá, a partir do século XX, passou a ser contraponto a outra 
cidade do mesmo Estado: Campo Grande, até 1977 (ano da divisão do 
Estado). A capital sul-mato-grossense por ser mais nova que Cuiabá – 
considerada a cidade mais antiga – era vista como uma cidade “moderna”, 

“limpa” e “ordenada”. Enquanto a capital mato-grossense era retratada 
como “velha”, “feia”, “atrasada”. Provocações não faltaram entre as duas 
cidades durante todo o século XX, até que veio a divisão durante o 
governo Geisel.

Houve uma substituição dessa concepção de história, tornando-se 
hegemônica nos trabalhos sobre Mato Grosso, tanto por historiadores 
regionais como internacionais, a tese chamada por Romyr Conde Garcia 
do “não isolamento”, que defendia que Mato Grosso nunca esteve 
isolado. Representante dessa corrente era o historiador Alcir Lenharo, 
que foi professor do Departamento de História da UFMT. No ensaio 
intitulado Crise e mudança na frente Oeste de Colonização, o referido 
historiador questionou o isolamento de Mato Grosso, afirmando que 
seu processo histórico nunca foi involutivo, mesmo depois da mineração. 
Compartilharam da tese desse autor outros pesquisadores como, por 
exemplo, Fernando Tadeu de Miranda Borges, Luiza Rios Ricci Volpato, 
Elmar Figueiredo Arruda e Elizabeth Madureira Siqueira. A partir do 
trabalho dos citados pesquisadores, em sua maioria vinculados à UFMT, 
Mato Grosso passa a ser integrado à História do Brasil.
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Nessa perspectiva, podemos destacar as considerações de Fernando 
Tadeu de Miranda Borges (2003, p. 21-22):

O “isolamento” ou distanciamento de Mato 
Grosso dos centros decisórios e comerciais do 
país, pode ser avaliado bem como pode-se dele 
depreender consequências, pelo fato conhecido de 
que a notícia da Proclamação da República chegou 
a Cuiabá, no dia 09 de dezembro de 1889, isto é, 
quase um mês após o evento [...]

A tese do isolamento, na historiografia recente, foi 
criticada e abandonada seja porque tal isolamento 
não ocorreu de forma absoluta, como pretendiam 
os autores tradicionais, seja porque em tais 
interpretações havia mais “mitos” do que “fatos”.

Enfim, o que estava em jogo naquele momento era a hegemonia 
da interpretação historiográfica de Mato Grosso, e a tese de Alcir Lenharo 
parecia irrefutável por trazer novas abordagens e metodologias, destacando-
se no momento a história econômica. Romyr Conde Garcia (2003, p. 
41) evidenciou que a “tese do não isolamento” veio de encontro aos 
anseios de grupos sociais daquele período e dos anteriores, da segunda 
metade do século XX, que queriam dar uma nova imagem para o Estado, 
colaborando, também, com “um certo mito da integração de Mato 
Grosso ao restante do país”.

Tal discurso, para Romyr Conde Garcia, tem servido para mostrar 
que Mato Grosso não seria um Estado atrasado e sua população ignorante, 
demonstrando que a região sempre viveu integrada ao todo nacional. A 
tese, ainda segundo o autor, ganharia força no momento da divisão do 
Estado, em 1977, uma vez que se apregoava que Mato Grosso e Cuiabá 
estariam fadados ao fracasso e à estagnação, por se manterem durante 
muito tempo isolados.
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Uma voz dissonante de tal discurso, na década de 1980, vinculada 
na época ao Departamento de História da UFMT, era o de Luiza Volpato 
(1986, p. 62-63). Para a autora,

Quanto à Capitania de Mato Grosso, não se pode 
esquecer de que o final do século XVIII e o início 
do XIX constituem um período de crise crônica 
da mineração. Época de exploração intermitente, 
em que novos achados substituíam os já esgotados, 
sendo tão efêmeros quanto os antigos. Mesmo assim, 
o ouro permanecia como o único elemento de 
exportação. A agricultura e a pecuária, organizadas 
para atender à demanda regional, não dispunham 
de uma produção efetivamente estruturada. O 
caráter itinerante da população, além de outros 
fatores, concorria para que a produção na maioria 
das vezes não assegurasse níveis medianos de 
consumo alternando-se períodos de carência de 
gêneros de primeira necessidade com períodos de 
relativa abundância no mercado.

