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O Projeto Ouro & Mel foi criado com a missão 
de abrigar publicações de coletâneas, obras 
integrais e catálogos de fontes sobre a história 
e a cultura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, 
no contexto das comemorações dos seus 
300 anos, em 2019. Trata-se de estudos que 
congregam pesquisadores de diferentes áreas 
do saber, vinculados a instituições de ensino 
e pesquisa e a entidades culturais do Estado, 
e que têm por centralidade a compreensão 
da cidade de Cuiabá como objeto de diversos 
sentidos, signifi cados e narrativas em 
temporalidades plurais. As obras, publicadas 
em formato impresso e digital, comporão o rico 
acervo de bibliografi as e fontes disponíveis 
sobre essa “cidade agarrativa” na parte mais 
central da América do Sul.

Nesta coletânea, Cuiabá em enredos, tramas e 
paisagens: história, cotidiano e sociedade, os 
autores e as autoras trazem ensaios versando 
sobre as histórias, as personagens e as 
comunidades, os cenários urbanos e rurais e as 
práticas educativas de um mundo polissêmico 
chamado Cuiabá.

Foi do encontro entre o salgado-doce e o doce-salgado que floresceu no ideário 
dos organizadores desta obra o desejo de resgate das esmeraldas cuiabanas 
dos trezentos anos de descobertas pelos canoeiros e pelas canoeiras durante 
as aventuras realizadas. E, nesse ponto, o lembrete de que a chama do mundo 
se mantém acesa devido às inquietudes do presente da vida.

O salgado e o doce da vida, em tempos tanto de calmarias quanto de 
tempestades, compõem os enredos dos textos. O salgado refere-se à espera 
do trem que nunca chegou, e o doce, à magia de viver num lugar parecido 
com o que fora idealizado como “paraíso”, cujo real signifi cado muitos, embora 
desejando viver ali, parecem pouco compreender.
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“Vez por outra tento ser poeta 
e pintor, então desculpe-me se 
não sei o que é poesia ou verso. 
Acho que só sei amar, achô que 
tá bom assim, né!” 
(Antonio João de Jesus, 2012).

A pintura que estampa a capa:
 Jesus. “Pedra 21” (1968). 

Sobre as histórias de Antonio João 
de Jeus, conferir o ensaio FALAR 
O QUÊ? O JEITO É ESPIÁ, NÉ!, de 
Antonio João de Jesus e Nauk Maria 
de Jesus, nesta coletânea.

Foto: Niara Terena (2020)
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Prefácio

AS ESMERALDAS DA CUIABÁ DOS 300 ANOS

Os canoeiros e as canoeiras desta coletânea, Cuiabá em enredos, 
tramas e paisagens: histórias, cotidiano e sociedade, organizada por três 
interessantes e produtivos pesquisadores da Universidade Federal de 
Mato Grosso, Elizabeth Figueiredo de Sá, Nileide Souza Dourado e 
Renilson Rosa Ribeiro, remam na direção dos tesouros guardados em 
documentos, livros, registros e periódicos; revisitam as paisagens do 
cerrado amazônico-pantaneiro, lugares onde o sol brilha de forma intensa; 
e desvendam nos traçados das teias a capacidade de reinvenção cuiabana 
nas dificuldades vividas.

Cantada em versos e prosas por poetas, escritores e contistas, Cuiabá 
armazena em seus tachos de cobre lendas e tradições maravilhosas, que 
continuam sendo replicadas junto às mais diversas gerações. Um mundo 
mágico e encantado alimenta o silêncio das suas noites estreladas ao som 
dos cantos de pássaros e animais.

As lendas e tradições cuiabanas, repletas de recados para o presente, 
poetam com o futuro, imortalizam o pensamento do hoje de ontem e 
alimentam a crença de que o trem, que nunca chegou ao centro da América 
do Sul, um dia surgirá para encontrar-se com a “princesa perdida, no infinito 
sertão, onde, há séculos dormes [...] cavalgando o seu grande hippogrypho 
de ferro”, conforme poetou Dom Francisco de Aquino Corrêa no poema 
“Novo Hippogrypho. A propósito da Estrada de Ferro Norte de Matto 
Grosso...”, publicado na íntegra na revista cuiabana A Violeta, de 26 de 
outubro de 1923. Nessa poesia, Aquino Corrêa parece adoçar o salgado 
da vida em um mundo consentido.



Foi do encontro entre o salgado-doce e o doce-salgado que floresceu 
no ideário dos organizadores desta obra o desejo de resgate das esmeraldas 
cuiabanas dos trezentos anos de descobertas pelos canoeiros e pelas canoeiras 
durante as aventuras realizadas. E, nesse ponto, o lembrete de que a chama 
do mundo se mantém acesa devido às inquietudes do presente da vida.

O salgado e o doce da vida, em tempos tanto de calmarias quanto 
de tempestades, compõem os enredos dos textos. O salgado refere-se à 
espera do trem que nunca chegou, e o doce, à magia de viver num lugar 
parecido com o que fora idealizado como “paraíso”, cujo real significado 
muitos, embora desejando viver ali, parecem pouco compreender.

Os canteiros desta coletânea encontram-se distribuídos em três 
jardins, focando a atenção no espaço central da cultura, nas rosas e espinhos 
da educação, na percepção espacializada do humano, no patrimônio como 
tesouro “encoberto”, nos caminhos e descaminhos trazidos pela cobiça do 
ouro, no caldeirão étnico-cultural, no olhar do viajante francês Hercule 
Florence sobre o cotidiano de Cuiabá, na participação de italianos na 
paisagem urbana, nas tentativas do “desfazejamento urbano”, no direito 
à educação, na violência sexual, no abastecimento interno da população, 
na loucura em desordem com a normatização da ordem, na reinvenção de 
Cuiabá, na musicalidade no perfume do rasqueado, nas festas de santos e 
na cultura popular em meio a tensões.

As canoeiras e os canoeiros que saíram em busca das esmeraldas 
cuiabanas dos trezentos anos são: Nauk Maria de Jesus, Elizabeth Madureira 
Siqueira, Bruno Pinheiro Rodrigues, Tereza Cristina Cardoso de Souza 
Higa, Flávio Gatti, Deborah Pimenta Martins, Cristiane Thais do Amaral 
Cerzósimo Gomes, Mayara Laet Moreira, Eliane Maria de Oliveira 
Morgado, Thalita Pavani Vargas de Castro, Elizabeth Figueiredo de Sá, 
Nathália da Costa Amedi, Raphaela Rizzieri, Alexandra Lima da Silva, 



Nileide Souza Dourado, Renilson Rosa Ribeiro, José Serafim Bertoloto, 
Elizabeth Figueiredo de Sá, Marijâne Silveira da Silva, Silbene Correa 
Perassolo da Silva, Sônia Regina Romancini, Suíse Monteiro Leon Bordest 
e Luis Augusto Passos.

Encantado com as pedras preciosas e sabedor de que o cerrado 
produz flores; os rios, alimentos; e as árvores, sonhos, convido você, 
leitor, e você, leitora, a percorrer de canoa os enredos criados, as paisagens 
revisitadas e as tramas desnudadas.

Fernando Pessoa, poeta maior da língua portuguesa, que cantou 
a vida, dizendo “navegar é preciso, viver não é preciso”, confundiu minha 
cabeça na infância pelo fato de à época eu creditar à navegação a imprecisão 
e ao viver a precisão, até que um dia, ao ser acometido por uma tragédia, 
descobri o quanto o viver é impreciso e o prosseguir é preciso diante das 
imprecisões dos instantes do cotidiano.

Que a imprecisão do viver, então, permaneça desafiando a nossa ima-
ginação! E que a Universidade Federal de Mato Grosso continue navegando! 
Que surjam, portanto, muitas novas esmeraldas pela frente! Viva Cuiabá!

Cuiabá, 08 de abril de 2019.

Fernando Tadeu de Miranda Borges
Professor Titular da Faculdade de Economia da  

Universidade Federal de Mato Grosso
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Projeto Ouro & Mel

APRESENTAÇÃO

O Projeto Ouro & Mel foi criado com a missão de abrigar publicações 
de coletâneas, obras integrais e catálogos de fontes sobre a história e a cultura 
de Cuiabá, capital de Mato Grosso, no contexto das comemorações dos seus 
300 anos, em 2019. Trata-se de estudos que congregam pesquisadores de 
diferentes áreas do saber, vinculados a instituições de ensino e pesquisa e a 
entidades culturais do Estado, e que têm por centralidade a compreensão da 
cidade de Cuiabá como objeto de diversos sentidos, significados e narrativas 
em temporalidades plurais. As obras, publicadas em formato impresso e 
digital, comporão o rico acervo de bibliografias e fontes disponíveis sobre 
essa “cidade agarrativa” na parte mais central da América do Sul.

O projeto é fruto do intenso trabalho conjunto e colaborativo 
que envolveu muitas pessoas, grupos de pesquisa e coletivos nos últimos 
dois anos, quando foi pensada a ideia de reunir produções com a temática 
Cuiabá tricentenária. Foram selecionadas dissertações e teses defendidas 
em programas de pós-graduação, nas quais Cuiabá é o objeto de pesquisa; 
artigos e ensaios de pesquisadores e estudiosos da história e cultura cuiabana; 
e obras de intelectuais e artistas “encantadores” da nossa paisagem urbana 
e cultural. Muita gente criativa, fascinante e, principalmente, apaixonada 
pela cidade mergulhou no projeto que hoje apresentamos como um regalo 
para a nossa comunidade, plural e multiétnica.

Nesta coletânea, Cuiabá em enredos, tramas e paisagens: história, 
cotidiano e sociedade, os autores e as autoras trazem ensaios versando sobre 
as histórias, as personagens e as comunidades, os cenários urbanos e rurais 
e as práticas educativas de um mundo polissêmico chamado Cuiabá.

Na primeira parte, da qual constam capítulos sobre a história 
colonial e imperial de Cuiabá, o escrito de abertura intitula-se A conquista 
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Cuiabá 300 anos 

das minas do Cuiabá: conflitos, pacto político e Guerra Justa (1719-1748), 
de autoria de Nauk Maria de Jesus (UFGD) que aborda os anos iniciais 
da conquista das minas do Cuiabá, entre 1719 e 1748, a partir da análise 
de dois aspectos: a guerra contra os índios e o repertório político utilizado 
mediante a eclosão dos conflitos relacionados ao poder de mando e às 
questões do fisco.

Em O ouro que se transmutou em chumbo: primeiro episódio de 
corrupção nas minas do Cuiabá, Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT/Casa 
Barão de Melgaço) relata um episódio pouco conhecido pela comunidade 
sobre a história de Cuiabá. Trata-se dos caixotes de ouro oriundos das minas 
do Cuiabá que se “transformaram” em chumbo quando abertos em Portugal.

No texto Vermelho e negro: a escravidão em Cuiabá à luz dos contatos 
interétnicos entre negros e povos indígenas, Bruno Pinheiro Rodrigues (UFMT) 
observa que a presença de escravizados em Cuiabá é notavelmente registrada 
desde os primórdios da edificação do espaço urbano, ainda nas primeiras 
décadas do século XVIII. Rodrigues verifica que, assim como em outras partes 
do território luso-brasileiro, essas minorias, além de terem sido direcionadas 
aos mais diversos setores da estrutura produtiva enquanto a escravidão teve 
vigência, elas também reescreveram as suas trajetórias, sublevando, fugindo 
e até mesmo tecendo alianças com os povos indígenas que habitavam os 
entornos da Cuiabá colonial.

Em A trajetória da cidade de Cuiabá no contexto de suas relações com 
o entorno rio acima, Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa (UFMT) e 
Flávio Gatti (UNIVAG) analisam a natureza das relações estabelecidas ao 
longo da trajetória da cidade de Cuiabá com as áreas do entorno rio acima. 
É um estudo de base documental complementada por entrevistas realizadas 
com antigos moradores de localidades rio Cuiabá acima, em cujos relatos 
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discorrem sobre as próprias experiências e as de seus pais, avós e bisavós 
que trabalharam no fornecimento de víveres para a população de Cuiabá.

No ensaio Revisitando a Cuiabá nos encantos de Hercule Florence 
(1827), Deborah Pimenta Martins (UFMT) revisita a cidade de Cuiabá a 
partir dos relatos do viajante Antoine Hercule Romuald Florence, artista 
francês que veio a Mato Grosso, no século XIX, com a Expedição Langsdorff 
e que, em 1827, procedeu a um instigante levantamento científico, todo 
registrado em diário.

Encerra a primeira parte o título Os construtores italianos e a 
arquitetura urbana de Cuiabá: a arte de viver e construir em terras mato-
grossenses (1870-1930), de Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo Gomes 
(UFMT), que investiga a presença italiana no espaço urbano de Cuiabá, no 
período de 1870 a 1930, destacando vivências, experiências e territorialidades 
ali constituídas. Nesse contexto, discute o cotidiano, as casas comerciais e 
as transformações da arquitetura urbana a partir da chegada dos italianos 
em solo cuiabano.

Na segunda parte, em cujos escritos o foco é a Cuiabá contemporânea, 
o texto de abertura é Cuiabá dos anos 1920: Antonia R., as possibilidades 
de produção de um estilo para a própria existência, de Mayara Laet Moreira 
(UFMT), que historiciza as experiências e práticas cotidianas de Antonia 
R., cuja trajetória foi marcada pela instauração de um processo crime de 
defloramento, em 1924, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Nos 
termos da problematização, Moreira debate as relações de poder e os processos 
de subjetivação que colocam o corpo e a sexualidade feminina no centro das 
tentativas de normatização das relações.

Em O aprisionameto do louco e do louco em conflito com a lei na 
paisagem cuiabana da primeira metade do século XX, Eliane Maria de Oliveira 
Morgado (UFMT) busca compreender os impactos da reordenação política 
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em nível nacional na problemática da constituição das instituições da loucura 
e do louco no estado de Mato Grosso, tendo por destaque espacial Cuiabá. 
Ressalta-se que o louco, no período anterior à Era Vargas, não possuía um 
lugar social eles eram “depositados” na Santa Casa e na cadeia pública local. 
Desse modo, a partir do processo de reorganização da política brasileira, 
foram disseminados no território mato-grossense projetos de construção de 
lugares específicos para doentes mentais.

Ao longo do ensaio A infância rural e seu direito à educação em 
Cuiabá, Thalita Pavani Vargas de Castro (UFMT) e Elizabeth Figueiredo 
de Sá (UFMT) identificam e contextualizam as políticas públicas no 
período do Estado Novo em Mato Grosso, pontualmente em Cuiabá, no 
que tange ao direito da criança habitante do meio rural à educação. Castro 
e Sá se servem da documentação disponível para analisar as representações 
e a materialização de tal direito nesse cenário.

No escrito A cidade (res) significada: a ideologia de modernização 
de Cuiabá no período pós-divisão do Estado de Mato Grosso, Nathália da 
Costa Amedi (SEDUC-MT) parte das proposições de Terry Eagleton 
(1993) para analisar a ideologia presente nos discursos de modernização 
da cidade de Cuiabá no pós-divisão do estado de Mato Grosso, veiculados 
em duas revistas comemorativas do aniversário de Cuiabá, Cuiabá 259, de 
1978 (anterior à divisão do Estado); e Cuiabá 260: início, meio ou fim?, de 
1979 (posterior à divisão), tendo como mote de fundamentação teórica 
o conceito de cultura.

Em Um conto cuiabano: discursos da Fundação Cultural de Mato 
Grosso (1987-1989), Raphaela Rizzieri (UFMT) estuda a atuação da 
Fundação Cultural de Mato Grosso durante a gestão de Sebastião Carlos 
Gomes de Carvalho (1987-1989), cujos discursos e projetos políticos 
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publicados na Revista Monções (1987) são o material de que Rizzieri se 
serve para proceder a sua investigação.

Fecha a segunda parte deste volume o texto Desenvolvimento 
econômico urbano de Cuiabá: economia criativa como ponto de sustentação, 
de Nathália de Pinho Markus (UFMT), que faz uma releitura do processo 
de desenvolvimento urbano da capital de Mato Grosso. Por meio da 
identificação dos problemas urbanos e da apresentação dos planos de 
governos propostos para Cuiabá, Markus traz algumas recomendações 
fundamentadas no modelo da economia criativa, que possibilita a 
otimização das ideias e dos projetos e é ponto de sustentação das ações 
desenvolvimentistas para este século.

Na terceira e última parte, na qual se focalizam as práticas culturais 
e educativas do cotidiano citadino cuiabano, o texto de abertura intitula-
se Olhares sobre Cuiabá: bastidores da produção de um documentário na 
cidade, de autoria de Alexandra Lima da Silva (UERJ), que explora os 
bastidores do processo de produção do documentário Olhares: instituições 
educativas centenárias de Cuiabá. O vídeo foi um dos produtos do projeto 
de pesquisa “Instituições educativas centenárias de Cuiabá: lugares de 
memórias, patrimônio e ensino de história (18582014)”, contemplado 
no Edital Universal FAPEMAT/2014.

Em Palácio da Instrução, um lugar de memória: patrimônio histórico, 
simbólico e funcional em Cuiabá, Nileide Souza Dourado (UFMT), Renilson 
Rosa Ribeiro (UFMT) e José Serafim Bertoloto (UFMT/UNIC) narram a 
trajetória histórica, educacional, funcional e cultural das instituições que 
se serviram do Palácio da Instrução em Cuiabá como lugar de memórias 
desde a sua criação até as que se abrigam na atualidade. Ao adentrarem os 
corredores, salas e pátios do palácio, Dourado, Ribeiro e Bertoloto preten-
dem rememorar a história da cidade, a sua modernização, a transformação 
de sua paisagem urbana.
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No ensaio A cidade e a infância: das brincadeiras nas ruas da capital 
aos bancos escolares, Elizabeth Figueiredo de Sá (UFMT) e Marijâne Silveira 
da Silva (UNIR) analisam as relações da infância com a cidade e a escola no 
viés da história das sensibilidades. Para isso, fazem uso de diferentes fontes, 
como as obras memorialísticas e os relatórios dos intendentes (prefeitos) 
e da diretoria da instrução pública constantes do acervo do Grupo de 
Pesquisa História da Educação e Memória (GEM).

No escrito O rasqueado cuiabano: estudo sobre as interações entre 
paraguaios e cuiabanos na construção da identidade mato-grossense (1864 a 
1940), Silbene Correa Perassolo da Silva (UFMT) investiga as possíveis 
mediações culturais entre a cultura paraguaia e a cultura cuiabana por meio 
da análise do rasqueado cuiabano, considerado um dos ícones da “identidade” 
local, e decifra os legados culturais da guerra por parte de atores sociais e as 
manifestações culturais, bem como o seu papel na construção da memória 
e patrimônio mato-grossense.

No texto A festividade de Nossa Senhora Auxiliadora em Cuiabá-MT, 
Sônia Regina Romancini (UFMT) estuda os festejos em homenagem a 
Nossa Senhora Auxiliadora, nos quais o centro propagador de sua devoção 
é o santuário eucarístico a ela consagrado. Para tanto, Romancini se 
serve da abordagem da geografia humanista, de sorte que, ao investigar a 
intencionalidade da ação humana para compreender o significado social 
do mundo vivido, centra parte de suas abordagens nos laços estabelecidos 
entre os indivíduos e o meio material e expressados nos lugares, insistindo 
na construção social desses indivíduos e tendo em conta aspectos como 
sua carga emotiva, estética e simbólica.

Encerra a coletânea Espaços de cultura no Centro Histórico de Cuiabá: 
algumas reflexões, de Suíse Monteiro Leon Bordest (UFMT) e Luis Augusto 
Passos (UFMT), que tecem ponderações sobre os espaços de cultura no 
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centro histórico da cidade. O ensaio textualiza reflexões hauridas das 
vivências dos autores na pesquisa bibliográfica e de campo, perspectivadas 
pela fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (1971), de quem tomam 
emprestado o conceito de espacialidade dialogando com a fenomenologia 
da paisagem, descrita por Yi-Fu Tuan e categorializada como topofilia e 
topofobia. Nesse sentido, Bordest e Passos apontam a conexão indesligável 
entre o quê e a percepção enquanto força motriz fundante da realização 
da(s) síntese(s) da experiência humana vivida-e-saboreada reflexivamente 
no fenômeno do mundo-vida, que de forma educativa proporciona direção 
para o projeto de vida pessoal e coletivo.

A capa da coletânea prestigia uma das belas telas do pintor e 
indigenista cuiabano Antonio João de Jesus, funcionário aposentado do 
Museu Rondon (UFMT) e estudioso dos temas da cultura local, retratando 
cenas e paisagens do cotidiano da cidade, nas quais o lugar de destaque 
são as ruas e casas do bairro do Porto.

Num magnífico prelúdio a essa obra de múltiplos corações, mentes 
e olhares, temos o prefácio de um historiador encantado pelas histórias e 
memórias cuiabanas, Fernando Tadeu de Miranda Borges (UFMT), que 
faz do seu fazer intelectual um ato de amor por essa cidade tricentenária.

Desejamos a todos os leitores “daqui” ou “de fora” que possam 
conhecer interpretar e apreciar as diferentes formas de viver, trabalhar, 
criar e sentir em Cuiabá, a nossa casa que pede respeito, cuidado e 
solidariedade sempre.

Cuiabá, 8 de abril de 2019.

Os Organizadores
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Parte I
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A CONQUISTA DAS MINAS DO CUIABÁ: 
CONFLITOS, PACTO POLÍTICO E 

GUERRA JUSTA (1719-1748)

Nauk Maria de Jesus

Os povos indígenas com os seus assaltos e correrias resistiram à 
conquista e colonização da fronteira oeste da América portuguesa, onde 
foi fundada a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá.1 A região era 
habitada por inúmeras nações, cujas etnias tiveram seus nomes adulterados 
ou registrados de forma incompleta nos documentos (ROSA, 2003, p. 
36). Dentre esses povos estavam os Payaguá2, que senhoreavam a bacia 
hidrográfica do Paraguai, na qual navegavam as monções que partiam do 
povoado de São Paulo em direção às minas cuiabanas.3

Os Payaguá passavam a vida nos rios e cursos fluviais e em sua 
própria língua se chamavam Evuevi, que significa gente do rio, gente da 
água4. Quando os europeus chegaram, eles já se encontravam estabelecidos 
na bacia hidrográfica do Paraguai e, embora fossem unidos por elementos 

1  Quando a bandeira de Miguel Sutil chegou próximo ao córrego da Prainha, em 1722, 
teve início o Arraial do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, elevado à condição de Vila em 
1727 pelo Governador da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes. A partir 
daqui usaremos Vila Real do Cuiabá.

2  Este texto integra nossas reflexões gerais sobre a guerra justa contra os Payaguá e 
possui pequenas revisões em relação a outras publicações com o mesmo tema, entre as 
quais Jesus (2006; 2007; 2015).

3  Dos estudos desenvolvidos sobre os Payaguá, destacam-se os de Moura (1984), Ma-
galhães (1999), Pressotti (2008), Ganson (1989) e Costa (2003).

4  Chiara Vangelista (2017, p. 156), ao analisar a organização sociopolítica, a arte e o 
artesanato dos Payaguá, problematiza a necessidade de escrever história desse povo e 
seu desaparecimento, “Cabe a nós conhecermos melhor as raízes históricas e culturais 
da sociedade brasileira e paraguaia na região e entregarmos os resultados de nossas 
pesquisas aos que, no futuro, talvez redescubram seu passado payaguá”.
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culturais, se subdividiam em dois grupos intertribais, os Siacuá ou Sigaeco, 
que habitavam a parte Sul, e os Serigué, Payaguá pantaneiros que ocupavam 
as terras inundáveis do Alto Paraguai. Foi durante esse período que eles 
foram transformados em Payaguá (COSTA, 2003, p. 82).

Descritos como ágeis, tinham habilidades náuticas que impressio-
navam os observadores. Sua mais conhecida tática de guerra ocorria nas 
águas dos rios, quando, virando as canoas para baixo, usavam o fundo 
como uma espécie de escudo para se livrarem das balas. Então, rapidamente 
as endireitavam e partiam para o confronto até fugirem navegando com 
muita velocidade (COSTA, 2003, p. 83).

Os Evuevi apareceram na história ocidental após a derrota sofrida 
em 1527. Sebastian Caboto, piloto de Sua Real Majestade Católica, foi 
quem derrotou o grupo de Sigaecos-Payaguá. Anos mais tarde surgiram 
os Serigué-Payaguá, pantaneiros, que realizaram os assaltos nas terras do 
Alto Paraguai. Em 1623 o governo de Assunção obteve êxito na primeira 
guerra punitiva declarada contra eles. Após essa derrota, passaram a ser 
mais cautelosos e evitaram atacar povoados, mas mantiveram os ataques 
fluviais. Em 1740, os Sigaecos-Payaguá assinaram um tratado de paz 
com os castelhanos, estabeleceram acampamento no porto geral de 
Assunção e continuaram senhoreando as águas do Alto Paraguai. (COSTA,  
2003, p. 88).

No início do século XVI, após a morte do nobre Juan de Ayolas pelos 
Payaguá, surgiram as primeiras imagens depreciativas a eles relacionadas. 
Ayolas, junto com os membros de sua expedição, havia sido bem recebido 
no acampamento indígena, mas foi abatido em decorrência de algumas 
tensões. O episódio configurou grande perda para os conquistadores da 
região do Prata, os quais, desde então, passaram a se referir aos Payaguá 
como traidores ou índios de falso coração. (COSTA, 2003, p. 87).
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Essas representações cruzaram os séculos e podem ser encontradas 
nas narrativas produzidas na Vila Real do Cuiabá. Um dos documentos no 
qual elas apareceram com cores fortes é o requerimento do procurador do 
povo da Vila, Bento Roiz, que os caracterizou como “[...] bárbaro inimigo 
e carniceiros bárbaros, que todos os dias nos estão brindando, e ameaçando 
com a morte.” (CARTA..., 25/03/1728). Em outras situações eles foram 
associados a animais, pois proferiam “urros estrondosos e vozes e brados 
como de gente humana” (ANNAES..., 2007, p. 62-63). Essas imagens 
ajudaram a construir um repertório de justificativas para a aprovação da 
realização da guerra justa ocorrida em 1734 na região das minas do Cuiabá.

Os Payaguá eram conhecidos dos padres missionários e autoridades 
da Província do Paraguai e, enquanto essa localidade lidava com a Revolução 
dos Comuneros (1717-1735) e com a deposição do Governador de 
Assunção, Diego de Los Reyes de Balmaceda (1717-1721), aproveitaram 
para atacar as monções que partiam de São Paulo em direção às minas 
do Cuiabá. O Governador foi acusado de má administração, de usar 
o cargo em benefício próprio e de incentivar o ataque aos índios, com 
isso quebrando o acordo de paz estabelecidos com as nações indígenas 
consideradas bravias. Posteriormente, o sucessor de Los Reyes, Martin 
de Barúa, retomou a política de pacificação dos Payaguá, o que não se 
deu mediante intervenção da força militar (que, aliás, sempre se mostrou 
ineficaz), mas por meio da política de liberdade de trânsito desses índios 
nos arredores de Assunção e do estímulo à prática de comércio com a 
população da cidade. Com essas medidas, evitaram-se ataques nas Vilas 
paraguaias e permitiu-se aos castelhanos obterem maiores informações 
sobre a região do Cuiabá, que ia sendo explorada pelos colonos do lado 
lusitano. (MAGALHÃES, 1999, p. 38).
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Com esse trato, os indígenas assumiram uma postura política 
diferente da que havia sido adotada nos séculos anteriores. Ela pode ser 
entendida como uma reordenação cultural na qual os índios procuraram se 
beneficiar do antagonismo existente entre espanhóis e portugueses. Desse 
modo, eles redimensionavam a sua organização e mantinham a autonomia 
social, econômica e política do grupo. (MAGALHÃES, 1999, p. 120-123).

Além disso, segundo Magna Lima de Magalhães (1999), ao atacarem 
as monções, pilhando mercadorias, escravos e livres para serem negociados 
na Província de Assunção, eles se constituíram em agentes que atuavam 
em uma espécie de corredor comercial entre Cuiabá e Assunção. Havia 
uma concatenação entre a atividade comercial praticada pelos Payaguá e 
a manutenção do ethos de canoeiros autônomos: realizada de forma quer 
pacífica quer violenta, os índios dispunham dos alimentos necessários à 
complementação da dieta e obtinham artigos importantes, como metais 
(prata e ferro), plumas, mantas, entre outros, que se tornaram essenciais 
em face do avanço da colonização. Esses produtos posteriormente eram 
trocados com outros grupos indígenas (como os Guajarapo, Chané e os 
Mbayá), principalmente do Alto Paraguai, e com os assuncenhos. Com os 
ataques às monções, eles, além de se estabelecerem no comércio, também 
se reafirmaram perante os colonos que se dirigiam para as minas de 
ouro do Cuiabá.

Essa movimentação resultou em mortes de vários indígenas, negros, 
brancos e mestiços, em saques e na guerra contra os Payaguá, por meio da 
qual, tal como justificada pelas autoridades locais e reinóis, se asseguraria o 
domínio do território, na verdade passível de ser alcançado com a liberação 
das rotas fluviais, da conservação da Vila e seu termo e do povoamento.
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Guerra justa: liberação da rota fluvial e escravidão indígena

O primeiro ataque empreendido pelos Payaguá registrado nos Annaes 
do Senado da câmara do Cuyabá (2007) refere-se ao ocorrido na barra do 
Xané em 1725 contra as canoas que se dirigiam com fazendas e escravos 
para o então Arraial do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Os moradores, que, 
segundo o cronista José Barbosa de Sá, residente na Vila Real do Cuiabá no 
século XVIII, não sabiam de qual etnia eram e buscaram informações com 
os índios domésticos, de acordo com os quais se tratava dos Payaguá, gentios 
de corso, que não tinham morada certa e viviam das águas, sustentando-se 
de caça pelo rio Paraguai abaixo e pantanais adjuntos.

Também foram registrados na referida obra outros dezoito assaltos 
contra não indígenas entre os anos de 1725 e 1786, dos quais pelo menos 
dois envolveram pessoas que estavam pescando ou salgando peixes (1731 e 
1753); um ao sítio de João de Oliveira, na passagem do Paraguai (1744); e 
os demais a viajantes que seguiam nas monções ou fora delas. Os Payaguá 
não chegaram a atacar a Vila Real do Cuiabá (JESUS, 2015, p. 306).

Em 1730 e 1731 foram organizadas expedições e em 1734 foi 
deflagrada guerra contra esse povo, que foram vencidos. Os Payaguá 
foram acusados de provocar o abandono das minas pelos moradores e a 
perda de cabedais, bem como de impedir a navegação. Por outro lado, as 
razões encontradas para as investidas dos índios e às reações a elas dividiam 
as opiniões. A esse respeito, o Governador Rodrigo César de Menezes 
destacou que os ataques foram fruto do descaso e da falta de atenção com a 
conservação das minas por parte de seu sucessor, Antonio da Silva Caldeira 
Pimentel (CARTA..., 01/01/1732 apud MORGADO et al., 2007, p. 80). 
Tal posição parece ter sido referendada pelo sucessor deste, Antonio Távora, 
condutor da organização da guerra de 1734.
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Em defesa própria, César de Menezes também declarou que, além 
de ter tomado cuidado com as minas durante a sua gestão, incentivou a 
formação de roças e fazendas nas margens dos rios pelos quais navegavam, 
a fim de garantir a produção de mantimentos para abastecer os viajantes 
até as minas; propôs uma forma de organização das monções para evitar 
os assaltos indígenas; e optou por não levantar fortificação, por causa 
das frequentes diligências e das viagens fluviais realizadas (CARTA..., 
01/01/1732 apud MORGADO et al., 2007, p. 80). Estendendo-se em 
suas elucidações, o Governador ponderou que essas providências teriam 
evitado os encontros dos viajantes com os índios, que se retiraram “[...] 
terra dentro com o terror de ser castigado, e destruído, como fiz praticar e se 
continuasse com a mesma providência, não teria aquele bárbaro a resolução 
de atacar as nossas tropas.” (CARTA..., 01/04/1732 apud MORGADO 
et al., 2007, p. 87). Ademais, ele justificou que os Payaguá promoviam 
ataques apenas quando não havia muitas pessoas reunidas, pois o “[...] que 
infesta a passagem do rio Paraguay e Porrudos é da nação Payaguazes, que 
usa canoas e não costumam entender com os nossos sem ter muito desigual 
partido [...].” (CARTA..., 01/04/1732 apud MORGADO et al., 2007, 
p. 87). Da leitura desses excertos depreende-se que, para Rodrigo César 
de Menezes, a conservação das minas e o afastamento do povo indígena 
seriam garantidos por meio da povoação do território.

De acordo com o Governador, o seu sucessor, como dito há pouco, 
ignorou as as suas ações e as tropas ficaram proibidas de se dirigirem 
até as minas entre os anos de 1728 e 1729, o que teria desanimado os 
moradores que fizeram roças no caminho, provocado o abandono das 
minas, aumentado a penúria e ocasionado novos ataques, como o ocorrido 
em 1730 (CARTA..., 02/02/1732 apud MORGADO et al., 2007, p. 82, 
87). Essas acusações evidenciam os conflitos entre os dois Governadores 
e o interesse de Rodrigo César de Menezes em ressaltar seus serviços ao 
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Rei, pois o bom governo poderia resultar em seu crescimento na carreira 
administrativa.

De todo modo, a guerra justa de 1734 contra os Payaguá foi 
defendida por moradores e autoridades naquele começo de século. Adotada 
no Brasil desde o século XVI, a noção de guerra justa tem sua origem no 
período da reconquista da península ibérica e nas lutas entre “cristãos e 
infiéis” (mouros). As causas legítimas desse tipo de embate eram a recusa à 
conversão ou o impedimento da propagação da fé, a prática das hostilidades 
contra vassalos e aliados portugueses e a ruptura de pactos celebrados. 
Nas discussões sobre os ataques dessa natureza, a salvação das almas e 
a antropofagia também apareciam como motivos para a sua realização 
(OLIVEIRA, 2014, p. 185-186).

Na acepção de Beatriz Perrone (1992, p. 125), a preexistência 
de hostilidade por parte dos indígenas, tal como invocada em diversos 
documentos, foi o principal motivo da guerra. Sendo assim, os moradores, 
precisando provar tal fato, descreviam a fereza, a crueldade e a barbaridade 
dos gentios. No entanto, tudo levava a crer que muitos desses inimigos 
foram construídos pelos colonizadores que, buscando obter braços para as 
suas fazendas e indústrias, viam na guerra a possibilidade de escravização 
lícita dos indígenas. Com essa suspeita, a Coroa chegou a proibi-la, assim 
como a escravidão indígena.

Na Lei de 9 de abril de 1655 dois tipos de guerras justas foram 
distinguidos: a defensiva e a ofensiva, e a diferença entre elas se referia à 
autoridade de quem as poderia declarar: a primeira cabia ao Governador, 
enquanto a segunda era atribuição do Rei. Para deflagrar a guerra defensiva, 
o Governador deveria justificá-la mediante a apresentação de devassa 
realizada pelo ouvidor, na presença do maior número de testemunhas, 
e certidões dos missionários que assistiam nas aldeias e terras invadidas. 
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Essa documentação poderia ser elaborada durante o período de duração 
da guerra. Já a guerra ofensiva exigia que os documentos, pareceres dos 
missionários e dos ouvidores, fossem preparados antes de sua deflagração, 
pois, caso contrário, ela não aconteceria. Os registros documentais deveriam 
ser enviados ao Reino para ser examinada e determinada a justiça da guerra. 
A desobediência a esse trâmite implicaria na libertação dos índios cativados 
durante o confronto (SOUZA E MELLO, 2010, p. 85-86).

Diversas foram as leis referentes à escravidão indígena postuladas 
entre os séculos XVI e XVIII, das quais não constavam confusões nem 
ambiguidades por terem sido pautadas nas linhas gerais da colonização 
(GARCIA, 2014, p. 325). A legislação indigenista colonial assentava-se 
no binômio índios aliados e inimigos e legislava ora sobre um, ora sobre 
outro. Além disso, previa que a escravidão não era lícita apenas para os 
considerados hostis, pois havia o risco de serem feitos escravos aqueles índios 
que fossem comprados ou “resgatados” para serem salvos. Os indivíduos 

“presos a corda” eram considerados cativos desde a promulgação da Lei de 
1587, premissa que foi retomada no Regimento de 1603, na Lei de 1611, 
na Provisão régia de 1653, no Alvará de 1688 e em outros documentos 
legais. Aqueles que praticassem os regastes podiam se servir dos resgatados, 
mas deveriam convertê-los e civilizá-los (GARCIA, 2014, p. 325 e ss.).

No confronto com os Payaguá, os passos da guerra ofensiva parecem 
ter sido cumpridos. Na ordem régia que a aprovou, foram mencionadas 
a morte do ouvidor no ataque à monção, no ano de 1730, e a suposição 
de que os indígenas eram ajudados pelos índios dos padres castelhanos 
da companhia. Então, o Rei ordenou que a armada fosse organizada, 
embarcações fabricadas e homens convocados; que os gentios e demais 
nações confederadas que ajudavam a hostilizar os não índios fossem atacados 
em seus próprios alojamentos, que deveriam ser queimados e destruídos para 
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a ação servir de exemplo; e que fossem mantidos em cativeiro todos aqueles 
que fossem feitos prisioneiros até serem repartidos entre os interessados 
(CARTA..., 05/03/1732 apud CANAVARROS et. al., 2009, p. 55).

Evidencia-se nessas circunstâncias de guerra a multiplicidade de 
atores atuando na região, como as autoridades reinóis e locais, muitos 
voltados para o objetivo comum de garantir o livre comércio, a conservação 
das minas e o fim dos povos que punham obstáculos a essas ações. Nesse 
contexto, os Payaguá, que resistiam às investidas dos colonos e de outros 
povos nativos, com os quais viviam em conflitos.

Conforme Tamar Harzog (2018, p. 174), “[...] a guerra era uma 
forma de produzir a paz e a quebra da paz produzia a guerra. No interior da 
América do Sul a paz e a guerra estavam em constante alternância”. A autora 
acrescenta que ambas as circunstâncias eram consideradas instrumentos 
legítimos dos quais portugueses e espanhóis5 se serviam em certas situações, 
locais, períodos e motivos. Nessa perspectiva, aos indígenas considerados 
bárbaros e insubmissos impunha-se a guerra; àqueles vistos como capazes 
de se acomodar ao colonialismo propunha-se a paz.

Essa distinção entre índios bravios e mansos foi definida a partir 
dos usos que se fazia deles na sociedade colonial e não com base nas 
características inerentes aos indígenas. Para a Coroa, essa foi também 
uma forma encontrada para justificar o uso de sua força de trabalho 
nos empreendimentos coloniais e particulares. Nesse sentido, os hostis 

5  Nos territórios espanhóis não existiam mecanismos formais que autorizassem a guerra. 
A violência contra os índios estava teoricamente banida desde meados do século XVII, 
quando a instrução régia determinou aos seus agentes que passassem da “conquista” 
para a pacificação”. No entanto, na prática, campanhas identificadas como guerras 
justas foram realizadas e produziam a expropriação e a escravização dos indígenas. As 
campanhas denominadas correrias, entradas ou expediciones eram normalmente orga-
nizadas localmente e às vezes seguiam recomendações das juntas locais (HARZOG, 
2018, p. 173).
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representavam possibilidades de escravização e de aumento no número 
de cativos indígenas (GARCIA, 2014, p. 323).

De acordo com esse esquema classificatório, aos Payaguá, Caiapó e 
Bororo recomendou-se a guerra; aos Pareci, a paz. O fato de estes terem sido 
considerados mansos não significou que tinham ficado livres do cativeiro, 
pois vários documentos foram emitidos proibindo sua escravidão. Por sua 
vez, os Guaicuru apareciam como povos passíveis de estabelecer alianças em 
diferentes momentos do setecentos mesmo eles tendo se aliado aos Payaguá.

Essa distinção foi um dos pontos apresentados pelo Governador de 
São Paulo, Antonio Luís de Távora, no Regimento n. X de 1733 (30/08/1733 
apud CANAVARROS et. al., 2009, p. 93-94) o qual consubstanciava uma 
versão mais aprofundada das determinações da carta régia sobre a guerra aos 
Payaguá. O documento era constituído por vinte e seis itens e foi enviado 
para a Vila Real do Cuiabá. Desses itens, três não tratavam diretamente 
da guerra, mas da proibição da entrada de qualquer pessoa nas terras de 
Castela, das cobranças de pagamentos e da saída de ourives da Vila. Os 
demais versavam sobre as funções dos comandantes, dos armamentos, da 
construção de embarcações, da participação de moradores na organização 
da armada e do cativeiro dos índios.

O item vinte e quatro tratava do objetivo da diligência, “[...] destruir 
inteiramente todo o Gentio Payaguazes, e os seus confederados procurando 
por todos os meios mais eficazes lhe não escapem nenhuns [...]”, desse 
modo ficando a navegação “[...] da monção do Cuiabá desimpedida, que é 
a principal causa porque se manda fazer esta expedição”. A importância da 
liberação dos caminhos fica evidente em outras passagens do documento.

Vale lembrar que até 1736 as expedições fluviais foram o único 
meio para se chegar e sair das minas cuiabanas e que existiam pressões para 
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a abertura de um caminho terrestre que ligasse Cuiabá a Goiás. Isso, a 
ponto de um dos interessados nessa empreitada, Bartolomeu Paes de Abreu, 
ter argumentado que a conquista dos Payaguá era incerta e resultaria em 
muitas despesas, pois, para ele, esses indígenas eram “[...] os muros que 
fecham as Minas do Cuiabá, para delas não sair para a Coroa de Castela 
ouro algum, nem pessoa que por dívidas ou crime se queria ausentar das 
justiças de V. Majestade [...].”; e, por isso, foi favorável à conservação dos 
índios nos seus domicílios e que a navegação no rio Paraguai fosse proibida. 
(REPRESENTAÇÃO de Bartolomeu Paes de Abreu...).

Conforme o citado regimento do Governador de São Paulo, a guerra 
foi recomendada aos Payaguá, Caiapó e Bororo do Morro, que, juntamente 
com seus aliados, deviam ser retirados de cena porque circundavam a Vila 
e seu termo e, na opinião das autoridades, impediam a entrada e a saída 
de pessoas e mercadorias e o desenvolvimento das atividades agrocriatórias, 
bem como provocavam a morte ou roubo da escravaria.

As questões da escravidão foram referidas em quatro itens do 
documento régio, nos quais ficou estabelecido que os índios prisioneiros 
fossem mantidos cativos e o comandante permanecesse atento no momento 
da partilha, o que deveria se dar de forma igualitária entre os participantes 
da expedição e evitaria o “descaminho” dos gentios. Os presos de guerra 
deveriam ter seus nomes, idades, nações e sinais registrados em dois livros 
enviados pelo Governador, procedimento extensivo aos nomes das pessoas 
a quem eles fossem entregues e vendidos. Acerca da legalidade do cativeiro 
indígena, o Governador se amparou na Lei de setembro de 1611e não na 
posterior, de 1688 (REGIMENTO..., 30/08/1733 apud CANAVARROS 
et. al., 2009, p. 91).

A prática do cativeiro nas minas cuiabanas antecedia a guerra justa, 
afinal nunca é demais lembrar que a entrada dos paulistas na região esteve 
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relacionada ao aprisionamento de índios para a escravidão e que indígenas 
de diferentes etnias, na condição de escravos, contribuíram na constituição 
da Vila e seu termo.

A complexidade dessas relações e a promoção da guerra revelam 
diferentes atores, ações e interesses. Dentre os agentes envolvidos, ainda 
destacamos os índios “Cavaleiros”, citados no regimento, os quais se 
encontravam na Vila, sendo um deles o filho do cacique, que servia a casa do 
brigadeiro regente Antonio de Almeida Lara. O Governador recomendava 
que índios dessa nação fossem devolvidos ao seu povo, inclusive o filho 
do cacique, caso desejassem resgatá-lo em troca da entrega dos Payaguá 
(REGIMENTO..., 30/08/1733 apud CANAVARROS et. al., 2009, p. 91).

Observamos que na década de 1730 Antonio de Almeida Lara 
liderou uma armada contra os Payaguá e acima do distrito dos Guaicuru 
encontrou um grupo de índios a quem propôs amizade e negócios. 
Alguns se aproximaram em paz e foram levados pelo brigadeiro para a 
Vila (ANNAES..., 2007, p. 65). Possivelmente, foi essa a circunstância de 
captura do filho do cacique.

Infelizmente não encontramos documentos com registros dos 
indígenas que foram levados para a Vila e os que lá foram feitos prisioneiros 
na guerra justa de 1734, nem sobre as pessoas a quem foram entregues e 
o destino dado a a elas. Contudo, ainda que incipientes, essas referências 
são indicativas da existência de indígenas no espaço urbano. Como observa 
Gloria Kok (2017, p. 692), apesar de as relações entre indígenas, brancos 
e negros na fronteira oeste terem sido predominantemente marcadas pela 
violência e por guerras coloniais, elas propiciaram outros processos culturais. 
Logo, o impacto da colonização não se reduziu à dizimação, já que novas 
sociedades e identidades indígenas e mestiças surgiram na zona de contato.
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Por ora, ressaltamos que a guerra justa contra os índios Payaguá 
fazia parte da política indígena colonial e foi adotada, no século XVIII, 
na fronteira oeste. Aprovada pelo Rei e organizada pelo Governador de 
São Paulo e autoridades da Vila Real do Cuiabá, teve como objetivo 
principal garantir o domínio do território e a liberação dos caminhos, com 
a consequente retirada dos Payaguá, evitando-se, assim, o abandono das 
minas. Esse domínio passava também pela defesa das roças e fazendas que 
compunham a paisagem rural, cujos produtos cultivados asseguravam o 
abastecimento das monções, da Vila e seu termo. Nesse sentido, a relação 
entre o aumento das correrias e os assaltos indígenas, a expansão e ocupação 
do território e guerras precisam ser investigadas.

Partilha e cativeiro dos Payaguá

Duzentos e sessenta seis índios foram presos e seiscentos foram 
mortos na guerra justa de 1734. Segundo o relato do cronista José Barbosa 
de Sá (1975, p. 35), os soldados apresentaram os indígenas capturados ao 
comandante, que logo os repartiu entre os cabos e as pessoas mais ilustres. 
Dos rendimentos dos quintos dos índios cativos foram remetidos para São 
Paulo 4. 394$320 contos de réis.

Os homens e mulheres Payaguá presos e “partilhados” possivelmente 
se tornaram domésticos, remeiros, guias, mineiros e lavradores. Em 
1737, o ouvidor da Vila do Cuiabá, João Gonçalves Pereira, informou 
ao Governador da capitania de São Paulo que no local viviam Bororo, 
Payaguá, Pareci e Guató. Um ano depois, o ministro do Rei publicou um 
edital recomendando moderação no aprisionamento dos índios, exceto 
dos Payaguá. Em 1740 contavam mais de dois mil administrados, o que 
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correspondia a 35% da população da Vila Real do Cuiabá e seu termo 
(ROSA, 2003, p. 37).

Com a Lei de 08 de maio de 1758, que declarava livre e isento 
de cativeiro todo e qualquer índio do Estado do Brasil, o Governador 
da então capitania de Mato Grosso (1748), Antonio Rolim de Moura, 
ordenou ao capitão-mor da Vila Real do Cuiabá que fossem colocados em 
liberdade todos aqueles que tinham sido presos por meio da guerra justa 

“[...] e dados por cativos, assim se conservarem ou houverem sido vendidos 
como tais.”. Também determinou que todos os “índios e índias Payaguá” 
ou de outra qualquer nação fossem apresentados ao capitão-mor e, na 
presença de algumas pessoas, declarados forros e livres de todo cativeiro a 
partir daquela data. Consequentemente, os indígenas poderiam escolher a 
casa, a pessoa com quem desejassem morar, então “como administrador”, 
ou seguir para a Missão de Santa Ana. Fato é que caberia ao capitão-mor 
levá-los para onde escolhessem, orientando-os a que não ficassem com seus 
ex-senhores, a menos que demonstrassem o desejo de não se separarem 
deles (JESUS, 2015, p. 314). Apesar da legislação proibir a administração 
dos índios, Jovam Vilela da Silva (1995, p. 275) assegura que a prática 
sertanista de manter os indígenas em propriedades particulares continuou 
existindo na segunda metade dos setecentos, acrescentando que eles eram 
vendidos em praças públicas.

No ano de 1785, por ocasião da visita eclesiástica à Vila, vários 
indígenas foram acusados de práticas desviantes, dentre eles, o Payaguá 
Luís, que vivia com a mulher, Bárbara de tal, parda, acusada de adultério. 
Conforme as denúncias, ela mantinha relacionamento com Joaquim 
Garcia, pardo, forro, solteiro. Por viverem os três em um sítio, o visitador 
acreditava que Luís sabia do fato e o consentia. (JESUS, 2015, p. 314).
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Em face de todo o exposto até este ponto do texto, consideramos 
cumprido o objetivo primeiro de evidenciar alguns indícios sobre os 
destinos de índios feitos cativos e residentes na Vila e seu termo e sobre a 
existência de um comércio de venda, troca e aluguel de escravos indígenas 
pagos com ouro. Nesse contexto, ressaltamos que tais indivíduos, homens 
e mulheres, foram, na maioria das vezes, genericamente denominados 
índios ou administrados. Esses aspectos estão abertos à pesquisa, bem 
como o sentido de “descaminho” de índios, apresentado no regimento 
do Governador de São Paulo. Afinal, pertinente é a crítica feita por João 
Pacheco de Oliveira: “[...] os estudos centram-se na legislação, sem mostrar 
como as normas se traduziam em práticas.” (OLIVEIRA, 2014, p.191).

Apesar do confronto de 1734 ser o mais referenciado na bibliografia 
sobre o assunto, verificamos que outros aconteceram no decorrer do 
setecentos à medida que o território foi sendo ocupado por luso-brasileiros 
e atividades econômicas foram sendo desenvolvidas. Falta-nos saber quais 
objetivos moveram as demais guerras ocorridas na capitania de Mato 
Grosso e o que se esperava delas. Pelo menos sabemos que, com a de 
1734, contra os Payaguá, quando as minas do Cuiabá ainda pertenciam 
à jurisdição da capitania de São Paulo, buscava-se bloquear os assaltos 
indígenas, exterminar seu povo e escravizar os que se rendessem, com isso 
se assegurando o domínio do território.
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O OURO QUE SE TRANSMUTOU EM 
CHUMBO: PRIMEIRO EPISÓDIO DE 

CORRUPÇÃO NAS MINAS DO CUIABÁ

Elizabeth Madureira Siqueira

O cenário colonial da capitania de São Paulo

A trajetória de Mato Grosso está intrinsecamente ligada à história 
da capitania de São Paulo nos primeiros 29 anos (1719 a 1948). Fruto 
do avanço bandeirante rumo ao oeste, as Minas do Cuiabá, datadas de 
1719, como rezou o aranzel de sua fundação (ANNAES..., 2007, p. 42), 
foram incorporadas à distante capitania de São Paulo, passando a integrá-la 
enquanto porção nobre, na medida em que esse território oestino fronteiriço 
se prestou à mineração de ouro quando a atividade nas Gerais já apresentava 
sintomas de arrefecimento. Para as minas cuiabanas foi atraída, logo após 
as primeiras notícias, uma grande quantidade de forasteiros em busca de 
enriquecimento rápido.

De 1719 até 1726 esse território mineiro foi incorporado à Coroa 
portuguesa e, portanto, tornou-se dependente de suas leis no que toca à 
administração. Em razão da grande distância do Planalto de Piratininga, a 
produção aurífera das Minas do Cuiabá e sua população de administradores 
e forasteiros certamente deveria merecer um olhar mais acurado por parte 
do governo de São Paulo. Assim, em meados do ano de 1726 o então 
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Capitão-General Rodrigo César de Meneses resolveu transferir residência 
para a região de Cuiabá, ali chegando no final do citado ano.

Com a presença da autoridade máxima da capitania de São Paulo, 
à qual as minas cuiabanas estavam adstritas, o arraial do Cuiabá foi alçado 
à categoria de vila em 1º de janeiro de 1727, passando a se denominar 
Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Para ali foram transferidos 
diversos cargos administrativos, bem como nomeados o ouvidor e juízes 
ordinários. Foi instituído e instalado o Senado da Câmara de Cuiabá, com 
seus vereadores, tendo sido também erguido o pelourinho, símbolo do 
poder metropolitano na região.

A presença de Rodrigo César, a exemplo do que aconteceria mais 
tarde por ocasião da transferência da Família Real para o Rio de Janeiro, 
em 1808, significou que Cuiabá passou a ser a sede oficial do governo da 
capitania de São Paulo, aliás, de grande extensão, uma vez que abrangia 
parte dos atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 
até porção do Paraná, excetuando Minas Gerais, já tornada independente. 
Esse evento atraiu um olhar mais acurado da Coroa portuguesa, pois o 
território mineiro recém-descoberto exigia fiscalização especial por se 
posicionar na fronteira extrema da porção oeste, avizinhando-se das regiões 
colonizadas pelos espanhóis.

Vale lembrar que, naquele período, ainda vigia o Tratado de 
Tordesilhas (1494), o que consignava indecisão quanto ao pertencimento 
das Minas do Cuiabá a Portugal, o que veio a se confirmar somente em 
1750 com o Tratado de Madri, cujo princípio do uti possidetis determinava 
que as porções ocupadas e povoadas continuassem sendo de posse e de 
direito de cada coroa. Nessa medida, a transferência de Rodrigo César de 
Meneses da vila de São Paulo de Piratininga para Cuiabá foi estratégica, 
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fazendo ali florescer uma vila organizada e cuja população deveria ser 
assentada espontaneamente e estimulada a ali permanecer, garantindo os 
territórios para Portugal.

Sobre esse aspecto, Luís Henrique Menezes Fernandes (2011, p. 
131) considera: “Assim, a nomeação de Rodrigo César de Menezes ao cargo 
de governador da nova capitania de São Paulo vincula-se a essa conjuntura 
de descobrimentos auríferos em regiões de soberania duvidosa”.

A permanência de Rodrigo César nessa porção oestina do território 
colonial teve como objetivo propiciar a reprodução da máquina adminis-

trativa lusitana naquele espaço específico e obter melhor conhecimento 
de sua população, necessidades e reivindicações. Por isso ele recebia em 
sua residência os membros do Senado da Câmara, os quais levavam até o 
capitão-general os principais problemas e dificuldades a serem solucionados, 
como a insegurança em face dos permanentes ataques indígenas, além dos 
casos de constantes contrabandos e desvios de tributação, exigindo dele o 
conhecimento dos possíveis roteiros dos descaminhos.

Antes de decidir como faria sua viagem até as Minas do Cuiabá, 
Rodrigo César, logo que assumiu o governo de São Paulo, já havia projetado 
a abertura de um caminho por terra passando por Goiás, porquanto 
desconhecia e até mesmo temia a viagem fluvial que do rio Tietê ia dar no 
Cuiabá. Porém, essa empreitada não frutificou a tempo, e ele se decidiu pelo 
roteiro monçoeiro, não sem antes estampar um quadro das dificuldades 
desse tipo de viagem:

Já representei a Vossa Majestade por vezes que de 
Povoado1 até as mesmas minas se vai pelo dito Rio 
em canoas com grande risco pelas muitas cachoeiras 
de pedras que em todo ele há, e como semelhantes 

1  Denominação da sede da capitania de São Paulo.
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embarcações não tem quilha e passam com tanto risco, 
e em partes é preciso levarem-nas aos ombros, por cuja 
razão se fazem tão pequenas que apenas pesam cada 
uma cinquenta ou sessenta arrobas, entrando neste 
peso três ou quatro pessoas, que é o mais que podem 
levar, e nestes termos se deixa conhecer não tem o 
rio capacidade para diferentes embarcações, em cuja 
viagem se costuma gastar seis e sete meses e às vezes 
mais conforme, a correnteza das águas, com grande 
descômodo porque para o sustento se não pode levar 
todo o necessário pelo dilatado da viagem que se não 
pode fazer mais breve por ser preciso sustentarem-se 
os homens da caça do mato, que apenas não passa de 
antas, macacos, e cobras, dando muitas graças a Deus 
quando as acham, não sendo menor o prejuízo que 
causam as doenças que continuamente se encontram 
naquele sertão. (CARTA..., 26 ago. 1724, p. 82-85).

Sua expedição, composta de 308 embarcações e uma tripulação 
de 3.000 pessoas, entre trabalhadores, comitiva e autoridades, chegou a 
Cuiabá em novembro de 1726, ali permanecendo até 1728, ocasião em 
que retornou a São Paulo, haja vista o governo português ter nomeado 
seu sucessor, Antônio da Silva Caldeira Pimentel.

O perfil dos paulistas: um desafio a vencer – Amador Bueno de Ribeira

Os paulistas, em decorrência da união das coroas ibéricas (1580-
1640), já haviam dado provas incontestes da liberdade com que agiam na 
porção colonial da capitania de São Paulo e de suas andanças pelos sertões, 
tendo sido um exemplo disso o desejo não realizado de fazer Amador 
Bueno o rei de São Paulo.

Amador Bueno de Ribeira foi uma importante personalidade em 
São Paulo de Piratininga nos primeiros tempos da localidade. Filho do 
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espanhol Bartolomeu Bueno, dito O Sevilhano, foi um carpinteiro da Ribeira 
de Sevilha que veio para o Brasil na armada de D. Diego Flores de Valdez, 
já em 1616 já era vereador naquela vila. Sua mãe, Maria Pires, descendia, 
pela linha paterna, de portugueses da região do Porto, tendo a mesma 
descendência mameluca, por ter sido originária do cacique Piquerobi, de 
Ururaí. Assim, Bartolomeu  Bueno tinha sangue indígena em suas veias.

Quando D. João IV de Bragança assumiu o trono de Portugal, no 
ano seguinte, 1641, Amador foi aclamado rei em São Paulo, amparado 
politivamente por um partido composto por

[...] influentes e ricos castelhanos, liderados pelos ir-
mãos Rendon de Quevedo, Juan e Francisco Rendón 
de Quevedo y Luna naturais de Coria, partido ao qual 
ainda pertenciam D. Francisco de Lemos, da cidade 
de Orens; D. Gabriel Ponce de León, de Guaira; D. 
Bartolomeu de Torales, de Vila Rica do Paraguai, 
D. André de Zunega e seu irmão D. Bartolomeu de 
Contreras y Torales, D. João de Espíndola e Gusmão, 
da província do Paraguai, e outros que subscreveram 
o termo de aclamação, a 1º de abril de 1641. (BAR-
TOLOMEU BUENO DE RIBEIRA, jun. 2018).

Mesmo não desejando aceitar a união ibérica e especialmente a 
aclamação de D. João IV à frente de ambas as coroas, o segmento hispânico 
se rebelou a 3 de abril de 1641, em São Paulo de Piratininga, propondo a 
aclamação de Amador Bueno como rei de São Paulo, o que se configurava 
numa declaração explícita de independência do comando lusitano.

              

https://pt.wikipedia.org/wiki/1641
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Dizia Afonso Taunay (1958, p. 631) ao descrever o momento:

Oferecem o trono ao sogro, ele próprio filho de 
espanhol e homem do maior prol em sua república 
pela inteligência, a fortuna, o passado de bandeirante, 
o casamento, os cargos ocupados.

[...]

Desceram à praça fronteira o prelado e sua 
comunidade, procurado convencer os manifestantes 
que deviam abandonar o intento que os congregara. 
[...] Arrependidos do seu desacordo, resolveram os 
aclamadores aderir ao movimento restaurador do 1º 
de dezembro de 1640. E assim foi que D. João IV 
solenemente reconhecido soberano dos paulistas, a 3 de 
abril de 1641, num gesto esplêndido de solidariedade 
lusa, do qual a unidade do Brasil imenso viria valer-se 
pelo alargamento extraordinário de sua área.

No entanto, Amador Bueno, que contava 70 anos de idade, recusou, 
dando vivas ao rei de Portugal, D. João IV, a despeito do desapontamento 
dos que propuseram o rompimento, a exemplo de D. Francisco Mateus de 
Rendon, D. João Mateus Rendon (genros), D. Francisco de Lemos e seus 
dois filhos, D. Gabriel Ponce de León, D. Bartolomeu de Torales e seus 

Foto 1: Amador Bueno Foto 2: Aclamação de Amador Bueno

Fonte: WIKIPEDIA, 2018.
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três filhos, D. Andrés de Zuñega, Bartolomeu de Contreras e João Espínola, 
além de muitos bandeirantes paulistas (AMADOR BUENO, jun. 2018).

Cidadão de posses e considerado um dos principais “homens 
bons” da capitania de São Paulo, Amador Bueno, além de próspero 
agricultor, ocupou os cargos de provedor e contador de Fazenda Nacional 
na capitania paulista, o que demonstrou seu círculo de influência perante 
a Coroa portuguesa.

Desmonte dos comandos setoriais da colônia: o caso dos Irmãos Leme

Rodrigo César de Meneses era um funcionário de carreira no 
staff da corte portuguesa. Nascido em 11 de julho de 1876, descendia de 
uma família de servidores do Império português, de cujas redes de poder 
participavam ativamente. Seu pai, Luís César de Meneses, foi alcaide-mor de 
Alenquer, alferes-mor de Portugal, governador do Rio de Janeiro e capitão-
general de Angola e da Bahia, o que fez o filho reproduzir muitos passos 
de seu percurso. Do lado materno, sua linhagem era igualmente extensa: a 
progenitora, Mariana de Lencastre, era irmã de Vasco Fernandes César de 
Meneses, primeiro Conde de Sabugosa, o qual ocupou os cargos de vice-
rei da Índia de 1721 a 1727 e, depois, de vice-rei do Brasil, entre 1720 e 
1735; e era prima de Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, que 
governou Pernambuco (1689-1690) e logo depois foi nomeado governador-
geral do Brasil (1690-1694). Tratava-se, portanto, de família de posses e 
consideração no interior da administração portuguesa e na brasileira.

Rodrigo César de Meneses tomou posse do governo de São Paulo 
em 5 de setembro de 1721, tendo sido o primeiro governador da capitania 
paulista após seu desmembramento de Minas Gerais, em 1720. Ao chegar 
à capitania, o novo capitão-general percebeu que os paulistas procediam 



47

Cuiabá 300 anos 

independentemente das normas estabelecidas pela corte lusitana: “[...] 
e como na América se vive com toda a soltura, e os Paulistas com mais 
liberdade que todos [...].” (OFÍCIO..., 29 out. 1723).

Esse governador ficou famoso pela determinação em impor o poder 
metropolitano no interior das colônias. No caso da capitania de São Paulo, 
ele percebeu que as forças de mando e comando paralelas faziam frente a 
sua missão como representante da Coroa portuguesa. Foi o caso dos irmãos 
Lourenço e João Leme, grandes líderes de São Paulo e das minas cuiabanas, 
abastados e munidos de muitas armas, escravos e inúmeros índios.

Antes de investir pessoalmente contra os Leme, Rodrigo César 
alertou o rei sobre o perigo de manter paulistas no comando e na direção 
dos empreendimentos coloniais na fronteira oeste, especialmente nas 
Minas do Cuiabá. Embora reconhecesse o valor dos paulistas na dilatação 
da fronteira e na descoberta de novas minas, ele entendia que essa ação 
bandeirante gerara um nicho de poder paralelo ao metropolitano, acerca do 
que também advertiu o rei de que o temor pelos Leme era frequente entre 
os mineiros e povoadores das minas pressionados que eram para cumprir as 
diretrizes pressão da qual desejavam se livrar da opressão. Mesmo oscilando 
entre a premiação e o castigo, Rodrigo César assim relatou ao rei:

Senhor

A experiência tem mostrado que só os Paulistas foram 
os que têm feito descobrimentos pela sua capacidade e 
largo conhecimento que têm destes sertões, e porque 
no que novamente fizeram do Cuiabá se acham 
muitos dos principais desta Capitania, e quase todos 
oposição conhecida aos filhos do Reino, que me foi 
preciso valer-me de todos aqueles meios que pudessem 
concorrer para o sossego de todos, não me valendo 
de força, nem de poder, não só porque aqui a não 
tinha por falta de Soldados, mas porque a distância 
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o não permitia, e em tais casos costuma aproveitar 
mais o modo e indústria do que a mesma força, tenho 
conhecido conservarem-se até aqui com boa união, o 
que não deixa de ter sido um grande serviço a Vossa 
Majestade, assegurando-lhes que Vossa Majestade não 
só os honraria, mas premiaria, e como os principais 
que se acham naquelas Minas, sendo os Autores do 
descobrimento delas Fernão Dias Falcão, Lourenço 
Leme, João Antunes Maciel, Domingos Rodrigues 
do Prado e Pascoal Moreira Cabral, este o primeiro 
explorador daquele descobrimento, por cuja causa se 
acha exercendo a ocupação de guarda-mor, e porque 
entre os cinco nomeados se acham dois criminosos, que 
são Domingos Rodrigues do Prado e Lourenço Leme, 
estes com maior séquito e mais poderosos naquele 
sertão, não só pelo respeito, mas pelo grande poder de 
gente que com eles está unida, e poderão dificultar não 
só o adiantamento das minas, mas a conservação delas, 
me parece preciso representar a Vossa Majestade lhes 
conceda o perdão e os honre com a mercê de hábitos, 
sendo pagas as tenças nas mesmas minas e também 
os foros, e desta sorte se animarão a continuarem os 
descobrimentos e farão que este novo do Cuiabá não 
só persista, mas se adiante muito; e toda a brevidade 
que houver na resolução de Vossa Majestade sobre 
este particular é muito conveniente, e quando Vossa 
Majestade entenda que será útil passar àquele sertão o 
farei, pois não repararei nos descômodos nem perigos 
porque sempre antepus a tudo o seu Real serviço.  
Vossa Majestade mandará o que for servido - Deus 
Guarde a Real pessoa de Vossa Majestade - São Paulo, 
10 de outubro de 1722. Rodrigo César de Meneses. 
(CARTA..., 10 out. 1722, p. 51-53).

Habilidoso e utilizando-se de requintada estratégia, o capitão-general 
de São Paulo, antes de se confrontar com os dois potentados paulistas, 
resolveu, num primeiro momento, aliciá-los ao poder, oferecendo a um deles 
um cargo de confiança na administração paulista, provedor dos quintos, 
função de extrema relevância no âmbito de captação de tributos. Ao outro, 
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que havia ficado sem cargo, os Leme impuseram o de Mestre de Campo 
Regente, condição para aceitarem trabalhar pela Coroa. Ardilosamente e 
considerando essa pretensão, Rodrigo César de Meneses negou a segunda 
função, o que desencadeou o início do confronto e o rompimento dos 
Leme com o governante. Depois disso, os irmãos se prepararam para seguir 
rumo ao sertão de Cuiabá.

Diante desse episódio, Meneses expediu, em 15 de setembro de 1723, 
e mandou publicar, em 23 de setembro de 1723, um Bando (apud LUÍS, 
1938, p. 153-154) estimulando as forças vivas de São Paulo na captura 
dos “régulos”, medida essa que o livraria de ser acusado de perseguição e 
demonstraria que a oposição aos fugitivos decorria de uma vontade coletiva:

Por ser conveniente ao serviço de Sua Magestade que 
Deus guarde, o prenderem-se os regulos Lourenço 
Leme da Silva e João Leme da Silva, e se evitarem as 
mortes, roubos e insolencias, que têm causado nas 
novas minas de Cuyabá, ordeno e mando a todos os 
moradores, de qualquer estado e condição que sejam, 
das villas de Ytú e Sorocaba, e de qualquer outra 
desta capitania, dêm toda a ajuda a favor, que lhes for 
pedido, para serem presos ou mortos os ditos regulos; 
e todo que os matar, sendo branco, ficará perdoado de 
qualquer crime que tiver, não sendo de lesa-magestade 
divina ou humana e, não tendo crime, se lhe darão 
400$000 e o mesmo se dará a qualquer bastardo, indio 
ou preto forro, e sendo escravo, ficará livre; e todos os 
moradores ou outras quaesquer pessoas desta capitania 
ou de fóra que nella se acharem, brancos ou negros, 
que derem ajuda e favor aos ditos régulos Lourenço 
Leme da Silva e João Leme da Silva, incorrerão no 
crime de traidores á corôa de El-Rei, meu senhor, e 
lhe serão confiscados todos os seus bens para a fazenda 
real, e incorrerão em todas as demais penas que são 
impostas em similhantes casos. E para chegar a noticia 
a todos e não poder ninguem allegar ignorancia, em 
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tempo algum mandei fazer esse bando [...]. São Paulo, 
15 de setembro de 1723.

Como contava com poucas forças no Planalto de Piratininga, 
o capitão-general solicitou reforço da praça de Santos, que chegou a 
tempo, antes mesmo de os Leme partirem, e determinou a perseguição 
e a prisão dos potentados paulistas, que se encontravam estacionados às 
margens do rio Tietê.

A expedição partiu, pois, para um ataque surpresa por emboscada e, 
ao se dispersar, prendeu muitos dos escravos e índios que acompanhavam 
os dois irmãos, que se viram obrigados a fugir embrenhando-se na mata.

As ordens de Meneses, de persegui-los e prendê-los, foram 
plenamente obedecidas pelas forças arregimentadas, de sorte que um deles 
foi preso e remetido para Salvador, onde foi decapitado e teve o corpo 
esquartejado, salgado e exposto publicamente. O outro, assim como o 
escravo que o acompanhava, acabou preso e morto nas águas do rio Tietê, 
segundo palavras de Rodrigo César:

[...] consegui pelo confidente com quem me havia 
declarado tê-los ambos em sua casa e mandando a 
hora estimada investi-los fomos tão bem sucedidos 
que a mesma confiança dos que levavam ordem para 
prendê-los foi causa de fugirem, indo um com a mão 
quebrada, retirando-se ambos para os seus sítios que 
eram casas fortes, aonde tinham estradas encobertas 
com saída para o Rio; ali começaram a tocar caixas e 
a disparar armas dizendo que os fossem prender, ao 
que logo prontamente mandei destruir vinte e tantas 
canoas que tinham para seguir viagem, mandando-
os banir, e ordenando ao desembargador Ouvidor 
Geral e ao ajudante de Tenente, com trinta e cinco 
soldados, que puxei da guarnição da praça de Santos, 
e algumas ordenanças a atacá-los nas casas fortes em 
que estavam, o que não esperavam e se resolveram a 
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meter-se no mato, que para eles é a praça de Belgrado, 
escolhendo terreno, por natureza dificultoso de nele 
se entrar, e no qual puseram todas as sua munições 
de pólvora e boca, cavalos e  escravos, parecendo-lhes 
estavam seguros, e não os enganava a presunção, porém 
às quatro horas da tarde foram atacados com tanto 
vigor que se lhe aprisionaram perto de setenta almas, 
entre escravos e gentios, armas cavalos e toda a mais 
bagagem escapando eles fugindo precipitadamente, 
e como lhe havia mandado por um cerco por toda a 
parte, não tendo por onde sair estiveram vinte e seis 
dias dentro do mato sustentando-se a palmitos, e 
algumas raízes, e pondo-os naquela consternação foi 
preciso um, depois de perseguido, lançar-se ao rio, 
nadando e mergulhando e sem dúvida escaparia se 
dois soldados o não seguissem que em breve tempo o 
seguraram;  este fica preso na fortaleza de Santos e o 
outro passados mais alguns dias, como os cerco durava, 
e os trilhadores do mato não desistiram dando com ele, 
e com um único Bugre, que só o acompanhava, sendo 
suas armas duas pistolas, e uma faca, não querendo 
renderem-se, os obrigou dois tiros, que dentro em 
meia hora perderam a vida.  Parece-me que posso 
dizer a Vossa Majestade pelas danosas consequências 
que se seguiam da vida destes régulos, que não é dos 
pequenos serviços que na América se tem feito, porque 
com essa prisão terão sossego os povos, que todos 
gemiam das tiranias, que experimentavam, e as Minas 
aumento; porque o seu respeito e temor, faziam não 
só suspender o trabalho, mas desertarem todos delas. 
(OFÍCIO..., 29 out. 1723).

A punição exemplar foi motivo de reconhecimento por parte da 
Coroa, já que o desmonte dos poderes paralelos no interior do Brasil 
colonial era condição sine qua non para afirmação do poder metropolitano.

Esse percurso, promotor da prática ilegal e lesiva ao fisco, foi 
atribuído aos Irmãos Leme, perseguidos e mortos a mando do governador 
da capitania de São Paulo, que não só confiscou as propriedades deles, mas 
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também desqualificou toda a família por quatro gerações. Com esse tipo 
de espetacularização tinha-se por objetivo primacial configurar e reforçar 
o poder lusitano sobre a colônia, especialmente em suas áreas mais críticas, 
nas quais a liberdade dos colonos se fazia mais evidente.

Foi somente após esse episódio que Rodrigo César se sentiu seguro 
para seguir rumo às Minas do Cuiabá.

De ouro em chumbo: a magia da transformação

O governador Rodrigo César de Meneses, enquanto permaneceu em 
Cuiabá, providenciou a remessa ao rei de Portugal, D. João V, de 7 arrobas 
de ouro extraídas das minas cuiabanas. Foi na Vila Real que ele selou os 
caixotes e os remeteu para São Paulo com destino à Europa, onde, porém, 
tão logo chegaram e foram abertos, revelaram conteúdo insólito: ao invés 
do ouro, chumbo. A partir desse episódio, o ouro de Cuiabá deixou de ser 
enviado na forma bruta (em pó ou em pepita) diretamente para São Paulo 
e depois para Portugal; antes de chegar a Lisboa, seria obrigatoriamente 
quintado na Casa de Fundição de São Paulo, o que garantiria os exatos 
20% para a metrópole, além de ali mesmo ter sua qualidade comprovada.

Rodrigo César de Meneses, ao aportar em Cuiabá em 15 de 
novembro de 1726, deu cabal exemplo de dever para com a Coroa 
portuguesa, pagando tributos devidos à entrada de todos os escravos que 
trouxe na sua expedição. Foi essa uma demonstração do zelo pelos direitos 
reais, mas, sobretudo, uma atitude pedagógica para os colonos daquela 
região aurífera.

Logo, impôs ele nova tabela de tributos, desencadeando o aumento 
substancial, em termos de quantidade e qualidade, dos já existentes, o que 
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gerou bastante indisposição dos mineiros da região. De 1721 a 1728, os 
impostos foram avolumados paulatinamente, com destaque ao ano de 1727:

1721 150 oitavas
1722 1.134 oitavas
1723 16.384 oitavas
1724 20.032 oitavas
1725 56.74 oitavas
1726 8.912 oitavas
727 51.589 ½ oitavas

1728 28.672 oitavas
Total 183.618 ½

Fonte: Corrêa Filho (2002, p. 105).

A fim de evitar o contrabando do ouro, tão usual naquele período, 
mandou instalar o primeiro Registro no Aterradinho do Bananal, caminho 
que demandava, de São Paulo, à Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. 
Esse posto fiscal se posicionava no trajeto da via fluvial percorrido pelas 
monções que, da Vila de Porto Feliz (SP), deveriam atingir a zona mineira 
pelo roteiro oficial, passando por Coxim e Miranda (hoje MS). 

O antigo caminho fluvial que passava pelo Varadouro de Camapuã 
foi desativado, visto representar não a rota oficial, mas sim um segundo 
roteiro utilizado para descaminho e por onde muito metal transitava sem 
pagar os devidos tributos. Essa prática ilegal e lesiva ao fisco foi atribuída 
aos Irmãos Leme, que mantinham uma grande fazenda em Camapuã, local 
de pouso e abastecimento no referido roteiro.

Com sua retirada para a antiga sede da capitania, São Paulo de 
Piratininga, os impostos na Vila Real e de outros arrais auríferos foram 

Tributos arrecadados das Minas do Cuiabá (1721-1728)
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abrandados, haja vista grande parte dos mineiros se encontrar arruinada, 
enquanto outros, que haviam abandonado a região de Cuiabá com destino 
à circunvizinhança, puderam retornar. Barbosa de Sá (1975, p. 7), cronista 
do século XVIII, assim se expressou nessa ocasião: “Com a sua saída tudo 
cessou, as excomunhões, execuções, lágrimas e gemidos. Apareceu logo o 
ouro, produziram os mantimentos, melhoraram os enfermos [...]”.

Com a retirada de Rodrigo César, a redução dos tributos foi expressiva:

a) cada carga de seco, de 2 arrobas: 1 ½ oitava
b) cada carga de molhado: ½ oitava
c) cada escravo: 2 oitavas
d) cada cabeça de gado: 1 oitava

As 7 arrobas de ouro, enviadas a São Paulo e posteriormente a 
Lisboa, transmutaram-se em chumbo. De quem teria sido a culpa? De 
Rodrigo César ou de seu sucessor, Caldeira Pimentel, ou de outro agente?

O próprio ouvidor de Cuiabá, José de Burgos Vila Lobos, autoridade 
máxima na esfera da justiça, atestou a inocência de Rodrigo César, atribuindo 
a culpa a Sebastião Fernandes do Rego:

Senhor

Vossa Majestade na ordem da cópia inclusa me ordena 
de [ilegível] porque não procedi à prisão contra Jacinto 
Barbosa Lopes Provedor dos  quintos nestas Minas 
na ocasião em que o ouro que se remeteu se achou 
munição de  chumbo, e que trazendo o dito Provedor 
os Livros para os entregar ao general Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel lhos tomara e trouxera para estas 
Minas sem que do sucesso deste fato desse parte ao 
dito governador, o que reportei para pessoa particular 
que tudo presenciava;  e que em quatro cartas que 
eu escrevi ao dito governador em nenhuma [ilegível] 
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nos tais livros [ilegível] conta que o dito Antônio da 
Silva Caldeira deu a Vossa Majestade, mostra bem 
a má intenção com que nesta matéria do chumbo 
procedeu, que vendo a outrem imputar a culpa, sendo 
culpado na transmutação do ouro em munição de  
chumbo o provedor dos  quintos da Cidade de  São 
Paulo Sebastião Fernandes do Rego, procurando nas 
extraordinárias diligências que fez o dito governador 
persuadir a todos fora o delito cometido nestas Minas 
onde nenhuma prevenção houve, antes, todos afirmam 
se remetera ouro, por ser feita a entrega em público  
como consta dos  termos que fez o condutor o padre 
André dos  Santos Queirós. (CARTA..., 23 jan. 1723).

Assim, permaneceu a dúvida: teria sido o autor desse delito, Rodrigo 
César ou Sebastião Fernandes do Rego ou, ainda, o governador Caldeira Pi-
mentel? Sobre eles pairavam enormes suspeitas. Diziam alguns que, quando 
Rodrigo César ainda se encontrava em Cuiabá, mandou comprar inúmeros 
pregos. Já na opinião de outros, isso aconteceu só depois de a encomenda 
ter chegado a São Paulo, por obra de Sebastião Fernandes do Rego:

Na cidade de São Paulo, por pessoas dignas de  crédito, 
me constou as [ilegível] prevenções que culpam ao 
dito Sebastião Fernandes do Rego retendo em sua 
casa dezessete dias os caixões dos  quintos do ouro, 
que se achou em munição de  chumbo, sem os querer 
entregar ao Tesoureiro Gaspar de  Matos ordenando 
o Coronel regente da dita Cidade de  São Paulo na 
ausência do Governador Rodrigo César de  Meneses, 
que ainda estava nestas Minas, entre [ilegível] os ditos 
quintos ao dito Tesoureiro; ordens e respostas que 
deu o dito Sebastião Fernandes do Rego na Cidade 
de  São Paulo baseados nas notas do Escrivão Pedro 
Matias com culpa [ilegível] e evidente repugnância.

Também há certeza que o dito Sebastião Fernandes do 
Rego no ano antecedente ao deste sucesso do chumbo 
[ilegível] para sair [ilegível] de quatro arrobas de  ouro, 
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que foram de  quintos destas Minas e que no ano 
seguinte, em que sucedeu à transformação não tendo 
remessa alguma de  ouro, como esperava das  suas 
carregações, satisfizera das  ditas quatro arrobas de  
ouro e fizera nessa ocasião outros muitos pagamentos 
de  grandes quantias e que a todos causou admiração 
não recebendo nessa monção mais que ouro dos  
caixões dos  quintos, e quando se desculpou-se achava 
o ouro em munição de  chumbo todos uniformes 
afirmaram ser fato do dito Sebastião Fernandes, pela 
capacidade e inteligência ardilosa com que em tudo 
obra. (CARTA..., 25 fev. 1730).

Já de acordo com terceira versão formulada pelo ouvidor das Minas 
de Cuiabá, José de Burgos Vila Lobos, a troca teria sido efetuada por obra 
do dito Sebastião, o qual contou a conivência do governador Antônio 
Caldeira Pimentel:

Esta informação é constante naquela Cidade e muito 
[ilegível] pelas mais circunstâncias que concorreram 
[ilegível] tempo terá o dito Sebastião Fernandes 
canoas prontas e mantimentos preparados no porto 
de Araritaguaba, em Casa de Manuel da Costa, para 
seguir viagem; e outros muitos meios e que procurou 
o dito governador Antônio da Silva Caldeira Pimentel 
que confundiu a verdade tão manifesta, com que se 
fez a remessa em ouro destas Minas.

Estando persuadido com razão tão evidente, vendo 
no Sítio de  Camapuã ao dito Jacinto Barbosa Lopes, 
sem se ocultar nem duvidar entregar os livros da Real 
arrecadação, dizendo temera entregá-los ao seu sucessor 
com receio lhe fizessem algum vício ou falsidade, como 
consta da certidão inclusa dos  termos que se fizeram 
na entrega dos  ditos Livros neste Juízo;  e fazendo 
neles algum exame achei [ilegível] feita, e a remetera 
com toda a legalidade de  que tudo informei ao dito 
governador Antônio da Silva Caldeira Pimentel por 
carta de  10 de  novembro de  1730, como consta da 
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Certidão inclusa tirada do meu copiador [ilegível] até 
aquele tempo acenasse culpa formada contra o dito 
Jacinto Barbosa, nem eu tivesse ordem para averiguar 
a transmutação do ouro em munição de  chumbo.

Parece-me que o dito Antônio da Silva Caldeira Pimen-
tel para confundir a verdade expôs a Vossa Majestade 
a presente representação, que em tudo se certifica, 
menos verdadeira, em dizer-lhe não dava parte do que 
passava na entrega dos Livros, e que era [ilegível] o dito 
Jacinto Barbosa Lopes sobre o que dou a Vossa Majes-
tade as razões que se me oferecem com a Informação 
que nesta matéria me consta para resolver o que for.  
Deus Guarde a Real pessoa de Vossa Majestade.  Vila 
Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, 23 de janeiro 
de 1733. (CARTA..., 25 fev. 1730).

Agora, mais um personagem, portanto, mais um suspeito enredado 
no crime, o provedor dos quintos das Minas do Cuiabá, Jacinto Barbosa 
Lopes, pois os caixões foram lacrados primeiramente em Cuiabá. É muito 
instigante que a troca do ouro pelo chumbo tenha se processado justamente 
no momento em que Rodrigo César de Meneses viajava para São Paulo e 
que seu sucessor tivesse dito desconhecer completamente o fato. Por esses 
motivos, a culpa foi imputada apenas a Sebastião Fernandes do Rego:

Tendo Rodrigo César de Meneses, por ordens ex-
pressas vindas da Corte, seguido para o Cuiabá, de lá 
enviou a nada desprezível quantia de sete arrobas de 
ouro, os “Reais Quintos”, que deviam, de São Paulo, 
ser encaminhados a Lisboa, o que se fez, segundo a 
tramitação legal. Contudo, quando se abriu a “enco-
menda”, já na capital do Reino, constatou-se, para 
escândalo geral, que nada havia de ouro nos caixotes, 
mas apenas chumbo de caça!

Ora, como ninguém na Fazenda Real acreditaria 
em tolices supersticiosas sobre alguma mágica 
transformação do ouro em chumbo, iniciou-se rigorosa 
devassa. Curiosamente, Fernandes do Rego, que tão 
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amigo de Rodrigo César se mostrara, não hesitou em 
tentar incriminá-lo. Com a ajuda de Caldeira Pimentel, 
talvez também implicado no caso, as investigações 
se arrastaram. Longas discussões e idas e vindas de 
testemunhos e acusações acabaram resultando na 
prisão de Fernandes do Rego, primeiro na fortaleza de 
Santos, depois no Rio de Janeiro, vindo, finalmente, 
a transferência para Lisboa. Teve os bens confiscados, 
mas, ao que tudo indica, devia ter ainda boa reserva 
deles em algum lugar seguro, de modo que, uma 
vez solto, já em 1739 - acreditem, senhores leitores - 
retornou a São Paulo, disposto a estabelecer-se como 
comerciante. Mas...

Uma segunda ordem de prisão e novo confisco de bens 
foram decretados contra ele, além da instituição de 
nova devassa. O patrono dos fraudadores e corruptos 
do Brasil Colonial não viveria, no entanto, para pagar 
por seus crimes. Morreu em abril de 1741, de modo 
que a ordem de prisão ficou sem efeito, embora o 
confisco tenha se realizado. E a Nobiliarchia Paulistana 
conclui o caso com estas palavras: “Procedeu-se pela 
ouvidoria de São Paulo na devassa, e nela ficou assaz 
manifesta a sacrílega culpa do autor dela, e segunda vez 
se verificou um geral confisco nos bens de Sebastião 
Fernandes do Rego pelo doutor Domingos Luís 
da Rocha, cujos autos a todo o tempo publicarão 
esta verdade para horror e confusão dos vindouros.” 
(IANSEN, 29 maio 2013).

Logo após o escândalo, Rodrigo César de Meneses retornou a Lisboa, 
ocasião em que foi questionado sobre o incidente. No entanto, antes mesmo 
de o caso ter sido julgado ou a culpa formada, foi ele nomeado, por ordem 
do rei, mediante o Conselho Ultramarino, governador de Angola, parte da 
África responsável pelo tráfico de escravos, tal como ocorrera com seu pai.

Como se pode observar, aqueles que integravam os espaços de 
poder e que pertenciam ao círculo da nobreza dificilmente eram punidos 
por eventuais crimes, ficando Rodrigo César e Antônio da Silva Caldeira 
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Pimentel ilesos de qualquer culpa, mesmo que durante suas trajetórias, por 
diversas vezes, pairasse desconfiança quanto à “isenção de mãos”.

O episódio teve um fim pouco louvável e lacônico, visto ter sido 
expedida a seguinte recomendação do rei aos seus súditos:

Dom João, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, daquém e dalém mar em África, Senhor de 
Guiné etc., Faço saber a vós Provedor da Fazenda Real 
da Capitania de São Paulo que por me ser presente o 
considerável furto que se fez nos cofres em que vinha 
o ouro produzido dos quintos das Minas do Cuiabá, 
pertencentes à minha Fazenda: me pareceu ordenar, por 
Resolução de onze do presente mês e ano, em consulta 
do meu Conselho Ultramarino, que daqui em diante 
se observe mui inviolavelmente de que o ouro que se 
entregar no Cuiabá, dos quintos, para os trazerem 
para essa capitania, que para este feito se escolha um 
sujeito da maior Confiança e verdade, e antes de se 
fecharem os cofres que se lhe faça manifesto o ouro 
que se lhe entregar, e a quantidade e o seu peso e a 
qualidade dele, e que nessa Capitania se faça o mesmo 
exame e entregue ao Comissário que o houver de 
transportar para o Rio de Janeiro, da mesma maneira, 
e ele veja o que se lhe entrega; e que chegado que seja 
ao Rio de Janeiro, que o Provedor da Fazenda Real, 
perante os Ministros competentes, abra os mesmos 
cofres, e averigue se vem conforme as listas que se 
remeteram do Cuiabá e dessa Capitania de que vos 
aviso  para que assim o tenhais entendido e os façais 
executar pela parte que vos toca. El Rei nosso Senhor o 
mandou por Antonio Roiz da Costa e o Dr. José Caru 
e Abreu, Conselheiros do seu Conselho Ultramarino 
e se passou por duas vias. Antonio de Souza Pereira a 
fez, em Lisboa Ocidental em quinze de Março de mil 
setecentos e vinte e oito. O Secretário André Lopes da 
Lavre a fez escrever. Antonio Roiz da Costa e José de 
Caru Abreu. (CARTA RÉGIA..., 1896, p. 234-235).
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Assim, fica para o leitor a dedução, pois, afinal, nem o soberano 
conseguiu chegar a qualquer conclusão das devassas.
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“ESCAVANDO MEANDROS”:  
BREVES APONTAMENTOS SOBRE A PRESENÇA 

DE AFRICANOS ESCRAVIZADOS EM CUIABÁ

Bruno Pinheiro Rodrigues

Um homem que conduzia seis ou sete escravos recém-
chegados da África, meio nus e coberto ainda da sarna 
que esses desgraçados apanham na viagem marítima, 
foi surpreendido por um desses nevoeiros no seguir 
estrada que ele não conhecia bem. Perdeu-se e achou-se 
no meio dos campos, sem ver nada diante de si e sem 
saber onde estava. Os negros passaram a noite tolhidos 
de frio e no dia seguinte estavam tão inanimados e tesos, 
que o negociante, supondo-os mortos e não podendo 
mais consigo, montou o cavalo e começou a vagar ao 
acaso. Andou todo o dia, indo e voltando sobre seus 
passos. À tarde o tempo clareou e foi o que o salvou, 
porque viu um sítio e lá chegou mais morto do que vivo 
e já sem fala. Desceram-no do cavalo, aqueceram-lhe 
os membros gelados, deram-lhe um caldo de galinha, 
e pouco a pouco foi voltando a si. Havia dia e meio 
que nada comera. Foram à procura dos negros e os 
encontraram sem vida no lugar onde o negociante os 
deixara (FLORENCE, 1977, p. 166-167).