Mais do que ficar oscilando entre estes dois discursos-teses, 
importa perceber como o “mito do isolamento” ainda se encontra 
presente nas falas de políticos, jornalistas e intelectuais, mesmo depois 
da emergência de novas abordagens historiográficas oriundas da UFMT.

O “mito do isolamento” parece seduzir a memória da cidade, por 
trazer, talvez, uma identidade local que se perde e dilui com a realidade 
do mundo global, ou melhor, da “modernidade líquida” – uma expressão 
cara ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001).

Lenine Póvoas, em seu livro Mato Grosso um convite à fortuna, 
lançado em 1977, logo após a divisão do Estado175, escreveu sobre 

175  O livro foi escrito antes da divisão do estado de Mato Grosso.
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o progresso da capital mato-grossense naquele momento e do seu 
passado de isolamento:

Ninguém poderá jamais dimensionar, exatamente, 
o progresso da Capital-mato-grossense, sem antes 
tomar em consideração a distância que a separa do 
litoral e a circunstância de ter vivido, nada menos 
de duzentos anos, completamente isolada do resto 
do mundo. (POVOAS, 1977, p. 55).

Interessante que o autor falou de um isolamento que não era 
simplesmente dos grandes centros do país, mas um isolamento do mundo. 
Segundo Póvoas (1977, p. 55-56), Cuiabá passou a ter ligações com os 
grandes centros somente há algumas décadas. E continuou:

Antes era, apenas, a navegação fluvial, que até 
1915 demandava de 30 a 40 dias para colocá-la 
em contato com a Corte, no Rio de Janeiro, via 
Assunção, Buenos Aires e Montevidéu. De 1915 
em diante eram, pelo menos, 15 dias de viagem, 
de trem, do Rio a São Paulo, a Bauru, a Campo 
Grande, a Porto Esperança (sobre o rio Paraguai, 
próximo a Corumbá) e daí em lentas embarcações 
subindo os rios Paraguai, São Lourenço e Cuiabá

[...]

Somente em 1930 se iniciaram as linhas regulares 
de navegação aérea; somente em 1950 se pôde falar, 
pelo telefone interurbano, de Cuiabá com o Brasil 
e o mundo; somente de 1952 para cá começaram 
a correr as linhas regulares de ônibus, ligando-a aos 
demais centros do país.

Arrematou o seu discurso sobre o isolamento de Cuiabá com a 
seguinte afirmação: “Consideradas todas estas condições, vemos que a 
sobrevivência de Cuiabá foi quase um milagre. Um fenômeno raro de 
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resistência heroica ao isolamento e ao esquecimento de tantos Governos.” 
(POVOAS, 1977, p. 56).

Nessa perspectiva, vislumbramos neste tipo de fala acerca da 
distância e do isolamento de Cuiabá, aspectos ligados ao discurso do 
progresso, ou seja, de uma modelo de sociedade desejado – para não 
dizer civilizado. A distância e o isolamento se davam a partir de um 
ponto de referência, um centro irradiador de informações, conhecimento, 
tecnologias e estilo de vida.

Cabe destacar que o discurso do progresso tem relações intrínsecas 
com uma visão de mundo europeia e seus ideais de modernização burguesa, 
que dominou e ainda domina mentes e corações, principalmente, em 
ex-colônias europeias com seus modelos civilizatórios. Podemos dizer 
que esse ideal está ligado, principalmente, ao eurocentrismo.