Era preciso ter natureza de ferro ou de pedra para suportar a longa 
caminhada até o derradeiro destino. Ao narrar a morte de escravos africanos 
que chegavam à Chapada dos Guimarães, um dos distritos de Cuiabá, no 
final da década de 1820, Hercules Florence, que acompanhava a Expedição 
Langsdorff,1 revelava a exata dimensão das numerosas dificuldades e 

1  A expedição Langsdorff ocorreu entre os anos de 1825 e 1829 e percorreu uma longa 
extensão do território brasileiro, passando pelo interior de São Paulo, de Mato Grosso 
e do Amazonas, intercalando trechos fluviais e terrestres. Hercules Florence, artista 
nascido em Nice em 1804, havia se ligado à expedição logo depois que ela chegou 
ao Brasil. Com o término da viagem, presentou a família Taunay com o diário da 
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infortúnios a que se submetiam aqueles homens e mulheres, transformados 
em escravos quando ainda viviam na África. Infelizmente, a história desses 

“seis ou sete escravos recém-chegados da África” não era incomum. De fato, 
ao longo do século XVIII e primeiras décadas do XIX, centenas de africanos 
aportaram no extremo Oeste das consideradas possessões luso-brasileiras. 
Mas quem eram esses homens e mulheres africanos escravizados? De onde 
vieram e quais os caminhos percorridos por eles?

Este breve capítulo é uma tentativa de esclarecer essas questões. 
Embora as marcas da escravidão e da presença africana sejam visíveis 
nas manifestações culturais e religiosas da região, na culinária, no fa-
lar cuiabano ou na memória dos seus mais conhecidos sujeitos histó-
ricos, como Tereza de Benguela, pouco se sabe da procedência desse 
povo. A Cuiabá dos 300 anos ainda não tem clareza sobre quem fo-
ram os seus ancestrais africanos e, principalmente, desconhece os seus  
caminhos e lutas.

Desse modo, acompanharemos a trajetória desses sujeitos primei-
ramente pelas rotas escravistas que os traziam a Cuiabá e Mato Grosso. Por 
caminhos fluviais ou terrestres que partiam do Norte ou do Sul, durante 
mais de dois séculos africanos foram conduzidos ao extremo oeste para 
viabilizar a exploração do ouro e a ocupação da fronteira. Posteriormente, 
a partir do diálogo com a bibliografia existente acerca do comércio escra-
vista, elaborada tanto para pensar quem chegava aos portos luso-brasileiros, 
quanto para pensar o comércio transatlântico, em especial do lado africano, 
teceremos uma reflexão sobre a procedência desses africanos. Ao término 

expedição, que permanecera esquecido até o Visconde de Taunay tê-lo publicado em 
1875, no tomo 38 do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sobre diários de 
Langsdorff e o trajeto percorrido, ver a tese de doutoramento de Rodrigo Luvizotto 
(2012, p. 48).
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dessa jornada, esperamos ter contribuído para a expansão da consciência 
sobre a história do povo afrodescendente cuiabano e mato-grossense.

Rotas escravistas

As minas de Cuiabá e Mato Grosso, localizadas no extremo Oeste 
das possessões lusitanas, figuravam entre as numerosas possibilidades 
reservadas aos africanos recém-embarcados no Novo Mundo. De fato, 
o envio de cativos à região já se havia iniciado ainda com as primeiras 
expedições bandeirantes, responsáveis por achados de ouro nas margens 
do rio Coxipó-Mirim.2 Nos anos seguintes, o fluxo de mão de obra escrava 
se efetivou por duas principais rotas: o caminho das monções que partiam 
do Sudeste (rota sul) e a rota fluvial entre os rios “Madeira-Mamoré” (rota 
norte), ativada pela Companhia Grão-Pará, a partir de 1752.3

As monções que seguiam a primeira rota, após a compra de escravos 
no Rio de Janeiro e passagem pelo porto de Santos, partiam do Vale do 
Médio Tietê, precisamente do porto paulista de Araritaguaba (atual Porto 
Feliz), e percorriam cerca de 3.500 quilômetros por diversos rios em meio 
a numerosos obstáculos – desde pestilências a ataques de indígenas –, até 
chegarem às minas do Cuiabá, levando consigo víveres, manufaturados e 
escravos. A rota em si era penosa, visto que obedecia  o curso sequencial 
de numerosos rios – Tietê, Paraná, Pardo, Camapuã, Coxim, Taquari, 
Paraguai, Porrudos e Cuiabá –, distribuídos entre duas grandes bacias 

2  Segundo Chaves (2000, p. 29), tal grupo de escravos, no interior das expedições 
bandeirantes, esteva subdivido em diferentes funções: carregadores, cozinheiros, re-
madores, garimpeiros, pedreiros, carpinteiros e ferreiros.

3  De acordo com Valderez Antonio da Silva (2004, p. 7), as monções se referiam a 
expedições fluviais realizadas com o fim abastecer de víveres o interior do Brasil, prin-
cipalmente Mato Grosso. Existiram no século XVIII até a década de 1830, quando se 
abriram os caminhos terrestres que ligavam Mato Grosso a Goiás.
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hidrográficas, a do Paraná e a do Paraguai. A ligação entre estas últimas 
era feita por um trecho terrestre de 14 quilômetros, ao longo do qual os 
monçoeiros arrastavam as embarcações recorrendo à força de bois ou de 
braços humanos. No correr do século XVIII, as constantes mazelas foram 
descritas repetidamente por viajantes: risco de febres, insalubridade das 
águas, escassez de víveres, despedaçamento de canoas, naufrágio, entre 
outras. O cumprimento de tal roteiro variava de acordo com o nível das 
águas e o sucesso da expedição, de modo que poderia se estender por quatro 
a seis meses (SILVA, 2004, p. 7).

A segunda rota, entre os rios Madeira-Mamoré, foi efetivamente 
liberada em 14 de novembro de 1752 por meio de uma provisão régia 
publicada oficialmente em 1754, após insistência das autoridades coloniais 
do Pará e  Mato Grosso, alegando que a abertura da navegação entre os 
rios Guaporé, Madeira e Amazonas propiciaria vantagens para ambas as 
capitanias, além de maior rapidez na comunicação.  De forma pontual, 
Rolim de Moura, o então governador da Capitania do Mato Grosso, 
queixava-se constantemente às autoridades reais acerca do elevado custo de 
gêneros comercializados no Guaporé, originários da rota São Paulo-Cuiabá. 
Ainda em 1751 aventou os possíveis benefícios que a comunicação entre 
as capitanias poderia proporcionar:

A primeira que do Pará hão de concorrer naturalmente 
muitas pessoas para aquelas minas. A segunda, que as 
fazendas e mantimentos do reino vindos por ali hão 
de ser mais baratos, o que facilitará a subsistência 
dos seus moradores. A terceira, que por aquela parte 
fica muita mais breve a comunicação com a corte, 
donde pode ser socorrida esta capitania com grande 
brevidade. E quarta fazermo-nos senhores daquelas 
navegações. (MOURA, 1751 apud MESQUITA; 
VALADÃO, 1982, p. 32).
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Em 28 de maio do ano seguinte, em carta remetida a Diogo 
Mendonça Corte Real, Rolim de Moura (1952 apud TEIXEIRA, 1998, 
p. 3) pleiteou a abertura do comércio pela rota fluvial:

Não haver outro meio para o aumento desta terra 
mais do que buscar modo por que se elimina a grande 
carestia dela. O único que me ocorre é franquear Sua 
majestade o comércio com o Pará, pois só por esta via 
podem vir às fazendas por preços que façam conta aos 
seus moradores... A experiência o mostrou já, por que 
na ocasião em que aqui chegaram as primeiras canoas 
do Pará se venderam os gêneros todos por preços 
inferiores, que os de Cuiabá.

Ressalte-se que a referida rota, como informa o cronista Joaquim 
Barbosa de Sá (1775 apud RODRIGUES, 2006, p. 6), havia sido descoberta 
em 1742 por Manuel Félix de Lima, negociante falido que, fugindo dos seus 
credores, juntou-se a alguns aventureiros e com algumas canoas navegou rio 
Guaporé abaixo em busca de populações castelhanas que pudessem passar.

A rota em si, assim como a percorrida pelas monções que partiam 
do vale do médio Tietê, em Porto Feliz, apresentava numerosas dificuldades: 
a enorme distância e os constantes obstáculos naturais, como as cachoeiras 
do Madeira, os ataques das nações indígenas Mundurucu, a escassez de 
alimentos, fome; por terra, o perigo dos animais peçonhentos, formigas, 
onças e plantas venenosas. O próprio nome do rio – Madeira – fazia alusão 
aos inúmeros troncos e árvores atravessados no rio, por vezes, provocaram 
naufrágios e mortes (TEIXEIRA, 1998, p. 6).

Com a criação da Companhia Grão-Pará e Maranhão, por meio 
de alvará régio em 7 de junho de 1755, estabeleceu-se pelo Madeira uma 
intensa atividade comercial, que garantiu à Capitania do Mato Grosso o 
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suprimento de gêneros alimentícios, munições, materiais de garimpo e, 
principalmente, escravos (TEIXEIRA, 1998, p. 6).

Para além da monumental estrutura da companhia, formada por 
1164 ações no valor de 400$000 réis cada uma, frotas compostas por naus 
de guerra e mercantes, lanchas, entre outras, ela possuía feitorias e fortes 
em Cabo Verde, Bissau, Cacheu e Costa do Guiné, que exportavam, entre 
outros produtos, escravos em troca de produtos manufaturados.4 No entanto, 
com a sua extinção em 1778, a rota foi sendo gradualmente abandonada 
até que, em meados do século XIX, se extinguiu por completo. Com esse 
fato, o abastecimento da região passou a ser realizado novamente, e de 
maneira hegemônica, pela rota fluvial Rio de Janeiro-São Paulo-Cuiabá.

Contudo, a preocupação com a rota que fora utilizada por décadas 
pela Companhia Grão-Pará e Maranhão ainda não deixaria de ocupar as 
autoridades reais. É o que observamos na carta régia encaminhada pela 
realeza ao Capitão-General do estado do Pará, D. Francisco de Souza 
Coutinho, em 12 de maio de 1778 (Revista do Arquivo Público de Mato 
Grosso, 1987, p. 37-38). No documento, orientava-se que o Capitão-
General auxiliasse Mato Grosso na fundação de povoações, criando aldeias 
nas quais pudessem desenvolver a agricultura para o abastecimento com 
víveres de comerciantes que ainda subiriam e desceriam o rio Madeira a cada 
6 meses. Tais aldeias deveriam primar por uma população de composição 
mista, que reunisse brancos, negros e indígenas. Preferencialmente, para o 
trabalho na lavoura, o Capitão-General do Pará deveria importar cativos 
provenientes dos reinos de Angola e Benguela, ou mesmo de outras 
capitanias, com isso animando a importação de cativos na região.5

4  Sobre a estrutura da Cia Grão-Pará, ver Nathália Rodrigues (2006, p. 4-5).
5  A menção à possível importação de cativos dos reinos de Angola e Benguela corrobora 

os apontamentos levantados na primeira parte deste texto quanto à grande intensi-
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Também, determinava-se na correspondência que os gastos com 
o transporte das monções fossem divididos entre as duas capitanias (até 
a primeira cachoeira, partindo da Capitania do Pará, as despesas ficariam 
por conta desta última e, desse ponto em diante, sob a responsabilidade da 
Capitania do Mato Grosso). Ademais, estabelecia-se a doação de ferramentas, 
gêneros alimentícios, instrumentos para trabalho e até mesmo o empréstimo 
de 6 escravos, de um ou outro sexo, para aqueles que quisessem formar 
aldeias durante o primeiro ano de residência.6 Sobre tal “empréstimo”, na 
carta régia se proibia expressamente qualquer atividade de alienação ou 
comércio dos escravos concedidos antes do pagamento à Fazenda Real e, 
ainda, se prescrevia a concessão do empréstimo somente ao interessado 
que preenchesse alguns pré-requisitos:

Aos escravos não concederei-vos se não aos primeiros 
doze indivíduos, que se oferecerem, para principiar a 
formar a povoação, se forem casados e mostrarem que 
são lavradores e que não têm crimes alguns, porquanto 
estabelecidos estes, facilmente se atrairão outros sem 
tanto incoômodo [...]. (Revista do Arquivo Público 
de Mato Grosso, 1987, p. 38).

Além das duas referidas rotas comerciais, é preciso considerar a 
existência e importância da terceira rota de entrada de cativos em Mato 
Grosso e Cuiabá, especialmente entre o último quartel do século XVIII e 
as primeiras décadas do século XIX: a rota terrestre que partia da Bahia, 
atravessava Goiás e finalmente chegava a Cuiabá. Somente no ano de 1771, 
pelo que podemos observar na Tabela 1, a seguir, os “adventícios” via Bahia 
e Goiás somavam 186, ao passo que aqueles trazidos via Pará totalizavam 

dade das atividades comerciais estabelecidas entre portos luso-brasileiros e a África 
Centro-Ocidental.

6  Na carta, determinava-se que, vencido o primeiro ano de empréstimo, o colono deve-
ria pagar num prazo de 5 anos o valor dos cativos.
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93 indivíduos. Ou seja, ao menos naquele momento, esse trajeto parece 
ter sido mais significativo que a rota norte:

Tabela 1 – Mapa dos adventícios e escravos fugidos da Capitania de 

Mato Grosso, 1771

Fonte: Centro de Memória Digital (CMD).

Igualmente, apenas no ano de 1805, por exemplo, registrou-se 
nos Anais do Senado de Cuiabá a chegada de 3 baianos e seus escravos: 
Joaquim da Silva Prado, com 9 cativos; Jozé Pinheiro, com 25; e Manoel 
Dias Gonçalves, com 49 cativos. Informou-se, ademais, que, além desses, 
chegaram no mesmo ano o particular Joze Roiz de Sá, provindo do Rio de 
Janeiro e acompanhado de 25 escravos. Contudo, não se especificou se Sá 
havia tomado a rota sul ou se seguira a rota terrestre por Goiás (SUZUKI, 
2007, p. 175). Em todo caso, não deixa de impressionar que, só no ano 
de 1805, entraram em terras cuiabanas, juntamente com particulares, um 
total de 123 cativos, superando em números a entrada de cativos, via rota 
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norte, trazidos pela Companhia Grão-Pará, ao longo de todo o governo 
do Capitão-General Rolim de Moura.

Na segunda metade do século XVIII, Luiz de Albuquerque relatou 
pormenorizadamente nas instruções para o seu irmão João de Albuquerque 
de Mello e Pereira e Cáceres a situação em que se encontrava a capitania, 
tanto interna como externamente (sobretudo quanto às relações com as 
províncias dos Moxos e Chiquitos, nos domínios castelhanos). O Capitão-
General, no § 30 do documento, também apontou a existência de uma boa 
relação entre a Bahia e a região: “Pelo certão do Cuyabá se liga a mesma 
Capitania com a de Goyás, e se matem aberto há poucos annos huma boa 
correspondência com a Praça da Bahia, pelo que toca ao comercio dos 
escravos” (APMT, 1772, grifo nosso).7

Em resumo, identificadas as rotas de entrada de cativos na Capitania 
do Mato Grosso, é preciso delinear a procedência étnica desses indivíduos 
a partir das estimativas comerciais, a fim de que possamos construir uma 
visão mais sólida da presença africana na região.

Procedência étnica: sudaneses ou bantus?

A procedência étnica dos escravos conduzidos pelo interior das três 
rotas obedeceu a numerosas variáveis, sobretudo no que dizia respeito à 
região do território luso-brasileiro na qual a compra se efetivava. Atualmente, 
um tabela disposta no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino elaborada 
durante o governo de Luiz Pinto de Souza Coutinho, que é considerada 
o principal documento para entendermos o fluxo comercial de cativos 

7  Sobre tal rota, vale salientar que ela não é abordada na historiografia local sobre a es-
cravidão na Capitania/Província de Mato Grosso, carecendo de pesquisas que revelem 
o perfil (procedência étnica, gênero, idade etc.) daqueles que por lá circulavam, fossem 
comerciantes, fossem cativos.
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em Cuiabá e Mato Grosso, pode nos ajudar a entender quem eram esses 
homens e mulheres. A seguir a transcrevemos:

Tabela 2 – Mapa geral dos escravos enviados para as capitanias de Cuiabá e 
Mato Grosso, 1720-1772

Diferentes 
Períodos

Anos 
comparativos 
aos diferentes 

períodos

Anos 
Relativos

Importados 
por via do 

Pará

Importados 
por Via Sul

Somas 
totais

Ano comum = 
311

Anos anteriores 
a fundação do 

governo própria 
da Capitania

31
De 1720

à 1750

5.951

8.424
10.775

Neste período é que 
se descobrirão as 
Minas de Cuiabá 
e Mato Grosso, e 

nele houve a maior 
fluência de escravos. 
Bem entendido que 
neste n. e em todos 
os mais sucessivos e 
compreendem tanto 
varões como fêmeas 

assim maiores e 
menores.

Gov. de 
Antônio Rolim 

de Moura 
Tavares

14
De 1751

à 1764
117 2.934 3.501

O comércio de 
escravos importados 

por via do Grão-
Pará não principiou 
no período desde 

Governo, se não no 
ano de 1756.

Governo de 
João Pedro 

Camera 4
De 1765

à 1768
292 651 943
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Governo de 
Luiz Pinto 4

De 1769

1772
465 1.246 1.741

NB. (...) dos 
escravos vindos 

pelos postos do sul 
entrarão em vila 
Bela nos Quatro 
anos descritos.

Soma total 53 53 anos 874 16.606 16.480

Fonte: Núcleo de Documentação e Informação Histórico Regional. Capitania do 
Mato Grosso, 1773. AHU, microfilme rolo 15, doc. 1054, caixa 17.

O documento, que cobre os anos de 1720 a 1772, aponta que pelas 
rotas sul e norte adentraram na Capitania de Mato Grosso 16.480 cativos, 
a grande maioria nos primeiros 30 anos. Nesse volume, mesmo durante a 
atuação da Companhia Grão-Pará e Maranhão, a rota que partia do Rio 
de Janeiro prevaleceu hegemonicamente, quase sempre levando ao Mato 
Grosso o triplo de cativos.  Assim sendo, podemos levantar a seguinte 
questão: se a maior parte dos escravos chegavam às minas de Cuiabá e 
Mato Grosso, no século XVIII, pelos portos do Rio de Janeiro, quem eram 
esses africanos escravizados?

Pelas estimativas gerais de entrada de cativos e do fluxo comercial 
entre o continente africano e a América portuguesa durante o século XVIII, 
temos mais razões para considerar que a maior parte deles era formada de 
bantus.8  Kátia Mattoso (2003), Mary Karasch (2000) e Manolo Florentino 
(1997), entre outros, confirmam essa tendência. Mattoso, por exemplo, 
afirma que, em função das descobertas de ouro desde o final do século 
XVII até meados do século XVIII, a demanda por mão de obra escrava 
havia triplicado o tráfico intercontinental. Em termos numéricos, a autora 
afirma que foram trazidos 1.700.000 cativos, sendo 1.140.00 de Angola e o 

8  Bantu é um termo empregado por linguistas para designar os povos africanos habi-
tantes da África Central, Austral e Oriental. Conforme Nei Lopes (2006), o nome 
abrangeria um grupo de 2 mil línguas.
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restante da Costa da Mina. Desse total, estima-se que 2/3 foram distribuídos 
entre as minas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A importação 
massiva de cativos prosseguiria ainda no final do século XVIII e início do 
XIX, com os novos impulsos da produção açucareira e o advento do café 
no Sudeste brasileiro. Nessas circunstâncias, a pesquisadora informa que 
os principais portos de entrada dos africanos no Brasil foram o do Rio 
de Janeiro (570.000), seguido pelos da Bahia (220.000), de Pernambuco 
(150.000) e do Maranhão (40.000) (MATTOSO, 2003, p. 54-55).

Mary Karasch, por sua vez, embora tenha se concentrado na 
primeira metade do século XIX, devido à volumosa pesquisa realizada 
em inventários de saída (de portos africanos), nos auxilia a compreender 
a manutenção da tendência de importação de africanos escravizados da 
África Centro-Ocidental para o Rio de Janeiro. Nos registros de enterro de 
africanos mortos, a autora observou a seguinte proporção: no total de 479 
enterrados pela Santa Casa da Misericórdia no ano de 1833, 34 vieram da 

“África Ocidental”; 90, do Congo Norte; 91, do Norte de Angola; e 87, do 
Sul de Angola (quantia da qual 82 foram identificados como originários 
de Benguela), entre outras regiões.9 Nota-se, nesse arrolamento de dados, 
a predominância clara daqueles provenientes do Centro-Oeste africano, 
identificados como Bantus (KARASCH, 2000, p. 46).

Tal predominância novamente é confirmada na amostra, reunida 
pela autora, dos grupos étnicos registrados nos arquivos históricos do 
Itamarati, no Arquivo Nacional, pelo Tribunal de Comissão Mista.10 Em 

9  Karasch (2000, p. 46-47) assim subdivide as regiões: na África Ocidental, Cabo-Ver-
de, Camarões, Calabar, Mina, Nagô, Ussá; no Centro-Oeste Africano Congo, Cabin-
da, Monjollo, Munjolo, Ambaca, Angola, Cabundá, Cacajá, Cassagen, Muxicongo, 
Bangala, Luanda, Camundongo, Benguela e Gangella; além de outras integrantes da 
África Oriental e regiões não identificadas.

10  O tribunal foi estabelecido pelo governo brasileiro e britânico a fim de pressionar 
a supressão do tráfico de escravos. Após serem capturados a bordo de navios ilegais 
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índices percentuais, Karasch apresenta a seguinte proporção de procedência 
étnica entre os anos de 1830 e 1852: 79,7% originária do Centro-Oeste 
africano; 17,9% da África Oriental; 1,5% da África Ocidental; e 0,9% de 
regiões desconhecidas (KARASCH, 2000, p. 45).

Já Manolo Florentino, em sua pesquisa documental e bibliográfica 
sobre o tráfico escravista e sua lógica, a exemplo das autoras que o antecedem, 
discorre sobre a superioridade dos “bantus” no Rio de Janeiro, entre 1795 
a 1830. Todavia, ressalta a predominância na Bahia daqueles africanos 
originários da África Ocidental. De fato, se, por um lado, o Rio de Janeiro 
apresentava uma quantidade praticamente irrisória desses cativos (3% 
entre 1795 e 1811), a Bahia detinha maior expressividade nesse aspecto. 
Estima-se que, entre 1650 e 1850, no interior das grandes redes de comércio 
escravista na África Ocidental, tenham circulado cerca de 5 milhões de 
cativos, a maior parte enviada para a Costa do Ouro e a Baía de Benin 
(FLORENTINO, 1997, p. 78-79).

O Rio de Janeiro, nesse contexto, foi abastecido principalmente por 
rotas que partiam de Angola e do Congo, na África Centro-Ocidental.11 
Segundo Florentino, com base nos registros de chegada de embarcações, 
divulgados nos periódicos do período, é possível afirmar que aportaram 
na cidade 1580 navios negreiros. Desse total, vale ressaltar que 24 são 
estimativas e um registro não especificou o porto de saída no continente 

(década de 1830), os africanos eram levados ao tribunal, registrados e, posteriormente, 
colocados sob tutela de influentes senhores do Rio de Janeiro, haja vista a preocupação 
de que não resistissem a uma viagem de retorno à África (KARASCH, 2000, p. 48).

11  Além de africanos provenientes da África Central Atlântica, o Rio de Janeiro recebeu, 
como afirmado anteriormente, cativos da África Ocidental (em menor proporção) e, 
igualmente, da África Oriental. Esta última rota se expandiu no limiar do século XIX, 
de acordo com Florentino (1997, p. 218) (Apêndice 13), fundamentado em pesquisas 
realizadas no Arquivo Nacional (Códice 242, Seção de Microfilmes) e nos periódicos 
Gazeta do Rio de Janeiro, Espelho, Volantim, Diário do Governo, Diário do Rio de Janeiro, 
Jornal do Commércio e Diário Fluminense.
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africano. De todo esse fluxo, a hegemonia de exportação da região se faz 
com grande clareza: a cada dez navios que saíam dos portos africanos, 
oito se originavam da África Central, sobretudo dos portos de Luanda e 
Benguela (FLORENTINO, 1997, p. 81, 234).

Considerar a chamada historiografia africana também colabora 
conosco na construção do entendimento sobre a identidade dos africanos 
escravizados enviados ao Mato Grosso e Cuiabá, especialmente os trabalhos 
concentrados no porto de Benguela (atual Angola). De modo geral, as 
estimativas sobre a quantidade de escravizados exportados da África Central 
nas últimas décadas têm sido constantemente revisadas. Paul Lovejoy (2000), 
por exemplo, afirma que do Centro-Oeste africano foram exportados cerca 
de 3 milhões desses indivíduos, cabendo a Benguela a cifra aproximada 
de 200 mil deles.

José Curto (2000), por outro lado, em um levantamento realizado 
entre os anos de 1730 e 1828, aponta uma participação mais volumosa de 
Benguela, estimada em 407.166 cativos. Somente os dados apresentados 
pelo autor no século XVIII já ultrapassam os cálculos de Lovejoy, 
somando 283.071.

Na acepção de José Curto, houve uma tendência crescente de 
comércio escravista ao longo do século XVIII, cujo auge se deu na década 
de 1790 (especialmente no ano de 1793, quando foram enviados do 
Porto de Benguela 11.668 cativos), após o que ocorreu um declínio 
gradativo. Em todo caso, a análise e a interpretação desses dados devem 
considerar conjuntamente as relações comerciais estabelecidas no Atlântico 
e, localmente, as novas configurações político-econômicas que se formaram 
durante os séculos XVIII e XIX.
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Posto isso, o recorte temporal eleito por Mariana Pinho Candido 
(2006, p. 21) nos parece de grande valia. A pesquisadora apresenta um 
quadro do comércio praticado na região de Benguela em três diferentes 
etapas: na primeira, referente aos anos de 1617 a 1716, os escravos enviados 
para o Novo Mundo, obrigatoriamente, deveriam passar por Luanda; 
na segunda, de 1716 a 1785, o comércio começava a se realizar sem a 
intermediação de Luanda e se dava principalmente na rota Benguela-Rio de 
Janeiro; na terceira, compreendida entre os anos de 1785 e 1850, Benguela 
atingiu o auge das atividades comerciais.

No primeiro período, apesar das dificuldades em precisar a quantidade 
de cativos exportados de Benguela (devido à incompletude dos dados), já 
se praticava o comércio na região. Ao mencionar uma tabela do último 
quartel do século XVII disposta no Arquivo Histórico Ultramarino, a 
autora aponta que até a década de 1680 Benguela já  representava 1/3 dos 
escravos que saíam de Angola. Precisamente, no ano de 1688, dos 6.000 
cativos exportados de Luanda, 2.000 eram originários de Benguela.

Sobre esse tema, Roquinaldo Ferreira afirma que as atividades 
comerciais escravistas haviam se iniciado um pouco depois da fundação 
de Benguela, em 1617 e que sua intensificação só veio a se dar a partir da 
década de 1650, em função da expansão global do comércio de escravos 
em Angola. Essa expansão foi provocada, em larga medida, pelo aumento 
da demanda de escravos no Brasil por ocasião das descobertas auríferas12, 
somando-se a isso a fuga das práticas monopolistas dos governadores, 
que obrigaram mercadores a buscar outras regiões de Angola. Além disso, 
contribuiu para o crescimento da escravidão angolana a falta de burocracia 

12  Sobre o aumento da demanda de escravos após o crescimento da mineração em 
Minas Gerais, ver Charles Boxer (2002, p. 167-173).
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como a observada em Luanda, que favorecia uma prática de mercado mais 
livre na região.13

Ao contrário do que acontecia em Luanda, não existia, no século 
XVII, uma extensiva rede de postos da administração portuguesa no 
interior de Benguela, que não tinha capacidade para conduzir operações 
militares de larga escala.14 Tal carência tornou a região um lugar atraente 
para mercadores. Ao mesmo tempo, verificava-se em Luanda a queda na 
exportação de escravos: se entre 1654 a 1656 foram exportados 13.945, no 
final da década de 1680 esse volume caiu para 6.000 (AHU, Angola, 1680).

Em todo caso, o estabelecimento do comércio direto entre Benguela 
e o Rio de Janeiro, aqui nos inscrevendo no segundo recorte temporal 
sugerido por Candido, contrariando aos interesses de comerciantes em 
Luanda, revelava o amadurecimento das relações comerciais na região, que 
acabou pressionando os chamados formuladores de políticas portuguesas 
para autorizar o trajeto.15 Até o final da década de 1720, os navios que 
saíam de Benguela ainda eram obrigados a passar por Luanda para pagar 
direitos – resultado das pressões exercidas por moradores daquela cidade 
envolvidos com a empresa escrava. Entretanto, com a transferência gradativa 
de comerciantes do Rio de Janeiro para Baía das Vacas (onde se localizava 
Benguela), atraídos pela alta oferta de mão de obra escrava e motivados 

13  Na metade do século XVII, o comércio de escravos em Luanda era diretamente 
controlado por autoridades coloniais, que cobravam direitos para financiamento de 
campanhas militares no interior de Luanda (FERREIRA, 2003, p. 75-76).

14  Para tanto, basta pensarmos as dificultosas campanhas empreendidas nos sertões de 
Benguela na década de 1720, narradas no final deste capítulo. Acerca das diferenças 
administrativas de Luanda e Benguela, ver Roquinaldo Ferreira (2003, p. 75).

15  Para compreensão do “pano de fundo” do que se passava durante a década de 1720 
na região, é preciso considerar conjuntamente 3 fatores: o declínio das atividades co-
merciais no Loango (ao norte de Luanda), as invasões de competidores europeus de 
outras regiões e o crescimento das redes de contrabando entre o Brasil e África (FER-
REIRA, 2003, p. 82).
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pela alta demanda proveniente das minas de ouro no Brasil, no limiar da 
década de 1730, finalmente foi liberada a navegação direta entre o porto 
de Benguela e o Brasil (CURTO, 2000, p. 274). Nesse contexto, ressalte-
se que desde 1716 os navios já eram autorizados pela Coroa a fazer esse 
trajeto. Entre 1725 a 1728, por exemplo, quatro navios transportaram 
escravos ao Brasil sem a prévia-autorização das classes políticas de Luanda 
(FERREIRA, 2003, p. 79-80).

Tais fatores, associados à expansão da atuação de sertanejos e 
pombeiros nos sertões de Benguela, fizeram subir a taxa anual de exportação 
de escravos para a média de 1.102 indivíduos. Com a incorporação de novas 
localidades ao leste e ao sul, tais dados de exportação continuaram a subir: 
na década de 1750, a média anual foi de 2.264; na de 1760, 4.717; nos anos 
1770, 5.301; e, finalmente, adentrando o terceiro recorte temporal referido 
por Candido, a região atingiu o auge da empresa escravista, apresentando, 
nos anos 1780, a média de 6.493 cativos e, na primeira metade dos anos 
1790, 9.275 escravizados (CURTO, 2000, p. 274-280). A partir desta 
derradeira localização temporal, a atividade comercial escravista passou a 
declinar gradativamente, até se dar por encerrada em meados do século XIX.

A composição do pano de fundo desse último momento das 
atividades escravistas em Angola e, precisamente, em Benguela, reú-
ne numerosos fatores, destacadamente as pressões exercidas pela Co-
roa inglesa,16 bem como a reorganização da economia na região, 
que, até o início do século XIX, estava intrinsecamente associada à  
empresa escravista.

16  Diante das pressões inglesas para a abolição do tráfico intercontinental, o governo 
brasileiro comprometeu-se em 23 de novembro de 1826 a ilegalizar as importações 
de escravos a partir de 1830. Acerca do assunto, ver Mariana Candido (2006, p. 63) e 
Manolo Florentino (1997, p. 43).
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Então, tendo em vista a tabela inicial de entrada de escravizados no 
Mato Grosso e os há pouco mencionados dados comerciais sobre cativos 
africanos, parece-nos plausível ponderar: se a maior parte dos cativos 
introduzidos na Capitania do Mato Grosso (e depois distribuídos em vários 
pontos, especialmente em Cuiabá) era proveniente da rota sul, do porto 
do Rio de Janeiro; se, nesse mesmo período (durante todo século XVIII 
e primeiras décadas do XIX), o Rio de Janeiro não somente era o maior 
porto escravista do mundo, mas também recebera massivamente cativos 
da África Central-Ocidental; e se, de igual modo, no mesmo momento, 
o comércio escravista se expandia ao sul e a leste da atual Angola, se tudo 
isso se deu à época, então temos sérias razões para inferir que essa massa de 
africanos que deu entrada em Cuiabá e Mato Grosso talvez pertencesse às 
diferentes etnias, especialmente os Ovimbundus e Imbangalas, habitantes 
dos entornos de Benguela.17

Ao retornarmos à questão da presença de africanos escravizados 
nas minas de Cuiabá e Mato Grosso durante o século XVIII, chamamos 
atenção para os estudos de Divino Marco de Sena (2010) e Maria Amélia 
Crivelente (2001). Ambos são muito esclarecedores para a compreensão 
da superioridade numérica de “bantus” sobre outras etnias em Cuiabá e 
nos seus diferentes termos ou distritos. Respectivamente, o primeiro trata 
dos “livres pobres e agregados” na Província de Mato Grosso na primeira 
metade do século XIX; e a segunda, dos casamentos de escravizados 
africanos entre 1798 e 1830.

Sena, a partir dos dados levantados no Arquivo Público de Mato 
Grosso, apresenta uma tabela classificatória da descendência ou origem 
de escravos na Freguesia de Brotas em 1838.18 Ali, em um universo de 

17  Sobre os povos Imbangalas e Ovimbundus, ver o Capítulo 1 da tese de doutoramen-
to de Bruno Rodrigues (2016).

18  A Freguesia de Nossa Senhora das Brotas, pertencente ao termo de Cuiabá, contava 
com uma economia baseada na criação de animais, na lavoura, e na produção de açú-
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cerca de 300 cativos, evidenciou-se a presença de bantus e sudaneses, com 
predominância dos primeiros, sendo: 15 provenientes de Benguela, 8 
originários da Nação Congo, 4 de Moçambique, seguidos de 7 da “Nação 
Mina”e 4 Haussás.

No levantamento realizado pelo autor, sublinhamos a predominância 
de crioulos, e isso, ao passo que reflete a diminuição do fluxo de comércio 
de escravos para a região, elucida as possibilidades de sobrevida no interior 
do sistema escravista mediante procriação e, em alguns casos, casamentos 
realizados à luz das tradições católicas. Sobre este último aspecto, a 
investigação de Crivelente, realizada na Serra Acima (atual Chapada dos 
Guimarães), apresenta avanços significativos em relação à de Sena, apesar  
de a autora não se concentrar especificamente no casamento de “crioulos” 
e sim nas uniões conjugais entre africanos.

Na análise dos documentos paroquiais localizados entre os anos 
de 1798 e 1830, dispostos no livro de casamentos entre livres e escravos 
da Igreja Matriz de Santana do Sacramento de Chapada dos Guimarães, 
a pesquisadora toma o ato de matrimônio, à luz das tradições cristãs, 
como parte da estratégia para a construção de uma nova identidade no 
Novo Mundo, logo, como um mecanismo de composição de alianças 
para obtenção de possíveis benefícios. A fim de desenvolver sua reflexão, a 
estudiosa qualifica “Serra Acima” como o grande “Empório da Capital”,19 
pois, a partir do final do século XVIII, passou a ser a grande abastecedora 
da capital da província em razão da produção açucareira e de víveres 
(CRIVELENTE, 2001, p. 10).

car e aguardente em engenhos, os quais eram comercializados em Cuiabá na primeira 
metade do século XIX. Em termos populacionais, era formada por uma população de 
1456 livres e 298 cativos (SENA, 2010, p. 49).

19  Célebre expressão cunhada por José de Mesquita para referenciar “Serra Acima” 
(Chapada dos Guimarães).
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Segundo Crivelente, no final do século XVIII, somente a Freguesia 
de Santana de Chapada (Serra Acima) contava com 22 engenhos, 6 
monjolos para produção de farinha e uma população de escravos de 738 
indivíduos, entre africanos e crioulos. Por causa das pressões inglesas, era 
iminente o fim da escravidão, estabelecendo-se nas américas um contexto 
de independência de incremento da produção açucareira. Com isso, o 
tráfico de africanos conheceu um novo impulso do final do século XVIII 
ao início do XIX, precisamente na década de 1820.1 Essa mudança 
provocou um novo fluxo de cativos africanos para a região, os quais haviam 
desembarcado inicialmente no porto do Rio de Janeiro. A esse respeito, 
Alcir Lenharo ressalta que, ainda no ano de 1797, chegaram à Capitania 
do Mato Grosso, entre animais, cargas e camaradas, 200 escravos novos e 
40 ladinos (CRIVELENTE, 2001, p. 11).

Nessa conjuntura, a pesquisadora aponta que, entre 1798 e 1830, 
aconteceram 479 casamentos na Igreja Matriz de Chapada dos Guimarães, 
dos quais 290 eram de escravos (60,5%) de origem notoriamente bantu, 
identificada nas atas de registros de casamento, nos quais, ao lado do novo 
nome cristão, especificava-se a procedência africana – como Vicente Congo, 
Benedito Moçambique, Sebastião Nagô, entre outros.

Dos 290 casamentos realizados entre escravos, a autora aponta 
uma tendência predominantemente endogâmica, somando 108 (37,2%) 
uniões conjugais de africanos com africanos. Já entre os Benguela, houve 
maior propensão à endogamia, de sorte que,  dentre os 33 casamentos de 
africanos da mesma nação, 13 (39,5%) foram entre Benguelas e oito (24, 

1  Vale lembrar os acordos bilaterais firmados entre a coroa portuguesa e a inglesa desde 
o início do século XIX, como o tratado, assinado em 1810, comprometendo portu-
gueses à futura extinção do tráfico de escravos e restringindo as atividades comerciais 
à Costa da Mina e demais possessões lusitanas. Sobre tais acordos, ver nota 83, seção 
1.1.1 da tese de doutoramento de Bruno Rodrigues (2016).
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3%) entre Minas.2 Essa conduta é reveladora de uma preocupação comum 
aos Benguelas, de estar “entre os seus”, ou seja, entre aqueles com quem 
mais se identificavam culturalmente (CRIVELENTE, 2001, p. 109-110).

Com o exposto, entendemos que a reunião e o cruzamento dos 
diferentes documentos sugerem, para além da predominância de uma e 
outra etnia, a inquestionável presença de africanos “bantus” e “sudaneses”. 
Identificá-los e buscar os rastros que os  conduziram até a Capitania do 
Mato Grosso significa, antes de qualquer coisa, pensar a própria identidade 
do povo mato-grossense e cuiabano. Em última instância, propicia o 
conhecimento do âmago da cuiabania, sua sensibilidade e hospitalidade.

***

“Em fios e rastros”, o italiano Carlo Ginzburg (2007, p. 10-11) 
nos fornece uma valiosa lição para compreendermos as vozes de outros 
que nos chegam por meio de  terceiros: “[...] escavando os meandros dos 
textos, contra as intenções de quem os produziu, podemos fazer emergir 
vozes incontroladas.” Em face dos documentos que nos informam sobre 
a presença africana em Cuiabá e Mato Grosso, é precisamente essa a 
predisposição mais adequada a ser adotada.

Se desejamos contar a história de Cuiabá dos seus 300 anos em 
sua amplitude, pela visão tanto dos “vencedores” quanto dos “vencidos”, 
então necessitamos delinear o contexto, cruzar fontes, recorrer à oralidade, 
operar a análise em jogos de escalas do micro ao macro e vice-versa. Escavar 
os “meandros dos textos”, antes de qualquer coisa, possibilita a emergência 

2  Crivelente (2001, p. 109-110) apresenta duas tabelas de grande interesse para com-
preensão da tendência “endogâmica” entre os cativos: a tabela nº. 7, na qual expõe de 
maneira organizada a quantidade de casamentos de africanos entre si, africanos com 
crioulos, crioulos com crioulos, entre outros; e a tabela nº. 8, na qual explicita os ca-
samentos entre africanos da mesma nação.
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de novas vozes, novas narrativas e interpretações históricas.  Até o presente 
momento, conforme o exposto neste capítulo, temos informações quanto 
à procedência étnica da população africana que aqui esteve. No entanto, 
ainda não podemos responder sobre “quem foram” os africanos e africanas 
escravizados que suportaram uma dolorosa jornada até o Oeste luso-
brasileiro e por aqui batalharam diariamente pela vida. De qualquer forma, 
nossos votos são que novas pesquisas possam encarar esse desafio.
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A CIDADE DE CUIABÁ NO CONTEXTO DE SUAS 
RELAÇÕES COM O ENTORNO RIO CUIABÁ ACIMA: 

FORMAÇÃO E EXPANSÃO DO DISTRITO DO SUCURI

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa

Flávio Gatti

O Distrito do Sucuri

O Distrito de Sucuri, localizado rio Cuiabá acima, tem o início 
de sua ocupação relacionada à implantação da cidade de Cuiabá, embora 
apenas recentemente, com a oficialização da Lei municipal n. 5.425 de 15 
de julho de 2011 (CUIABÁ, 2011), passou a ser reconhecido como distrito. 
Situado a noroeste de Cuiabá, tem sua sede, a vila Sucuri, às margens do 
referido rio e distante apenas 8 km do perímetro da capital mato-grossense, 
da qual, portanto, em razão da proximidade, é um bairro.

A fase inicial da ocupação das terras do entorno do rio Cuiabá 
acima, mais especificamente da área que hoje corresponde ao distrito do 
Sucuri, está relacionada às primeiras décadas de formação da cidade de 
Cuiabá. Esta afirmação é sustentada pela documentação relativa à concessão 
de sesmarias, instalação de povoados, freguesias e mesmo municípios nos 
arredores da antiga Cuiabá, sentido rio acima, cujo acesso eram caminhos 
que cruzavam o território do Sucuri. Somam-se a essas fontes as análises 
de vários autores que se debruçaram sobre a história de Mato Grosso, 
analisando e discutindo as relações existentes entre a capital e os arredores. 
Nessa perspectiva, começaremos por tecer algumas considerações sobre a 
implantação e a expansão de Cuiabá e o contexto da formação do território 
que corresponde ao mencionado atual distrito.
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Antes, sublinhamos as dificuldades encontradas na identificação de 
fontes documentais que nos permitissem precisar os primórdios da ocupação 
da área que integra o distrito. Assim, as informações aqui apresentadas 
sobre a fase inicial da ocupação dessa área são apoiadas em referências 
sobre Cuiabá e áreas adjacentes, particularmente vilas, freguesias, que 
vieram a se tornar distritos e municípios, localizados ao norte de Cuiabá, 
especialmente nos arredores do rio Cuiabá acima.

A respeito das características ocupacionais no período entre as duas 
décadas finais do século XIX até os nossos dias, sobre o qual a produção 
bibliográfica e documental em geral também é escassa, as informações foram 
obtidas com base em fontes orais, provenientes de entrevistas realizadas, 
entre maio a agosto de 2016, com moradores do distrito, em especial aqueles 
de mais idade, que nasceram no Sucuri ou se mudaram para lá ainda bem 
pequenos, trazendo guardadas na memória as experiências contadas por 
seus pais, tios, avós e bisavós.

Os primórdios da ocupação de Cuiabá e arredores nos séculos  
XVIII e XIX

A fundação da cidade de Cuiabá está relacionada à descoberta de 
ouro às margens do rio Coxipó, afluente do Cuiabá. Segundo Elizabeth 
Madureira Siqueira (2002, p. 32), a ata de sua fundação, na condição de 
arraial, foi assinada por Pascoal Moreira Cabral “aos oito dias do mês de 
abril da era de mil setecentos e dezenove”. A historiadora pontua que em 
1721 Miguel Sutil de Oliveira encontrou uma jazida de ouro às margens 
do córrego da Prainha, também afluente do rio Cuiabá, para onde o arraial 
pioneiro foi transferido, “dando nascimento a um pequeno vilarejo sob a 
proteção do Senhor Bom Jesus”.



89

Cuiabá 300 anos 

Rapidamente, o arraial atraiu a população interessada na exploração 
aurífera e em pouco tempo foi elevado à condição de vila, conforme 
expressam Ferreira e Silva (1988, p. 52): “[...] a 1º de janeiro de 1727, 
Cuiabá recebe o foro de vila por determinação do Capitão General de São 
Paulo, passando a se chamar Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuyabá 
[...].”, a qual, quase um século após sua fundação, “Em 17 de setembro 
de 1718, por Carta Régia de D. João VI, [...] é elevada à categoria  
de cidade.”.

Como a atividade mineradora foi preponderante nos primeiros 
anos da Vila de Cuiabá e envolveu intensamente seus moradores, o 
abastecimento alimentício da população local ficou a cargo das roças que 
ocupavam terras concedidas para esse fim no entorno do povoado, tanto no 
sentido rio acima, como no sentido rio abaixo. Há, também, informações 
de que alguns roçados foram desenvolvidos acompanhando o rio Coxipó 
em direção à Chapada dos Guimarães.

A esse respeito do estabelecimento desses roçados, Siqueira, na 
publicação A ocupação pioneira da região do Rio Cuiabá abaixo (1997, p. 
110), esclarece: “A região aurífera dos rios Coxipó e Cuiabá, no século 
XVIII, direcionavam as atividades para as fainas mineradoras, cabendo seu 
abastecimento, às roças oriundas dos sítios circunvizinhos.”.

Nessa mesma obra, a autora faz referência ao relato de Antônio 
Cabral Camelo, que em 1727, seguindo a rota fluvial denominada mon-
ção, viajou até as Minas auríferas de Cuiabá. O viajante, que subiu os rios 
Paraguai, São Lourenço e Cuiabá, referindo-se às roças situadas depois da 
Vila de Cuiabá rio acima, descreveu:

Como também, quatro a cinco dias acima da mesma 
vila, em que todas se plantam milho e feijão, em 
dois meses do ano, março e setembro; dão também 
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excelentes mandiocas, de que se faz farinha: há nelas 
muitas e melhores bananas que as d’estas minas, e as 
suas bananas são mais suaves e de melhor gosto: tem 
já muitas melancias, e quase todo ano; só os melões 
não produzem com tanta abundância; as batatas são 
singulares, e não menos o são fumos para tabaco 
e pito. (p. 33).

Igualmente importantes para a fixação da população na vila e 
para o seu crescimento foram a introdução da pecuária e a formação das 
fazendas de gado, por volta de 1730. As primeiras áreas de criação foram 
desenvolvidas no entorno de Cuiabá para atender, prioritariamente, a 
população das minas. Assim, juntamente com as áreas de roçado, os 
campos de pastagem do gado compuseram a paisagem dos arredores da 
cidade de Cuiabá.

Virgílio Corrêa Filho, na obra Pantanais mato-grossense: devassamento 
e ocupação (1946, p. 101), ao discorrer sobre as lavouras abertas nas margens 
do rio Cuiabá, destinadas ao aprovisionamento da vila recém-criada, escreve 
que, “Ao mesmo tempo, importaram-se algumas reses, transportadas em 
canoas, cujo número acresceria, depois da abertura do caminho terrestre, 
através de Goiás. Estendendo-se acerca desse fato, cita Cabral Camelo 
(1946, p. 101): “Já no ano de 1730 ficaram alguns novilhos paridos e se 
reproduziram como porcos e cabras.”

O autor faz referências também aos agricultores que se fixaram nas 
proximidades da Vila de Cuiabá nos primeiros anos após sua fundação, 
relacionando o acontecimento aos frequentes ataques indígenas na área 
pantaneira: “Aproximaram-se mais da vila os agricultores, especialmente rio 
acima1 e em rumo da Chapada, depois que se abriu, em 1736, o caminho 
terrestre para São Paulo, através de Goiás.”. (p. 56, grifo nosso).

1  É uma menção às terras ao norte da Vila de Cuiabá, às margens do rio homônimo, 
abrangendo, provavelmente a área onde hoje se situa o distrito do Sucuri. Ressalta-se, 
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Ainda, Corrêa Filho volta a falar sobre a ocorrência de roças no 
entorno de Cuiabá: “os lavradores, na primeira fase da ocupação, rodeavam 
as minas do Sutil, pelo rio Cuiabá e seus afluentes mais próximos da vila 
Sertaneja.” (p. 64). E sobre isso explica:

Ao tempo em que Ricardo Franco perlustrou a 
região (1786), ainda se adensavam em torno da vila 
as roças para evitar maiores danos dos Paiaguás, às 
quais se referiu: “O rio Cuiabá, 14 léguas abaixo 
da Vila é povoadíssimo de roças, engenhos e outros 
estabelecimentos que se tocam uns aos outros e da 
vila para cima ainda sua população é maior e maior 
o número dos referidos estabelecimentos por muitos 
dias de viagem.” (p.64, grifo nosso).

A historiadora Vanda da Silva (2015), em sua tese de doutoramento, 
especificamente na Tabela 3, intitulada “Número de engenhos de açúcar, 
rapadura e melado no distrito do Cuiabá e percentual de escravos – 1798, 
aponta que, na área do Porto Geral para cima2, havia 3 fábricas grandes, 
nas quais trabalhavam 40 escravos, e 6 pequenas, com 28 escravos (p. 60). 
Na Tabela 4, denominada “Número de engenhos de aguardente e farinha 
do termo do Cuiabá, capacidade de produção e o percentual de escravos – 
1798”, a autora indica a existência, na área do rio acima, de 6 engenhos de 
aguardente e cerca de 1.100 alqueires de terras para produção de farinha, 
envolvendo 95 escravos. (p. 61).

Quanto ao “Porto Geral”, sua importância é destacada por Corrêa 
Filho mediante o seguinte comentário: “O arraial, começado à margem 
do córrego da prainha, estendeu-se, mais tarde, para sua embocadura no 

também, que a extensão leste do distrito, se dispõe, em direção à Chapada, à qual, o 
autor citado faz referência.

2  Trata-se do porto do rio Cuiabá, principal ponto de entrada de pessoas e mercadorias 
para a vila de Cuiabá no século XVIII. Situa-se no atual bairro do Porto.
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rio Cuiabá, a montante da qual se abre o Porto-Geral, onde as monções 
terminavam a sua longa peregrinação de 530 léguas, a partir de Araritaguaba, 
(Porto Feliz) no Tietê.” (p. 101).

Como dito há pouco, na área rio Cuiabá acima foram feitas 
concessões de sesmarias, cujas descrições, porém, são geralmente incompletas, 
não sendo possível determinar sua exata localização. Dentre essas, cita-se 
a doação a Francisco Xavier, à margem do rio Cuiabá, com área de meia 
légua quadrada (SIQUEIRA, 1997, p. 38).

As várias referências à ocupação da área do “rio Cuiabá acima” ou 
da área do “Porto Geral para cima” referiam as terras ao norte da vila de 
Cuiabá, abrangendo a planície do referido rio e áreas adjacentes e, portanto, 
envolvendo o atual território distrital. Dessa forma, pode-se dizer que a 
ocupação inicial da área do atual distrito do Sucuri se deu sequencialmente 
à implantação da vila de Cuiabá, no bojo das necessidades de formação de 
roçadas, de criação de gado e de estabelecimentos de engenhos.

Em termos gerais, o século XIX representou um período de pouco 
crescimento para Cuiabá, muito embora a vila tenha sido elevada à categoria 
de cidade em 17 de setembro de 1818 e transformada em capital da 
Província de Mato Grosso em 28 de agosto de 1835 (IBGE, 2016). Esses 
importantes acontecimentos foram contrapostos pelo declínio das minas 
de ouro, pelos impactos da Guerra do Paraguai e pela epidemia de varíola 
que dizimou parte da população cuiabana. A respeito dos impactos desse 
surto, Siqueira (2002, p. 98) noticia: “A partir desse momento, tem início 
um quadro trágico na capital mato-grossense, quando quase a metade da 
população, que não havia sido diretamente atingida pela guerra, veio a 
falecer vitimada pela então ‘terrível doença – a varíola’.”.
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As áreas do entorno de Cuiabá, entre elas a do atual distrito do 
Sucuri, certamente sentiram os efeitos dos problemas vividos pela capital, 
em cujas adjacências se encontravam os roçados, os engenhos e as criações 
de pequenos animais e de gado que forneciam alimentos para a cidade. 
O crescimento e a sustentação econômica dessas áreas dependiam da 
prosperidade de Cuiabá, porque com isso teriam mercado para os seus 
produtos e progrediriam junto.

Logo, o contexto vivido por Cuiabá no século XIX sugere que as 
comunidades situadas em seu entorno imediato enfrentaram muitas difi-
culdades, isso tendo refletido no crescimento lento de suas populações e na 
pouca expansão de suas ocupações. Afinal, depararam-se com o encolhimen-
to do mercado consumidor na cidade, com os receios de serem atingidos 
pela Guerra do Paraguai e pelo medo de contaminação com a varíola.

Contudo, alguns fatos e tomadas de decisões ocorridas no transcorrer 
do século XIX marcaram positivamente Mato Grosso, o que refletiu 
fortemente nas décadas seguintes. Nesse contexto, Ferreira e Silva (1998) 
e Rivera e Pinto (2008) assinalam a criação de 5 municípios: Diamantino, 
em 1820; Poconé, em 1831; Rosário Oeste, em 1861; Nossa Senhora 
do Livramento, em 1883; e Santo Antônio do Leverger, em 1890. Os 
autores também qualificam como fatos de grande importância ocorridos 
nos últimos anos daquele século a abolição da escravidão, em 1888, e a 
proclamação da República, em 1889.

Especificamente no entorno de Cuiabá, algumas medidas inscritas 
nos âmbitos político e administrativo repercutiram no cotidiano da pequena 
comunidade rural que, no século XX, veio a formar o distrito do Sucuri. 
Dentre essas medidas, destacam-se: a instalação do Distrito Paroquial de 
Nossa Senhora das Brotas, em 1833, via lei provincial, o qual se constituiu 
no núcleo inicial do município de Acorizal (FERREIRA; SILVA, 1998); 
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a oficialização, no mesmo ano, da criação da Freguesia de Nossa Senhora 
do Rosário do Rio Acima, atual município de Rosário Oeste (FERREIRA; 
SILVA, 1998); e, ainda, a criação, mediante lei provincial, da Freguesia da 
Guia, atual distrito de Cuiabá.

Os reflexos dessas medidas sobre a incipiente comunidade do Sucuri 
decorreram de sua localização, às margens do rio Cuiabá e da estrada que 
dava acesso aos povoados estabelecidos mais ao norte da vila cuiabana. O 
percurso entre Cuiabá e os referidos povoados – em canoas que subiam 
e desciam o rio ou em carroças e cavalos e até caminhando pela estrada 

–, ampliaram o pequeno comércio local e atraíram o interesse de novos 
moradores, condição básica para a formação do futuro distrito.

Do transcorrer do século XX aos dias atuais

Conforme já dito, há reduzida bibliografia e informações específicas 
sobre o Distrito do Sucuri que possam subsidiar, detalhadamente, a análise 
de sua formação, expansão e condições socioeconômicas vigentes. Até o 
momento, mesmo informações mais recentes de sua história, relativas ao 
século XX, são escassas. Portanto, reiteramos aqui nossa opção pela busca 
de informações mediante a realização de entrevistas com moradores idosos 
da comunidade que concordaram em relatar fatos de suas vidas e da vida 
de parentes e amigos, possibilitando-nos conhecer e compor a história local.

No momento inicial das entrevistas, do tipo “abertas”, abordávamos 
um tema e deixávamos que o entrevistado discorresse a respeito, a partir 
do que novas questões eram levantadas. Desse modo, às vezes iniciávamos 
a conversa indagando se ele havia conhecido os avós ou bisavós, se haviam 
nascido no Sucuri e em que trabalhavam. Sucessivamente, novas perguntas 
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iam surgindo, sempre na perspectiva de colhermos informações sobre o 
processo de estruturação do Distrito do Sucuri, inclusive de sua sede.

Ao final, todas as informações obtidas foram confrontadas com 
as poucas referências bibliográficas levantadas, confirmando a valida-
de e a importância do método adotado, que muito enriqueceu o teor  
deste texto.

As referências mais antigas sobre a ocupação do Distrito do Sucuri 
remontam ao final do século XIX e foram obtidas a partir dos relatos de 
pessoas de mais de 80 anos, que guardam na memória as histórias contadas 
por seus pais e avós e vividas na própria infância e juventude. Nos parágrafos 
seguintes, reunimos alguns fatos e características da trajetória ocupacional 
do distrito no último século.

A passagem para o século XX

Com o apoio dos depoimentos coletados, verificamos que no final 
do século XIX, por volta de 1890, a ocupação da área que hoje corresponde 
ao distrito do Sucuri, se comparada aos dias atuais, era rarefeita, contando 
com poucas famílias. Dentre os moradores da época, alguns teriam nascido 
ali mesmo e outros teriam vindo de Cuiabá, Poconé e Várzea Grande. A 
principal atividade desenvolvida era a pesca, praticada no rio Cuiabá, a 
qual agregava as pessoas em uma incipiente comunidade. O pescado era 
comercializado nas feiras de Cuiabá, para onde era transportado de canoa.

Além da pesca, praticava-se o cultivo de roças de milho, mandioca, 
batata doce, abóbora, feijão e outros. A plantação de cana-de-açúcar 
também era importante. Ademais, algumas frutas, como abacaxi, banana, 
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manga, limão e caju. Ainda, havia pequenas criações de galinhas, suínos, 
bovinos, caprinos e equinos.

Os moradores não viviam perto uns dos outros. As casas eram 
isoladas, mas, por meio de uma trilha de acesso, sempre guardavam relações 
com as vivendas mais próximas e com o rio, no qual pescavam, tomavam 
banho e lavavam a roupa, além de aproveitarem para plantar em suas 
margens e ilhas, isso quando as águas baixavam.

As casas já não existem mais, e algumas que resistiram até a década 
de 1940 foram conhecidas pelos moradores mais antigos, hoje com mais 
de 70 anos de idade. Em geral, eram casas muito simples, construídas de 
barro e madeira, técnica designada de “barrote”, com cobertura de palha de 
palmeira babaçu. Algumas eram de adobe, um tipo de tijolo mais rústico, 
feito com barro e palha e seco ao sol, sem queima Em geral, estas últimas 
recebiam cobertura de telha.

Na iluminação, lamparinas e lampiões a querosene ou óleo e, mais 
comumente, a candeia, artefato de barro feito no local e que funcionava 
a base de óleo de mamona.

Agricultura ribeirinha, pesca e modos de vida

Nas primeiras décadas do século XX, a área do Sucuri passou por 
modificações bastante lentas e graduais no âmbito socioeconômico. O 
número de moradores aumentou e, consequentemente, o de casas, que 
ainda se mantinham afastadas umas das outras e eram interligadas por 
trilhas. O aumento da comunidade ocorreu não só em razão do crescimento 
vegetativo da população local, mas também devido ao ingresso de novos 
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moradores provenientes dos arredores, incluindo as próprias cidades de 
Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Poconé.

No plano ocupacional, as antigas atividades relacionadas à pesca e 
à agricultura familiar de subsistência permaneciam sendo praticadas com 
o envolvimento de muitos moradores. Parte do que plantavam e criavam 
era vendida quase sempre em Cuiabá, para onde a produção era levada 
prioritariamente de canoa – outra parte, menor, era conduzida de carroça 
– e comercializada na feira do Porto.

Os produtos que mais comercializavam eram a mandioca, o milho, 
a batata doce, a batatinha, a abóbora, o quiabo, o tomate, o pimentão, a 
cebola e o alho. O feijão também era cultivado, mas em pequena quantidade 
e seu plantio muitas vezes ficava restrito às margens e áreas de praia do rio 
Cuiabá. A cana-de-açúcar continuava sendo cultivada em pequenas áreas.

O número de pessoas envolvidas na atividade de pesca aumentou 
nas décadas iniciais do século XX, vindo a decrescer a partir dos anos de 
1990. A maior parte do pescado, comumente salgado e seco, continuava 
sendo levada em canoas para Cuiabá, sendo vendida no mercado do Porto; 
muitas vezes, a venda era feita na própria canoa aos fregueses que iam 
até o barranco do rio. Os pescadores chegavam ao Porto antes do raiar 
do dia, de modo que as primeiras vendas eram feitas à luz de lamparinas  
ou lampiões.

O Porto, o Mercado do Peixe e a Feira do Porto consistiam em 
uma referência de negócios para os pequenos produtores e pescadores, 
que enfrentavam, quase diariamente, a labuta de uma viagem de canoa de 
cerca de duas horas de duração para descer o rio e de aproximadamente 
duas horas e meia para subi-lo. Era esse o meio de que dispunham para 
garantir o sustento familiar.
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A produção obtida nos roçados e hortas, embora constituíssem 
uma atividade, do ponto de vista econômico, menos importante que a 
pesca, contribuía para o orçamento das famílias. E estas procuravam levar 
o que podiam para a feira na qual vendiam para intermediários, para 
verdureiros com pontos fixos de venda e diretamente para os fregueses. 
No processo de venda a varejo, os produtores costumavam expor seus 
produtos diretamente no chão.

O Geógrafo Aroldo de Azevedo, professor da Universidade de São 
Paulo, sob os auspícios da Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB, 
realizou, em 1953, uma viagem a Cuiabá, o que resultou na publicação de 
um trabalho intitulado “Cuiabá: Estudo de Geografia Urbana” (2010), faz 
várias referências ao contexto de produção e comercialização de produtos 
hortigranjeiros e de peixes oriundos de localidades situadas nos arredores 
de Cuiabá, a exemplo do Sucuri.

Em suas observações,

Os barqueiros que procedem do “rio acima” reúnem-
se junto à rampa do Mercado do Peixe; os de “rio 
abaixo”, mais raros, ficam próximo à ponte. Em 1952, 
existiam inscritos na administração do Mercado 92 
pescadores, oriundo de Poço Grande, Saladeiro, Praia 
Grande, Bom Sucesso, Manga, Engordador, Passagem 
da Conceição, Sucuri, Guia, Tarumã, Machado, Parí, 
Guarita, etc., localidades situadas num raio de 30 km. 
(p. 69-70, grifo nosso).

O autor também descreve o ambiente no Porto no momento da 
chegada dos produtos para comercialização:

Ao visitante que atinge a área do porto alta madrugada, 
impressiona, além da chegada do pescado, a abundância 
e variedade de hortaliças, trazidas também como 
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o peixe, em embarcações do mesmo tipo. Tomates 
avantajados, couve, rabanete, feijão-fava, pimentão, 
quiabo, cebolinha, etc., enchem as canoas e são 
vendidos, à luz de lamparinas, direta e livremente 
aos carrinheiros, que ali chegam a aglomerar uma 
frota de cerca de 50 carrinhos.

Azevedo disponibiliza em seu livro um mapa do abastecimento 
de hortaliças, cereais e pesca em Cuiabá no ano de 1953, apontando a 
localidade de Sucuri como fornecedora do pescado, que aliás, era uma de 
suas principais atividades.

Figura 1 – Localidades integrantes da rede de abastecimento de alimentos  
de Cuiabá, 1953

Fonte: Azevedo (2010).
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Ainda em relação aos peixes pescados no Sucuri, uma parte, 
incluindo pintados, pacus e outros, por comum eram levados para Cuiabá 
em carroças. Algumas vezes, depois de os prender em uma vara, para 
carregar no ombro, o pescador caminhava até a cidade para vendê-los na 
porta do comprador. Em geral, esses vendedores saíam do Sucuri em torno 
das quatro e por volta das seis chegavam à cidade, na altura do atual 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada, à época 16º Batalhão dos Caçadores, 
localizado na atual avenida Lava Pés, bairro Duque de Caxias, distante 
cerca de 8 quilômetros da entrada da vila do Sucuri.

Até o início da década de 1960, as carroças e charretes foram 
amplamente utilizadas pelos moradores do Sucuri sobretudo para se 
deslocarem para Cuiabá. Muitos moradores afirmaram que eles mesmos, a 
exemplo de seus pais e avós, rotineiramente cumpriam a trajetória Sucuri-
Cuiabá caminhando. Era um deslocamento realizado por homens, mulheres 
e crianças. Apenas os muito idosos não se arriscavam, fazendo uso de 
cavalos, carroças ou charretes, ou recorriam ao percurso fluvial, em canoas.

Uma particularidade do deslocamento a pé era o fato de o fazerem 
descalços. Os moradores do Sucuri saíam de casa carregando os calçados – 
chinelos, alpercatas ou sapatos – nas mãos ou em uma sacola, pois achavam 
mais fácil caminhar sem eles, que, além disso, eram preservados e duravam 
por mais tempo. Da saída do Sucuri, após caminhada de aproximadamente 8 

quilômetros, chegavam ao 16º Batalhão dos Caçadores, atual 44º Batalhão 
de Infantaria Motorizada, ao lado do qual havia um pequeno lago em cujas 
águas se refrescavam e se recompunham, lavando o rosto, os braços, as 
pernas e os pés. Então, se calçavam e e se conduziam ao destino no qual 
realizariam as atividades programadas, em regra pequenas compras, visitas 
a parentes e amigos, consultas médicas, atos religiosos e festividades.
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Olarias: fabricação de tijolos e telhas

No início do Século XX, graças à presença de argilas de qualidade 
no vale do rio Cuiabá, ganhou força uma importante atividade econômica 
local, que provavelmente teve início no final do Século XIX: a fabricação 
de tijolos e telhas. As olarias marcaram uma nova fase na economia local 
da comunidade, levando algumas famílias a deixar de lado, pelo menos 
parcialmente, a lavoura e a criação para se dedicar ao novo ofício. O su-
cesso no novo negócio passou a atrair trabalhadores, contribuindo para o 
aumento da comunidade.

O trabalho nas olarias era muito pesado. Por volta das quatro 
horas da manhã, ainda escuro, com iluminação de lamparinas e tochas, 
os trabalhadores então se encontravam no barranco amassando o barro 
com o auxílio de carros de boi. Quando o dia clareava, centenas de formas 
de tijolos já estavam preparadas para ir à caieira. Ali produziam também 
tijolo de adobe e telhas.

A produção de tijolos no Sucuri se estendeu até o final da década de 
1970, quando as olarias locais perderam a capacidade de concorrer com a 
produção de tijolos, telhas e cerâmicas de unidades produtoras modernas, 
detentoras de novas tecnologias e maior produtividade.

O principal mercado consumidor dos produtos cerâmicos do Sucuri 
era a área urbana de Cuiabá, onde, até o final da década de 1940, tijolos, 
tijolos de adobe e telhas chegavam de carroças e carros de boi. Às vezes, a 
carga era transportada pelo rio em batelões, designação para embarcações 
de fundo chato. Somente na década de 1950 esses produtos começaram 
a ser transportados por pequenos caminhões.
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Cana-de-açúcar

O cultivo da cana-de-açúcar e os pequenos engenhos, ou engenhocas, 
também integraram o sistema produtivo da área do Sucuri na primeira 
metade do Século XX. Ali se fabricavam artesanalmente o melado, a rapadura 
e pequenas quantidades de açúcar: aqueles dois eram comercializados em 
Cuiabá, para onde eram transportados de canoa ou de carroça; este último 
destinava-se ao consumo local.

Destaque-se que desde o Século XVIII há registros sobre o cultivo 
da cana-de-açúcar no entorno de Cuiabá, inclusive na área do Sucuri, onde 
foram instalados pequenos engenhos para a fabricação de açúcar, rapadura 
e aguardente para abastecer a vila de Cuiabá em seus primórdios. Essas 
pequenas unidades produtivas atravessaram o Século XIX e adentraram o 
Século XX, tendo perdurado até a década de 1960, quando, por falta de 
investimento e tecnologia adequada, foram desativadas.

Algodão

Alguns entrevistados mais idosos, contando mais de 75 anos, 
ressaltaram que na área do Sucuri, desde o tempo de seus bisavós, por 
volta das décadas de 1880 e 1890, alguns moradores plantavam e fiavam 
algodão e confeccionavam os tecidos para a produção de redes, cobertas 
e outras necessidades domésticas. Era prática comum o processo de tingir 
os tecidos com corantes naturais, ofertados por algumas espécies vegetais 
sobre as quais detinham conhecimento. Assim, utilizavam o angico e o 
jatobá para obterem a cor vermelha; o jenipapo, a cor preta; e o urucum, 
a cor ferrugem.
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Cultivar algodão, confeccionar os próprios tecidos e tingi-los eram 
atividades que já faziam parte das experiências da população de Cuiabá e 
arredores desde as primeiras décadas após a fundação do arraial, em 1719. 
É assim que Virgílio Corrêa Filho (1946, p. 103) se refere à vida cuiabana 
nos meados do século XVIII:

[...] confeccionavam-se as vestes com panos grosseiros, 
em que os teares domésticos transformavam o algo-
dão colhido. [...] Plantas várias continham na casca, 
nas folhas, nas raízes, nos frutos, matéria corante 
de tons diferentes, cuja aplicação evitava a monoto-
nia do colorido.

A confecção de redes se dava em pequena escala e contava com a 
mão de obra exclusivamente feminina. Em geral, produziam o suficiente 
para atender as necessidades dos numerosos membros da família, mas, 
sempre que possível, comercializavam algumas peças em Cuiabá, atendendo 
encomendas específicas ou vendendo-as diretamente na feira.

Educação – a implantação da escola

Alguns entrevistados revelaram que, em meados da década de 1930, 
o Senhor Silvestre Barata, fazendeiro e comerciante local, envidou esforços 
com o objetivo de instalar uma escola rural na incipiente e esparsa povoação 
que viria a formar, anos depois, o núcleo urbano do distrito do Sucuri. 
De acordo com sua neta, Maria da Graça Pompeu Barata (2016), a ideia 
do avô era garantir a escolarização das seis filhas, bem como dos filhos de 
seus funcionários, o que acabou por beneficiar os demais moradores locais. 
Desse modo, no ano de 1938 foi implantada a primeira escola do Sucuri, 
que funcionou, inicialmente, “na fazenda Bela Vista, no lugar conhecido 
como Mangueiral” (CUIABÁ, 2013, p. 10).
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Para a instalação do estabelecimento de ensino, o Senhor Silvestre 
Barata reservou um compartimento de sua própria casa, onde também 
funcionava um armazém de sua propriedade. Uma das pessoas entrevistadas, 
que estudou ali no final dos anos da década de 1930 e nos primeiros anos 
da década de 1940, afirmou que a escola tinha uma estrutura muito simples, 
dispondo de uma mesa grande e de dois ou três bancos compridos para 
uso dos alunos, independe da sua idade e tamanho, e de poucas carteiras 
tipo baú. Não havia um local disponível para recreação nem banheiro, de 
modo que, em caso de necessidade, a criança deveria se dirigir a uma área 
de mato ao lado do estabelecimento.

Muitos pais que viviam ali naquele período acreditavam que as 
meninas não deveriam ir à escola e sim se dedicar ao aprendizado das 
práticas domésticas no interior das próprias casas. Por esse motivo, a escola 
deu início as suas atividades tendo somente meninos como alunos, situação 
que foi alterada em seguida, quando as meninas começaram a frequentá-la. 
Logo após ser implantada, a escola,

[...] funcionava apenas no período matutino, numa 
sala multisseriada de 1ª a 4ª série, tendo como primeira 
professora a lecionar a Senhora Ernestina, contratada 
pelo próprio comerciante para dar aulas para os 
meninos. (CUIABÁ, 2013, p. 10).

Acerca do funcionamento da escola, a entrevistada Senhora Domitila 
lembrou que em 1939 e 1940 o atendimento acontecia em dois turnos: o 
período da manhã recebia os estudantes menores, dos quais a professora 
era a Senhora Anita; no período da tarde, os estudantes maiores, cuja 
professora era a Senhora Ernestina. Ambas eram de Cuiabá e se hospedavam 
na residência do Senhor Silvestre Barata.
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A Senhora Domitila rememorou que, naquele período e nas décadas 
seguintes, até meados da década de 1960, a escola infligia castigos físicos 
aos alunos que não acompanhavam satisfatoriamente os ensinamentos 
ministrados. Assim, entre outros casos, recorria-se à palmatória de furo 
especialmente quando o aluno errava a tabuada. Também se lançava mão de 
uma régua de madeira para amedrontar e, às vezes, bater naqueles que não 
faziam a lição de casa. No caso de não se comportarem dentro do padrão 
estabelecido, os alunos eram obrigados a ficar de joelhos e virado de frente 
para a parede, em um dos cantos da sala de aula. Agora, se a travessura 
ou desobediência fosse mais grave, se ajoelhavam sobre grãos de milho.

Em 1941, por meio do decreto nº. 53 de 18 de abril do referido 
ano, a escola fundada pelo Senhor Silvestre Barata foi reconhecida e 
regulamentada com o nome de Escola Rural Mista do Sucuri. No mesmo 
ano se contratou a professora Ana Faustina de Campos, que logo precisou 
se afastar e em seguida foi substituída pela professora Aurema de Paula, 
que lecionou ali entre de 1941 até 1966.

Em 1951 foi construído um prédio exclusivamente para o funcio-
namento da escola, contando com “uma sala de aula, uma dispensa, uma 
varandinha e um banheiro do tipo fossa seca” (CUIABÁ, 2013, p. 10). Em 
1966, com a aposentadoria da professora Aurema de Paula, contratou-se 
para substituí-la a professora Hilda Caetano de Oliveira Leite, que logo 
se afastou por questões de saúde e cujo nome seria atribuído, anos mais 
tarde, ao estabelecimento de ensino.

Em 1976 foi contratada a professora Elzira Cavalcante da Silva, que, 
além de ter atuado em atividades específicas do magistério, se envolveu 
firmemente na administração escolar e em várias frentes junto à comunidade, 
tendo o seu o nome designando a creche do núcleo urbano do distrito.
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Na sequência, são resumidamente indicados alguns importantes 
fatos relacionados à escola do Sucuri:

a) em 1988 passou a ser denominada Escola Rural Municipal Prof.ª 
Hilda Caetano de Oliveira Leite;

b) na década de 1990, na administração do prefeito Dante de Oliveira, 
passou a contar com ônibus escolar;

c) em 1992, com a obrigatoriedade do Ensino Fundamental, teve sua 
denominação alterada para Escola Municipal de Primeiro Grau 
(EMPG) Profª. Hilda Caetano de Oliveira Leite;

d) em 1995 foi eleita a primeira diretora escolar, a prof.ª Elzira Caval-
cante da Silva;

e) em 2000 se tornou Escola Municipal Rural de ensino Básico 
(EMREB) “Profª. Hilda Caetano de Oliveira Leite”;

f ) entre 1999 e 2005 o distrito foi contemplado com o programa 
Educação para Jovens e Adultos (EJA), que, porém, foi interrompi-
do por falta de alunos; e

g) entre 2000 e 2005 o distrito contou com a oferta do Ensino Médio 
Regular, que também deixou de ser ofertado em razão da pouca 
procura.

Em face do exposto, entendemos que a implantação da primeira 
escola no Sucuri constituiu um importante marco político, fundamentado 
no cuidado com as crianças e na preocupação com um futuro alicerçado 
na educação. Com esse espírito, a escola local venceu inúmeros obstá-
culos e, entre suas conquistas, a de um espaço próprio e adequado à 
realização das aulas.



107

Cuiabá 300 anos 

O cotidiano: aspectos domésticos e comunitários

Apesar das inúmeras dificuldades, a vida no Sucuri, no final do 
Século XIX e nas primeiras décadas do Século XX, era tranquila e segura, 
pois as atividades ali desenvolvidas garantiam o sustento das famílias, que 
podiam viver com dignidade.

As casas eram simples: de chão batido, contava poucas peças, em 
geral, dois a três quartos de dormir, sala e cozinha, que ficava na parte de 
fora e era munida de fogão a lenha. Em quase todas havia um forno de 
barro. O desenvolvimento das olarias no local rendeu casas construídas 
com tijolos assados ou adobe e cobertas de telha. No entanto, até a década 
de 1950, prevaleceu a construção de casas de barrote, muitas delas com 
cobertura de palha.

A mobília das casas era igualmente simples, e os móveis da maior 
parte delas – mesas, cadeiras e bancos, portas e janelas – eram produzidos 
ali mesmo, utilizando-se madeira local. A maioria dos moradores, princi-
palmente as crianças, dormia em redes, também de confecção própria, e 
as camas, de produção local, existiam em menor número e eram bastante 
simples: uma base de sustentação sobre a qual era colocada uma grade, que 
recebia um colchão na forma de saco, feito com tecido rústico de algodão 
e preenchido com capim.

Quanto aos hábitos alimentares, o peixe, na forma fresca ou salgada, 
era um dos principais componentes da dieta dos moradores, que, além 
disso, dispunham de carne de gado e de animais de pequeno porte, criados 
no próprio quintal ou caçados e, ainda, de ovos e leite. A isso se juntavam 
as hortaliças e frutas de produção própria e a rapadura e o melaço, cuja 
produção foi comum até a década de 1960.
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Linguiças caseiras, mantas de carne salgada, peixe salgado, queijos 
e doces variados faziam parte da alimentação diária das famílias, que 
produziam não só para o próprio consumo, mas também para vender uma 
parte em Cuiabá, onde, entre as décadas de 1950 e 1970, chegaram a ter 
hotéis como clientes, fornecendo-lhes doces caseiros de frutas regionais.

Outros produtos preparados artesanalmente eram o óleo de mamona 
e o óleo de piquira – um peixe pequeno pescado no rio Cuiabá –, os quais 
eram utilizados principalmente na iluminação doméstica, alimentando 
lamparinas, lampiões e candeias. Parte da produção também era levada 
para ser vendida em Cuiabá, onde o produto tinha muito boa aceitação.

De igual modo, parte dos utensílios domésticos era fabricada no 
local, a exemplo de panelas, tigelas, vasos e potes para conservar a água 
fresca; tudo feito por artesões nativos, que tinham acesso fácil ao barro 
das olarias. Na década de 1950, alguns moradores do Sucuri conseguiram 
comprar geladeira a querosene. A chegada dessa novidade e, sobretudo, 
da geladeira elétrica, na década de 1970, provocou muitas mudanças nos 
hábitos da população do povoado, especialmente em relação às práticas 
de conservação de alimentos.

Poucos pontos comerciais despontaram no Sucuri na primeira 
metade do século XX, dentre os quais o armazém do Senhor Silvestre 
Barata, que talvez tenha se iniciado na década de 1920 ou nos primeiros 
anos da década de 1930. Mais tarde, possivelmente em meados da década 
de 1940, o mesmo ponto foi ocupado pelo comércio do Senhor João 
Rondon, que também era proprietário de uma charrete para alugar e fazer 
fretes para os moradores.

Em meados da década de 1950, o casal formado pelo Senhor 
Abelardo e Dona Domitila também abriu um comércio na parte da 
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frente da casa onde residiam, localizada na margem da estrada velha para 
a Guia. O estabelecimento, como era comum na época, vendia de tudo 
um pouco: arroz, feijão, polvilho, farinha, milho, café, açúcar, aguardente, 
doces enlatados, ferragens e outros produtos. Uma particularidade era a 
venda na caderneta, cujo pagamento se fazia posteriormente. Por volta das 
quatro horas o armazém já estava aberto para a venda de café, leite e bolo 
aos transeuntes, que em regra, partiam da Guia, de Tarumã, de Bandeira 
e de outras localidades rio acima em direção a Cuiabá.

A ausência de serviços de saúde na comunidade, até os últimos 
anos do século XX, obrigava os moradores a procurar em Cuiabá todo 
atendimento de que careciam na área de saúde. Nisso, tal como se dava 
em todo o Brasil, sobressaiu o papel das parteiras, que nas mais diferentes 
circunstâncias e em qualquer horário auxiliavam as mães no parto dos filhos. 
Eram mulheres reconhecidas pelos relevantes trabalhos prestados, como 
foi o caso das senhoras Vicência e Juliana de Moraes. Esta última, nascida 
no início do Século XX em Bom Sucesso, Várzea Grande, foi moradora 
do Sucuri, onde chegou a atender mais de 500 partos.

A religiosidade é uma característica marcante dos moradores 
locais, embora ali a construção e instalação de igrejas sejam relativamente 
recentes, datadas da década de 1990. Com isso, as festividades religiosas 
da comunidade, promovidas desde a chegada dos primeiros moradores 
e das quais a presença de imagens dos santos de devoção é característica 
marcante. As casas dos devotos também abrigam muitas dessas imagens, 
como a de São Benedito, a de Nossa Senhora Aparecida e a do Divino 
Espírito Santo.
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A formação do núcleo urbano do Sucuri

Até a década de 1950, a área em que hoje se encontra estabelecido 
o núcleo urbano do Sucuri contava com poucos moradores, cujas casas se 
dispunham de forma “salteada”, ou seja, não havia uma vizinhança formada 
por casas construídas em lotes justapostos. Na realidade, prevaleciam 
pequenos sítios interligados por caminhos e cujas casas se encontravam 
distantes umas das outras aproximadamente em 100-150 metros. Às 
vezes, em função do crescimento familiar, pais e filhos construíram 
suas casas no mesmo sítio, o que muito contribuiu para a formação do 
pequeno aglomerado.

Naquele tempo, o comércio de tijolos e telhas se expandiu, im-
pulsionado pela mudança gradual do transporte, que, até então feito por 
meio de batelões e carroças, passou a se realizar em pequenos caminhões. 
O aumento no movimento das olarias e as novas facilidades de comércio 
atraíram novos moradores, favorecendo a construção de casas mais próxi-
mas entre si e um incipiente arruamento. Logo, no decorrer da década de 
1960, a pequena comunidade tomou as mesmas feições dos bairros que 
se formavam nos arredores de Cuiabá.

A expansão da comunidade do Sucuri foi favorecida também por 
sua proximidade da cidade de Cuiabá e pelo fácil acesso à terra, pois lá 
muitos lotes, devido à condição de posse, eram vendidos aos interessados 
por um preço mais barato, o que despertou o interesse de novos moradores 
para a área. Nessas condições, o núcleo urbano do Sucuri se constituiu 
sem nenhum planejamento prévio.

As ruas, ao longo das quais as casas foram construídas, correspondem 
aos antigos caminhos que iam dar no rio e interligavam vizinhos de sítios. 
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Aos poucos, o núcleo foi surgindo, com poucas casas, ruas não alinhadas, 
sem calçadas, sem esquinas, sem “calçamento”, sem asfalto.

Na década de 1970, o Sucuri foi cortado pela linha de transmissão 
de energia elétrica, que nas décadas seguintes, especialmente na de 1990, 
contemplou muitas casas. Na mesma época, a comunidade foi beneficiada 
com o serviço de abastecimento de água, em razão da perfuração de 
poços artesianos e da construção de 2 grandes caixas d´agua pela então 
denominada Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato 
Grosso (SANEMAT).

O início do funcionamento da linha regular de ônibus, em 1984, 
deu novo impulso à expansão da comunidade, que passou a contar com 
melhores condições de deslocamento para Cuiabá, inclusive para trabalhar 
regularmente na cidade. Contudo, o Sucuri ainda enfrentava uma grande 
dificuldade: o precário acesso ao interior da vila devido à ausência de asfalto, 
que terminava cerca de 4 quilômetros antes da entrada. Isso também 
ocorria em relação ao arruamento do núcleo, desprovido de qualquer tipo 
de revestimento. O asfaltamento da via de acesso e das ruas do núcleo 
urbano só foi concretizado em 2001, o que constituiu um novo marco 
do crescimento local.

Nos últimos anos, toda a área do Distrito do Sucuri, inclusive no 
perímetro urbano, passou por vários loteamentos destinados à formação 
de chácaras, seja para fins de lazer, seja para fins comerciais, como aquelas 
que abrigam projetos de piscicultura e outras em que funcionam clínicas 
de recuperação, associações e outros.
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O Distrito do Sucuri nos dias de hoje

A área do distrito do Sucuri, particularmente a área de sua sede 
e adjacências, tem uma história de ocupação de quase três séculos que se 
desenrolou concomitante ao processo de fundação e expansão de Cuiabá. 
Por cerca de mais de dois séculos, a área do atual distrito concentrou em 
seu interior pequenas fazendas e sítios, nos quais se produziam víveres 
para consumo próprio e parte era levado para Cuiabá, somando com mais 
produções advindas de outras áreas situadas rio Cuiabá acima.

Nas últimas décadas, mais precisamente a partir dos anos de 
1950, teve início a formação da vila do Sucuri, sede do atual distrito, o 
que resultou do melhor desempenho da produção local, sobretudo dos 
produtos cerâmicos, tijolos e telhas, que contribuíram para o aumento da 
população e para a consequente concentração de moradias.

Em decorrência disso, os serviços urbanos aos poucos foram 
chegando, como a instalação de uma escola de ensino fundamental, energia 
elétrica, tratamento de água e saneamento básico, asfalto, posto de saúde, 
igrejas e pequenos pontos de comércio. A área também tem sido procurada 
para a instalação de clínicas de recuperação, sedes de associações, chácaras 
de lazer, haras e outros propósitos.

Apesar do crescimento verificado nos últimos anos, o Núcleo do 
Distrito do Sucuri não conta com uma estrutura de produção e de serviços 
com condições de garantir à população local oportunidades de trabalho, o 
que obriga a quase totalidade dos moradores da vila a trabalhar em Cuiabá 
e em Várzea Grande. Da mesma forma, não há ali escolas de Ensino Médio, 
então os estudantes precisam se deslocar para Cuiabá.

Dessa forma, apesar de a vila do Sucuri e seu entrono constituírem, 
oficialmente, um distrito, em termos práticos, tanto pela proximidade com 



113

Cuiabá 300 anos 

Cuiabá, quanto pelas estreitas relações cotidianas – de trabalho, escolas 
e outros serviços – mantidas com a capital, ainda assim a vila apresenta 
características e comportamentos de um bairro cuiabano.

Mesmo com o avanço da expansão da cidade de Cuiabá, a sede do 
Distrito do Sucuri ainda preserva muitas características rurais. É um lugar 
rico em história, cultura e tradições que guarda intrínsecas relações com o 
desenvolvimento da capital cuiabana em seus 300 anos.
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A CUIABÁ NOS ENCANTOS DE  
HERCULE FLORENCE (1827)1

Déborah Pimenta Martins

A Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá iluminada pela gordura 
do abundante pacu

Nasceu há 300 anos, em meio ao sertão bruto de Visconde de Taunay, 
uma calorosa vila. Seu povo (guaicurus, chamacocos, guanás), de pitoresca 
braveza e alegria, regado a um rio cheio de Ikuverá (lontra brilhante) e 
peixes (pacus, dourados, piracanjubas, piaus, piracachiaras, jiripocas, 
palmitos, cabeçudos, corimbatás, peixe-rei). A Vila Real do Bom Jesus de 
Cuiabá, iluminada pela gordura do abundante pacu, transformou-se em 
uma cidade igualmente calorosa, de muitos causos e gente acolhedora, das 
mulheres rendeiras, das intrigas, da boa gastronomia, da rua do meio, da 
prainha, das festanças de santo, do rasgar da viola de cocho e da irreverência 
do rasqueado, do siriri e do cururu.