Como uma “visão de mundo”, a visão eurocêntrica tende a colocar 
a Europa (sua cultura, seu povo e sua língua) como centro fundamental 
da sociedade moderna, ou a crença de que o modelo de desenvolvimento 
europeu-ocidental seja uma fatalidade (desejável) para todas as sociedades 
e nações, como querem alguns. Tal visão é estratégica para pensar como 
esse “paradigma” ou “ideologia” de pensamento pode ter vinculações 
com a produção do discurso do “isolamento” e do “não isolamento” de 
Cuiabá. (BARBOSA, 2008).

Michael Hardt e Antonio Negri, no livro Império176, ao analisar 
a questão da soberania moderna, um conceito europeu que surgiu na 

176  O que os autores chamaram de Império seria um processo que estaria ocorrendo 
na esteira do processo de globalização onde a soberania do Estado-nação, apesar de 
eficaz, teria diminuído seu poder na regulagem de produção e troca – dinheiro, tecno-
logia, pessoas, bens. Essas relações têm passado acima das fronteiras nacionais. Como 
explicitaram os autores: “Em contraste com o Imperialismo [extensão da soberania 
dos Estados-nação europeus além de suas fronteiras], o Império não estabelece um 
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evolução da própria modernidade e intrínseca a ela, afirmaram que esta 
noção funcionou como pedra angular da construção do eurocentrismo. 
Conforme os autores,

Apesar de a soberania moderna ter emanado da 
Europa, ela nasceu e se desenvolveu em grande 
parte por intermédio das relações da Europa com 
o exterior, e particularmente por intermédio do 
seu projeto colonial e da resistência do colonizado. 
A soberania moderna surgiu, portanto, como 
o conceito da reação europeia e da dominação 
europeia tanto dentro como fora de suas fronteiras. 
São duas faces complementares, e de igual duração, 
de um mesmo desenvolvimento: domínio dentro 
da Europa e domínio europeu sobre o mundo. 
(HARDT; NEGRI, 2001, p. 88).

O eurocentrismo se coloca como referência e, portanto, define 
o que é central e o que é periférico, isolado no mundo. Este discurso 
está altamente vinculado ao capital, à época do colonialismo, e à crise 
da modernidade.

A crise da modernização, segundo os autores, teria, desde o seu 
início, uma relação íntima com a subordinação racial e a colonização. 
Enquanto internamente o Estado-nação e “suas simultâneas estruturas 
ideológicas” trabalharam esforçadamente para produzir e reproduzir a 
pureza do povo, do lado externo o Estado-nação era uma máquina que 
produziu “outros”, criando diferenças raciais e construindo fronteiras 
que “delimitam e sustentam o sujeito moderno da soberania”.

centro territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas. É um apa-
relho de descentralização e desterritorialização do geral que incorpora gradualmente o 
mundo inteiro dentro de suas fronteiras abertas e em expansão. O Império administra 
entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais por meio de estruturas 
de comando reguladoras  (...)” (Prefácio, p. 13). HARDT; NEGRI, 2001, p. 88.
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Tais fronteiras e barreiras regulariam os fluxos de mão dupla 
entre a Europa e seu lado de fora – América, África e Ásia. O conflito 
racial atuaria dentro da modernidade europeia e faria parte do sintoma 
da crise constante que definiu a soberania moderna. Em outras palavras, 

“[...] a colônia está em oposição dialética à modernidade da Europa, com 
seu sósia necessário e seu irreprimível antagonista”. (HARDT; NEGRI, 
2001, p. 131-132).

De que forma, portanto, isso ocorreu? Segundo os autores 
do livro Império,

Existe na base da moderna teoria, entretanto, outro 
elemento importante – um conteúdo que preenche 
e sustenta a forma da autoridade soberana. Esse 
conteúdo é representado pelo desenvolvimento 
capitalista e pela afirmação do mercado como 
fundamento dos valores da reprodução social. 
Sem esse conteúdo, que é sempre implícito [...] 
a forma de soberania não teria sobrevivido na 
modernidade, e a modernidade europeia não teria 
alcançado posição hegemônica em escala mundial. 
Como notou Arif Dirlikm o eurocentrismo se 
distinguiu de outros etnocentrismos [...] e alcançou 
proeminência global principalmente porque 
foi apoiado pelos poderes do capital. (HARDT; 
NEGRI, 2001, p. 103).