A origem da vila, aos poucos, foi sendo contada pelos viajantes do 
século XVIII e XIX, cada um a sua maneira. Em Memória sobre a viagem do 
porto de Santos à cidade de Cuiabá (2006), Luiz D’Alincourt (1787-1841)2 
escreveu que, em 1720, a mando do bandeirante paulista Miguel Sutil, 
índios saíram à procura de mel e encontraram ouro no morro do Rosário 

1  Este ensaio é parte integrante da nossa dissertação de mestrado, intitulada Revisitan-
do a Cuiabá e a Vila de Guimarães nos cantos e encantos de Hercule Florence (1827) e 
defendida em 2018.

2  Engenheiro e militar português que saiu de Santos e veio à cidade de Cuiabá no ano 
de 1818 com a missão de reconhecer terras e detalhar caminhos.
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atraindo pessoas para a região. No começo, o lugar ficou conhecido como 
“lavras do sutil” e, depois, “minas do Senhor Bom Jesus do Cuiabá”, onde 
teve início a povoação da cidade de Cuiabá  (p.108).

No manuscrito L’ami des arts livré à lui-même ou Recherches et 
découvertes sur différents sujets nouveaux (2017), do viajante franco-mone-
gasco Hercule Florence consta o registro de que, por volta de 1707, uma 
expedição paulista que procurava por ouro na região de Cuiabá chegou 
perto de desistir do intento, porque não encontrava o objeto de sua busca. 
Então, um caçador, em perseguição a um cervo, subiu o córrego da Prai-
nha,precisamente nas proximidades do morro do Rosário e avistou o brilho 
do metal aos pés do animal fugitivo. Naquele local, foram encontrados 
grandes flocos de ouro, ali os expedicionários ficaram. (p. 298).

Ambas as versões – a de D’Alincourt e a de Florence – marcam a 
presença dos paulistas na região e a motivação para sua permanência nesse 
sertão ainda desconhecido: a abundância de ouro. Também no contexto 
das expedições que trouxeram viajantes a Cuiabá no pós-Independência, 
teve destaque a do Barão Georg Heinrich von Langsdorff3 empreendida 
com a missão de realizar descobertas científicas, investigações geográficas 
e estatísticas bem como produzir estudos sobre produtos desconhecidos 
no comércio. Nos relatos registrados em diários, os viajantes lograram 
descrever trajetos, objetos, pessoas, comida, cerimônias, rios, fauna, flora, 
animais, entre outros aspectos de lugares desconhecidos ou pouco visitados.

Hercule Florence participou da segunda fase da viagem, tendo 
chegado ao Brasil em 1824 e, pouco depois, em agosto de 1825, foi 
contratado para compor a equipe da Expedição Langsdorff tornando-se o 

3  Médico alemão naturalizado russo, que enviou ao Ministro das Relações Exteriores 
da Russia um projeto de expedição pelo interior do Brasil. Tal projeto foi aprovado e 
financiado pelo Czar Alexandre I (a quem interessava retomar as relações comerciais 
com o Brasil), de forma que Langsdorff ficou incumbido de chefiar a expedição.
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segundo desenhista da viagem. De início não ocupou lugar expressivo, já 
que o artista principal era Adriano Amado Taunay4, no entanto, ia além da 
atribuição para a qual fora designado e descrevia todos os fenômenos ou 
situações como se fosse para um diário de bordo. Foi assim que conseguiu 
escrever o importante relato em apreço.

L’ ami des arts livre à lui même ou Recherches et découvertes sur 
différents sujets é um volumoso manuscrito de 423 páginas, tem algumas 
partes (entre as páginas 197 e 421) dedicadas à divulgação da narrativa da 
Expedição Langsdorff das quais selecionamos trechos para construir este 
artigo. Também constitui a versão final da vida e obra de Hércules Florence, 
que veio a falecer em Campinas, interior de São Paulo, em 27 de março 
de 1879, deixando no Brasil vinte e dois herdeiros. O documento está 
disponível no arquivo do Instituto Hercule Florence (IHF), em São Paulo.

O “risonho” e o “pitoresco” de Cuiabá

Hercule Florence (2017) escreveu não só sobre a Vila Bom Jesus 
de Cuiabá, mas também sobre costumes e os povos que a habitavam 
no século XIX. O viajante, artista e inventor, tendo desembarcado no 
Porto de Cuiabá em 30 de janeiro de 1827, esperava encontrar um lugar 
movimentado e ser recebido por mais pessoas, mas se deparou apenas 
com alguns curiosos que o observam. De início, parecia desconhecer que 
a cidade se situava três quilômetros a leste do rio, distância que depois ele 
mesmo apontou no diário:

Nous appercevons enfin le port de Cuyabá, tant désiré. 
Je m’attendais à voir une ville, et du mouvement; mais 
nous ne voyons sur la droite que peu de maisons, un 

4  Amado Taunay que morreu afogado no rio Guaporé durante a expedição.
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hangard et une rampe où nous abordons au bruit de 
nos salves et de celles de terre, et où quelques curieux 
sont rassemblés pour nous voir arriver. La ville est à 
un quart de lieue E. de la rivière.5 (p. 290).

A chegada e o rio solitário, abraçado pela vegetação que nasceu 
entre uma ou outra casinha, foram esses os detalhes da cena desenhada 
pelo artista, reflexo do que sentiu na alma, uma constituição anímica 
determinada, uma natureza subjetivada ou espiritualizada. Era como se 
ele estivesse sentindo o vazio nostálgico típico dos viajantes:

Figura 1 – Porto de Cuyabá, 1827.

Fonte: Florence (2017).

Enquanto esperava, em um lugar próximo chamado Arsenal, por 
quem fosse recebê-lo, chegaram Riedel, Taunay, três filhos do Presidente 
da Província, dois oficiais da milícia, dois distintos jovens e o negociante 
italiano Angélini. Os dois primeiros, Riedel e Taunay, também faziam parte 
da Expedição Langsdorff, mas embarcaram antes para Cuiabá para equipar 

5  “Finalmente chegamos ao desejado porto de Cuiabá, Eu esperava ver uma cidade, e 
um movimento; mas vemos à direita apenas algumas casas, um hangard e uma rampa, 
onde nos aproximamos do som de nossas rajadas e da terra, e onde algumas pessoas 
curiosas estão reunidas para nos ver chegar. A cidade fica a um quarto de uma légua a 
E. do rio.” (Tradução nossa).



119

Cuiabá 300 anos 

um batelão. Em seguida, os viajantes partiram a cavalo para o Palácio do 
Governo. No trajeto, Florence passou pela igreja São Gonçalo e pelo quartel, 
avistando de longe um morro coroado pela igreja Senhor dos Passos.

A rua por onde cavalgava era larga, bem pavimentada com pedras 
e ladeada por casas térreas com pés de tamarindos e de laranja nos jardins. 
Para o viajante era um tanto curioso ver os jardins das residências com 
muitas árvores frutíferas, o que para ele tornava a cidade “riant”: “[...] les 
maisons sont au rez de chaussée; mais il y a tant de tamariniers et d’orangers 
dans les jardins, que la ville se présente sous un aspect riant.”6 (p. 291).

A Cuiabá de Florence, portanto, era de uma fisionomia agradável, 
e isso, como dito, ele revela por meio da palavra “riant” empregada no 
manuscrito em tom de admiração para adjetivar ambientes sombreados, 
horizontes coloridos, rios caudalosos, paisagens encantadoras.

O viajante passou também pela Catedral, nada encontrando nela de 
“remarquable” (notável); aliás, as igrejas (dos Passos, do Rosário, do Porto e 
da Boa Morte) e os palácios locais (do bispo e do governo) pareceram-lhe 
muito comuns. Essa impressão do expedicionário ante as edificações da 
província conduz-nos a inferir que em algum momento ele já estivera diante 
do que para ele era “remarquable”; ora, Florence era um artista-viajante 
europeu, nascido na França, e que havia vivido em Mônaco, lugares onde 
já havia luxuosos e modernos palácios renascentistas e barrocos.

Ao dar continuidade ao percurso, passou pela casa de fundição, 
pela prisão, pela prefeitura, pelo Palácio do Bispo e entrou no Palácio do 
Governo, no qual ficou hospedado:

[...] tous édifices assez ordinaires, et nous entrons 
dans une place plus spacieuse, où est le palais du 

6  “[...] as casas são térreas, mas há tantos tamarindeiros e laranjeiras pelos jardins, que 
a cidade se apresenta sob um aspecto risonho.” (Tradução nossa).
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Gouvernement, qui sert de résidence au Président. C’est 
une Maison spacieuse, mais simplement assobradada, 
dont l’extérieur très simple, ne correspond pas au titre 
de palais qu’on lui donne; mais c’est l’usage au Brésil, 
de qualifier ainsi toutes les maisons qui ser-vent aux 
administrations.7 (p. 290).

Ele estimou que pela cidade de Cuiabá houvesse entre três a quatro 
mil habitantes, contudo, se perguntava onde estariam essas pessoas, já 
que elas sequer apareciam nas ruas, e, como que justificando essa falta de 
gente, ponderou: “On ne voit que quelques personnes dans les rues, ce qui 
n’est pas étonnant dans une ville entourée d’immenses déserts.”8 (p.290). 
Quando já se encontrava próximo da cidade, começou a anotar os limites 
geográficos a partir do ribeirão da Prainha, de onde se tinha a vista inteira 
de Cuiabá. Dali, a cidade adquiria um formato diferente, o sertão ia sendo 
preenchido por pessoas, casas, igrejas, ruas, árvores... A mão do artista 
viajante acompanhava o olhar, atenta aos precisos traçados urbanos:

Figura 2 – Vue de Cuyabá, 1827.

Fonte: Florence (2007, p.133).

7  “[...] todos as construções bastante comuns, e entramos em um lugar mais espaçoso, 
onde está o Palácio do Governo, residência do presidente. É uma casa espaçosa, um 
simples sobrado, cujo exterior é muito simples, não corresponde ao título de palácio 
dado a ele; mas é costume no Brasil qualificar assim todas as casas que servem para 
administrações.” (Tradução nossa).

8  “Nós só vemos poucas pessoas nas ruas, o que não é surpreendente em uma cidade 
cercada por grandes desertos.” (Tradução nossa).
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Figura 3 – Vue de Cuyabá, 1827.

Fonte: Florence (2007, p. 136).

De acordo com Florence, havia cinco ruas principais de Cuiabá, 
as quais iam de leste a oeste e eram parecidas com as de outras cidades do 
Brasil. As casas eram térreas e apresentavam o mesmo formato tanto no 
exterior quanto no interior, embora de tamanhos diferentes. Entre uma 
casa e outra, o viajante foi percorrendo as igrejas tendo encontrado a leste 
a do Rosário, cuja construção, segundo contam, tomou o lugar de uma 
grande pepita de ouro. Não havia em Cuiabá mais do que dezoito ou vinte 
sobrados, pequeninos na maioria, sobre o que Hercule Florence discorreu:

Il n’y a dans toute la ville, que 18 ou 20 maisons à 
étage, encore sont-elles petites pour la plupart.  Outre 
la cathédrale et les églises dos Passos, et do Rozario, 
il y a encore l’église do Parto, près de la Prainha, et 
celle da Boa Morte, située vers le N. un peu hors de 
la ville. Aucune de ces églises n’a rien de remarquable. 
Presque toutes les [sic.].9 (p. 292).

O viajante também viu um extenso subúrbio entre o morro 
Senhor dos Passos e outro, ali também se localizando a igreja do hospital 
da Misericórdia e, mais à frente, uma pontezinha sobre o ribeirão Prainha:

9  “Há na vila toda, 18 ou 20 sobrados, quase todos bem pequenos. Além da catedral e 
as igrejas dos Passos, e a do Rosário, há ainda a igreja do Parto, próximo da Prainha, e 
a da Boa Morte, situada do lado Norte a poucas horas da vila. Nenhuma dessas igrejas 
são notáveis. Quase todos [sic].” (Tradução nossa).
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Entre la colline du Senhor dos Passos, et une autre 
qui lui est à l’E. est un faubourg assez étendu, mais 
contenant peu de maisons, où l’on va par un petit 
pont de bois lancé sur la Prainha, et où est l’église et 
l’hôpital de la Miséricorde, servant aussi de résidence 
à l’Evêque. Cet édifice ne passe pas d’une maison 
de campagne; mais situé dans un vallon agréable 
et ombragé par des tamarins et des orangers, on y 
jouit d’une fraîcheur très appréciable dans cet ardent 
climat.10 (p. 292).

No início, as misericórdias eram espaços nos quais se desenvolviam 
ações de caridade, esperando-se, com a solidariedade demonstrada 
ao outro, alcançar a salvação da alma. Depois, passaram a abrigar e a 
prestar assistência a necessitados, amparando pobres, negros, indivíduos 
abandonados, andarilhos, viajantes doentes. Nesse tempo, aos poucos 
foram se especializando na área da saúde.

O Hospital da Misericórdia de Cuiabá, como mencionado por 
Hercule Florence, existe até os dias de hoje sob a designação de Santa Casa 
da Misericórdia. A entidade, inaugurada em 1817, foi construída graças à 
última vontade cristã do português Manoel Fernandes Guimarães, morador 
de Vila Bela da Santíssima Trindade que, antes de falecer, em 1755, deixou 
um testamento ofertando parte de seus bens para a construção, que deveria 
acolher leprosos, doentes excluídos da sociedade (SANTOS, 2016, p. 57). 
O hospital foi edificado do outro lado da Prainha, no “faubourg” (“subúrbio” 
ou “periferia”), em uma área distante da cidade, isso evidenciando uma 

10  “Entre o morro do Senhor dos Passos e outro que está a leste E.  há um subúrbio 
muito grande, mas com poucas casas, onde se passa por uma pequena ponte de ma-
deira construída sobre a Prainha, lá está a igreja e o hospital da misericórdia, servindo 
também de residência para o Bispo. Esta construção não passa de uma casa de campo; 
localizada em um vale agradável e sombreado por tamarindos e laranjas, onde se pode 
usufruir de um bom frescor neste clima ardente.” (Tradução nossa).



123

Cuiabá 300 anos 

posição privilegiada do centro em relação ao entorno, às periferias, onde 
os pobres e doentes deveriam permanecer.

Cuiabá foi elevada ao status de cidade a partir de 17 de setembro de 
1818 e, em 1835, ao longo de quase duas décadas teve sua malha urbana 
estruturada em direção ao rio Cuiabá, onde se instalou a Capitania dos 
Portos, ascendeu ao posto de Capital da Província de Mato Grosso.

Além do deserto inicialmente observado pelo artista-viajante-
inventor, havia algo de “pittoresques” (pitoresco) ali: as paisagens. Assim, 
as cachoeiras; o rio em sua diversidade; os arredores; as montanhas; as 
ilhas e os muitos rochedos de um rio passavam impressões pitorescas ao 
viajante. Em Cuiabá também havia algo de pitoresco, que consistia nas 
árvores frutíferas plantadas pela cidade. Por outro lado, a ausência de 
cultivo adequado no espaço do terreno ao fundo das casas incomodou 
o artista-viajante e foi suficiente para ele atribuir aos cuiabanos pouco 
conhecimento de jardinagem e aproximá-los aos ingleses de cem anos 
atrás. Aliás, para Florence, o nome daquele terreno soava-lhe diferente, e 
ele escreveu como se o estivesse ouvindo pela primeira vez

[...] qui a le nom de Quintal (jardin), mais qui est le 
plus souvent inculte, com car les Brésiliens sont comme 
étaient les Anglais, il y a cent ans; ils connaissent très 
peu le jardinage. Cependant il y a des orangers, des 
tamarins et des bananiers. Ce qui rend la ville très 
pittoresque, vue du mont dos Passos. Le tamarin est 
plus grand que l’oranger, touffu, et d’un beau vert 
tirant sur le sombre.11 (p. 293.).

11 “Quase todas as casas têm, no fundo, um terreno que se denomina quintal. Mais 
comumente, não é cultivado: os brasileiros são como eram os ingleses há cem anos, os 
quais nada entendiam de horti-cultura. Laranjeiras, tamarineiros e bananeiras contri-
buem, contudo, para que a cidade ganhe muito em pitoresco. O tamarineiro é maior 
do que a laranjeira, frondoso e de um belo verde, tendente para o escuro.” (Tradução 
nossa).
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No quintal cuiabano há árvores frutíferas e plantas, bem como varais 
esticados sobre os quais as roupas são estendidas para secar ao sol. Além 
disso, é um espaço propício para se sentar à sombra de uma mangueira e 
fazer uma refeição ou simplesmente conversar com alguma visita. Ainda, é 
um lugar adequado para crianças brincarem e chuparem manga. Contudo, 
na produção do discurso do viajante, um quintal era uma espécie de 
jardim sem cultivo, sem muita organização. Nota-se que o artista poderia 
ter comparado o cuiabano a qualquer outro povo, todavia o comparou 
aos ingleses de há cem anos, atribuindo a ambos a falta de habilidade para 
o cultivo. O interdiscurso se revela aqui por aspectos axiológicos da sua 
origem francesa. Nota-se que, ao enunciar, o viajante foi atravessado pela 
discursividade da sua época; o discurso já havia sido dito em outro lugar.

Os jardins ingleses do século XIX não seguiam um padrão em termos 
de, sendo-lhe atribuído o atributo de eclético. Ali, o cultivo era livre, e 
várias espécies de plantas se misturavam pretendendo uma harmonia com a 
natureza que permitisse ao contemplador passear por caminhos sinuosos e 
realizar descobertas. Não era, pois, um espaço previsível, embora a escolha 
das espécies a serem plantadas fosse planejada. As herbáceas anuais e as 
perenes arbustivas se misturavam com bulbosas, flores silvestres e forrações.

O jardim inglês era pitoresco porque se opunha aos do estilo barroco 
(de riquezas de detalhes, ordem e simetria), voltando-se para as concepções 
do império chinês: imitação da natureza, traçado livre e sinuoso, água 
corrente e livre, prevalência da simplicidade (PAIVA, 2004, p. 87).  Na 
acepção de Keith Thomas (1998, p. 26), havia uma tendência dos ingleses 
abastados em sentir prazer nas terras incultas:

Não surpreendente que em um país pobre como a 
Escócia se dissesse, quando os habitantes passaram a 
se dedicar à jardinagem paisagística, que eles estavam 
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em (1790) “pelo menos meio século atrás dos ingleses”. 
Na própria Inglaterra o gosto pelo agreste e pelo 
irregular seduzia mais os abastados que os pobres, 
que lutavam pela subsistência, ou os agricultores, que 
ainda batalhavam com a terra.

A esse modelo se opunha a técnica da jardinagem francesa clássica, 
na qual predominavam as características do estilo italiano: plantações 
baixas, canteiros de flor, estrutura e formato precisos e metódicos. Eram 
cultivados em espaços imensos a fim de causar admiração e mostrar o 
poder e a superioridade dos donos. Havia total predomínio da natureza e 
se apresentavam repletos de fontes de água e esculturas. Eram magníficos, 
impecáveis, teatrais.

No Brasil, em 1807, foi criado o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, no qual muitas espécies ornamentais exóticas foram introduzidas. 
O paisagismo teve início com a chegada da família real portuguesa no 
período imperial. Paisagistas europeus trabalharam na cidade do Rio de 
Janeiro, onde imprimiram o seu estilo, o que influenciou outros estados 
brasileiros. No início do século XIX, principalmente em Paris, passou-se 
a se preocupar com a necessidade de empreender melhorias no espaço 
urbano. Sob a regência de Napoleão III, investiu-se em infraestrutura, 
redes de água, esgoto e energia elétrica; na regularização da malha viária; 
e na criação de muitos jardins fabulosos.

Apesar da atividade de horticultura praticada pela população que 
habitava Cuiabá não ser das melhores, o aspecto e colorido das árvores, 
como o tamarineiro, e bem assim suas sombras, que traziam alívio do 
ardente calor, pareciam encantar Hercule Florence.

O percurso interpretativo do artista acerca do estilo cuiabano na 
constituição do tecido urbano em geral envolve uma questão cultural que 
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é reafirmada muitas vezes em seu discurso. Nesse caso, a formulação de 
sentidos está estreitamente relacionada à historicidade e vem nos dizer que, 
para Florence, o hábito de plantar de forma livre era “pitoresco”. A cidade 
de Cuiabá por muito tempo foi conhecida como Cidade Verde em razão 
das numerosas árvores que compunham paisagem urbana. Ainda hoje, 
encontramos aqui árvores frutíferas plantadas nas calçadas e nos quintais 
das casas, isso marcando a aproximação dos habitantes locais com a natureza.

A árvore Formigueiro e a esmola do Espírito Santo

A árvore Formigueiro, também conhecida como Novateiro de 
Mato-Grosso, apresenta crescimento rápido e é vistosa por fora, mas oca por 
dentro, servindo de esconderijo para grande número de formigas. Encostar 
em uma árvore dessas é correr o risco de ter um inseto desse passeando 
pelo corpo e ter a extremidade de seu traseiro afundada na pele, causando 
dor extrema, tal como descrito por Hercule Florence: “La piqûre produit 
une douleur vive, passagère, aussi bien que l’inflammation qui la suit; 
mais, lorsqu’on est atteint par un grand nombre de ces fourmis, celape ut 
devenir un mal très grave.”12 ( p. 289).

A Cuiabá do século XIX era uma árvore Formigueiro: por fora, 
vista como o eldorado; por dentro, a oca política e o povo revoltado, 
pronto a afundar seu dardo na pele do pequeno grupo de privilegiados 
que detinham o poder e a riqueza da província, em detrimento de muitos 
que padeciam na miséria. Miséria essa oriunda da excessiva exploração do 
ouro, do abandono e dos maus governos, como ocorrera durante o mandato 
do Capitão-General João Carlos Augusto D’Oeynhausen e Gravemberg 

12 “A dor produzida por sua picadura é intensa, embora passageira a inflamação que se 
lhe segue. Quando, porém, as formigas atacam em grupo, as consequências podem ser 
gravíssimas.” (Tradução nossa).
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(Marquês de Aracty), afilhado da rainha D. Maria que governou a capitania 
de Mato Grosso de 1807 a 1819, quando a capital ainda era Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Devido a sua ambiciosa vontade de avançar, não se 
preocupou com os custos e deixou como legado uma população pobre, 
um comércio enfraquecido e dívidas para outros governos (MARTINS 

, 2014, p. 48).

Apesar disso, parte da população era agradecia a D’Oeynhausen 
por ter criado estratégias financeiras que garantiram a construção da Santa 
Casa de Misericórdia, em um contexto no qual a lepra se espalhava pela 
cidade e era um mal incurável. Tamanha era a crise, que seu sucessor, 
Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho, não conseguiu revertê-la, 
estendendo-se as dificuldades pelas décadas seguintes. Hercule Florence 
percebe traços do problema enfrentado na cidade e denunciou o destrato 
da Coroa: “On frappe à Cuyabá, des monnaies de cuivre, auxquelles on 
donne le double de leur valeur. C’est encor Un C’est encore un reste du 
gouvernement de D. João VI. Nos neveux auront peine à croire de telles 
anomalies.”13 ( p. 293).

Paralelamente à crise econômica estava a crise política, engendrada 
pela disputa entre as cidades de Vila Bela Da Santíssima Trindade e Cuiabá, 
o que mais tarde, em 1835, resultou na transferência da capital da província 
de Mato Grosso para esta última. O Brasil tornou-se independente em 
7 de setembro de 1822, e dois anos depois, em 25 de março de 1824, 
entrou em vigor a primeira Constituição do Império, quando, então, as 
capitanias passaram a províncias. Nesse contexto, o imperador Dom Pedro 
I nomeou para governar a Província de Cuiabá José Saturnino da Costa 
Pereira, cujo mandato se estendeu de 1826 a 1828. Apesar de Saturnino 

13  “Cunham-se em Cuiabá moedas de cobre, a que se confere o dobro do valor, anoma-
lia remanescente da época de D. João VI, nossos sobrinhos dificilmente vão acreditar 
em tais anomalias.” (Tradução nossa).
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ter feito algumas melhorias, como a construção do Arsenal da Marinha no 
Porto de Cuiabá e o Jardim Botânico da cidade, este fundado em 1825, a 
economia mantinha-se cabisbaixa em razão do abandono causado pela 
excessiva exploração e esgotamento das minas. Em meio aos problemas 
citadinos, Florence formulou seu discurso observando que em tempos de 
crise a pesca de um único pacu valia mais que o ouro:

J’ai déjà dit qu’on trouve de l’or partout, à Cuyabá; cela 
est vrai, mais, excepté dans les mines, il existe en si petite 
quantité, qu’il ne vaut pas la peine de le ramasser. Le 
pêcheur, dans sa cabane, foule un terrein [sic.] où brille 
ce noble métal, mais la pêche d’un seul pacou lui donne 
plus de bénéfice qu’une heure employée à ramasser de 
l’or.14 (p. 296).

Na cidade ainda existia a esperança de enriquecer-se pelo ouro. Porém, 
o ouro de aluvião já se havia esgotado em razão da exploração dos primeiros 
descobridores e nenhuma tecnologia existia para o melhoramento da atividade 
de mineração como bem pontuou o expedicionário:

À l’époque de la découverte, le terrein [sic.] où la ville est 
assise, était très riche en or; les premiers découvreurs et 
leurs descendants en ont tiré de grandes richesse: le sol 
est encore tout bouleversé surtout en face du Rozario. 
On aurait de la peine aujourd’hui à trouver une paillette 
d’une octave d’or; Mais avec les moyens précaires que 
ces mineurs employaient, ils ne faisaient qu’égratigner 
le terrein [sic.]; je crois qu’um sol aussi aurifère doit 
contenir beaucoup de richesse dans son sein beauco une 
richesse qui n’attend que des Mineurs intelligents, des 

14  “Eu já disse que a gente acha ouro por todo o lugar em Cuiabá, exceto nas minas onde 
existe uma pequena quantidade, que não vale a pena amontoá-la. O pescador, em sua 
casa de palha, mesmo pisando em terreno onde brilha o metal precioso, obtém mais 
lucro com a pesca de um único pacu, do que aplicando uma hora na extração do ouro de 
seu exíguo solo.” (Tradução nossa).
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méthodes et des machines perfectionnées, selon les 
progrès des temps modernes.15 ( p. 296).

Na década em que Hercule Florence chegou ao Brasil, o país estava 
vivenciando um processo de desvinculação política de Portugal, de sorte 
que havia muitas disputas e prevalecia um sentimento de insegurança em 
relação à nova condição de ex-colônia. No curto tempo do governo de D. 
Pedro I, de 1822 a 1831, várias revoltas aconteceram e, em Mato Grosso, 
que já enfrentava um período de fragilidade econômica e política, eclodiu 
a Rusga. Borges (2001. p. 28) explica a esse respeito:

Do exposto, se pode firmemente identificar que a 
primeira metade do século XIX foi, para Mato Grosso, 
um período tido como de crise. Um dos sinais dessa 
crise estava presente na revolta conhecida por RUSGA, 
ocorrida em 1834 em Cuiabá e que se apresentava com 
um forte conteúdo social e nativista porque se tratava 
de protesto contra os comerciantes portugueses por 
parte da população local.

Por outro lado, o formigueiro acalmava nos momentos de lazer. 
O povo cuiabano sofria, mas também sabia se entreter para esquecer, 
mesmo momentaneamente, os problemas sociais. Fervorosa, essa gente era 
acostumada a celebrar os santos de devoção popular por meio de festas como 
as de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e 
São Gonçalo. Nos Annaes do Senado da Camara do Cuyabá (1719-1830) 
(2007, p. 55) encontramos marcas de tais acontecimentos:

15  “Quando do descobrimento de ouro, a terra [sic.] onde a cidade está, havia muito 
desse metal; os primeiros descobridores e seus descendentes extraíram grandes rique-
zas: o solo ainda está bastante revolvido, especialmente em frente à igreja do Rosário. 
Nós teríamos problema hoje para encontrar um brilho de uma oitava de ouro; ain-
da mais com os meios precários utilizados por mineradores que apenas arranham o 
terreno. Eu acredito que esses lugares auríferos devem conter grande riqueza em seu 
interior, à espera só de mineiros inteligentes, métodos avançados e máquinas, em con-
formidade com o progresso dos tempos atuais.” (Tradução nossa).
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No dia 6 de Junho, em que a igreja celebra a festa de 
Pentecostes, vieram á esta villa os ditos governadores 
hespanhóes, que assistiram com o Exm. general á festa 
do Divino Espirito Santo na cathedral, depois do 
que deu S. Ex. jantar em palacio, e de tardes sahiram 
os ditos governadores a pagar visitas : á noite houve 
orchestra com assistência das senhoras, que durou até 
á meia noite, e então recolheram-se ao seu quartel, e 
no dia seguinte seguiram viagem para a côrte, pelo 
caminho do rio, sendo encarregado da sua conducção 
o sargento-mór Antonio José de Almeida, que para 
esse fim foi nomeado pelo Exm. general seu ajudante 
de ordens, por uma portaria sua.

Verifica-se nesse excerto a menção à Festa do Divino Espírito 
Santo, que naquele momento acontecia na Catedral da cidade de Cuiabá. 
A celebração do Divino, sob a organização da Igreja Católica, perdura 
até os dias de hoje e sua origem remonta a Portugal no período medieval, 
em fins do século XIII. No Brasil os registros desses primeiros festejos de 
devoção datam de 1761, no interior da província de São Paulo e depois 
em Salvador, estendendo-se daí para todo o Brasil.

O mastro da Bandeira do Divino era levantado no domingo de 
Páscoa, quando os festeiros, o capitão do mastro e o alferes da bandeira eram 
escolhidos. A partir de então, durante quarenta dias, as pessoas envolvidas 
com a organização da festa iam passando pelas casas, praças, comércios, 
órgãos públicos, segurando a bandeira do Divino e pedindo doações para 
custeio da celebração. A dinâmica da “folia” é explicada pela pesquisadora 
Vera Irene Jurkevics (2005, p. 73-86):

Os músicos da folia, em versos musicados, pedem 
ao dono da casa que os deixe entrar e levar, até 
seus familiares, a Bandeira do Divino. Após o 
consentimento, a festa se inicia. A Bandeira é colocada 

“em altar”, é beijada, e as pessoas oram em conjunto, 
reforçando os laços de sociabilidade, num momento de 
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confraternização espiritual. Ao término desse período, 
o festejo concentra-se na igreja local, cujo ponto alto 
é no sábado e no Domingo de Pentecostes, quando 
os devotos “recebem” o Divino Espírito Santo, assim 
como os apóstolos o receberam, em Jerusalém. Por 
isso seu símbolo é a pomba branca, que representa o 
Divino Espírito Santo.

A tradição do Divino é preparada e esperada pela comunidade 
o ano inteiro, e o auge da festa é a coroação do “imperador”, vestido de 
luxuosa  indumentária de veludo ou cetim. Jurkevics explica que alguns 
padres de posições ortodoxas criticavam a festa por entender que a igreja 
tolerava profanidades, como bailes, bebidas alcoólicas e foguetórios.

No final da tarde, o clero organizava a procissão, que reunia grande 
número de devotos e seguia pela cidade. O viajante Hercule Florence, 
estando na cidade de Cuiabá, certamente ficou sabendo das tradicionais 
festas do Divino Espírito Santo e de São Benedito. Mesmo não mencionando 
em seu manuscrito que tenha participado dessas celebrações, retratou da alegria 
da festa do Divino Espírito Santo e da fartura da festa de São Benedito o que 
ele pôde ver e sentir quando de sua passagem pela cidade de Diamantino.

Figura 4 – Jenipapeira e coletores de esmola para a Festa do Espírito Santo 
Diamantino da Província de Mato Grosso, janeiro de 1828

Fonte: Florence (2017).
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Ainda em Diamantino, Florence foi convidado a participar da 
celebração do santo negro: São Benedito. O viajante relatou ter conhecido 
um velho negro cabinda, um “noir estimable”, que havia comprado a própria 
liberdade e a da família e o convidara para a festa: “Ce noir estimable, avait 
à diverses époques, donné la liberté à une vingtaine de ses esclaves, et il en 
possédait encore trente, tous très forts, très sains et contents.”16 Embora de 
tradição religiosa popular, observa-se que a festa de São Benedito era restrita a 
certos convidados, “les principaux habitants”, isso emprestando ao forasteiro o 
sentimento de honradez por se encontrar inserido entre os principais habitantes:

Le jour de la Sam Benedicto, saint noir, patron de as 
race, il donna une fête où il invita tous les principaux 
habitants et où nous fûmes invités. Après avoir assisté à 
la solemnité religieuse de l’église, nous fûmes chez lui à 
une meza de doces, très bien servie. Ses noirs exécutèrent 
ensuite une danse de leur pays, et pendant le reste de la 
journée, ils parcoururent la ville, dansant dans les rues 
et dans les maisons.17 (p. 360).

Percebe-se ali um ambiente agradável e contagiante, instalado pela 
importância do convite, pela fartura de alimentos, pela alegria da dança. 
Também, uma visão afirmativa sobre o senhor negro, a construção da 
imagem do festeiro cabinda centrada em seus feitos notáveis: ele libertava 
escravos e possuía outros tantos que mantinha felizes e saudáveis. O artista-
viajante desenhou os negros da cidade de Diamantino, minuciosamente, 

16  “Este negro estimável tinha, em várias ocasiões, dado liberdade a vinte de seus escra-
vos, e ele ainda possuía trinta, todos muito forte, muito saudável e feliz.” (Tradução 
nossa).

17  “O dia de São Benedito, santo negro, patrono da raça, ele fez uma festa e convidou 
todos os principais habitantes, para a qual fomos convidados. Depois de assistir à so-
lenidade religiosa da igreja, usufruímos de uma mesa de doces muito bem servida. Os 
negros, então, fizeram uma dança de seu país e, pelo resto do dia, eles percorreram a 
cidade, dançando nas ruas e nas casas.” (Tradução nossa).
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percorrendo os traços anatômicos, detalhando a fisionomia expressiva da 
raça, captando o semblante aparentemente tranquilo em todos eles:

 Figura 5 - Negra Rebolo, Diamantino,1828.          

Fonte: Florence (2007, p. 196).

Figura 6 - Negra Cabinda, Diamantino, 1828.

Fonte: Florence (2007, p. 196).



134

Projeto Ouro & Mel

Figura 7 Negro Auça, Diamantino, 1828.

Fonte: Florence (2017)

Hercule Florence condenava a ideia de que a escravidão era mais 
vantajosa aos negros. Pensar assim era uma “hypocrisie”; se fosse boa, os 
negros não prefeririam fugir e arriscar a viver em meio aos perigos da selva 
a se subordinarem à tirania de seus senhores. A contraposição expressa em 

“escravidão vantajosa” (“l’esclavage comme avantageux”) e “se exporem 
a todos os perigos e misérias” (“s’exposer à tous les périls, à toutes les 
miseres”) constituíram o discurso da negativa do expedicionário em face 
dos supostos benefícios da escravidão:

Il y a au Brésil beaucoup de gens qui prônent l’esclavage 
comme avantageux pour les esclaves même: C’est 
pure hypocrisie; je pourrais citer des milliers de cas 
qui prouvent que les noirs préfèrent s’exposer à tous 
les périls, à toutes les misères  plutôt que de porter 
patiemment les chaînes dont ils sont rivés par leurs 
avides tyrans.18 (p. 233).

18  “Há no Brasil muitos casos de pessoas que defendem a escravidão como vantagem 
para o escravo mesmo: É pura hipocrisia; eu poderia citar milhares de casos que pro-
vam que os negros peferem se expor a todos os tipos de perigos, a todas as misérias em 
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Em outro trecho de seu relato de viagem, Hercule Florence esta-
beleceu um paralelo entre a dificuldade dos negros e dos índios escraviza-
dos, “Il est vrai que l’esclavage des Indiens n’était pas aussi dur que celui 
des Noirs...”19, chegando à conclusão de que aqueles primeiros sofriam 
mais porque se sujeitavam a trabalhos árduos e fatigantes, enquanto estes 
últimos não se prestavam a esses trabalhos por piores que fossem as pena-
lidades. Além disso, o índio, quando fugia, sabia sobreviver na selva mais 
do que o negro. O fato é que a escravidão não era menos dura ou mais 
dura; ela era dura.

Desse modo, numa análise polissêmica do enunciado, a dimensão 
estabelecida no discurso do viajante talvez decorresse, naquele momento, 
de sua empatia pelos negros. A discursividade da liberdade do escravo no 
século XIX estava condicionada à bondade do seu senhor em reconhecer 
os bons serviços prestados; o escravo era a propriedade que poderia 
despertar sentimentos humanos. O direito de dizer a bondade era do 
senhor e não do escravo, cujo papel era de objeto silenciado; ele não tinha 
reconhecimento para falar.

Sobre as celebrações em devoção ao santo negro, essas foram, de 
início, uma medida adotada pela Igreja Católica com a finalidade de tornar 
os escravos africanos cristãos, bem como foi uma estratégia para atrair 
novos devotos. São Benedito era a figura do santo protetor do povo e do 
lugar onde viviam, representação essa que igualmente garantia segurança 
e proteção pois a devoção a um mesmo santo levaria os devotos à unidade, 
à irmandade. A devoção a santos na região de Cuiabá está imbricada à 
construção da primeira capela no arraial do Senhor Bom Jesus do Cuiabá 

vez de movimentar pacientemente nas cadeias presos a peças de metais unidas pelos 
seus vorazes tiranos.” (Tradução nossa).

19  “É verdade que a escravidão dos índios não foi tão dura quando as dos negros...” 
(Tradução nossa).
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pelos paulistas, em 1722. As festas católicas foram acompanhando a 
formação do núcleo urbano que daria origem à cidade. Sobre o assunto, 
Corbalan (2006, p. 53) expõe:

Das irmandades negras em Cuiabá também não se sabe 
ainda da existência de documentação que comprove a 
data de fundação destas confrarias. Da irmandade de 
São Benedito, sabe-se que no mesmo ano da ereção da 
igreja que serviu de matriz para a freguesia do Senhor 
Bom Jesus, em 1722, também os negros levantaram 
uma capela a São Benedito que depois veio a ruir. Mas 
a devoção ao santo negro continuou, pois ao lado, 
anexada à igreja de Nossa Senhora do Rosário, foi feita 
uma capela dedicada a São Benedito e sabe-se, também, 
que era cuidada pela irmandade do mesmo santo.

Os primeiros festejos realizados pelos negros ocorriam em uma 
capela simples, localizada na “rua do Sebo”, provavelmente onde hoje se 
estabelece a praça da Mandioca, no Centro Histórico de Cuiabá. Contudo, 
após a capela ruir, as reuniões e celebrações passaram a acontecer nas 
dependências anexas à Igreja do Rosário.

A indelicadeza do pacu: um peixe gorduroso

A Cuiabá de Hercule Florence era farta de peixes. Havia de todo 
quanto tipo: piracachiara, giripoca, peixe-rei, cabeçudo, pintado, piranha, 
dourado e tantos outros. Alguns, precisamente retratados nos desenhos do 
artista-viajante enquanto ainda se encontrava na cidade:
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Figura 8 Piracachiára, Cuiabá,1827.                             

Fonte: Florence (2017)

Figura 9 Giripóca, Cuiabá, 1827.

Fonte: Florence (2017)

Todavia, o peixe mais abundante que conheceu ainda no rio Paraná, 
quando estava a caminho de Cuiabá com a Expedição Langsdorff, foi o 
pacu, sobre o qual acrescentou nunca ter visto outro tão redondo e tão 
gordo, por causa disso sendo chamado de “porco do rio” pelas pessoas da 
região: “Le premier de ces poissons, que nous n’avions pas encore vu, est 
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long d’un pied, et presque rond; il est si gros, que nos gens l’appellent le 
porc de la rivière.”20 (p. 245.).

Figura 10 Pacu,1827.

Fonte: Florence (2017)

O pacu é um peixe de fácil adaptação, por isso mesmo muito 
abundante nos rios de Mato Grosso, podendo pesar dez quilos ou mais. 
Em Cuiabá, segundo Hercule Florence, custava um vintém e alimentava 
até cinco pessoas. Para o viajante, que certa vez pescou muitos, a carne 
do peixe era oleosa e indelicada, mas nem por isso ele a dispensava: “Sa 
chair huileuse n’est pas délicate, mais nous ne lui faisons pas mauvais 
mine.”21 (p. 245).

Havia tanto pacu em Cuiabá, que as sobras podiam ser utilizadas 
na iluminação. A prática de usar gordura animal para fazer velas ou 
combustíveis para lamparinas existia desde a Idade da Pedra. Em Cuiabá, 
no século XIX, não havia energia elétrica, que, segundo a historiadora Maria 
Auxiliadora Freitas (2011), só chegou à cidade por volta da metade do século 
XX, a partir de projetos iniciados no morro da Prainha, que, desde então, 

20  “O primeiro dos peixes que ainda não havíamos visto era redondo e do tamanho 
de um pé, é tão gordo que as pessoas o chamam de porco do rio.” (Tradução nossa).

21  “Sua carne oleosa não é delicada, mas não parece ruim.” (Tradução nossa).
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passou a ser conhecido como “Morro da Luz” ou “Casinha da Luz”. No 
trecho do seu relato de viagem, Hercule Florence iluminou Cuiabá com 
a gordura do pacu: “Pacou ne coûte qu’une vingtaine, et donne à dîner à 
cinq personnes! Le poisson, si abondant, excède la consommation; on en 
fait de l’huile pour s’éclairer pendant la soirée, et seulement.”22 (p. 296).

O viajante parece ter se impressionado com um alimento tão farto 
e tão barato, e isso num contexto em que Cuiabá passava por momentos 
de crise, quando, como dito pelo próprio desenhista da expedição, o 
pacu valia mais que o ouro. E, de fato, valia porque ao menos servia ao 
sustento das famílias.

Esse peixe símbolo do povo cuiabano é bem cobiçado pelo pescador 
porque dele se aproveita tudo. Apesar de gorduroso, seu sabor agrada ao 
paladar dos cuiabanos. Existe em Cuiabá a lenda segundo a qual quem 
come a cabeça do pacu não sai mais da cidade, e, se a pessoa que comer 
for solteira, irá casar com um(a) cuiabano(a), ou, se for casada, morará 
eternamente na cidade. Borges, em seu livro Esperando o trem: sonho e 
esperanças de Cuiabá (2005), menciona a opinião do conhecido cuiabano 
Dr. Gabriel Novis Neves se contrapondo a essa lenda, porque, para Novis 
Neves, embora fosse delicioso, não seria o peixe o motivo de as pessoas 
ficarem em Cuiabá e sim as próprias pessoas, mas “quem leva a fama é 
a cabeça de pacu”. Os cuiabanos são hospitaleiros, calorosos, amigos, e 
o pacu é gorduroso, saboroso e abundante no rio Cuiabá. Nós diríamos 
que os dois deveriam levar a fama. O pacu e as pessoas que encantam os 

“chegantes” à cidade.

22  Traduzimos: “O pacu custa apenas um vintém e dá para cinco pessoas jantarem! O 
peixe, tão abundante, excede o consumo; fazemos óleo para iluminar a noite, e apenas.” 
(Tradução nossa).
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A vida libertária de Cuiabá

O viajante francês precisava detalhar cada situação, episódio, espaço, 
formato físico, gosto, impressão etc., a fim de construir no imaginário 
daqueles a quem destinava seus relatos (o Império Russo e o mundo europeu) 
a ideia mais próxima do que se encontraria no pitoresco interior do Brasil. 
Entretanto, ao relatar, Hercule Florence não se afastou de si mesmo, e sua 
fala o situou no seu lugar social, no seu tempo histórico e cultural, com 
seus valores, ideias, significações e regimes de verdade. Do seu discurso, é 
possível sentir algumas perspectivas próprias do viajante, cuja personalidade, 
assim como a de qualquer outro, era formada por múltiplos papeis.

Na chegada, a cidade de Cuiabá parecia deserta aos olhos do 
artista-viajante. As primeiras edificações que viu foram: um hangar, uma 
rampa e de vinte a trinta cabanas de Guanás: “Cependant, quand nous 
sommes débarqués, et que nous avons monté la rampe, nous sommes nous 
trouvons sur une place bordée de 20 ou 30 maisons, et de quelques cabanes 
de Guanás.” (p. 290). Marcaram as chegadas, os encontros entre índios 
e europeus, as quais aconteciam desde as históricas descobertas. Sobre as 
etnias indígenas e os “chegantes”, Borges (1992) noticia:

O encontro das etnias indígenas com os chegantes deve 
ter sido um momento mágico e de difícil descrição, 
diversas civilizações juntas olhando umas para as outras 
com os seus diferentes saberes e modos de enxergar 
o tempo. Todas devem ter ficado surpreendidas pelas 
diferenças, vindo desde então, a presença das diferenças 
na cultura brasileira, diferenças essas “superadas” pela 
resistência, mesmo quando proibidas. A superação 
definitiva das diferenças talvez ainda seja o maior dos 
desafios da cultura brasileira.

Na época das grandes navegações, os “chegantes” (os europeus), ao 
entrarem em contato com os povos das terras desconhecidas (os índios) e 
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tomados pelas cobiça e pelas próprias crenças, achando feio o que não lhes 
era espelho, tentavam impor seus costumes aos nativos, pois era preciso 
retirá-los da condição natural em que viviam, era necessário impregná-los do 
catolicismo vigente. No período moderno, o homem deveria distanciar-se 
da aparência e dos gestos animalescos; havia normas de composturas e boas 
maneiras para controlar impulsos naturais. Os índios tinham hábitos que os 
diferiam dos europeus: comiam carne crua, não vestiam roupas, tomavam 
banho em rios, amamentavam seus filhos, ou seja, eram povos “primitivos” 
que, de alguma forma, no pensamento da época, lembravam animais.

No século XVII e início do XVIII os negros eram vistos como 
semianimais, pois diziam que eles tinham uma sexualidade bestial e viviam 
em condições brutais e detestáveis para os “chegantes”. Também, teólogos 
questionavam se existia ou não alma nas mulheres, cujos partos eram iguais 
aos de animais e eram comparadas a porcas e gansos por “procriarem” (termo 
animalesco atribuído às mulheres mães). O ato de amamentar até o século 
XVIII era degradante e deveria ser evitado ou transferido às amas-de-leite. 
Nesse contexto, os pobres eram considerados os mais animais, como explica 
Keith Thomas (1988, p. 53):

Ainda mais bestiais eram os pobres – ignorantes, sem 
religião, esquálidos em suas condições de existência 
e, mais importante, não tendo os elementos que se 
supunha caracterizarem o ser humano: alfabetização, 
cálculo numérico, boas maneiras e apurado senso 
de tempo. Os intelectuais desde muito costumavam 
encarar as pessoas não letradas como sub-humanas.

Para os pensadores daquele tempo, os pobres moravam em condições 
lastimáveis, trabalhavam feito cavalos, eram rudes, brutos e animalescos. 
Os loucos eram comparados a bichos selvagens possuídos, os vagabundos 
viviam feito bicho, os mendigos eram brutos e só sabiam gastar tempo 
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procurando comida, todos eles colocados à margem da sociedade humana. E, 
se lembravam animais, então índios, negros, mulheres, loucos, vagabundos 
e mendigos eram desprovidos de alma e de direitos, eram selvagens tanto 
quanto as feras que com eles conviviam, justificando-se, desse modo, os 
maus-tratos a que viviam expostos.

Contudo, não eram todos os que pensavam assim. Em meados do 
século XVIII e XIX, vigorava a ideia do Bom Selvagem, segundo a qual 
o homem não era ruim; antes, quando vivia em sistema tribal, isolado na 
floresta, era feliz porque uns ajudavam os outros e não era lobo do próprio 
homem. Com a introdução da propriedade privada e o aparecimento do 
Estado, o homem tornou-se bárbaro, violento e perigoso. A cada época, o 
olhar sobre a humanidade, as formações imaginárias sobre índios, negros, 
mulheres e etc. foram sendo constituídas a partir das relações sociais que 
as projetaram em sujeitos e situações.

Desde 1758 os índios estavam livres da escravidão o que se deu a 
partir dos trabalhos de catequização dos jesuítas, iniciativa do Marquês de 
Pombal, e também da ideia de que era preferível comprar negros, embora 
constituíssem mão de obra mais cara por não serem tão rebeldes quanto 
os indígenas. Florence atribuiu o fim do comércio bárbaro dos índios 
principalmente ao Marquês de Pombal, a quem chamou de “imortal”: “[...] 
il sait vivre; mais ce n’en était pas moins un commerce barbare, auquel 
l’immortel Marquis de Pombal a porté une forte atteinte par son décret 
d’abolition de l’esclavage des Indiens, qui a fait que les Paulistes ont cessé 
peu à peu de le pratiquer On m’a [...].”23 (p. 242).

23  “ [...] ele sabe como viver; mas não foi menos um comércio bárbaro, ao qual o 
imortal marquês de Pombal foi violado por seu decreto de abolição da escravidão dos 
índios, que fez com que os paulistas cessassem gradualmente pratiquei-me ensinado 
[...].” (Tradução nossa).
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Os primeiros cuiabanos com os quais o artista se deparou foram 
os índios Guanás, que habitavam a margem do rio Cuiabá. O viajante os 
tinha visto pela primeira vez no trajeto da Expedição Langsdorff, quando 
o grupo de expedicionários estava pousando em Albuquerque. Os índios, 
que se deslocavam da aldeia, às margens do rio Paraguai, para a cidade 
de Cuiabá, acabaram acompanhando os forasteiros até a emborcadura do 
rio São Lourenço.

A imagem que Hercule Florence construiu sobre os índios Guanás 
lembrava a dos chineses, pois, para o artista-viajante, os traços, as vestimentas, 
a língua e os modos dos índios cuiabanos eram os mesmos dos orientais. 
Esses índios se vestiam com panos grossos, que amarravam à cintura ou 
serviam de blusões, descendo dos ombros aos quadris. Alguns os usavam 
por dentro dos calções, deixavam o cabelo crescer e o amarravam com uma 
extensa calda, além de usarem chapéu de junco de abas largas. Os panões 
eram fabricados pelos próprios Guanás. Para criá-los, as mulheres usavam 
moldes quadrados e trançavam fios de algodões coloridos a mesma técnica 
utilizada por outras mulheres cuiabanas na confecção das redes.

Figura 11 Indiens Guanás, Cuiabá, 1827.

Fonte: Florence (2017)
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Um discurso que marca o lugar de onde o viajante falava liga-se às 
vestimentas das índias Guanás, que lembravam as das mulheres da Albânia, 
tal como percebidas pelo poeta Lord Byron, portanto, um traço europeu 
e da influência da literatura inglesa na percepção do viajante:

Ce vêtement pittoresque par ses grands plis et par sa 
bigarrure, ne leur donne pas une démarche libre et 
dégagée comme nos Dames, mais il leur donne une 
démarche théâtrale comme les femmes de l’Albanie, 
vues par Lord Byron, et que l’on remarque chez tous 
les peuples de l’Orient et du Midi, qui portent de larges 
draperies, y compris même le Brésil, où les femmes 
un peu aisées du peuple, aiment à se draper dans une 
Baieta soyeuse, bordée d’une ample lisière.24 (p. 278).

O artista-viajante ‘quando falava das vestimentas das mulheres 
selvagens, cujas decorações tornavam os movimentos graciosos: “Je ne 
pense pas exagérer en parlant de la grâce de ces deux femmes sauvages: 
c’est dans les statuaire draperies que la statuaire emprunte un de ses plus 
beaux ornements; elle leur doit même de belles attitudes et de gracieux 
mouvements.”25 (p. 278). Por outro lado, explicava que era apenas as 
vestimentas despertavam beleza nessas Guanás: “C’est sous ce rapport que 
je trouve de la grâce chez ces femmes Guanás: je les aurai tout au plus 
observées en artiste.”26 (p. 278). Os Guanás foram descritos como índios 

24  “Esta roupa pitoresca por suas grandes dobras e suas várias cores, não lhes dá um 
caimento livre e desobstruído como em nossas Senhoras, mas dá-lhes uma abordagem 
teatral como as mulheres da Albânia, vistas por Lord Byron, e que a gente observa en-
tre todos os povos do Leste e do Sul, que usam grandes roupas, incluindo até o Brasil, 
onde as mulheres, gostam de se vestir em uma Baieta sedosa, cercada por uma ampla 
fronteira.” (Tradução nossa).

25  “Eu não penso exagerar quando falo da graça dessas mulheres selvagens: é do modo 
de vestir que a estatuária retira um de seus mais nobres ornamentos, que lhe inspiram 
encantadoras posturas e movimentos realmente graciosos.” (Tradução nossa).

26  “Apenas quanto a isso, vejo graça nessas guanás: eu as vi como artista.” (Tradução 
nossa).



145

Cuiabá 300 anos 

que falavam lentamente, conviviam em Cuiabá, entre os brancos, cultivavam 
plantas como a cana-de-açúcar, vendiam seus panões para o branco, que 
os usava como cobertura de barracas, participavam da milícia cuiabana, 
exerciam atividades de tripulação de canoas, lavoura, descarregamento de 
navios, dentre outros ofícios.

Os Guatós e Guaicurus foram mencionados pelo viajante durante 
todo o trajeto da Expedição Langsdorff, no entanto ele informou que 
apenas os Guanás moravam nas proximidades de Cuiabá. Na percepção 
de Florence, os Guatós eram índios de pele mais escurecida, que falavam 
rápido e monossilabicamente, habitavam às margens dos rios Paraguai e 
São Lourenço, viviam da caça e da pesca. Suas mulheres auxiliavam os 
maridos a governar as embarcações e a cuidar das crianças. Os homens 
eram ciumentos de suas mulheres e amavam os filhos. Os Guaicurus agiam 
de forma belicosa e habitavam rio Paraguai adentro.

Dentre todos, se afeiçoava ao comportamento dos Guatós, chegando 
a compará-los aos modos dos Guanás, dizendo: “Les Guanás se sont mis 
sous la protection des Brésiliens, pour se soustraire à la servitude. Les Guatós 
se font respecter par leur bravoure et leur fierté.”27 (p. 268). Em Cuiabá, o 
viajante retratou um caburé, pessoa mestiça descendente de índio e negro; 
para nós, cafuzo: “Beaucoup de ces noirs ou cabourés (mélange de noirs 
et indiens), vont nus jusqu’à la ceinture, hommes et femmes. Le climat 
les absout, comme aussi leur isolement, absout leur paresse.”28 (p. 258):

27  “Os guanás, para fugirem da escravidão, aceitam a proteção dos dos brancos. Os 
guatós impõem respeito, por sua altivez e bravura.” (Tradução nossa).

28 “Muitos desses negros ou Cabourés (uma mistura de negros e índios), vão para a 
cintura, homens e mulheres. O clima os absolve, como também o isolamento, justifica 
sua preguiça.” (Tradução nossa).



146

Projeto Ouro & Mel

Figura 12 Cabouré, Cuiabá, 1827.

Fonte: Florence (2017)

O brasileiro tem fama de povo hospitaleiro, e essa ideia aparece 
em trechos dos relatos de Hercule Florence: “L’hospitalité est une vertu 
générale au Brésil, qui commence à diminuer dans les principa-les villes, 
parce qu’il s’y forme des hôtelleries, mais qui se conserve pure dans les 
campagnes.”29 (p. 199). Na visão do viajante, a hospitalidade se manifestava 
mais forte e pura nos campos do que nas grandes cidades, embora tenha 
dito ter sido bem acolhido pelas pessoas de Cuiabá e redondezas. Sobre o 
bom acolhimento pelo Presidente da Província José Saturnino da Costa 
Pereira, registrou: “Le Président, Mr. Jozé Saturnino da Costa Pereira, 
exerce envers nous la plus exquise hospitalité, pendant 10 jours que nous 
restons chez lui...”30 (p. 291).

29  “A hospitalidade é uma virtude geral no Brasil, que está começando a diminuir nas 
principais cidades, porque há alojamentos formados, mas que são mantidos puros no 
campo.” (Tradução nossa).

30  “O presidente, o Senhor José Saturnino da Costa Pereira, nos exerce a hospitalidade 
mais requintada, durante 10 dias em que ficamos em sua casa.” (Tradução nossa).
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Quanto aos costumes, estes não pareciam destoar dos costumes dos 
brasileiros em geral, no entanto, no olhar do viajante o povo cuiabano era 
dado a licenças e à luxuria em seus modos, supostamente influenciados 
por “um climat ardent”.

Esse desrespeito às regras morais, na percepção do viajante, tam-
bém estaria relacionado ao isolamento de Cuiabá no meio de sertão, ao 
enfraquecimento da religião por causa da distância dos outros centros, ao 
contentamento do povo por ter pouco trabalho e por ser vizinho de selvagens. 
Na acepção de Florence, o cuiabano era um povo que disfarçava a civilização 
e precisava ser alimentado por normas morais. As mulheres, para o jovem 
artista franco-monegasco – que era homem, branco, francês e estava há 
pouco tempo em contato com a diversidade brasileira –, eram um tanto 
livres; incomodava-o o grande número de mulheres públicas em Cuiabá.

As índias Guanás também lhe chamavam a atenção, mas pelos traços 
afilados, corpo bem-feito, lábios grossos e dentes brancos. Então, ao que 
parece, não eram elas que incomodavam o viajante – as quais ele parecia 
admirar pela beleza física, por ajudarem os maridos, cuidarem dos filhos, 
trabalharem no campo –e sim aquelas que, oriundas de todas as classes, 
se sujeitavam às intrigas românticas. Muitos sacerdotes tinham esposas e 
filhos, muitos homens cuiabanos tinham concubinas, o que lhe soava como 
uma corrupção geral. Na Europa oitocentista, as regras de conduta social 
eram bastante rígidas. É possível que Hercule Florence esperasse encontrar 
em Cuiabá normas parecidas com as de sua nação, mas aqueles modos e 
costumes das mulheres nativas não se encaixavam no processo civilizador.

Outro costume registrado pelo viajante dizia respeito a uma moda 
emprestada do Rio de Janeiro: cobrir a cabeça com mantilha para ir à igreja, 
sendo que as mulheres mais pobres ainda vestiam, sobre as saias, camisas 
enfeitadas com bordados e rendas, havendo, além delas, aquelas que se 
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enrolavam em baeta preta, escondendo a cabeça e o corpo e deixando 
apenas os olhos e o nariz para fora, tal qual faziam as turcas.

No calor excessivo, era comum os cuiabanos trocarem a cama pelas 
redes, penduradas em quantidade nas paredes das casas. Florence, em um 
discurso lúdico e descontraído, declarou ter dormido melhor em uma 
delas do que se tivesse dormido em trezentas camas. Além disso, eram tão 
confortáveis, que apenas uma acomodava com tranquilidade uma família. 
Eis o relato do viajante sobre a liberdade de dormir em uma rede cuiabana:

Quand la chaleur est excessive, on dort dans une Rede 
(hamac) très large, ornée de grosses dentelles de coton, 
brodées de fils de laine de diverses couleurs. La Rede, 
pourrait être un des meilleurs attributs de la mollesse; 
mais on y dort plus fraîchement que dans un 300 lit, 
c’est pourquoi elles sont en grand usage à Cuyabá; 
on en voit dans toutes les chambres; même dans la 
salle de visite; et il y en a jusqu’à trois et quatre dans 
une seule chambre. Les Redes sont si amples, qu’un 
homme peut l’ouvrir, et s’y coucher en travers; et il 
y a parmi le peuple, des familles où, père, mère et 
enfants, dorment dans une seule rede.31 ( p. 299-300).

Na cidade de Cuiabá, as redes continuam sendo feitas de forma 
artesanal, mediante o emprego de técnicas herdadas dos índios e portugueses. 
Os desenhos revelam a flora e a fauna, são coloridas com cores fortes, 
típicas do ambiente natural e do calor local. No processo de fabricação, 

31 “Quando o calor é excessivo, dormimos em uma rede grande (rede) decorado com 
renda de algodão grande, bordado com fios de lã de várias cores. A Rede, poderia para 
ser um dos melhores atributos de suavidade; mas dormimos melhor lá do que em um 
300 cama, e é por isso que elas estão em grande uso em Cuyabá; nós vemos em todos 
os quartos; mesmo na sala de visitas;  há até três e quatro em uma sala. As Redes são 
tão soltas, que um homem pode abri-la, e deitar-se sobre ela; e há entra as pessoas, as 
famílias nas quais, pai, mãe e filhos, dormem em uma única.” (Tradução nossa).
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mulheres da região há mais de quatro gerações mantêm ainda a técnica 
do tear vertical, também herança da cultura indígena.

Sensibilidades de um viajante na cidade calorosa

Hercule Florence, ao longo da Expedição Langsdorff, deixou 
aflorar suas sensibilidades, o gosto pelas sombras e variedades das árvores 
e plantas; percebeu as mudanças de espaços, a beleza dos animais, os sons 
dos pássaros; olhou para o céu, para os movimentos das nuvens. Ao mesmo 
tempo, no percurso, exercitou a precisão, a fidelidade e o cientificismo 
exigido para um artista-desenhista da expedição científica.Tornou-se, além 
de um artista-viajante-inventor, um escritor.

Chegou até a vila nostálgico, com um discurso de vazio, de sertão, 
de solidão. Aos poucos, foi preenchendo o espaço com palavras, com o 
aspecto “riant” dos quintais, com os sobrados, com o subúrbio, com as 
sombras das árvores que o refrescava no ardente calor de Cuiabá, com as 
críticas feitas às igrejas, com os panões dos Guanás, com a admiração pelas 
índias, com a aversão ao concubinato em que viviam os sacerdotes, com 
os desgostos pelas mulheres públicas. Cuiabá, uma cidade de muitas crises, 
de moedas caras, de escassez de ouro, de quase abandono econômico, de 
intrigas, mas também das festas de santos, da abundância de peixe, do 
pacu gorduroso e indelicado que saciava as famílias.

No discurso do viajante, os vários sentidos: ora o do viajante 
europeu civilizador; o do cientista observador; ora o do homem cheio de 
sensibilidades. O discurso e o sujeito se confundiram para evidenciar o 
movimento, a intriga e a beleza da vida em Cuiabá.
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OS CONSTRUTORES ITALIANOS E A 
ARQUITETURA URBANA DE CUIABÁ: A 

ARTE DE VIVER E CONSTRUIR EM TERRAS 
MATO-GROSSENSES (1870-1930)

Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo-Gomes

A participação de arquitetos, engenheiros, artífices e construtores 
italianos no processo de constituição sociocultural dos espaços urbanos da 
cidade de Cuiabá, no período de 1870 a 1930, deixou perceptíveis marcas 
na arquitetura urbana local. Sendo assim, na territorialidade constituída 
por imigrantes italianos no centro histórico da capital de Mato Grosso, 
percebe-se a influência de construções europeias do final do século XIX e 
primeiras décadas do XX, destacando-se, nesse espaço, os estilos ecléticos 
e neoclássicos de sobrados e casarões edificados à época.

Acompanhamos as trajetórias desses construtores italianos em terras 
mato-grossenses, especificamente em Cuiabá, focalizando os projetos e 
edificações que levam a sua assinatura e embasando-nos na concepção 
teórica e metodológica de investigação histórica dos espaços urbanos e do 
papel específico e catalisador das territorialidades constituídas por sujeitos 
sociais de diferentes culturas, experiências e modos de vida. De acordo com 
Raquel Rolnik (1992, p. 28), o espaço pode ser uma fonte, um registro 
da história da organização do espaço da cidade, das formas de trabalho e 
das relações socioculturais:

A cidade, por excelência, produz e contém documentos, 
ordens, inventários. Isso caracteriza historicamente 
o seu processo de formação. A arquitetura urbana 
também cumpre esse papel de escrita, de texto que 
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se lê, da mesma maneira que se lê um processo, um 
relato de um viajante. O espaço é, portanto, uma 
fonte, uma das fontes essenciais ou um tipo de notação 
fundamental para quem trabalha com história urbana.

Na ação edificante desses imigrantes nos espaços urbanos da 
cidade de Cuiabá, em constante processo de transformação, enquanto 
sujeitos comuns na história, carregados de experiências e subjetividades, 
percebe-se a sua ligação intrínseca com essa territorialidade constituída 
por diferentes agentes sociais, participantes dessa realidade de múltiplas 
culturas e sociabilidades. Para Rolnik, “[...] não existe um território sem 
um sujeito, e pode existir um espaço independente do sujeito. O espaço do 
mapa do urbanista é um espaço; o espaço real vivido é o território.” (p. 28).

Lenine Póvoas, em sua obra Os italianos em Mato Grosso (1989), 
referindo-se ao aspecto arquitetônico da cidade de Cuiabá do século XIX, 
afirma que, até o término da Guerra da Tríplice Aliança e a reabertura 
da navegação do rio Paraguai, em 1870, a capital mato-grossense tinha a 

“[...] fisionomia de uma autêntica vila do norte de Portugal, da região do 
Minho ou de Trás-os-Montes. Predominavam as casas de beirais, as fachadas 
despidas de ornatos, as janelas retas na sua parte superior, os caixilhos de 
guilhotina, as rótulas que se abriam para fora.” (p. 88).

Diante disso, a arquitetura urbana de Cuiabá, fundada em 1719, 
passou a ser modificada com a chegada de imigrantes europeus:

Os construtores italianos, espanhóis e gregos foram que 
introduziram em Cuiabá as platibandas, eliminando os 
beirais; as fachadas passaram a ser decoradas; as janelas 
encimadas com arcos e mouriscos, quase sempre com 
vitrôs coloridos; as venezianas e os postigos por trás das 
mesmas, substituíram os caixilhos e as rótulas; surgiram 
as sacadas decoradas com balaústres. O bom gosto das 
novas construções fez com que muitos particulares 
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reformassem as fachadas de suas casas, introduzindo a 
platibanda e outros elementos “modernos”. E assim a 
Cuiabá do século 19 começou a perder a autenticidade 
de sua origem portuguesa. (PÓVOAS, 1989, p. 88).

A imigração italiana para Mato Grosso teve o seu maior afluxo entre 
1870 e 1920, período em que a economia da região, ligada ao comércio 
internacional, estabelecia relações diretas com os países do Prata, Argentina, 
Paraguai e Uruguai, por meio da navegação fluvial. A proximidade entre os 
países platinos e a província/estado facilitou a mobilidade de contingentes 
estrangeiros em seu interior, espaço onde ocorreram diferentes experiências 
históricas de deslocamentos de grupos populacionais.

Apesar da distância entre Cuiabá, Corumbá, Assunção e Buenos 
Aires, com o franqueamento da navegação do rio Paraguai, os contatos 
com essas cidades portuárias tornaram-se mais constantes. Esse caminho 
fluvial ficou conhecido como a “rota do Prata”, que ligava Mato Grosso 
ao Uruguai, Argentina e Paraguai, e se tornou um canal de divulgação 
de ideias, influências e contatos. No campo da engenharia, arquitetura e 
escultura, os construtores italianos Giuliano Capriata, padre José Solari e 
os irmãos João e José Sardi se destacaram na capital, realizando projetos 
arquitetônicos ousados e modernos, nos estilos ecléticos e neoclássicos, 
influenciando gostos e novos modos de construção de casas e sobrados 
na cidade de Cuiabá, no final do século XIX e primeiras décadas do XX.

Muitos italianos que chegaram a terras mato-grossenses vieram a 
convite de seus próprios conterrâneos que residiam em diferentes regiões 
desse espaço geográfico, uma vez que estabeleceram contatos com seus 
lugares de origem e com os países do Prata, levando e trazendo informações 
sobre as potencialidades desta província/estado. Nessa medida, os italianos 
foram aos poucos formando uma espécie de cadeia migratória, constituída 
por parentes, amigos e conterrâneos, alcançando proporções numéricas 
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significativas em Mato Grosso. Formavam sociedades entre eles e/ou 
davam apoio logístico aos que chegavam até que estes se estabelecessem 
definitivamente em algum lugar da região, montando seus próprios 
negócios, desenvolvendo suas habilidades e conhecimentos nesse ambiente 
imigratório localizado no centro da América do Sul.

Os primeiros “oficiais engenheiros” italianos em Mato Grosso

A Ata de fundação do Forte Príncipe da Beira, datada de 20 de junho 
de 1776, traz o registro da presença do italiano Domenico Sambocetti na 
ocasião, citando-o como o engenheiro responsável pelas obras de edificação 
dessa fortaleza, localizada à margem direita do rio Guaporé, no limite do 
Brasil com a Bolívia, e distante setecentos quilômetros da antiga capital de 
Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. O aspecto arquitetônico da 
edificação constitui, ainda hoje, fonte de pesquisa e interpretação histórica 
de um passado carregado de experiências humanas e diferentes práticas 
socioculturais nesta região fronteiriça:

Ano do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo 
de mil setecentos e setenta e seis, aos vinte dias do 
corrente mês de junho, vindo o Ilmo. e Exmo. Sr. Luís 
de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres a este lugar 
situado na margem oriental ou direita do rio Guaporé 
desta Capitania, em distância de mil braças pouco mais 
ou menos antiga Fortaleza de Conceição: o qual lugar 
tinha sido escolhido e aprovado pelo mesmo Senhor 
depois circunspectamente o reconhecer, ouvindo a 
vários Engenheiros, com particularidade ao Ajudante de 
Infantaria com o dito exercício Domingos Sambocetti, 
a quem pela sua inteligência tem cometido a direção 
principal das obras, para nele se fundar a outra nova 
Fortaleza que Sua Majestade ordenou, assim porque 
está livre das maiores excrescências do dito rio, como 
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porque o terreno é mais sólido e o mais acomodado 
em todos os sentidos que podia desejar-se; aí por Sua 
Excelência foi pessoalmente lançada a primeira pedra 
nos alicerces [...]. (CENNI, 2003, p. 391).

Franco Cenni, em sua obra Italianos no Brasil “Andiamo in ‘Mérica’” 
(2003), no capítulo dedicado aos primeiros construtores, arquitetos e 
urbanistas italianos no território brasileiro, nos séculos XIX e XX, acrescenta 
informações a respeito de Domenico Sambocetti e sinaliza a atuação de 
outros italianos nos projetos de construção de fortificações militares, em 
lugares estratégicos, na fronteira ocidental, a fim de  estabelecer pontos de 
fixação e resguardar os domínios portugueses nessa porção do território 
mato-grossense:

O citado engenheiro italiano Domenico Sambocetti 
chegara à capital de Mato Grosso em 1772, ou talvez 
dois anos mais tarde, e, tendo que trabalhar numa obra 
militar, passou a pertencer aos quadros do exército 
português com a patente de ajudante da infantaria. 
Não se sabe ao certo se foi ele ou o engenheiro italiano 
Enrico Galuzzi (ou, segundo alguns, Giovanni Antonio 
Galucci) quem fez o projeto do Forte do Príncipe 
da Beira, cuja planta é idêntica à da Fortaleza de 
São José de Macapá, no atual território do Amapá, 
mandada construir pela rainha dona Maria I, mãe 
de dom João VI, para defender o extremo norte do 
Brasil contra as tendências expansionistas da Guiana 
Francesa e festivamente inaugurada em 19 de março 
de 1792. (p. 391-392).

Já segundo Janaína Camilo (2009, p. 99), Antonio Galucci fez 
parte de um grupo de engenheiros estrangeiros que vieram para o Brasil 
na segunda metade do século XVIII, contratados pela Coroa para “[...] 
realizarem grandes obras civis e militares na América Portuguesa.” O 
grupo era formado, pincipalmente, por italianos, franceses e alemães, que 
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tinham conhecimento de astronomia e engenharia, sendo denominados de 
“oficiais de engenheiros”. Juntamente com Galucci chegaram os italianos 
Giovanni Ângelo Brunelli, natural de Bolonha, doutor em Matemática e 
professor do Colégio dos Nobres e da Universidade de Coimbra; Miguel 
Ângelo Blasco, procedente de Gênova; e Miguel Antonio Cieira, astrônomo 
e cartógrafo “[...] todos eles tiveram importante atuação na definição dos 
limites do Brasil, tanto ao Sul quanto ao Norte, conforme acordo assinado 
com a Espanha.” (p. 99).

Dessa forma, independente de identificação do verdadeiro autor 
do projeto arquitetônico do Real Forte Príncipe da Beira, sabe-se que 
Domênico Sambocetti veio para região do Amazonas para substituir o 
italiano Antonio Galucci, engenheiro projetista da Fortaleza de São José de 
Macapá, que havia falecido de malária em 1769 durante a execução do seu 
projeto. Têm-se notícia que essa tragédia se estendeu ao seu conterrâneo e 
companheiro de ofício Domenico Sambocetti, que também foi acometido 
de malária durante a construção da obra vindo a falecer em 1780, antes 
do término do seu trabalho.

Resta dizer que, apesar dos esforços dispendidos por esses italianos na 
região, eles não tiveram a oportunidade de ver os seus projetos concretizados. 
Apesar disso, os trabalhos de construção do Forte Príncipe da Beira, iniciado 
sob o comando de Sambocetti, nunca foram interrompidos, ocupando 
sempre mais de duzentos homens, “[...] entre engenheiros, artífices, 
carpinteiros e pedreiros, que executaram uma verdadeira obra de arte, pois 
o forte foi construído com a mesma perfeição com que se costumava erigir, 
naquele tempo, palácios e catedrais.” (CENNI, 2003, p. 392).

Enfim, pode-se considerar que as ruínas do Real Forte Príncipe 
da Beira, construído para proteger e consolidar os domínios portugueses, 
constituem o primeiro sinal da presença de engenheiros, arquitetos e 
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construtores de origem italiana em terras mato-grossenses, deixando suas 
marcas distintas nos estilos e estéticas que configuraram a edificação, bem 
como evidências de interações socioculturais estabelecidas entre nacionais 
e estrangeiros nas longínquas terras de Mato Grosso.

A arte de construir: os mestres de ofício

Nessa perspectiva de análise dos trabalhos de engenheiros, arquitetos 
e construtores em Mato Grosso, no período em apreço, torna-se importante 
apreender as diferenças desses ofícios entre si:

[...] os trabalhadores que propriamente projetavam 
e construíam as edificações em geral eram os mestres 
pedreiros, ou mestres de risco, denominações que ainda 
guardavam uma lembrança das antigas corporações 
medievais. Confundia-se também, a função do enge-
nheiro com a do arquiteto e a do construtor, sendo, 
às vezes, difícil fazer sua distinção com a do artista 
projetista e do empreiteiro de obras, não havendo 
em geral diferenças entre o responsável pelo aspecto 
mecânico-estrutural da obra, que seria o engenheiro, 
e o responsável pela concepção artístico-arquitetônica, 
o arquiteto [...] sendo o arquiteto um título comum 
entre os mestres de ofício, que se destacavam na arte 
de construir. (CAMILO, 2009, p. 97-98, grifo meu).

Nota-se, então, que nessa época não havia distinção entre as belas 
artes e as artes mecânicas. Compunham as belas artes a pintura, a escultura 
e o desenho, todas elas subordinadas à arquitetura. Portanto, muitas vezes 
a ocupação designada de “arte” estava relacionada a ofícios nos quais se 
desenvolviam atividades manuais voltadas ou não para a construção civil, e, 
nesse sentido, pintor, escultor, desenhista, engenheiro, arquiteto, topógrafo, 
marceneiro, serralheiro e outros.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
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Nesse aspecto, ao analisar o Relatório do presidente da província 
de Mato Grosso, Herculano Ferreira Penna, constando os primeiros dados 
estatísticos de fluxo de entrada e saída de estrangeiros em Mato Grosso, 
referentes aos anos de 1861 e 1862, observa-se a indistinção dessa categoria 
de trabalhadores, denominada genericamente de “artes” (Quadro 1):

Quadro 1 – Mapa demonstrativo de “entrada e saída” de estrangeiros na 
província de Mato Grosso – 1861 e 1862

1861 1862
Entraram Saíram Entraram Saíram

Estrangeiros em geral 220 54 176 87
Sexo

- Homens

- Mulheres

198

22

-

-

159

17

-

-
Estado

- Casados

- Solteiros

- viúvos

26

194

-

-

-

-

22

151

02

-

-

-
Ocupações

- comércio

- artes

- agricultura

- serviço doméstico

- indústria

- náutica

- vida monástica

- Sem ofício conhecido

25

101

13

22

-

-

-

59

-

-

-

-

-

-

-

-

39

76

27

4

2

5

1

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota: Construção da autora.1

1  Esse quadro foi elaborado a partir de registros e dados de estrangeiros encontrados no 
Relatório do presidente da província de Mato Grosso, Herculano Ferreira Penna, re-
ferente ao ano de 1862, apresentado na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, 
em 3 de maio de 1863.
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No Quadro 1, as ocupações dos estrangeiros se apresentam classi-
ficadas em categorias distintas, das quais o grupo das “artes” e o dos “sem 
ofício conhecido” se destacam quantitativamente. Diante dessas primeiras 
informações a respeito do fluxo de imigrantes na província de Mato Grosso, 
torna-se perceptível a maior ocorrência da entrada de homens solteiros e a 
permanência de estrangeiros em atividades autônomas, “[...] alguns alfaia-
tes, sapateiros, marcineiros, pedreiros e funileiros já se achão com effeito 
estabelecidos com officinas por sua própria conta ou trabalhando a jornal.” 
(MATO GROSSO, 1863). Nesse sentido, entende-se que a categoria dos 
engenheiros, arquitetos e construtores, em razão da sua não especificação 
no mapa, esteja incluída no item de “ocupações” relacionado às “artes”.

Nas primeiras décadas do século XIX, com a chegada da família 
real portuguesa, o Brasil passou a receber “[...] forte influência da cultura 
europeia, que começa a assimilar e a imitar. Essa tendência europeizante da 
cultura da colônia se afirma ainda mais com a chegada da Missão Artística 
Francesa, oito anos depois da vinda da família real.” (PROENÇA, 1989, 
p. 210). Compunham-na, a missão, os artistas Joachin Lebreton, Nicolas 
Antoine Taunay, Jean-Batiptiste Debret e Auguste-Henri-Victor Grand-
Jean de Montigny.

Em 1816, esse grupo de artistas organizou a Escola Real das Ciências, 
Artes e Offícios, a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. No campo da 
arquitetura, “[...] a Missão Francesa desenvolveu o estilo neoclássico, 
abandonando os princípios barrocos.” (PROENÇA, 1989, p. 222). Graça 
Proença pontua que o principal arquiteto responsável por essa alteração 
na arte de construir foi Grandjean de Montiny, autor do projeto do prédio 
da Academia de Belas Artes, em 1826, no qual deu início ao processo de 
substituição de estilos:



162

Projeto Ouro & Mel

Com a chegada da Missão Francesa, a arquitetura 
brasileira substituiu o Barroco pelas linhas neoclássicas. 
Mas no final do século XIX e nas primeiras décadas do 
século XX, passa por nova transformação ao seguir duas 
outras tendências: o Art Nouveau e o Ecletismo. Essa 
última tendência reunia aspectos de estilos do passado, 
principalmente aqueles que tinham uma finalidade 
decorativa. Assim, alguns arquitetos mantiveram, num 
mesmo edifício, elementos greco-romanos, góticos, 
renascentistas e mouriscos. (1989, p. 222).

Na perspectiva de análise das tendências neoclássicas e ecléticas 
presentes nos estilos de construção do final do século XIX e primeiras décadas 
do XX, Cenni, já referido,  informa a chegada  de arquitetos e construtores 
italianos ao Brasil, no período clássico da imigração europeia também para 
a América, colocando em prática vários projetos de modernização urbana 
das principais cidades do território brasileiro.

O autor, ao examinar o projeto de construção do Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo, iniciado no ano de 1897 e idealizado pelo arquiteto 
Ramos de Azevedo, aponta o apoio do italiano Domiziano Rossi no 
empreendimento, o qual havia estudado arquitetura numa escola noturna 
de Gênova, da qual trazia informações a respeito das instalações, do ensino 
e das oficinas desenvolvidas em seu interior, abrindo perspectivas  para o 
aperfeiçoamento dos ofícios ligados às artes daquela época:

Com o correr dos anos, Ramos de Azevedo reuniu em 
volta do Liceu de Artes e Ofícios e de sua empresa 
construtora um importante grupo de arquitetos, pin-
tores e decoradores italianos, criando um centro de 
difusão de arte italiana fortemente alimentados pelo 
corpo docente do Liceu e pelos artesãos formados 
na própria escola. O ensino industrial iniciou-se em 
1902, e três anos depois, com o aumento do número 
de matrículas, passaram a funcionar as oficinas de 
ebanistaria e escultura em madeira, de caldeiraria, 
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força artística e fundição de bronze e metais finos de 
modelação, dando-se início à produção de artigos para 
venda ao público. Mais tarde, novas instalações foram 
acrescidas e nova organização foi dada às seções de 
marcenaria e serralheria, em consequência da crescente 
demanda de móveis e trabalhos em ferro batido, que 
se tinham tornado famosos. (p. 405).

Foto 1 – Projeto da fachada do edifício do Liceu de Artes e  
Ofícios de São Paulo, 1897

Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo (1994).

O projeto de construção do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 
elaborado em estilo neoclássico, teve início no ano de 1897 e foi concluído 
em 1900, com algumas modificações em sua fachada. O estilo, expressão 
da arte e da técnica neoclássica do final do século XIX, é caracterizado pelo 
frontão triangular com pé direito triplo, porta em forma de arco, amplas 
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janelas, colunas, pilastras, telhado oculto por platibandas, paredes com tijolos 
aparentes. “Partindo do ponto de que a arquitetura neoclassicista, destaca 
os materiais nobres, formas geométricas e regulares e organiza os espaços 
internos de uma forma racional e organizada.” (RABELO; SALES, 2010).

Conforme Proença, os sobrados comerciais e residências das 
principais capitais brasileiras passaram a ser construídas e ornamentadas com

[...] relevos de estuque pré-moldados, platibandas, 
grandes vidraças e ferragens importadas da França e 
da Bélgica [...]
[...]
As cidades do norte do país, enriquecidas com a bor-
racha, também desenvolveram uma arquitetura re-
quintada, de acordo com as concepções ecléticas. São 
exemplos disso os mercados de Belém do Pará e o de 
Manaus, com seus inúmeros elementos em ferro ren-
dilhado [...] o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, 
apresenta interna e externamente uma ornamentação 
em vários estilos. (p. 223).

Na capital mato-grossense, como noticiam Claudio Quoos Conte 
e Marcus Vinícius De Lamonica Freire (2005), em seus estudos sobre o 
Centro Histórico de Cuiabá, os estilos neoclássico e eclético do final do 
século XIX e primeiras décadas do XX foram representados por diversas 
construções localizadas no centro antigo da capital de Mato Grosso. Nesse 
espaço, destaca-se o Palácio do Tesouro do Estado, de estilo neoclássico e 
localizado na Praça da República, construído no final do século XIX; o 
casarão da Gráfica Pepe e o sobrado comercial da Casa Orlando, de estilo 
eclético, todas elas obras dos construtores italianos Giuliano Capriata e 
João e José Sardi.
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Construtores italianos na rota do Prata: a cidade portuária de Corumbá

Os caminhos fluviais, que nesse período conectaram Mato Grosso 
aos países do Prata, abriram novas perspectivas de investimento e trabalho em 
terras mato-grossenses, atraindo contingentes europeus e latino-americanos 
de diversas nacionalidades. Nessa fase de efervescência imigratória, destacou-
se a cidade portuária de Corumbá como principal entreposto comercial  da 
região e de significativo movimento de diferentes povos, etnias, culturas, 
ideias, contatos e valores, os quais dali se irradiavam para outras comarcas 
da província/estado. Foi nessa ocasião que chegaram os artífices italianos, 
trazendo consigo conhecimento e habilidades no campo da construção 
civil que imprimiram novo estilo ao perfil urbano das principais cidades, 
influenciando-as no seu processo de constituição sociocultural.

No ano de 1880, o construtor italiano Mario Calabria tomou 
a principal rota fluvial para chegar a Corumbá, onde se estabeleceu, 
juntamente com sua esposa Anunciata Fragelli Calabria e quatro filhos, e 
passou a exercer o ofício de construtor. Ele que, nas palavras de Póvoas, foi 

“[...]o realizador do grande muro de pedra do cais da cidade de Ladário. 
Faleceu em 1908, durante uma epidemia de febre amarela.” (p. 30).

O autor acrescenta que outro italiano que desembarcou no porto 
de Corumbá, também por volta de 1880, foi o construtor Martino Santa 
Lucci, natural de Salerno, na Itália, o qual havia passado alguns anos na 
cidade de Rosário de Santa Fé, na Argentina, “[...] onde construiu naquela 
cidade o cais do porto e vários outros prédios.” (p. 30).

Ademais, pontua que, dentre as diversas obras que Martino Santa 
Lucci projetou e construiu em Corumbá, destacaram-se:
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a) A caixa d’água que praticamente instalou o serviço de abastecimento 
d’água na cidade. Captada do rio Paraguai, a água era bombeada 
para um ponto da rua Delamare, onde hoje se encontra o prédio 
dos Correios e Telégrafos, de onde era vendida à população através 
de pipas ajustadas em carroças;

b) em lugar vizinho construiu Santa Lucci “banheiros públicos”, 
semelhantes aos usados na Itália;

c) o Quartel de Polícia, na rua 13 de junho;

d) o bonito edifício do Hotel Royal, na esquina das ruas 13 de junho 
com 15 de novembro, onde mais tarde se instalou a Prefeitura 
Municipal, em frente ao Jardim Público;

e) o prédio da Sociedade Italiana de Beneficência, na Praça da República, 
ao lado da Igreja Candelária;

f) o Hospital Militar;

g) a antiga Intendência Municipal (Prefeitura), na esquina das ruas 
Antonio Maria e General Rondon, sede do governo municipal antes 
da transparência para o prédio do “Royal Hotel”;

h) o quartel do 2º Batalhão da Artilharia;

i) na parte baixa da cidade, junto ao rio, construiu o prédio da 
antiga Alfândega;

j) o majestoso edifício da firma Irmãos Cavassa;

k) as instalações da Fábrica de gelo e refrigerantes Mandetta & Cia;

l) na parte alta ainda construiu inúmeras residências particulares, a 
começar da residência da própria família Santa Lucci. (p. 37-
38, grifos meus).

Após um período de trinta anos de trabalho de urbanização da 
cidade de Corumbá, Martino Santa Lucci “[...] morreu assassinado em 24 
de outubro de 1904, aos 49 anos de idade, por um dos seus empregados.” 
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(PÓVOAS, 1989, p. 41), deixando suas marcas e concepções nos estilos 
arquitetônicos da época.

Foto 2 – Royal Hotel de Corumbá-MS, 1910

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil (2019).
Nota: Acervo particular de M. Perez e Eudózio Lima.

Ainda de acordo com Póvoas, Santa Lucci,

Na parte baixa da cidade, junto ao rio, construiu o 
prédio da antiga Alfândega; o majestoso edifíco da 
Firma Irmãos Cavassa; as instalações da fábrica de gelo 
e refrigerantes Mandetta & Cia.; na parte alta ainda 
construiu inúmeras residências particulares, a começar 
da residência da própria família Santa Lucci. (p. 41).

A maioria desses prédios, sobrados e residências foi edificada na 
região do porto de Corumbá com estilos arquitetônicos neoclássicos e 
ecléticos, formando uma espécie de casarios que demarcaram essa região 
com suntuosos estabelecimentos comerciais voltados para o rio Paraguai, 
contrastando com a paisagem natural desse lugar.
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Na rua Delamare, no centro de Corumbá, está localizada a Igreja 
de Nossa Senhora da Candelária, construída entre 1876 e 1885. Ao lado, 
encontra-se o antigo Grupo Escolar Luís de Albuquerque, construído em 
1871 no estilo neoclássico, em homenagem ao fundador da cidade. Em 
1978, passou a ser sede do atual Instituto Luiz de Albuquerque (AILA), centro 
regional de pesquisa e cultura que visava contribuir para o desenvolvimento 
integrado da microrregião do Pantanal:

Foto 3 – Igreja Nossa Senhora da Candelária, Corumbá-MS, 1914.

Fonte: Prefeitura de Corumbá (2019).

Outro construtor e artífice italiano que veio tentar a vida em Mato 
Grosso foi o oleiro Domenico Carcano.  Acompanhado da esposa Emilia 
Serraperi Giordano, fixou moradia na vila de Corumbá no final do século 
XIX, onde juntos passaram a se dedicar ao trabalho com cerâmica. Ao longo 
do tempo, com o apoio dos filhos, foram adquirindo experiência no ramo 
e aperfeiçoando e renovando a qualidade dos produtos. Tornaram-se os 
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pioneiros da cidade no fabrico de tijolos, telhas tipo “Marselha” e mosaicos 
para pisos, atendendo aos pedidos de toda a região:

Em 1890 requeria ele licença na Prefeitura daquela 
cidade para continuar explorando uma olaria que já 
existia desde o ano anterior. Essa olaria se transformou 
numa fábrica de mosaicos que ganhou fama pela 
qualidade e beleza de seus produtos, perfeitamente 
adaptados a uma cidade de clima quente como Co-
rumbá. A “olaria São José” tinha os modelos de seus 
belos mosaicos desenhados e coloridos pela filha mais 
velha de Domenico, Almerinda Giordano, que havia 
estudado pintura em Assunción, Paraguai. (PÓVO-
AS, 1989, p. 50).