Como observaram os autores, o processo de expansão do 
capitalismo não foi uniforme. Em várias regiões e em diferentes populações 
o capitalismo desenvolveu-se de forma desigual. Como exemplo, podemos 
citar a própria produção escravista colonial do século XVIII até o final 
do XIX, que ocorre dentro do desenvolvimento complexo do capital.
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No livro O mito da cidade-global, João Sette Whitaker Ferreira (2007, 
p. 94)177 observa que o principal pressuposto das teorias contemporâneas 
da cidade-global é que as transformações da economia mundial, ocorridas 
a partir dos anos 1970, chamada de globalização, alteraram o papel e as 
formas de organização e estruturação das principais cidades mundiais, 
principalmente, daquelas destacadas no sistema econômico mundial.

As teorias da cidade-global afirmam que a globalização “demanda” 
por novos espaços especializados. Nesse contexto, as cidades seriam o 
locus principal para oferecer tais espaços. Defende-se o argumento de que 
existe uma “rede” mundial de cidades capazes de estabelecer as conexões 
econômicas “demandadas” pelos “novos” fluxos globais.

Quais atributos, então, seriam necessários para uma cidade se 
enquadrar em uma cidade-global? Para Mônica de Carvalho,

O tipo ideal que se construiu para definir a 
cidade global partiu das características comuns 
observadas nas metrópoles que sofreram o 
impacto da globalização da economia. O que foi 
a princípio compreendido como especificidade 
histórica vivida por algumas metrópoles passou 
a se constituir em atributo [grifo do autor] a 
partir do qual se poderia designar como “global” 
determinadas cidades. Seria, portanto, “global” a 
cidade que se configurasse como “nó” ou “ponta 
nodal” entre a economia nacional e o mercado 
mundial, congregando em seu território um grande 
número das principais empresas transnacionais; 
cujas atividades econômicas se concentrassem no 

177  O autor – nessa pesquisa – faz uma abordagem crítica do paradigma da glo-
balização ao entendê-lo como um termo cunhado para “manipular o imaginário 
social, associando-o a um processo de hegemonização da ideologia liberal, a ideia de 

“modernização” e “integração da economia global” com o objetivo de obscurecer um 
ajuste na crise da estrutura da economia-mundo-capitalista”. Para o autor globalização 
é um conceito ideológico.
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setor de serviços especializados e de alta tecnologia, 
em detrimento das industriais... (CARVALHO, 
2000 citado por FERREIRA, 2007, p. 23).

Considerando esses elementos que habilitariam uma cidade 
como global ou não, trazemos para o debate o discurso do isolamento, 
ou não, para pensarmos a cidade Cuiabá, em especial no contexto da 
sua candidatura para ser uma das subsedes da Copa do Mundo do 
Brasil de 2014.

Para justificar essa postula e consequente escolha como uma 
cidade-sede, os políticos locais procuraram apresentar uma Cuiabá 
moderna, próspera e globalizada, em oposição ao estigma de lugar 
distante, atrasado e isolado, não somente do eixo Sul-Sudeste do país, 
mas também do mundo. Aqui se evidencia mais uma vez uma apropriação 
de uma das facetas do eurocentrismo, presente outrora no discurso do 
isolamento de Mato Grosso e Cuiabá, contemporaneamente revigorada 
na superação da sua condição de cidade-menor ou provinciana, sem 
conexões com o mundo.

As propostas, propagandas, discursos políticos procuravam a 
todo o momento destacar – ou melhor – vender uma cidade moderna 
e integrada ao mundo global. E na candidatura havia uma disputa 
direta com uma antiga rival – Campo Grande, capital do estado de 
Mato Grosso do Sul.

Cuiabá que, até a divisão, em 1977, temia a perda da sua condição 
de capital do antigo Mato Grosso para Campo Grande, levando a 
disputas políticas acirradas entre elites dirigentes do norte e do sul do 
Estado, encontrou no evento da escolha das sedes da Copa do Mundo 
de 2014 um espaço para a reedição de antigas feridas de antes e depois 
da divisão do estado. Campo Grande e Cuiabá entravam em cena para a 
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busca do “eldorado” da condição cidade-sede do maior evento esportivo 
em escala mundial.