O centro histórico de Corumbá contou, também, com os feitos 
do arquiteto italiano Fernando Marmore representado pela suntuoso Hotel 
Galileo, construído no início do século XX

O Hotel Galileo foi construído em 1907, pelo arqui-
teto italiano Fernando Mármore, em estilo eclético, 
variando entre o neoclássico ao art-noveau, o imóvel 
embeleza o conjunto arquitetônico localizado na Ave-
nida General Rondon, com vista privilegiada para 
o rio Paraguai e o Pantanal. Foi de uma janela do 
Galileu, segundo a história, que o sanfoneiro Mário 
Zan, falecido, compôs Chalana, um dos clássicos da 
música regional. Atualmente abriga a sede da Fundação 
de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico 
(Fuphan). (IBGE, 2019).
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Foto 4 – Hotel Galileo, Corumbá-MS, 1914.

Fonte: Album Graphico de Matto-Grosso (1914, p. 325).

Além dos construtores, engenheiros e arquitetos que aportaram em 
Mato Grosso no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, 
chegaram os Carcano, artífices italianos que desenvolveram atividades de 
marceneiros e ceramistas em Cuiabá e Corumbá. Nesse grupo, Henrique 
Sempri, em 1888, aos 20 anos de idade, deixou sua terra natal e embarcou 
para a República da Argentina, onde permaneceu até o ano de 1891. 
Navegando rio acima, chegou à cidade de Corumbá e, posteriormente, a 
Cuiabá. Na capital mato-grossense fixou moradia e, desenvolvendo o  ofício 
de marceneiro em edificações de casas e sobrados, deixou suas marcas e 
experiências em diversos lugares  do espaço urbano. Em 1899, contraiu 
matrimônio com a cuiabana Maria Antônia Rodrigues, constituindo família 
e fixando-se de vez nesta cidade.
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Os construtores italianos e a “nova” arquitetura urbana de Cuiabá

Os construtores italianos Giuliano, Domingos e Paulo Capriata 
chegaram a Mato Grosso em 1888, percorrendo a rota natural para a 
América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção, posteriormen-
te Corumbá e finalmente Cuiabá, onde passaram a primeira parte de  
suas vidas.

Os irmãos Capriata ficaram conhecidos em toda a provincia/estado 
por suas habilidades na área de construção civil e arquitetura urbana, 
deixando suas marcas em prédios públicos, comerciais e residenciais de 
Corumbá e de Cuiabá e região. Na cidade portuária de Corumbá, os três 
irmãos trabalharam como construtores e escultores, o mesmo ofício do pai, 
Estevão Capriata, na região de Castelozzo, Província de Alexandria, região de 
Piemonte, Itália. Depois de um tempo trabalhando juntos, dividiram-se, e 
Paulo passou a residir na cidade ribeirinha de Porto Murtinho, localizada 
no Sul da província, às margens do rio Paraguai. Domingos continuou em 
Corumbá, e Giuliano decidiu fixar moradia na capital mato-grossense, 
imprimindo nesse espaço urbano suas marcas e contribuições artísticas e 
arquitetônicas.

Giuliano Capriata também se associou aos irmãos João e José Sardi, 
construtores italianos, realizando em conjunto dezenas de construções que 
até hoje são objeto de estudo e conservação pelo Patrimônio Histórico de 
Mato Grosso, como a Casa Orlando, localizada no calçadão da Galdino 
Pimentel com a rua Campo Grande; o Thesouro do Estado, localizado na 
esquina da rua Pedro Celestino com a Cândido Mariano, na Praça da 
República; a antiga Intendência Municipal, na rua Pedro Celestino, na 
Praça Alencastro; os prédios da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Fazenda e do Palácio dos Presidentes, também localizados na 
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antiga Praça de Alencastro, demolidos no final da década de 1950, além 
de muitos outros, como bem relata Póvoas:

Em Cuiabá, trabalhando como construtor, foi ele quem 
edificou o sobrado da Praça Alencastro que serviu por 
muitos anos de sede à Prefeitura Municipal [...] Na 
rua 13 de Junho construiu Giuliano o prédio da “Casa 
Alemã”, de Henrique Hesslein, uma das tradições do 
comércio da Cuiabá de outrora. Hesslein foi cônsul da 
Alemanha na capital do Estado. Além disso Giuliano 
trabalhou com os irmãos Sardi na construção de vários 
edifícios que se tornaram cartões de visita da Cuiabá 
dos começos do século. (p. 74).

Figura 1 – Casa Alemã Henrique Hesslein & Sergel, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Graphico do Estado de Mato Grosso (1914).

De estilo neoclássico, nessa firma funcionavam atividades comerciais 
de importação de “artigos nacionaes e estrangeiros para venda exclusiva por 
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atacaddo” e de exportação direta de “couros vaccuns, borracha, pennas de 
garça”. Seus proprietários eram correspondentes em Cuiabá do Brasilianische 
Bank für Deutschland e do Banco Allemão Transatlântico, com seção especial 
para cobrança de saques (AYALA; SIMON, 1914).

O estilo eclético do sobrado comercial da Casa Orlando & Cia

A Casa Orlando, antiga firma Orlando Irmãos e Cia, foi fundada 
no ano de 1873 pelos irmãos italianos Francisco, José e Vicente Orlando e 
instalada no centro comercial de Cuiabá, atual calçadão, na esquina da rua 
1º de Março, a chamada rua de Baixo, com a rua Campo Grande. Foi um 
dos estabelecimentos comerciais mais importantes da região no âmbito do 
comércio de importação e exportação e de transações bancárias (AYALA; 
SIMON, 1914). A seguir, na Figura 2, uma página de propaganda com 
fotos da fachada e do interior do prédio:

Figura 2 – Propaganda da Casa Orlando Irmãos e Cia, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Graphico do Estado de Mato Grosso (1914).
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A gravura de autoria do artista plástico Moacyr Freitas (1997) 
representa o antigo prédio da Casa Orlando do final do século XIX e 
início do XX, com o funcionamento da linha do bonde da Companhia 
Progresso, movido a burros, que ligava o porto de Cuiabá ao centro da 
cidade, principal transporte público da época.

Foto 5 – Fachada da Casa Orlando, Cuiabá, 1997.

Fonte: (FREITAS; SILVA, 1997).

O sobrado onde funcionava a antiga Orlando Irmãos e Cia, obra dos 
italianos José e João Sardi e Giuliano Capriata, exibia no espaço urbano de 
Cuiabá uma arquitetura moderna e suntuosa para a época, contrastando 
com as edificações ali existentes no final do século XIX. A construção ainda 
conserva a estrutura e fachada originais, apesar de necessitar de restauração e 
conservação principalmente por ter sofrido um incêndio no andar superior 
em 1999. Seu estilo arquitetônico eclético de bases neoclássicas tem sido 
fonte de estudo e análise da história da arquitetura urbana da capital, bem 
como do processo de constituição sociocultural dessa cidade, sendo possível 
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perceber semelhanças com os estilos de construções europeias daquela época, 
resultado do trabalho de construtores e artífices italianos nesse espaço.

Foto 6 – Casa Orlando, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Gráphico de Matto Grosso (1914).

O acesso à Casa Orlando dava para as duas ruas nas quais se estendeu 
o espaço  da sua edificação. Na parte inferior, a fachada possuía quinze portas 
em forma de arcos, emolduradas com baixo relevo e divididas por colunas 
e capitéis romanos. No andar superior, em conformidade com as aberturas 
e pilares da parte inferior, estavam dispostas portas retangulares, também 
separadas uma das outras por colunas e capitéis gregos, contrastando os 
estilos e formatos na mesma construção. As sacadas, em alvenaria maciça 
vazada e com parapeitos ornamentados, sobressaíam alternadamente. E, 
para completar, uma platibanda contornava todo o prédio, camuflando o 
telhado e compondo ornamentalmente a fachada (GOMES, 2005, p. 68).

Pela diversidade de produtos nacionais e importados de que 
dispunha, quase tudo era encontrado nessa casa dedicada ao comércio de 
importação e exportação. Para melhor atendimento, a Casa Orlando era 
internamente dividida em compartimentos, havendo espaço específico para 
transações bancárias. Era representante, no Estado, do Banco do Brasil e do 
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Banco de Nápoli, da Itália, além de administrar os negócios de exportação 
de borracha, ipecacunhanha, couro e madeira.

O sobrado da Intendência Municipal de Cuiabá na Praça Alencastro

O prédio da Intendência Municipal de Cuiabá foi construído na 
Praça Alencastro no início século XIX e passou por uma reforma no início 
do século XX, realizada por Giuliano Capriata, conforme análise e descrição 
de Póvoas (1980, p. 29-30):

Sem dúvida, um dos mais importantes, por suas linhas 
arquitetônicas, era o que abrigava o governo municipal, 
na Praça Alencastro. O terreno do aludido prédio foi 
concedido, por aforamento, a um particular, no ano 
de 1810 e nele construído um sobrado. Antes da 
Guerra do Paraguai, segundo depoimento de Estevão 
de Mendonça, foi ampliado e depois do conflito foi 
adquirido pela municipalidade. Nova ampliação e nova 
reforma foram então determinadas pelo Intendente 
Alfredo José Vieira, com a qual adquiriu suas linhas 
definitivas. Projetada a sua última reforma e executada 
por um empreiteiro italiano, seu estilo denunciava 
logo a inspiração italiana, lembrando a sua fachada, 
antes da demolição de sua parte superior, os sobrados 
que em Veneza emolduram os seus românticos canais. 
A página 317 do Album Gráphico de Matto-Grosso, 
editado em 1914, aparece a foto da fachada do prédio 
[...] na qual se verifica que o mesmo possuía, no seu 
pavimento térreo, uma porta e seis janelas, encimadas 
por arcos; e no seu pavimento três sacadas e quatro 
janelas, retangulares, encimadas por molduras. Toda a 
fachada do prédio era coroada, ao alto, por imponente 
platibanda. O piso de seu pavimento superior e da 
parte baixa posterior era todo de madeira, de tábuas 
largas, enceradas. Nele tiveram sede, durante muito 
tempo, o Executivo e o Legislativo Municipais. Com 
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a expansão dos serviços administrativos tornou-se 
insuficiente e o Executivo Municipal instalou-se em 
prédios alugados (como até hoje se encontra), deixando 
o simpático e imponente sobrado da Praça Alencastro 
exclusivamente para a Câmara de Vereadores. Cada 
nova pintura que periodicamente se lhe dava realçava 
outra vez a sua beleza e novamente era ele admirado 
como uma das mais sugestivas construções da Cuiabá 
do século passado. Alegando motivos de seguran-
ça a Municipalidade demoliu o pavimento superior 
do prédio, transformando o outrora majestoso Paço 
Municipal numa inexpressiva casa térrea. Também a 
Câmara Municipal foi transferida para instalações mais 
amplas, ficando o antigo sobrado da Praça Alencastro 
aguardando nova destinação.

Foto 7 – Sobrado da antiga Intendência Municipal de Cuiabá.

Fonte: Siqueira (2007, p. 79).
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O antigo Palacete Presidencial: obra dos irmãos João e José Sardi

O antigo Palacete Presidencial foi projetado e construído em 1883 
pelos italianos João e José Sardi. Localizado na esquina das ruas Pedro 
Celestino e Cândido Mariano, foi, por algum tempo, residência dos 
presidentes do estado Pedro Celestino Corrêa da Costa e Joaquim Augusto 
da Costa Marques. Siqueira (2006, p. 63) acrescenta que “[...] no começo do 
século XX abrigou a Comissão Rondon, no Projeto das Linhas Estratégicas 
do Estado de Mato Grosso. Posteriormente foi adquirido pelo senhor 
Francisco Laraya, [de ascendência italiana], destacado empresário cuiabano.”

Foto 8 – Fachada lateral do antigo Palacete Presidencial, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Graphico de Matto Grosso (1914).
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Foto 9 – Antigo Palacete Presidencial, Cuiabá, 2007.

Fonte: Siqueira (2007, p. 63).

Os irmãos João e José Sardi, naturais de Rimo, Sul da Itália, chegaram 
a Cuiabá no final do século XIX, onde assumiram a responsabilidade 
pela construção de vários sobrados e casarões de estilos neoclássicos e 
ecléticos. Como arquitetos e construtores, tiveram significativa participação 
no processo de construção e modificação da arquitetura urbana da 
cidade nesse período:

Fundaram eles na capital mato-grossense a primeira 
fábrica de mosaicos (ladrilhos hidráulicos) para pisos, 
em duas cores. Com isso nos pisos das novas residências 
que se construíam abandonava-se o uso de antigos 

“tijolos batidos”, de barro, para serem empregados os 
artísticos mosaicos, também outro fator de inspiração 
árabe presente na arquitetura da península itálica e 
introduzido pelos construtores italianos na “nova 
arquitetura” cuiabana. (POVOAS, 1989, p. 86).

Por ironia do destino, João Sardi, o irmão mais velho, faleceu 
em 1911, “[...] após sofrer uma queda de cavalo, da qual adveio tétano 
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no dedo afetado, que teve de ser amputado. Com o prosseguimento do 
processo infeccioso, teve amputados, sucessivamente, a mão e o braço.” 
(POVOAS, 1989, p. 86).

O Thesouro do Estado: obra dos irmãos Sardi e Giuliano Capriata

Foto 10 – Thesouro do Estado, Cuiabá-MT, 1914.

Fonte Siqueira (2007, p. 63).

Com projeto e edificação de autoria dos italianos João e José Sardi, 
além da participação do conterrâneo Giuliano Capriata, o Thesouro do 
Estado, atual Museu Histórico de Mato Grosso, é localizado no Centro 
Histórico de Cuiabá e traz no triângulo frontal inscrição datada de 1897, 
representando o movimento neoclássico de construção do final do século 
XIX. “Trata-se de um estilo sóbrio, tendo como elementos formais o arco 
pleno, colunas e pilastras, a platibanda com balaústres, frontões triangulares, 
frisos e cimalhas nas fachadas.”.
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O Palácio Presidencial da Praça Alencastro

Outro prédio de estilo neoclássico, construído em Cuiabá no 
final do século XIX, foi o Palácio Presidencial da Praça Alencastro, antiga 
moradia de presidentes e governadores do Estado desde o Império até o 
ano de 1891, sob o governo provisório e republicano do general Mallet, 
demolido em 1959 (FERREIRA, 2014, p. 445). Em seu lugar foi erigido 
o atual Palácio Alencastro, sede da Prefeitura Municipal de Cuiabá:

O antigo prédio foi adquirido em 1819 pelo brigadeiro 
Jerônimo Joaquim Nunes e pelo nono e último capitão-
general da capitania de Mato Grosso, Francisco de 
Paula Magessi Tavares. Passou por várias reformas, 
a maior delas em 1882, no governo do coronel José 
Maria Alencastro.

Mas foi por meio de decreto, em 1940, do interventor 
Júlio Strubing Müller, que o Palácio da Presidência 
do Estado passou a se chamar oficialmente de Palácio 
Alencastro. Isso em homenagem ao coronel José Maria, 
o terceiro da família Alencastro a governar a Província 
de Mato Grosso.

Somente em 1959 o prédio de estilo neoclássico foi 
demolido para dar lugar a uma nova edificação. A 
construção teve início em 10 de novembro, no governo de 
João Ponce de Arruda. Porém, mesmo na nova estrutura, 
o Palácio Alencastro continuou a ser usado para abrigar as 
autoridades e se transformou em sede do governo estadual, 
tornando-se o marco inicial da arquitetura moderna na 
cidade. (MARTINS, 2013).



182

Projeto Ouro & Mel

Foto 11 – Antigo Palácio Presidencial da Praça Alencastro, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Graphico de Matto Grosso (1914).

Segundo João Carlos Vicente Ferreira (2014, p. 445), “[...] por 
determinação do governador João Ponce de Arruda o antigo Palácio Alen-
castro [...] foi derrubado, mesmo estando em boas condições de uso, de-
vendo apenas receber obras de conservação, o que não ocorreu.”. Na Foto 
12, a seguir, a Praça Alencastro e do Palácio Presidencial, totalmente incor-
porado à paisagem urbana da região central de Cuiabá, evidenciando o 
estado de conservação dessa edificação histórica de Mato Grosso:
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Foto 12 – A Praça Alencastro e o antigo prédio do Palácio Presidencial,  
Cuiabá, 1930.

Fonte: Almanaque de Cuiabá de Cultura Popular, 2019.

Os prédios da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional e do Minis-

tério da Fazenda

Os prédios do Ministério da Fazenda e da Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional, outrora localizados ao lado do Palácio Presidencial 
Alencastro, também foram construídos por Giuliano Capriata. Essa quadra 
administrativa do governo de Mato Grosso, com edificações no estilo 
neoclássico do final do século XIX, infelizmente não existe mais, tendo 
sido demolida juntamente com o Palácio Presidencial para dar lugar à 
construção do novo prédio do governo estadual na década de 1960. Aliás, 
a maioria dos sobrados e casarões antigos, estabelecidos no entorno da 
antiga Praça Alencastro, foram derrubados, incluindo o andar superior da 
antiga Intendência Municipal e a toda a Catedral do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá, demolida em 14 de agosto de 1968.
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Foto 13 – Rua do Palácio Presidencial (Ministério da Fazenda, Palácio e 
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional), 1914.

Fonte: Album Graphico de Matto Grosso (1914).

Foto 14 – Antiga Praça Alencastro e, do lado esquerdo, os prédios do Palácio 
Presidencial, do Ministério da Fazenda e da Delegacia Fiscal, Cuiabá, 1914.

Fonte: Album Graphico de Mato Grosso (1914).

A Igreja de São Gonçalo do Porto: arte e ornamentação

No início do século XX, Giuliano Capriata, juntamente com o 
padre italiano José Solari, que era também escultor, incrementou o púl-
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pito e a fachada da Igreja de São Gonçalo, localizada no bairro do Porto 
de Cuiabá. No ano de 1916, construiu a abóbada sobre sua torre e incor-
porou os “quatro profetas” e o “Cristo Redentor” no alto da catedral, até 
então era desprovida de tais ornamentos, conforme depoimento de seu 
neto, Névio Lotufo (8 set. 2006): “Como antigamente não tinha cimento, 
então ele fez uma caixa de madeira, aí botou uma tela de arame pra segu-
rar a coisa e foi rebocando com cal e areia, quer dizer que foi uma coisa 
do tempo antigo, mas até hoje está lá! A Igreja já estava pronta, mas não 
tinha nem a abóboda e nem as estátuas.”

Foto 15 – Igreja São Gonçalo do Porto, Cuiabá (1978).

Fonte: Flickr (2019).

As estátuas dos profetas, assentados no topo da fachada da Igreja 
São Gonçalo, foram obras do padre José Solari, que chegou a Cuiabá no final 
do século XIX, tornando-se pároco dessa congregação religiosa, localizada 
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à rua XV de Novembro, no bairro do Porto (RODRIGUES, 1981, p. 33). 
A reforma desse templo e suas novas composições arquitetônicas foram 
iniciadas em 1894, com a chegada da Congregação Salesiana a Cuiabá, e 
concluídas em 1916:

Foto 16 – Igreja São Gonçalo do Porto, Cuiabá, (2014).

Fonte: Câmara Municipal de Cuiabá, 2019.
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Foto 17 – Torre da Igreja São Gonçalo do Porto, Cuiabá, 2017.

Nota: Acervo particular de Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo-Gomes.

Os italianos no trabalho de calçamento das ruas de Cuiabá

Em abril de 1919, os antigos bondes puxados por quatro burros, 
que por quase trinta anos fizeram o transporte urbano de passageiros 
na capital mato-grossense, foram substituídos por “[...] ônibus, com 
bancos abrangendo toda a largura do veículo, saídas e estribos laterais, 
tipo ‘jardineira’, montados sobre chassis dos carros Ford modelo A-29.” 
(PÓVOAS, 1983, p. 37). No mesmo ano, entre tensões e disputas pela 
extinção dos bondes em Cuiabá e pela concessão do novo serviço de 
transporte coletivo que seria implantado, o italiano Francisco Mecchi, em 
sociedade com os conterrâneos Paulino e Domingos Dorsa, por intermédio 
da firma Guerrize, Mecchi & Cia, proprietária da “Casa Dorsa” e da 

“Empreza de Automóveis”, firmou contrato com o Estado para colocar 
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em funcionamento a linha de auto-ônibus que ligava o centro da cidade 
ao Porto. Segundo Rubens de Mendonça (1983, p. 93-94), a “’Empreza 
de Automóveis’, administradora dos auto-ônibus de Cuiabá, funcionava 
em um ‘galpão de zinco’ na rua 15 de Novembro, antiga rua do Porto, e 
‘cobrava por passagem 200 réis’.”

Nessa ocasião, também ficou sob a responsabilidade dos sócios 
italianos o calçamento das principais ruas de Cuiabá, uma vez que a 
Intendência Municipal não tinha condições financeiras de repará-las com 
certa urgência, para circulação de automóveis (CORRÊA,1999, p. 41-42). 
Para  tanto, os empresários italianos importaram da Inglaterra equipamentos 
especializados para nivelar e compactar as ruas esburacadas da cidade. Então, 
um grande “rolo compressor movido a vapor” começou a fazer o trabalho 
de assentamento de “pedras cangas”, trazidas da região da Chapada dos 
Guimarães (CORRÊA, 1999, p. 43-44). Esse equipamento, “movido a 
lenha e que soltava fagulhas”, tornou-se despertou a curiosidade e se tornou 
ponto de atração da população cuiabana, transformando-se em símbolo 
de progresso e modernização.

Foto 18 – A Intendência Municipal ao fundo e demais repartições 
municipais, Cuiabá, 1920.

Fonte: Siqueira (2007, p. 75).
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Sobre esse trabalho de urbanização da cidade, Afrânio Corrêa 
(1999, p. 19) comenta:

Em Cuiabá, algumas ruas da capital foram pavimentadas 
rapidamente, pois de abril a novembro  do  mesmo  
ano várias foram calçadas de pedra cristal, porém o 
melhor serviço foi feito pelo processo macadame, que 
consistia compactar pedras de cor ferruginosa, que 
em Cuiabá se chamava de “pedra canga”,  formando  
uma  pista  sólida por onde o carro passaria. [...] Em 
1919, não havia firma de engenharia em Cuiabá e 
o desejo do presidente do Estado de modernizar a 
capital pavimentando as ruas principais não poderia 
ser realizado se a agilidade comercial da Casa Dorsa 
não criasse as condições.

Essa empresa adquiriu, ainda, “carros de praça” e caminhões, que 
passaram a fazer o serviço de transporte de passageiros e de mercadorias 
em Cuiabá. Os anúncios da Casa Dorsa, publicados em jornais da cidade, 
comunicava à população local que os automóveis “especiais” ou de “passeio” 
só atendiam chamados das 6 às 22 horas e que “[...] absolutamente não 
seriam attendidos os pedidos para as ruas que ainda não tivessem adaptados 
ao tráfego dos apparelhos.” (A CRUZ, 13 jun. 1920).

Foto 19 – Praça Alencastro, rua Pedro Celestino, um dos primeiros veículos 
motorizados de transporte público e automóveis de passeio, Cuiabá, 1920.

Fonte: Siqueira (2007, p. 73).
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Outro italiano que deixou suas contribuições no processo de 
constituição urbana de Cuiabá foi Saturnino Nicola Maiolino, topógrafo 
e engenheiro prático natural de Cosenza, região da Calábria, Sul da Itália. 
Chegou a Cuiabá em 09 de setembro de 1911, onde, tão logo se fixou, 
passou a desenvolver suas habilidades técnicas de “engenharia” e “topografia” 
em Mato Grosso. Em depoimento, Adélia Maiolino de Matos (7 set. 2006), 
filha de Saturnino, afirma que quando seu pai veio para o Brasil faltava um 
ou dois anos para ele concluir o curso de engenharia, porém, mesmo sem o 
diploma, “[...] fez muitas plantas e medição de terras, em Cuiabá e cidades 
vizinhas, que não levaram o seu nome por não ter concluído o curso.” Sendo 
assim, não foi possível localizar construções de sua autoria nesse espaço, no 
qual ele, atuando como agrimensor, realizou levantamentos topográficos, 
deu suporte na área de levantamento em projetos de construção civil e 
urbanização, transporte, demarcação de terras, cartografia e mapeamento 
urbano, bem como outras atividades afins.

Marcas do viver italiano em Mato Grosso

O período pós-Guerra do Paraguai, ocorrida entre os anos de 
1864 e 1870, foi marcado pela reabertura da navegação do rio Paraguai 
e pelo intenso movimento de embarcações de toda ordem, que traziam e 
levavam homens, mulheres, crianças, animais, mercadorias e novidades. 
Da Itália ao rio da Prata, do rio Paraguai ao Cuiabá, imigrantes italianos 
foram aos poucos chegando e se instalando em vilas, povoações e cidades 
ribeirinhas de Mato Grosso, a maioria deles se dedicando ao comércio de 
importação e exportação, enquanto outros começaram a vida construindo, 
consertando, vendendo ou negociando nesse lugar de diferentes culturas, 
tradições e modos de vida. Enfim, o “fazer” e o “vender” fizeram parte do 

“viver” dos italianos no território mato-grossense.
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A partir da segunda metade do século XIX, observa-se a entrada 
desses imigrantes, majoritariamente jovens e solteiros, nas principais cidades 
portuárias de Mato Grosso, Corumbá, Cáceres e Cuiabá, em cujos espaços 
urbanos marcaram presença atuando como construtores, engenheiros, 
arquitetos e artífices italianos.

Enfim, foi significativa a contribuição dos construtores italianos na 
área de construção civil e urbanização de Cuiabá, no final do século XIX 
e primeiras décadas do XX. No entanto, há outras edificações públicas 
e particulares de autoria de construtores italianos, localizadas no centro 
histórico da capital de Mato Grosso, as quais não citamos nem investigamos. 
Nessa perspectiva, muitos casarões e sobrados, estabelecidos dentro e fora 
da área de tombamento da cidade histórica de Cuiabá, datada dos séculos 
XVIII, XIX e XX, carecem de ser estudados e inventariados historicamente, 
abrindo novas perspectivas de pesquisa e análise acerca do patrimônio 
material e imaterial da capital mato-grossense.

Referências

A CRUZ. Órgão da “Liga Social Cathólica Brazileira” de Matto Grosso. 
Cuiabá, 13 jun. 1922. Arquivo P«ublico do Estado de Mato Grosso (APMT).

ATA de fundação do Forte Príncipe da Beira, 20 de junho de 1776. In: 
CENNI, Franco. Italianos no Brasil “Andiamo in ‘Mérica”. 3. ed. São Paulo: 
EdUSP, 2003, p. 391.

AYALA, S. Cardoso; F. SIMON (org.). Album Gráphico de Matto-Grosso. 
Corumbá; Hamburgo: [s. n.], 1914.

CAMILO, Janaína. Homens e pedras no desenho das fronteiras: a construção 
da Fortaleza de São José de Macapá (1764-1782). Brasília: Senado Federal; 
Conselho Editorial, 2009.



192

Projeto Ouro & Mel

CENNI, Franco. Italianos no Brasil “Andiamo in ‘Mérica”. 3. ed. São 
Paulo: EdUSP, 2003.

CONTE, Claudio Qoos; LAMONICA, Marcus Vinicius De. Centro 
Histórico de Cuiabá: Patrimônio do Brasil. Cuiabá, Entrelinhas, 2005.

CORREA, Afrânio. Os automóveis de Cuiabá – décadas de 1920 e 1930. 
Rio de Janeiro: Litteris Editora, 1999.

FERREIRA, João Carlos Vicente. Enciclopedia ilustrada de Mato Grosso. 
Cuiabá: SEDTUR, 2014.

GOMES, Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo. Viveres, fazeres e experiências 
dos italianos em Cuiabá (1890-1930). Cuiabá: Entrelinhas, 2005.

GOMES, Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo. Italianos em Mato Grosso: 
Fronteiras de imigração no caminho das águas do Prata: 1856 a 1914. 
Cuiabá: Entrelinhas; Edufmt, 2011.

IBGE. Catálogo dos Municípios Brasileiros. Corumbá-MS, 2015. 
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca. Acesso 
em: 12 fev 2019.

MENDONÇA, Rubens de. Nos bastidores da história mato-grossense. 
Cuiabá: EdUFMT, 1983.

PÓVOAS, Lenine. Italianos em Mato Grosso. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1989.

PÓVOAS, Lenine. Sobrados e casas senhoriais. Cuiabá: Fundação Cultural 
de Mato Grosso, 1980.

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 1989.

RABELO, Natália; SALES, Roberta. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
In: Teoria & Crítica. Arquitetura13. Universidade Federal de Uberlândia, 
2010. Disponível em: https://teoria critica13ufu.wordpress.com/category/
nathalia-rabelo-e-roberta-sales. Acesso em: 14 ago. 2019.



193

Cuiabá 300 anos 

RELATÓRIO do Presidente da Província, Herculano Ferreira Penna, 
referente ao ano de 1862, apresentado na abertura da Assembléia Legislativa 
Provincial, em 3 de maio de 1863. Cuiabá, 1863. Arquivo Público do 
Estado de Mato Grosso (APMT).

RODRIGUES, Dunga. Marphiysa (ou o cotidiano da Cuiabá nos tempos 
de candimba, das touradas do Campo Dóurique e das esmolas do Senhor 
Divino). Cuiabá: UFMT; NDIHR, 1981. (Coleção Memória Social).

ROLNIK, Raquel. História urbana: história na cidade? Cidade e história. 
Salvador: UFBA, 1992.

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira; CONTE, Claudio Quoos; 
ALENCASTRO, Anibal; CARRACEDO, Maria Teresa Carrión (orgs.). 
Cuiabá: de vila a metrópole. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2007.



194

Projeto Ouro & Mel

Parte II



195

Cuiabá 300 anos 

CUIABÁ DOS ANOS 20: ANTONIA RODRIGUES, 
AS POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO DE UM 

ESTILO PARA A PRÓPRIA EXISTÊNCIA1

Mayara Laet Moreira

As balizas do Processo

O Artigo 267 do Código Penal brasileiro de 18902 (BRASIL, 
1890) caracterizava o crime de defloramento como o ato no qual a mulher 
honesta e menor de idade (dos 16 aos 21 anos) perdia a virgindade com 
consentimento, mas por meio de sedução, engano ou fraude, que, na maioria 
das vezes, consistia em falsa promessa de casamento. A pena prescrita era 
de um a quatro anos de prisão celular (atual regime fechado cumprido em 
penitenciária), cabendo ao réu dotar a ofendida, pelo Juízo Cível, depois 
de transitada em julgado a sentença condenatória.3

Com base nesse dispositivo legal, combinado com os artigos4 272; 
274, § 1º; e 39, § 1º e 2º da referida legislação, o Promotor de Justiça 

1  Este artigo é parte de uma tese de doutorado em andamento e conta com o apoio 
financeiro da FAPEMAT.

2  Em 1940 tivemos a promulgação do novo Código Penal (BRASIL, 1940), vigente até 
hoje, por meio do qual se extinguiu o crime de defloramento.

3  Para uma leitura mais detida sobre o crime de defloramento, ver Abreu (1989), Caul-
field (2000) e Moreira (2015).

4  “Art. 272. Presume-se cometido com violência qualquer dos crimes especificados 
neste e no capítulo precedente, sempre que a pessoa ofendida for menor de 16 anos; 
Art. 274. Nestes crimes haverá lugar o procedimento oficial de justiça somente nos se-
guintes casos: […] 1º, si a ofendida for miserável, ou asilada de algum estabelecimento 
de caridade; Art. 39. São circunstâncias agravantes: § 1º Ter o delinquente procurado 
a noite, ou o lugar ermo, para mais facilmente perpetrar o crime, § 2º Ter sido o crime 
cometido com premeditação, mediante entre a deliberação criminosa e a execução o 
espaço, pelo menos, de 24 horas.” (online).
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da cidade de Cuiabá-MT, Alvaro Novis, denunciou, em 10 de maio de 
1924, o funcionário público João Ferreira por crime perpetrado contra a 
menor Antonia Rodrigues, então com 15 anos de idade (PROCESSO-
CRIME..., 1924, f. 7). Diante disso, o processo foi instaurado, ficando as 
controvérsias de interesse da vida privada a cargo do Poder Público, que, 
também, mediante técnicas e procedimentos judiciais, daria um desfecho 
sentencial ao caso.

O processo nos oferece informações importantes acerca das práticas 
judiciárias e dos valores sociais que circularam na sociedade brasileira dos 
anos de 1920. No entanto, o que nos interessa é percorrer as experiências 
vividas por Antonia, suas estratégias cotidianas singulares de burlar as regras 
e normas (de família, da sociedade, do ordenamento jurídico) a respeitar, 
por mais que nos seja impossível fugir completamente às injunções das 
representações sociais.

Para sondar os espaços subjetivos construídos pela jovem, anali-
saremos as cartas que foram anexadas como provas durante o processo.5 
Sendo assim, é indispensável o diálogo com Michel Foucault (1992), que 
nos fala das correspondências pessoais na antiguidade greco-romana como 
tendo dupla função: a primeira é um meio necessário durante toda a vida 
na constituição de si; a segunda é também um espaço relacional na medida 
em que a elaboração de si se destina e precisa da ajuda de outro (diferente 
dos diários, das cadernetas pessoais, dos guias de conduta etc.) no processo 
constante de autoaperfeiçoamento.6 Segundo o filósofo,

5  As cartas eram usadas nos processos para a caracterização do elemento moral do crime 
(sedução, engano ou fraude), tanto em favor como contra a ofendida.

6  Explica Foucault que a correspondência é diferente da escrita dos hupomnêmata na 
Antiguidade, sua função é a constituição de si por meio da coleta dos discursos dos 
outros, funcionando como uma espécie de guia de conduta – com anotações de re-
flexões ou pensamentos ouvidos, de fragmentos de obras, de citações, de exemplos e 
ações testemunhadas ou ouvidas.
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Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer 
o rosto próprio junto ao outro. E deve-se entender 
por tal que a carta é simultaneamente um olhar que 
se volve para o destinatário (por meio da missiva 
que recebe, ele sente-se olhado) e uma maneira de 
o remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si 
mesmo lhe diz. De certo modo, a carta proporciona 
um face-a-face. (p. 150).7

Dessa forma, o ato de escrever cartas implica a abertura de si 
para o outro, o mostrar-se, o expor-se e o libertar do interior da alma 
os movimentos mais escondidos. A correspondência age tanto sobre o 
remetente quanto sobre o destinatário, pois a elaboração de si ocorre 
dentro de um espaço de trocas. Para simplificar, Foucault esclarece: “[...] 
a escrita é uma etapa importante da askesis (de adestramento de si mesmo 
pela escrita, como também de manifestar-se a si próprio e aos outros), com 
função etopoiética: constitui ‘um operador da transformação da verdade 
em ethos’.” (p. 134).

Logo, as cartas são fontes documentais relevantes na pesquisa 
histórica, porque, além de nos trazerem assuntos variados, nos permitem 
pensar as relações de gênero, que ultrapassam a rigidez dos papéis sexuais. Já 
os depoimentos colhidos no processo, apesar da estrutura prática na coleta 
das informações necessárias sobre o local, a data e a hora da ocorrência, 
nos ajudam a descortinar a trajetória existencial de Antonia, uma vez que 
trazem informações sobre as circunstâncias do conflito, os comportamentos 
dos presentes, as relações familiares e de amizade, dentre outras.

O ponto marcante das cartas é elas serem produzidas tendo em vista 
um destinatário específico, o que nos permite analisar tanto o cotidiano 
dos sujeitos correspondentes, a proximidade física e afetiva entre eles etc., 
quanto as configurações sociais e culturais de determinada época a partir 

7  Optamos por corrigir a grafia dos documentos.
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das experiências de vida narradas. Nesse sentido, as cartas dão visibilidade às 
figuras femininas, que durante muito tempo permaneceram no anonimato, 
e propiciam o repensar das relações estabelecidas entre homens e mulheres 
e as reinvenções das relações sociais.

Seguindo essa linha de raciocínio, as cartas anexadas no desenrolar 
do processo nos permitem focalizar as movimentações de mulheres em 
posição de invisibilidade, como no caso de Antonia, e abrem espaço para 
a autonomia, a tomada da palavra, já que a todo o momento falaram de e 
por ela. Por conseguinte, debruçar sobre essa fonte documental é perceber 
como Antonia dotou de sentido suas práticas cotidianas (deslocamento pela 
cidade; ligações amorosas, de amizade, parentesco etc.) e experimentou 
a tensão entre as leis do Estado e as regras da instituição familiar, que 
pretendiam localizá-la e prendê-la numa rede de saber-poder.8

A escrita de e sobre Antonia: invenções de si no processo judicial e nas 
correspondências com João

A trama do crime ocorreu na região denominada Povoação de 
Freguesia de Brotas, distante poucos quilômetros da capital mato-grossense. 
Em depoimento prestado ao Delegado de Polícia de Cuiabá, Luiz Leduc, 
em 4 de abril de 1924, Antonia declarou que, em dias do mês de março, 
aproximadamente às trezes horas de uma terça-feira, saiu de casa caminhando 
rumo ao Rio Cuiabá, que passava por aquelas bandas. Inicialmente, parou na 
casa da amiga Eudácia e a convidou para ir banhar-se com ela (PROCESSO-

8  O termo saber-poder é usado por Foucault (2010) para definir o poder constituído 
mediante formas aceitas de conhecimento. Nesse sentido, o poder que produz saber 
tem efeito de verdade: “[...] não há relação de poder sem constituição correlata de 
um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 
relações de poder.” (p. 30).
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CRIME..., 1924, f. 5).9 A amiga rejeitou o convite, justificando que havia 
acabado de almoçar.

Antonia decidiu continuar sozinha sua jornada e no caminho 
acabou encontrando com o namorado, João, então com 19 anos de idade. 
A ligação amorosa entre os dois havia começado cerca de um ano atrás, 
quando ele se mudou para a povoação a fim de assumir a vaga para a qual 
fora designado com a aprovação em um concurso federal. Contou ela 
que, certa feita,

[…] João Ferreira da Costa foi a casa da declarante 
e quando esta foi recebe-lo, ao pegar no seu chapéu 
para por sobre uma mesa, foi agarrada pelos braços 
a fim de ser beijada; que a declarante desculpou-se 
dizendo que passava gente pela rua, mesmo assim o 
seu namorado só deixou-a depois de ter dado o beijo 
desejado; […]. (PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 9).

O beijo tomado por João parece tê-lo deixado numa espécie de 
estado de fixação, tanto que Antonia chegou a narrar aos funcionários do 
Judiciário que, depois do acontecido, passou a ser perseguida e pressionada 
a deixar sua casa e ir morar com ele. Atendo-se ao acontecido, ela contou 
que, no mês de março, antes, de partir para o rio, acabou o encontrando 
na rua, tendo ele de imediato inquirido se ela “[...] já tinha resolvido a 
satisfazer os seus desejos.” (PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 9). Optando 
por não responder, desconversou e se dirigiu de volta para casa.

Por mais que Antonia pudesse estar evitando duramente o namorado, 
parecia estar se afligindo por uma tensão entre razão e emoção, talvez por 
se sentir pressionada pelos parâmetros comportamentais de uma sociedade 

9  Também era comum, naquele local, as famílias utilizarem a água do rio para serviços 
domésticos.
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patriarcal,10 que valoriza a mulher contida, doméstica, inexpressiva em 
suas emoções, em detrimento da mulher de vida airada, como lembra 
Margareth Rago (1987).

Contudo, ainda que seja possível evidenciar essas interferências 
na relação que Antonia construía consigo mesma, era ela que ia rom-
pendo, por meio da escrita, os cerceamentos sociais incorporados aos 
próprios sentimentos:

Querido Joãozinho, abraço-te. Eu não devia escrever-
lhe pois é fazê-lo uma inconveniência. Mas não posso 
abafar por mais tempo a explosão de um sentimento 
sincero, imenso, impetuoso que [ilegível] momento 
me perturba a existência; e esse sentimento é um 
amor ardente, profundo e sincero que lhe voto. 
(PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 12).

Com tal impulso emocionado, Antonia se punha a declarar os 
próprios sentimentos. As confidências lhe pareciam menos penosas quando 
expressas por escrito. Possivelmente guardaria para si todas essas sensações 
se o encontrasse pessoalmente. Ou as declararia num tom de voz distinto 
daquele que vinha sendo configurado por seus escritos. O fato é que 
ela expunha todas essas contradições num remoer quase interminável, 
depositando certo grau de confiabilidade na relação ao compartilhar seus 
sentimentos íntimos:

Eu bem desejava falar-lhe, dizer-lhe de viva voz todos 
os pensamentos que me pululam no cérebro a seu 
respeito, falando com certeza melhor conseguiria 
exprimir os meus desejos e as minhas aspirações do 
que escrevendo, pois não tenho habilitações necessárias 

10  O patriarcado é designado pelo feminismo surgido no Ocidente, na década de 1970, 
como uma organização social na qual os homens detêm o poder e as mulheres são 
subordinadas a este. Sobre o assunto, ver Delphy (2009, p. 173).
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para bem servir-me da pena, mas toda vez que me 
aproximo de você, sinto um calafrio, as ideias se me 
confundem, fogem a voz, fico completamente incapaz 
de ligar duas ideias e de dizer qualquer cousa sensata. 
[…].(PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 12).

O uso da pena como instrumento de escrita remonta cerca de 600 a. 
C., tendo perdurado até quase os nossos dias; hoje, em desuso. Tornou-se 
um símbolo de poder, cultura e erudição na escrita e na literatura, o qual 
literatos, cientistas, juristas, militares faziam questão de ostentar ao serem 
retratados, como observado por Armando A. de Sousa e Brito (2010).

De acordo com Ana Carolina Huguenin Pereira (2004), foi no século 
XVIII que os indivíduos começaram a produzir “histórias” de si mesmos, 
mas não apenas das glórias – indivíduos públicos –, como também dos 
fatos “comuns”. A escrita autorreferencial se tornou, portanto, um meio 
de os sujeitos expressarem suas identidades, seu cotidiano e de construírem 
suas memórias. Ressaltemos que, ainda no século XIX, o meio de expressão 
permitido às mulheres era o registro íntimo (como as cartas), visto serem 
proibidas de se pronunciarem publicamente.

Foi no sentido figurado que Antonia fez menção ao uso da pena, 
pois as cartas trocadas com João foram redigidas ora a lápis ora a caneta. 
No entanto, tal referência à “pena” talvez tenha se dado por se tratar de um 
instrumento marcadamente masculino, reservado aos “grandes-homens”, 
como lembra Hélène Cixos (2017). Em face disso, a sensação de ausência 
de habilidades necessárias para o desenvolvimento da própria escrita.

De toda forma, no atual estado declaratório, o jogo escriturário 
parecia-lhe requerer uma grande dose de desenvoltura. Era ela que ditava 
os próprios sentimentos que exporiam o seu íntimo. Mas, como poderia 
reduzir sentimentos a palavras? Seria possível expressar com determinação 
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todo o conjunto de sensações que João parecia lhe inspirar? Ou seria mais 
aconselhável redigir consideráveis embaraços sob a forma literária?

Por outro lado, Antônia dava indícios de sua hesitação quanto o 
certo a fazer diante de pensamentos bastante imprecisos. Antes, porém, 
de ter alguma certeza, punha-se a se declarar com um sentimento de 
culpabilidade por algo que viria a acontecer, como se estivesse prestes a 
cometer algum erro imperdoável:

Pedindo-lhe desculpa do involuntário desgosto que lhe 
dei espero que o tempo cicatrizará a ferida que lhe abro 
no peito e faço votos para que [ilegível], mais vantagem 
do que aquele em que pensou agora possa apagar de 
sua memória qualquer ressentimento que por ventura 
guarde contra mim pelo assunto d’esta insignificante 
carta. (PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 12).