Até a escolha definitiva de Cuiabá como uma das cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014, em julho de 2009, houve um cenário de 
pelejas políticas e publicitárias envolvendo precisamente as duas cidades. 
O caldo da disputa traduziu-se em articulações políticas na esfera federal, 
campanhas publicitárias e ataques na imprensa, além de eventos de 
apoio às respectivas candidaturas. Tendo em vista que a escolha de uma 
das sedes do Centro-Oeste tinha como princípio atender o ecossistema 
do Pantanal – considerando os interesses do turismo – Cuiabá/Mato 
Grosso e Campo Grande/Mato Grosso do Sul – tinha outra causa a 
lutar: quem ganhasse o pleito poderia adotar, de fato, o título de cidade/
Estado do Pantanal.

Para a escolha de Cuiabá/Mato Grosso, além das articulações 
políticas, pesou a grande biodiversidade presente no Estado – Cerrado, 
Pantanal e Amazônia, e a pujança econômica vivida nas últimas décadas 
da região, como grande produtora de grãos em escala mundial.

Além de apresentar os atrativos turísticos, econômicos e de 
infraestrutura da cidade para sediar os jogos, o governo se propôs a 
investir em obras de mobilidade urbana, na expansão de redes hoteleiras, 
com capitais privados e incentivos governamentais, na construção de 
estádio, centros de treinamentos e fanparks para se adequar as exigências 
da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Essa “vitória cuiabana” veio embutida com inúmeros significados 
simbólicos a partir do discurso do isolamento e do próprio eurocentrismo. 
Cuiabá e Mato Grosso, dentro da lógica do mundo globalizado, se 
confirmariam como cidade e Estado inseridos “de forma mais visível” 
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na rota do desenvolvimento do capital, ou melhor, na rede global. Mato 
Grosso não só estaria integrado ao Brasil (principal preocupação dos 
anos 1970), mas ao mundo, tornando-se global: o maior produtor de 
grãos do mundo e com a sua capital sediando uma Copa do Mundo em 
2014. Seria a “vitória da modernização” no sertão, que o conceito de 
globalização também carrega, encurtando distâncias e diluindo fronteiras.

Diante das falas das autoridades, do marketing das propagandas 
institucionais e das repercussões na imprensa, elaboramos algumas 
questões: Podemos afirmar que Cuiabá é portadora dos atributos de 
uma cidade-global? Em que medida ela estabelece conexões econômicas 
demandadas por novos fluxos globais (fluxos comerciais, de passageiros, 
de produtos, de dinheiro de informações, de conhecimento etc.)? A quem 
interessa o discurso da cidade-global?

Possíveis respostas para essas indagações (ou seriam inquietações) 
carecem de pesquisas mais aprofundadas. O fato de Cuiabá ter sido uma 
cidade-sede da Copa do Mundo 2014 demonstrou que muitos fatores 
estão em jogo: econômicos, políticos, sociais e culturais. Para se saber se 
os megaeventos, como a Copa do Mundo 2014, trouxeram benefícios 
ou não para a cidade, precisamos observar o que ocorreu com as outras 
cidades-sedes no país, levando-se em conta as suas devidas especificidades, 
mas também em outros países que sediaram essa modalidade de evento.

Se globalização é um conceito ideológico, como afirmou João 
Sette Whitaker Ferreira (2007), ela também é um mito (“o mito da 
cidade-global”, título do seu livro). Entretanto, não se pode esquecer de 
que o mito tem o seu viés explicativo e, na medida em que se convive 
com ele, pode ser que o mesmo diga algo sobre a realidade atual.
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Assim como o mito do isolamento, abordado por Romyr Conde 
Garcia (2003), serviu ao seu papel na realidade da sociedade mato-
grossense daquele período, o discurso da cidade-global tão marcadamente 
presente nos últimos anos evidencia novas narrativas e representações 
sobre a capital de Mato Grosso. Uma Cuiabá polissêmica: vivida, sentida, 
desejada, vendida, consumida e digerida.

O desafio para aquele que se dedica aos estudos sobre a cidade é 
saber decifrar seus diferentes matizes que traz no seu DNA: um presente-
passado (cidade moderna e global) e um passado-presente (cidade isolada 
e distante) em trocas, tensões e negociações permanentes, tentando 
construir um futuro que não se sabe bem ao certo, uma vez que a agenda 
da sustentabilidade parece distante ainda dessa cidadela.

Até o começo de junho de 2014, inúmeras matérias divulgadas 
pela mídia nacional e internacional anunciavam a “catástrofe” que seria a 
Copa do Mundo no Brasil, pelos problemas de infraestrutura, nas obras 
de mobilidade que não foram entregues a tempo, até a previsão de “caos” 
nos aeroportos, passando por números reduzidos de leitos em hotéis e 
pousadas. Enfim, o “medo” e a dúvida tomavam conta da população 
que já previa a humilhação e vergonha que iria passar. A “casa” estava 
totalmente desarrumada e o que ia refletir lá fora não era nada bom.

Em Cuiabá não foi diferente. A cidade com obras por terminar, 
o veículo leve sobre trilhos (VLT) que não chegou a tempo do evento, 
o trânsito caótico, viadutos entregues com problemas anunciavam 
um verdadeiro caos. O “medo” da imagem que ia apresentar para os 
turistas era o sentimento que tomou conta da maioria dos cuiabanos e 
da população brasileira.
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O desastre que se anunciava, na verdade, não aconteceu em termos 
de organização do evento. A Copa do Mundo no Brasil foi considerada 
uma das melhores da história, sendo até anunciada como “a Copa das 
Copas”. A mídia internacional, empolgada com a organização, divulgava 
em tom de elogio que a Copa no Brasil tinha dado certo. A imprensa 
brasileira também teve que dar o braço a torcer e seguiu empolgada 
com o sucesso do evento. Estava ocorrendo tudo bem, sem transtornos 
aéreos, sem problemas de mobilidade, os turistas sendo bem tratados e 
a organização sem maiores problemas.

Com a Copa descobrimos que o Brasil, apesar de tantos problemas 
e mesmo com as obras que não foram entregues, podia se apresentar 
bonito. O Brasil que queria se mostrar moderno e desenvolvido para o 
outro, com inúmeras obras modernas, percebeu que seu maior patrimônio 
era o “povo brasileiro” – seu maior capital simbólico. Descobrimos tarde 
que não precisávamos esconder a “sujeira”. Que o país era o que podia ser. 
Que não precisava ser igual aos outros para ser melhor. E, no final, o que 
se viu foi uma corrida de pessoas desesperadas por ingressos de última 
hora para assistir os jogos nos estádios. As belezas naturais, a atenção das 
pessoas com os turistas, o atendimento nos bares e restaurantes e toda a 
organização foram o ponto alto do evento.

Em Cuiabá não foi diferente. A cidade foi invadida por turistas 
de todas as partes, principalmente os chilenos, que puderam desfrutar 
dos jogos na Arena Pantanal e dos shows no fanpark, com recorde de 
público, além dos bares e restaurantes nas noites cuiabanas. Não se teve 
vergonha de Cuiabá nesses dias. Pairou um orgulho dela, apesar de 
todos os problemas.

É verdade que não se pode esquecer a “maquiagem” que foi feita 
na cidade, antecedendo o evento, com gramas sendo plantadas de última 
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hora nas proximidades do aeroporto de Várzea Grande e do asfaltamento 
e calçamento às pressas no seu entorno. Com todo esse processo de 
repaginação à brasileira, a velha Cuiabá aos poucos foi desaparecendo. 
Parte significativa do seu patrimônio, ou o que restou dele, também foi 
embora com as inúmeras obras de mobilidade na cidade. O seu passado 
virou memória. É verdade que população viu tudo isso acontecer sem 
quase protesto em defesa desses espaços. “Embasbacadas” ficaram as 
pessoas em nome do progresso que era “inevitável”. Era o preço que tinha 
de se pagar por mais esse canto sedutor de ser uma “metrópole moderna”.

Importante deixar registrado o que foi escrito por Laura Antunes 
Maciel (1992, p. 151), há mais de 20 anos, mas que não deixa de ser atual: 

“A Cuiabá de hoje é uma cidade em permanente “reforma”, remendada 
às pressas, com uma aparência de coisa provisória e de gosto duvidoso, 
como se buscasse febrilmente recuperar o tempo perdido”. Mas se nos 
serve de consolo, a autora também ressalta que apesar da modernização, 

“Cuiabá foi e continua sendo uma testemunha do passado. Ali ele impõe, 
traz lembranças e recordações, fala das origens e dos seus equívocos”.

É verdade que dentro dessa Cuiabá da Copa tem outra Cuiabá, 
essa sim, à margem do acesso à educação, de atendimentos básicos de 
saúde, do saneamento, de transporte público de qualidade.

Se as obras realizadas na cidade vão trazer melhorias para a 
população não se sabe e isso deve ser fruto de novos trabalhos que, com 
o tempo e o distanciamento necessários, irão poder fazer um balanço 
melhor dos significados do evento mundial para Cuiabá e sua população.

Em nome da modernização e do anseio pelo novo, Cuiabá se 
tornou sem “rosto, desmemoriada e atordoada”, como bem lembrou Laura 
Antunes Maciel (1992, p. 150). Cuiabá foi sendo alargada, demolida e 
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reconstruída em nome da sua modernização. Não podia perder o bonde 
da Copa do Mundo. Era a chance de ouro. Havia chegado a hora. Cuiabá-
global ia ser vista no mundo inteiro. O sonho chegou, mas para quem?

Devemos apontar que o evento da Copa do Mundo, as obras 
de reestruturação urbanística, o VLT principalmente, podem estar 
transformando a identidade cuiabana, deixando de ser ressentida (e quem 
sabe mais crítica). Agora se está afinada com a modernidade, com a mesma 
fragilidade e imperfeições das obras de mobilidade. Manifestações como a 
de julho de 2013, por exemplo, que provocaram o orçamento participativo 
(a primeira experiência de participação popular na política cuiabana) 
pode proporcionar a reestruturação da memória identitária cuiabana.

Outra tradição está sendo inventada para Cuiabá. Uma nova forma 
de sentir a cidade a partir da sua reestruturação urbanística. Provavelmente 
seus símbolos serão retomados, seus mitos, heróis (re)inventados a partir 
da “perda” da sua identidade e dos seus monumentos – agora mais do 
que nunca. A questão, talvez, não seja mais ser ou não capital, mas pensar 
como será possível viver nessa cidade que se quer moderna.

Procuramos demonstrar que a luta de Cuiabá durante a sua 
história para se manter como capital e a divisão do Estado constituíram 
marca indelével na história da cidade, mesmo que inconscientemente. 
Percebemos que Cuiabá enfrentou e ainda enfrenta sérios problemas para 
definir sua identidade.178 Uma hora ela é isolada, outra hora é centro 
(“centro geodésico” da América do sul). Mesmo que essas questões 

178  Nesse ponto concorda-se com Marcos Prado de Albuquerque que afirmou que o 
que teria marcado a história de Cuiabá e de Mato Grosso seria ser a história de um 
gigolô da natureza [fornecedor de mercadoria do setor primário; economia exógena], 
pois a cidade era sempre colocada tanto como centro, quanto isolada, mesmo sabendo 
que um centro pelo próprio entendimento do termo nunca se isola. Albuquerque 
levantou esse aspecto contraditório da identidade cuiabana e até mesmo a sua falta 
de identidade. BORGES, 2005, p. 70.
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estejam ligadas a um discurso sobre a cidade, parece que Cuiabá vive 
eternamente numa indefinição de quem ela é no mundo, a questão de 
saber onde se está.

É uma cidade que vive em contradição com a sua identidade, 
em busca de uma eterna modernização. Defendemos, portanto, que essa 
característica de Cuiabá, que se reflete na cidade “remendada” e “feita as 
pressas” tem a ver com a constituição da sua própria história, marcada pela 
luta para se manter enquanto capital e pelas lutas separatistas, chegando 
até a divisão do Estado, em 1977.

Isso faz lembrar o diálogo do viajante Marco Polo que, ao ser 
perguntado pelo conquistador Mongol Kublai Khan:

- Você que explora em profundidade e é capaz de 
interpretar os símbolos, saberia me dizer em direção 
a qual desses futuros nos levam os ventos propícios?

- Por esses portos eu não saberia traçar a rota nos mapas 
nem fixar a data da atracação. Às vezes, basta-me 
uma partícula que se abre no meio de uma paisagem 
incongruente, um aflorar de luzes na neblina, o 
diálogo de dois passantes que se encontram no vaivém, 
para pensar que partindo dali construirei pedaço 
por pedaço a cidade perfeita, feita de fragmentos 
misturados com o resto, de instantes separados por 
intervalos, de sinais que alguém envia e não sabe 
quem capta. Se digo que a cidade para a qual tende 
a minha viagem é descontinua no espaço e no tempo, 
ora mais rala, ora mais densa, você não pode parar de 
procurá-la. Pode ser que enquanto falamos ela esteja 
aflorando dispersa dentro dos confins do seu império; 
é possível encontrá-la, mas da maneira que eu disse. 
(CALVINO, 1990, p. 149).

Estudar Cuiabá no contexto do pós-divisão significa entender 
como uma região fadada ao “fracasso”, segundo falas da época, com 
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o desmembramento do Estado, conseguiu reverter – com todos os 
contrastes, dilemas e crises – a situação favoravelmente para si, seja 
com o seu crescimento econômico e populacional, seja com a sua 
presença como cidade referência para a região Centro-Oeste,  ou ainda 
capacidade política de capitanear a sua candidatura e escolha como uma 
das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, o que lhe agregou o título 
de “Capital do Pantanal”.

Enfrentar, por exemplo, a mitologia bandeirante não significa 
ignorá-la ou menosprezar sua força e persistência, mas entender que 
a cidade da história é permeada por sujeitos, escolhas, interesses e 
principalmente pelas permanências e transformações do tempo. No caso 
de Cuiabá e Mato Grosso, fazer esse exercício é se propor constantemente 
duvidar da obsessão das origens e dos mitos fundacionais que soterram 
ou relegam ao esquecimento as diferentes maneiras de ser, sentir, saber 
e interpretar o mundo. Afinal, nunca se pode subestimar o medo das 
crianças aos fantasmas no armário e debaixo da cama, especialmente 
quando se trata dos nossos filhos.

E como não poderia deixar de ser, essa pesquisa é uma tentativa, 
assim como tantas outras, de crítica a Cuiabá, aqui historicizada, 
pensada e interpretada. A Cuiabá de “múltiplas faces” e “muitas portas” 
a serem desvendadas.
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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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Ouso denominar essa jovem pesquisadora, seguindo Roger Chartier, 

uma historiadora modernista, aquela que tenta identificar, além 

do mero discurso histórico, as formas múltiplas e possivelmente 

conflitantes de rememoração do passado (CHARTIER, 1996, p. 

215). Aqui se insere, por exemplo, suas investigações sobre a 

problemática do divisionismo, plena de evidências que sugerem 

novas interpretações sobre um evento habitualmente consumado no 

levantamento cronológico de sua concepção. Amedi efetuou uma 

leitura histórica desse acontecimento dialogando com a historiografia 

regional e, principalmente, utilizando alguns indícios coletados para 

justificar a proposta de desnudar o devir e abrir, com uma respeitável 

postura crítica, a discussão sobre as intervenções modernizadoras 

ocorridas na realidade cuiabana, inclusive, algumas peculiares às 

duas primeiras décadas do século XXI.

Prefácio – Nanci Leonzo
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