A culpa parece ser um fardo que a mulher carrega há séculos. É o que 
nos fala Cixos (2017, p. 136) ao afirmar que à mulher sempre foi reservado 
o mesmo lugar em razão da estrutura “superegocentrada”: “[...] culpada de 
tudo, todas as vezes: de ter desejos, de não ter; de ser frígida, de ser ‘quente’ 
demais; de não ser os dois ao mesmo tempo; de ser demasiadamente mãe 
ou não o suficiente; de ter filhos e de não ter; de amamentar e de não 
amamentar […].”. Enfim, a culpa é sempre das mulheres.

O modo desafiador de escrever pela via da emoção e ao mesmo 
tempo da negação, por vezes se contendo, parecia transformar a carta 
num verdadeiro incômodo, que ela própria admitia com certa dose de 
incompreensão. Entretanto, ao mesmo tempo, ela expressava curiosa 
gratidão, seguida de justificativas ou de arrependimentos:

Sou-lhe extremamente grata por ter-me distinguido 
com o seu amor; mas sou ainda jovem demais para 
tomar compromissos sérios acerca do meu futuro se 
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você dissesse que queria casar comigo eu dizia que sim, 
mas com esse trato de você comer e quebrar o prato 
não dá ponto porque [rasurado] João desculpa de está 
raspada houve arrependimento do que escrevi, e assim 
como você falou me parece não ficar bom, porque 
eu amizade maior era impossível, faltando ausência 
de minha mãe fui encontrar com você onde quis, na 
ausência dela dei-lhe beijo, consagrando a tua ami-
zade, parecendo-me mais zangado sou forçosamente 
impedida. Espero pois que me desculpará não dar-lhe 
resposta desejada e que retirando-me o seu amor não 
me deixe por isso de honrar com a sua amizade. João 
eu não quero saber de inimizade, não quero que me 
faltes com o comprimento hoje não me deu bom dia, 
quero que sempre comprimente a minha mãe alegre e 
contente como antes, e eu também deixando do namo-
ro não da amizade. Aguardando resposta de qualquer 
forma. Esta será a última. Adeus, não assino porque 
não posso mais escrever, estou muito apaixonada […].
(PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 12).

A correspondência pressupõe a ideia de “pacto”, pois, como observa 
Angela Maria de Castro Gomes (1998), se espera que o destinatário a leia, 
responda e guarde, tornando-se uma forma de produção de memória, já 
que é encargo do outro o arquivamento ou não dos documentos recebidos. 
Portanto, Antonia finalizava sua escrita sinalizando a expectativa de uma 
resposta futura, como se todo o exposto aguardasse um desfecho final.

E mais: o ato de escrever cartas é ainda uma “prova de sinceridade” 
(GOMES, 1998, p. 20) na medida em que nos expomos ao outro. Posto 
isso, Antonia poderia agora oferecer tão pouca resistência por ter perdido as 
estribeiras quando se apaixonou? O fato é que, mesmo a paixão superando 
em intensidade qualquer estado de sensatez, o polido convite de João não 
era suficiente para alguém que almejava demasiada cordialidade.
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A recusa de Antonia parece ter despertado a fúria de João. O ato de 
quebrar o prato configuraria alguma modalidade de violência masculina 
exercida sobre a mulher? Ou se trataria apenas de um ato até então praticado 
e reiterado pelo modelo sociocultural da época? Por que Antonia teria 
tolerado o comportamento descontrolado de João? Desconhecimento do 
potencial quadro de violência doméstica ali caracterizado?11 Esperança 
de que o parceiro não voltasse a praticar tal ato? Receio de romper o 
relacionamento? Dependência emocional? Culpa por tentar reduzir o 
ritmo de envolvimento entre ambos?

Talvez ela não tivesse percebido que o caminho para a violência 
estava sendo construído. Impossível não nos perguntarmos: seria essa 
manutenção silenciosa uma demonstração de tolerância ao modelo universal 
de expressão da masculinidade, com a força masculina naturalmente se 
impondo e regulando a ordem sem precisar de qualquer justificação? A 
virilidade masculina se mantinha na medida em que era exaltada sua força 
física, como provas de potência do seu vigor?

É óbvio que no contexto vivido por Antônia havia uma invisibilidade 
e tolerância da violência em razão da condição de gênero. Márcia Michele 
Garcia Duarte (2016, p. 27), investigando a questão da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, faz relevante comentário:

[…] vale destacar que, até meados do século XX, 
admitia-se violência “moderada” como atitude que 

11  Em 7 de agosto de 2006, a Lei n. 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria 
da Penha, foi sancionada pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 
em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que, infelizmente, 
devido a sua trágica história, se tornou símbolo nacional de luta contra a violência do-
méstica (até porque seu caso foi o primeiro a ser reconhecido como crime de violência 
doméstica). A lei define como violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras formas: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência 
patrimonial e a violência moral.
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simbolizava a autoridade, masculinidade e controle 
do marido sobre a esposa e prole. Sob o pretexto de 

“defesa da honra”, legitimava-se condutas criminosa-
mente violentas contra mulheres suspeitas de infide-
lidade, por exemplo.

Isso pode ser atestado, por exemplo, no julgamento de Emygdio 
Silvestre de Souza, acusado pelo crime de homicídio, que o Tribunal do 
Júri de Cuiabá reconheceu como “legítima defesa da honra”, absolvendo-o 
unanimemente (O MATTO-GROSSO, 14 abr. 1918, p. 4). Décadas mais 
tarde, despertou grande interesse público e foi assistido por um grande 
número de pessoas o julgamento de Eurindo Teodoro da Silva, pronunciado 
pelo crime de assassinato de Neif do Nascimento na Fazenda Leque. O 
Tribunal do Júri de Corumbá, presidido pelo Juiz Newton Pombo Moreira 
da Cruz, também absolveu o acusado, invocando em sua defesa a justificativa 
da “legítima defesa da honra” (A TRIBUNA, 19 mar. 1949, p. 1).

Ainda na década de 1970 advogados de defesa continuavam a 
justificar crimes de assassinato contra a própria companheira com base nesse 
modelo. Inscreveu-se nesse âmbito o caso do julgamento do assassinato da 
socialite brasileira Ângela Diniz por seu companheiro, Doca Street, em cuja 
defesa o advogado se baseou no argumento de “legítima defesa da honra”, 
acusando a própria mulher de ter provocado com seu comportamento o 
ato de violência contra ela executado, conforme aponta Duarte (2016). O 
acontecimento, que à época teve intensa repercussão midiática e causou 
grande comoção social, foi o estopim para a organização de movimentos de 
mulheres contra violências domésticas, disso tendo, inclusive, se originado 
o slogan “Quem ama não mata”.

Porém, cinquenta anos antes, a violência de gênero não era pauta 
de discussão no Brasil, época em que reverberava o ditado popular “em 
briga de marido e mulher, não se mete a colher”. O próprio Código Civil 
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da República, publicado em 1916, incorporava e legalizava o pátrio poder, 
conferindo ao homem o papel de chefe da sociedade conjugal, com poderes 
de representação legal da família (administrar os bens comuns e particulares 
da mulher; autorizar a mulher a exercer uma profissão fora do lar conjugal; 
fixar o domicílio familiar), perpetuando a subordinação e dependência da 
esposa ao marido.12

Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998, p. 376) nos dizem que, 
pelos usos e costumes, é possível perceber que a extensão do pátrio poder 
ia muito além do previsto na ordem jurídica:

A ele cabia deliberar sobre as questões mais importantes 
que envolviam o núcleo familiar: a apropriação e a 
distribuição dos recursos materiais e simbólicos no 
interior da família, o uso da violência considerada 

“legítima”, cujos limites eram debilmente contornados 
por aquilo que se considerava excessivo, e o controle 
sobre aspectos fundamentais da vida dos familiares, 
como as decisões sobre a escolha do tipo e local da 
formação educacional e profissional dos filhos.

Será que o ato praticado por João já indicava o exercício futuro do 
poder marital? É perceptível o incômodo de Antonia com o comportamento 
inesperado do namorado, embora pareça que, ao mesmo tempo, ela 
carregava uma suposta culpa e preferia se silenciar ao deixar a caligrafia 
ilegível, justificando ter rasurado por motivo de arrependimento. Resultado 
do cerceamento da própria energia afetiva em detrimento dos caprichos 
de João? Fruto da submissão à hegemonia masculina? Não saberíamos 
responder com tamanha precisão. O fato é que as mulheres pareciam ser 
sempre as culpadas diante das violências sofridas, principalmente nos casos 
de abusos sexuais, psicológicos e morais.

12  Acerca do assunto, conferir na referida legislação o Art. 233 do Capítulo II – Dos 
Direitos e Deveres do Marido (BRASIL, 1916).
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O clamor por continuarem a relação ao menos de amizade evi-
dencia a intensidade da convivência estabelecida, atesta a extensão do 
elo constituído com os familiares de Antonia, no caso, com a mãe dela. 
Contudo, para a confirmação do vínculo, eram necessárias provas do dia 
a dia, como o tratamento afetuoso e íntimo solicitado a João na forma de 
uma simples saudação matutina.

Poderiam os laços afetivos (o amor, a paixão, a sedução) declarados 
por Antonia ser reinventados, adquirir novas tonalidades, dar espaço ao 
surgimento de uma relação amistosa, de acordo com as demandas colocadas 
em jogo na carta direcionada a João? Seria possível transformar os vínculos 
estabelecidos em amizade, para além das tendências embrutecedoras das 
relações entre homens e mulheres?

Na visão de Marilda Ionta (2007), nas primeiras décadas do 
século XX, a grande questão posta nas relações de amizade poderia assim 
ser formulada: seria possível construir um espaço transversal à ordem 
normativa e institucional da família que regia as relações entre os sexos 
com fins matrimoniais? Ou, ainda, é possível haver amizade entre homens 
e mulheres a despeito das hierarquias de gênero?

A essas indagações a autora responde positivamente quando analisa 
as relações de amizade heterossexuais construídas, via trocas de cartas, 
entre a artista plástica Anita Malfatti, a musicóloga e folclorista Oneyda 
Alvarenga e a poetisa Henriqueta Lisboa com o escritor Mário de Andrade, 
na década de 1920 até fevereiro de 1945. Isso porque as experiências 
vividas pelas três mulheres com o escritor paulista revelam que relações 
dessa natureza eram mais frequentes do que se imaginava, contrariando a 
tradição filosófica (Platão, Aristóteles, Cícero, Montaigne) que considerava 
a mulher incapaz de elaborar esse vínculo intersubjetivo.



208

Projeto Ouro & Mel

Mas, no caso de Antonia, foram realmente estabelecidos laços 
de amizade desinteressados e duradouros com João? O que fica evidente 
nas cartas trocadas e com a própria instauração do processo judicial é um 
movimento inverso, ou seja, a proximidade amorosa entre ambos acabou 
por criar um distanciamento em relação a uma possível amizade. Sem 
dúvida, isso deixa claro o paradoxo vivido: ao mesmo tempo em que se 
procurava o afastamento, parecia inevitável não se aproximar.

Na esteira de delongas imprecisões, Antonia parece ter sido inter-
rompida sumariamente por um estalo de ciúmes:

Prezado Joãozinho, meu anjinho por tanta amizade 
que tens em mim que veio ontem conversar com a 
Rudugela (Ludgera) em vez de ser comigo; assim é 
que se faz quando a amizade é muita. Bem sei que 
sou uma tola, eu só sinto empregar tanta amizade em 
ti para desprezada ficar, mas espero em Deus que não 
a de ser nada, quem tem amizade passe o que passar 
diz que está [ilegível] sorte; eu só zangarei contigo 
quando disser que está zangado comigo, mas carrego 
grande sentimento de ver você conversando com a 
Chirita, quando traço nome dela até meu sangue parece 
que ferve não posso mais escrever porque estou com 
muita pressa. Adeus meu benzinho até as 4 horas da 
tarde eu vou na Eudacia saio na janela. (PROCESSO-
CRIME..., 1924, f. 12).

Essas palavras, expressivas do ciúme de Antonia são reveladoras 
dos contornos da relação, supostamente marcada por dúvidas, ironias, 
desconfianças e incertezas. Ela falava de si própria como uma mulher 
que agia com ingenuidade e se sentia desorientada com as frustrações 
das expectativas depositadas na relação; um ser atormentado pelas suas 
inquietudes e incomodada com o desprezo dado por João.
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A carta direcionada a João parece estar perpassada por forças 
contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que Antonia expôs traços de 
uma paixão quase incontrolável, ela se mostrou inclinada a renunciar à 
violenta explosão desses sentimentos. O ponto nevrálgico do relacionamento 
parece ter sido convertido por ela, em certo sentido, numa espécie de 
prudência, de cautela, de temperança, o que de alguma forma poderia 
deixá-la segura na relação.

Como ela própria revelou nas missivas, seu interesse era conquistar 
a segurança no relacionamento. E, talvez, ciente disso, João se esforçava 
em se manifestar num tom mais amoroso:

Abraço-te. É com o coração horrível de tanta tristeza 
que te escrevo [ilegível] linhas. Meu anjinho mesmo 
que não pude conversa contigo hoje, trago-te toda 
vida no meu coração espero que nunca ei de negar 
amizade toda vida ei fazer por todo meio de não 
zangarmos. Eu sofro por não enxergá-lo todos os 
momentos da minha vida. Adeusinho. (PROCESSO-
CRIME..., 1924, f. 12).

Sua escrita é marcada por demasiadas manifestações de afeto. A 
abertura da carta é dotada de um sentido físico fraternal, enviado por meio 
do abraço. Para acarinhá-la, prefere substituir o seu nome – aliás, o apelido 

“anjinho” parece ter sido uma forma de tratamento de afetividade adotada 
por ambos. Por fim, o uso da forma diminutiva é denotativa de gestos de 
carinho e delicadeza, como fica evidente em “meu anjinho” e “adeusinho”.

Escrever é uma forma de diminuir a distância do outro, de se fazer 
“presente” àquele a quem se destina a carta. Para Foucault, estar presente 
por meio da escrita é praticamente uma “presença imediata e quase física”, 
porque narramos informações detalhadas acerca das nossas atividades 
cotidianas, tanto os fracassos quanto os sucessos.
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Já o verso da carta João o usou para registrar um poema sem título 
– desses populares e que continuam sendo transmitidos de geração para 
geração, muitos dos quais alguns perderam as formas originais –, expresso 
com profundo sentimento de amor:

Rei nasce para seu trono
O peixinho para o mar
Eu também [ilegível]
[ilegível] te amar.
Os cachos do teu cabelo
Que me [ilegível] confusão
Foi a última [ilegível]
Que prendeu meu coração.
Adeus meu amor
Adeus meu bem
Eu só te amo
E mais ninguém.
(PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 12).

O adeus de João parece ter, de fato, interrompido a troca de 
correspondências entre os dois. Por sua qualidade relacional, as cartas 
poderiam ser usadas tanto para estreitar, quanto para romper vínculos, 
por mais que essa não tenha sido a intenção em termos afetivos. Porém, 
as páginas seguintes tomaram outros contornos nos boletins policiais, nas 
dissertações do advogado, no libelo do promotor etc.

Lançando-nos, agora, de volta ao encontro repentino de Antonia 
com João às margens do Rio Cuiabá, verificamos ter ela narrado que, à 
sombra de uma árvore, adrede escolhida (ou para se protegerem da exposição 
aos raios solares, ou para se aliviarem do calor cuiabano),13 tiveram a 
primeira relação sexual, descrita miudamente assim:

13  Essa condição desfavorável da cidade decorre de sua localização em uma unidade 
geomorfológica denominada Depressão Cuiabana, na qual ocorrem baixa velocidade 
de vento e clima predominantemente tropical, alternando-se entre seco e úmido. Se-
gundo Celso Taques Saldanha et al. (2005, p. 493), “[…] esse tipo de clima caracteri-
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[…] foi sozinha ao rio e em caminho encontrou-se 
com João Ferreira da Costa que convidou-a para 
terem relações sexuais; que a declarante não aceitando 
o convite feito pelo seu namorado João Ferreira da 
Costa, foi agarrada pelos braços e derrubada no solo, 
sob as sombras de um arvoredo, onde ele após de tanto 
lutar e fazer cócegas na declarante, desamarrou a sua 
calça, tendo nessa ocasião deflorado a declarante; que 
a declarante só cedeu aos desejos do seu namorado 
João Ferreira da Costa, devido às cócegas que lhe foram 
feitas, tendo a declarante amolecido o seu corpo; que 
nessa ocasião passou uma mulher de nome Honorina, 
que viu a declarante assentada no colo de João Ferreira 
da Costa; que depois de ter João Ferreira da Costa 
satisfeito os seus desejos, levou a declarante até perto 
de sua casa, não tendo prometido reparar o mal […]. 
(PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 9-10).

Teriam sido as cócegas a impulsão do despertar dos mecanismos 
de desejo sinalizados no próprio “amolecimento” do corpo? Teria Antonia 
atribuído todo o avanço sexual a João na tentativa de minimizar o peso 
que sua excitação poderia acarretar diante do processo judicial, já que 

“oferecer-se” sexualmente ao desejo masculino, sem encenação da recusa, 
descaracterizaria o elemento moral que o Artigo 267 tutelava?

O fato é que, no contexto vivido por Antonia, a virgindade feminina 
era pré-requisito determinante para o casamento, conforme estabeleciam 
o discurso moralizador e os valores de família. Tanto que o Artigo 276, 
Parágrafo Único, do código de 1890, previa a interrupção do processo ou 

za-se por apresentar um período climático considerado como seco (quando a massa de 
ar tropical continental fica estacionada na região), com altas temperaturas (chegando 
a mais de 40º C) e baixa umidade relativa do ar na maioria dos dias (abaixo de 30%). 
Às vezes, nesse período, acontecem alguns dias de inversão térmica, com a temperatura 
atingindo cerca de 10 a 15ºC.”. O tipo climático predominante na região é o Tropi-
cal Semiúmido, com duas estações bem-definidas, uma seca (outono-inverno) e uma 
chuvosa (primavera-verão).
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da pena condenatória se o acusado se casasse com a ofendida.14 A honra 
feminina estava ligada ao próprio corpo, ou na “defesa da virgindade ou 
da fidelidade conjugal”, como afirma Rachel Soihet (1986, p. 303). O 
processo de estigmatização da mulher se tornava irreversível quando essas 
duas esferas eram extrapoladas.

No sistema judiciário, pondera Sueann Caulfield (2000, p. 229), 
era comum o primeiro contato sexual ser justificado sob o pretexto de 

“satisfazer o futuro marido”, transformando a virgindade numa entrega 
de boa-fé. Sendo assim, a promessa não cumprida constituía um forte 
imperativo para a intervenção jurídica nos assuntos de família, sendo o 
Estado o titular do direito de punir, já que o crime não era apenas um 
dano particular, mas algo que afetava todo o meio social.

Coincidência ou não, o rio parece ter constituído um lugar ideal 
e costumeiro de encontro entre os dois. Eis o trecho do bilhete enviado 
no dia 5 de fevereiro de 1924:

Querida Antonia, abraço-te. Por você ter saído zangada 
comigo hoje daqui do Posto, peço me esperar no (Rio) 
caminho junto dos [ilegível], para conversamos direito, 
do contrário [ilegível] [ilegível] de pensamento. Espero 
resposta, pelo mesmo prestador, no mais aceite um 
forte abraço e um beijo deste teu [ilegível]. Joãozinho 
F. da C. (PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 9-10).

De fato, as águas do Rio Cuiabá não eram usadas apenas para a 
navegação,15 estreitando relações socioeconômicas do Estado com outras 

14  “Art. 276, Parágrafo único. Não haverá lugar imposição de pena si seguir-se o casa-
mento a aprazimento do representante legal da ofendida, ou do juiz dos órfãos, nos 
casos em que lhe compete dar ou suprir o consentimento, ou a aprazimento da ofen-
dida, si for maior.”.

15  Foi o que noticiou a redação do jornal Republicano em 30 de agosto de 1925, ao 
lembrar as dificuldades de comunicação com outros centros do país, enfatizando que 
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cidades do país mediante o transporte de passageiros, cargas e malas 
postais. Tampouco eram usadas somente para a captação de energia elétrica, 
abastecimento de água ou prática de pescaria. Na verdade, serviam também 
como espaço de lazer para os cuiabanos.16

Para Antonia e João, o Rio Cuiabá adquiriu outras molduras, 
sendo externado como um ponto de refúgio: ali, ambos podiam dissolver a 
distância e materializar a vontade de estar juntos. Mais do que isso, podiam 
aproveitar esses céleres momentos para fazer confidências sem que ninguém 
mais as pudesse ouvir, bem como trocar um aperto de mão, olhares, beijos, 
carícias, já que dificilmente podiam se encontrar a sós.

Contudo, o fato de Honorina tê-los visto, possivelmente virilizou na 
vizinhança, que já batia a língua nos dentes contra a honestidade de Antonia, 
gerando uma sucessão de falatórios: disse me disse; disse não disse; disse 
que disse; diz que; diz que diz; diz que me diz que… Isso porque, como 
lembra Luciana Borges (2013), a sexualidade feminina frequentemente 
era/é confinada ao espaço privado e à propriedade masculina, gerando 
uma expectativa em relação aos papéis socialmente associados ao espaço 
de atuação da mulher.

“[...] os governantes devem olhar com o máximo carinho para o rio Cuiabá, vendo nele, 
e só nele por enquanto, a via do nosso intercâmbio comercial e intelectual com outros 
pontos do Estado e da Federação [...].” (com a restauração dos canais por meio de 
barragens e conservação das matas marginais), visto que a linha férrea entre a capital e 
o Noroeste do Brasil parecia um sonho distante.

16  O jornal O Matto-Grosso publicou, em 30 de abril de 1893, o falecimento de um 
soldado que foi vítima de afogamento quando “[...] em companhia de dois outros 
camaradas tomava banho no rio Cuiabá [...].”. O jornal O Estado de Mato Grosso 
anunciou, em 6 de fevereiro de 1944, que “[...] mais ou menos às 2 horas a turma re-
solveu ir tomar um banho no rio Cuiabá e rumava em vertiginosa carreira em direção 
ao Porto [...].”, quando quase foram atropelados por um caminhão que atravessava 
a rua e logo adiante veio a tombar, ferindo os passageiros assentados na carroceria e 
deixando um morto.
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Foi assim que inesperadamente surgiram os mais indiscretos boatos, 
que começaram a circular na sociedade. Consequentemente, podemos 
imaginar a terrível aflição sentida por Antonia ao se ver sob a mira de tantas 
vozearias, sendo olhada de esguelha pelos vizinhos, que pareciam sofrer 
de uma convulsão nervosa mais contra do que em favor dela e conduzida 
em burburinhos, certamente.

Confrontada por pensamentos de incerteza e calculando a proporção 
que tomaria seu encontro a sós com João, Antonia contou o acontecido a sua 
tia Joanna, que, por sua vez, narrou os fatos ao pai da sobrinha, Marciano 
Rodrigues da Silva, casado, lavrador. É bem possível que Antonia tenha 
sido expulsa de casa, visto ter “[...] ido ficar na casa de sua tia Joanna após 
a sua desonra [...].” (PROCESSO-CRIME..., 1924, f. 10), como relatou.

Esse súbito encontro rapidamente surtiu efeitos irreversíveis, tanto 
que não poderiam ser ignorados, desconsiderados propositalmente. E, 
embora não tivessem abalizado as possíveis projeções, nem poderiam fazê-lo, 
o resultado foi o inquérito policial instaurado em 2 de abril de 1924. Três 
meses mais tarde, o promotor fez a denúncia, que o juiz Manoel Pereira 
da Silva Coelho considerou procedente, condenando João, em 9 de julho 
do mesmo ano, à prisão por crime previsto no Artigo 267 combinado com 
o Artigo 272 do código de 1890.

A escrita de si feminina: um espaço libertário

Seguir o processo penal do caso Antonia é dar visibilidade às relações 
de gênero e perceber como ela ia dando sentido as suas práticas diárias, seja 
se relacionando com sua própria existência, seja interagindo com a vida de 
outros, por mais que seu formato acabasse convertendo as manifestações 
subjetivas (como repulsa, indignação, repúdio, desconforto etc.) em meras 
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peças objetivas. Sendo assim, as cartas se tornam ainda mais importantes, 
pois era por meio desse espaço que ela escrevia ao mesmo tempo em que 
se constituía enquanto sujeito, elaborando sua própria versão da vida, dos 
acontecimentos do dia a dia, das ligações amorosas etc.

O ato escriturário talvez funcionasse para Antonia como possibili-
dade de redimensionar toda essa sucessão de novas experiências e conflitos 
internos, criando, nas palavras de Luiza Margareth Rago (2010, p. 7), “[...] 
um espaço subjetivo próprio como um abrigo para instalar-se e organizar 
a própria vida.”. Então, escrever poderia significar, mais do que supomos, 
um espaço de liberdade.

Ainda que as incertezas subsistissem, Antonia se aventurou em 
seu desabafo escriturário, por meio do qual rompeu em alguns momentos 
com a ideia da passividade feminina ao adotar uma posição firme em face 
dos pedidos de João. Ela disse não, negou-se a aceitar algo que não lhe 
convinha naquele momento, por mais que sua recusa pudesse ser fruto 
de uma época que valorizava exacerbadamente o casamento. No entanto, 
também trouxe à tona a propalada questão da sensibilidade com o outro, 
com inúmeros gestos de preocupação, de atenção, de zelo e delicadeza.

Portanto, percorrer a escrita de Antonia é redimensionar discur-
sivamente o passado e libertá-la das imposições identitárias da época, 
como reflete Rago (2013). O ato de escrever torna-se, então, um espaço 
de autonomia no qual os sujeitos podem reconfigurar a própria subjeti-
vidade na relação consigo mesmo e com o outro, potencializando a vida 
como obra de arte.
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O APRISIONAMETO DO LOUCO NA 
PAISAGEM CUIABANA DA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XX

Eliane Maria Oliveira Morgado

Utopia do poder judiciário: tirar a vida evitando 
deixar que o condenado se sinta mal, privar de 
todos os direitos sem fazer sofrer, impor penas 

isentar de dor.

Michel Foucault

O novo ideal de nação, ordeira, civilizada, laboriosa e higiênica, 
também era uma aspiração da Província de Mato Grosso ainda “[...] que 
a modernização de Cuiabá se desse de forma bastante lenta se comparada 
às regiões mais dinâmicas do país.” (VOLPATO, 1993, p. 90).

De acordo com Luiza Volpato (1993, p. 90), as condições de higiene, 
saneamento e urbanização da capital mato-grossense eram lamentáveis no 
final do século XIX. Tanto a elite quanto a classe política esforçaram-se para 
modernizá-la segundo o modelo de urbanização e higiene que se implantava 
nas grandes cidades. Mesmo diante das dificuldades para realizar tal intento, 
havia o interesse do poder público em intervir nas condições sanitárias e 
no meio insalubre para o controle dos surtos epidêmicos.

A assistência hospitalar em Cuiabá tornou-se uma realidade depois 
de decorridos aproximadamente 77 anos das reivindicações dos moradores 
locais, com a inauguração, em 1816, do hospital Santa Casa de Misericórdia. 
A entidade, que desempenhava função caritativa, religiosa e social, dava 
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abrigo, alimentos e assistência médica aos pobres e doentes que até então 
só podiam contar com práticas de cura não oficiais.

Sobre o contexto de sua edificação, Volpato nos localiza:

Passada a febre do ouro dos primeiros anos, o povo-
amento foi avançando de forma lenta, estando total-
mente constituído no início do século XIX, quando a 
construção da Santa Casa de Misericórdia incorporou 
ao espaço urbano as imediações do terreno onde se 
localizava. (p. 26).

O funcionamento do hospital, que dependia de doações por parte 
da sociedade de Mato Grosso, enfrentou grandes dificuldades especialmente 
em relação ao atendimento à saúde da população, à falta de profissionais 
de medicina e à escassez de medicamentos.

Durante um longo período, os únicos locais destinados a esse 
atendimento eram o hospital de S. João dos Lázaros e o hospital de Nossa 
Senhora da Conceição da Misericórdia O governo provincial não tratou da 
criação de serviços nesse âmbito. A condição de “penúria” da saúde pública 
em Mato Grosso se refletia concretamente também na situação caótica e de 
semiabandono em que foram deixados os dois únicos hospitais da capital – a 
Santa Casa de Misericórdia e o hospital São João dos Lázaros, herdados do 
período colonial e, tendo sido construídos por meio da iniciativa particular, 
sobreviviam com subscrições populares e raras subvenções do Estado.

O marco inicial da constituição de serviços públicos de saúde 
em Mato Grosso pode ser definido no ano 1892, quando foi criada a 
Inspetoria Geral de Higiene Pública, À época, as questões de saúde eram 
ditadas pelo governo Imperial, que tentou manter uma uniformidade 
nos serviços sanitários em todo o território. Porém, em Mato Grosso, as 
medidas voltadas para esse fim continuaram limitadas basicamente à polícia 
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que fazia a inspeção das embarcações, boticas e mercados e à elaboração 
de normas de higiene.

A resolução de problemas de saúde mediante, por exemplo, ações 
de saneamento e de combate a epidemias, entre outras, ligava-se à ideia 
de higienização da sociedade, considerado um investimento necessário na 
efetivação do controle social. Assim, a inspetoria de higiene se constituiu 
num ramo da administração pública estadual para intervir na vida indi-
vidual e coletiva.

Na perspectiva de modernização verificada em todo o território 
brasileiro, as discussões e as críticas do saber médico, empreendidas no 
âmbito do Estado, inclinavam-se promover ações destinadas à higienização 
do espaço urbano nacional e regional. Nesse contexto, a medicina era 
utilizada como um mecanismo de controle da saúde e dos corpos dos 
mais pobres, reeducando-os e corrigindo-os para que se tornassem mais 
úteis à sociedade. A loucura não estava isenta dos mesmos propósitos, pois 
o projeto de medicalização, esboçado nos textos médicos desse período, 
apresentava-se sob novos parâmetros, apontando para necessidade de 
controle e reclusão dos loucos. As ações ditadas por esse novo modelo 
começaram a ser concretizadas a partir da criação dos primeiros hospícios 
no Brasil: o Hospício Pedro II, fundado no Rio de Janeiro em 1852, o 
Asilo Provisório de Alienados, fundado, no mesmo ano, na cidade de  
São Paulo.

Apesar do afã de se transformar numa cidade moderna, Cuiabá 
ainda mantinha o perfil provinciano. Enquanto nas grandes cidades já 
se estabelecia uma nova relação com a loucura, por meio da reclusão 
dos loucos em hospícios e asilos, aqui, nas primeiras décadas do século 
XX, era comum vê-los tanto perambulando pelas ruas, quanto reclusos 
em um quartinho da própria casa e mesmo na cadeia, isso quando seu 
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comportamento implicava uma ameaça à segurança pública. Esse ato de 
isolamento também estava associado ao imperativo de transformar a cidade 
de Cuiabá em um espaço ordenado, higienizado, moderno e civilizado 
(OLIVEIRA, 1998).

Anteriormente à institucionalização da loucura em Cuiabá, confor-
me esclarece Rachel Tegon de Pinho (2007, p. 63) “[...] o recenseamento 
se constituiu numa espécie de marco fundador na pratica de diagnosti-
car o alienado em larga escala em Cuiabá e, a partir daí, possibilitar um 

“prognostico” preliminar, através do recolhimento do alienado à cadeia ou 
à Santa Casa de Misericórdia [...].”.

Nessa perspectiva, a autora argumenta que a realização desse censo 
já se configurava numa das medidas definidas por alguns governantes e 
intelectuais para o projeto de construção de uma cidade civilizada e de 
instauração de uma nova ordem social: “Em 1894, o amanuense saiu de 
cena para dar lugar a polícia que passa a ser solicitada para cumprir o 
seu dever: retirar do cenário das ruas e do convívio familiar aquele que 
perturba a ordem pública, aquele que não pode mais gozar da liberdade: 
o alienado.” (p. 64).

Pinho (2007) focalizando a situação da prisão de alienados em 
Cuiabá na década de 1890, ressalta que a internação desses indivíduos 
em cadeias não era apenas “prerrogativa da polícia” quando decorriam de 
crimes ou delitos,

Nos casos envolvendo crimes ou delitos praticados por 
algum alienado, eram os magistrados quem determi-
nava o internamento destes, [...] o Juiz do Trabalho 
da Relação “concede habeas corpus a Antonio Bernar-
dino de Souza e determina a remoção do paciente da 
Cadeia Pública de Cáceres para o hospício Nacional 
dos Alienados do Rio de Janeiro.” (p. 76).
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A autora destaca que nesses casos o magistrado para internação de 
algum alienado lançava mão de um roteiro para compor o exame médico, 
sobre as condições da saúde mental do indivíduo. (p. 76).

A prisão de alienados estava ligada estreitamente às tentativas de 
disciplinar os espaços públicos. Era uma maneira de se livrar do elemento 
indesejável, mas que não se mostrava eficaz no estabelecimento da ordem 
e segurança social. Assim, a presença da polícia surgia como medida 
fundamental dada a imprevisibilidade da conduta do louco, fazendo-se 
necessário o seu recolhimento na Santa Casa de Misericórdia ou na cadeia. 
A esse respeito, Pinho acrescenta que, ao final do século XIX, os loucos e 
vadios, quando considerados “criminosos potenciais”, já se encontravam 
submetidos ao poder da vigilância policial, que, por sua vez, era legalmente 
amparada pelas Instruções Policiais de 1892 quanto ao dever de os encarcerar 
na cadeia. (p. 76).

Do Império até a década 1930, em Mato Grosso, a assistência 
à saúde da população em geral era realizada pela instituição hospitalar 
vinculada a uma instituição religiosa. No ano de 1905, Cuiabá passou a 
contar com uma Enfermaria de Alienados na Santa Casa de Misericórdia de 
Cuiabá, a qual, porém, passados três anos, já necessitava ser transformada 
em “[...] enfermaria prisão onde possam ser recolhidos os enfermos sujeitos 
às perturbações mentais, pois em enfermaria livre torna-se difícil evitar a 
fuga.” (CRUZ, 1995, p. 16).

Em Mato Grosso, o saber médico ainda não era consolidado nem 
os “avanços da ciência” eram visíveis relativamente aos conceitos que 
possibilitavam a codificação da loucura como doença.

Avolumavam-se os problemas de controle das doenças, nisso se 
incluindo as precárias condições hospitalar e alta a taxa de mortalidade. 



224

Projeto Ouro & Mel

O serviço oferecido por esses estabelecimentos de saúde, aliado aos altos 
índices de mortalidade em suas dependências, fazia com que a população 
da capital relutasse em se internar, só o fazendo quando não podia 
pagar por tratamento domiciliar ou quando a doença contraída exigia 
isolamento hospitalar.

No ano de 1911, na vigência do governo de Pedro Celestino, a 
Santa Casa de Misericórdia já se encontrava subvencionada pelo Estado, 
e uma das preocupações era a assistência pública aos alienados:

[...] A Santa casa não comporta a assistência aos alie-
nados, que exigem accomodações adequadas e tra-
tamento differente dos ministrados nas enfermarias 
comuns. Attento o número já avultado desses infelizes, 
muito dos quais susceptíveis de cura, existente nesta 
capital e nos municípios do interior, faz-se preciso a 
construção de um hospicio de alienados que poderá 
ser anexo à Santa Casa, em local apropriado da vasta 
área que serve de quintal àquela casa. Cumprindo ao 
Estado velar por todas as classes sociaes, me convenço 
de que decretareis verba especial para esse fim de modo 
a poderem ser socorridos os doentes de enfermidades 
mentaes como a caridade e a sociedade reclamam [...] 
(MENSAGEM..., 13 maio 1911).

Durante a administração do presidente Joaquim Augusto Costa 
Marques, em 1912, algumas medidas foram tomadas no setor de saúde, e 
os hospitais começavam a ser objeto de atenção do poder público. Ainda 
nesse governo, verificava-se que, além da insuficiência dos espaços para 
o tratamento dos internos acometidos por doenças contagiosas, era igual 
motivo de preocupação a inexistência de acomodações adequadas para os 
alienados na enfermaria:

[...] tem procurado secundar esforços [...] no sentido 
de dotar esses estabelecimentos do material indispen-



225

Cuiabá 300 anos 

sável ao seu serviço interno e das obras de reparo que 
esses edifícios exigem [...] não existem, na Santa Casa, 
enfermarias apropriadas ao tratamento de doentes de 
molestias contagiosas e os insanos também não tem ali 
acomodações adequadas ao seu trato. D’ onde a neces-
sidade de se aumentar o actual edificio de mais algumas 
enfermarias e da construção de um pavilhão destinado 
aos dementes [...]. (MENSAGEM..., 13 maio 1912).

Apesar do reconhecimento dessa demanda, ainda em 1915 o 
Pavilhão de Alienados não havia sido construído, como planejado, anexo 
à Santa Casa da Misericórdia, numa “[...] área de 210 m.q.; [...] duas 
enfermarias para três doentes de cada sexo, quatro cellulas para loucos 
furiosos [...] ainda não dado início a construção.” (MENSAGEM..., 13 
maio 1914). Como vemos, encontrava-se em andamento apenas a edificação 
de um dos três pavilhões, que não o de alienados, no entanto. Diante da 
necessidade de abreviar os problemas relativos à internação dos alienados 
foi o governo de D. Francisco de Aquino Correa que em 1919 autorizou 
a destinação de verbas para a edificação do pavilhão, conforme a Lei n. 
810, de 1919 (MATO GROSSO, 19 mai. 1919):

Art. 99 - o governo do Estado autorizado:

§ 4 - A construir um pavilhão para alienados anexo à 
Santa Casa de Misericórdia.

Art. 2.3 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução da referida Lei pertencer 
que a cumpram e façam cumprir fielmente.

Ainda assim, no ano seguinte foi inaugurado o primeiro pavilhão, 
destinado a cirurgias, mantendo-se o Pavilhão de Alienados em vias de 
conclusão. No ano de 1919, na presidência de D. Francisco de Aquino 
Corrêa, argumentou-se que não era propícia a ocupação desse espaço pelos 
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alienados em razão de sua proximidade com o pavilhão de cirurgias, fato 
que acabou transformando-o em residência para as irmãs enfermeiras:

É de urgente necessidade, também, dar solução 
ao problema dos infelizes alienados que, falhas de 
recursos, perambulam sem destino, pelas ruas desta 
capital e nos seus arredores, com grave risco para si 
e para a população [...]uma capital policiada, que só 
poderá ser resolvida com a presteza e acerto de modo 
convenientemente custeando o Estado a construção 
de um Pavilhão apropriado a esse fim, em terrenos da 
Santa Casa de Misericórdia, uma vez que o pavilhão de 
alienados ali construído e hoje mais convenientemente 
transformado em residência para as irmãs Enfermeiras, 
não se prestou ao seu primeiro destino “devido ao 
acanhado e frágil dos seus compartimentos e a sua 
péssima localização ao lado do pavilhão de Cirurgia.”  
(MENSAGEM..., 19 maio 1919).

Naquele mesmo ano, as medidas adotadas quanto à destinação dos 
alienados foram as mesmas utilizadas no final do século XIX, “[...] colo-
cando a polícia na contingência de, para evitar o mal maior, recolhê-los à 
cadeia Pública, nas cellulas destinadas a criminosos [...] [sendo que] [...] 
em 13 de dezembro último eram 13 o número desses infelizes existente 
naquele estabelecimento, sendo 3 homens e 10 mulheres. (MENSA-
GEM..., 7 set. 1919).

Na cadeia pública, o espaço de convivência tanto de loucos quanto 
de criminosos, empregava-se tratamento igualitário para esses indesejáveis 
da sociedade. Tratava-se de prática corriqueira de isolamento do louco 
transgressor, circunstâncias nas quais a polícia e a Santa Casa de Misericórdia 
se colocavam no papel de aprisionar os alienados em nome da manutenção 
e preservação da ordem moral.
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No ano de 1920 foi criado pelo Decreto n. 3.987 (BRASIL, 2 
jan.1920) o Departamento Nacional de Saúde, que se tornaria o principal 
órgão federal da área de saúde, subordinado ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. O estabelecimento do novo setor correspondeu na 
prática à necessidade de empreender uma reforma na estrutura da saúde 
pública brasileira, particularmente devido à incapacidade de o governo 
federal atuar além dos seus limites, que incluíam apenas a capital do 
país e os principais portos marítimos e fluviais. Sendo assim, o novo 
departamento respondeu às demandas ligadas aos problemas de saúde das 
populações do interior.

Enquanto as obras do anexo da Santa Casa não eram concluídas, a 
saúde mental em Mato Grosso era mantida sob a tutela policial, e a cadeia 
continuava a ser um “depósito” para os loucos

Para melhorar e completar alguns serviços affectos 
a Polícia,melhoramentos esses reclamados desde ha 
bastante annos foi o governo autorizado pela Lei n. 
810 do anno passado a [...] construir um pavilhão para 
alienados, annexo Santa Casa de Misericórdia desta 
Capital [...] Já se acha em construção, em terrenos 
da Santa Casa de Misericórdia, o pavilhão destinado 
a alienados, cuja pedra fundamental foi solenemente 
lançada a 8 de abril do corrente anno. (MENSA-
GEM..., 7 set. 1920).

Contudo, em meio à crise financeira em que vivia o Estado, o 
presidente Dom Aquino Corrêa “[...] determinou a suspensão das obras 
do novo e grandioso pavilhão de alienados já em adeantada construção 
num dos flancos da Santa Casa.” (MENSAGEM..., 7 set. 1921).

A questão sanitária e higiênica continuava sendo uma preocupação 
do governo, que também estava atento às desumanas condições a que era 
submetido o alienado na cadeia. Desse modo, conclamava-se para que 
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logo fosse resolvida a definição de um lugar não só para impedir a fuga 
dos alienados, mas também para haver um estabelecimento apropriado 
para esse fim (CRUZ, 1995). A autoridade sanitária dispunha de amplos 
poderes, que ultrapassavam a implantação de uma política sanitarista, e 
atuava como polícia sanitária com a função de vigilância e fiscalização, 
desse modo mantendo seu caráter repressor, haja vista muitas de suas 
atribuições terem se confundido com as de uma autoridade policial 
(MÜLLER NETO, 2012, p. 35).

Somente em 1925 o governo retomou as obras, tendo, “[...] para 
abrigo dos infelizes privados da razão, contractado a continuação da 
construção do pavilhão de alienados, Annexo à Santa Casa de Misericórdia.” 
(MENSAGEM..., 13 maio 1925).

Todavia, no ano seguinte, os alienados continuavam dividindo 
espaço com os outros presos na cadeia pública. O presidente do estado 
de Mato Grosso, Mario Corrêa da Costa, discorreu sobre as deploráveis 
condições em que viviam essa população excluída da sociedade:

Apresenta hábitos primitivo, não existindo a mais 
elementar higiene. Na mesma cadeia, por falta de um 
asylo de alienados, pois ainda[...] está em construção o 
pavilhão que para esse fim o governo mandou fazer em 
terreno contíguo a Santa Casa de Misericórdia, acham-
se recolhidos vários dementes, inclusive mulheres que 
vive no mais completo descuido. Estou certo que não 
vaccillareis em reconhecer a necessidade de outro 
regíme penitenciário. (MENSAGEM..., 13 maio 1926).

A preocupação dos governantes com os alienados não se resumia 
à assistência terapêutica que recebiam e sim ao isolamento deles em outro 
espaço de exclusão. A assistência hospitalar continuava sendo um problema 
para o Estado, pois a Santa Casa de Misericórdia não dispunha de espaço 
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suficiente para atender outros enfermos, acometidos por diversas doenças 
infecto contagiosas e, por isso, necessitando de isolamento, além de carecer 
de acomodações próprias para a pediatria:

[...] muitos leitos continuam a ser ocupados por 
inválidos, uns cegos, outros incuráveis com prejuízo 
dos que procuram o hospital para serem atendidos. É 
imprescindível a construção de um pavilhão especial 
para esses infelizes. Desde muito tempo [...] vem 
cogitando da organização de uma enfermaria especial 
para crianças, pois que interna-las em promiscuidade 
com adultos além de inconvenientes de ordem moral 
é expo-las a adquirir outras doenças; necessidade ainda 
maior e a falta de um pavilhão de isolamento. Não 
raro, é forçada a internação de doentes de Moléstias 
infecto-contagiosas nas enfermarias, comuns. Não 
é preciso consideração alguma sobre os males dahí 
decorrentes. (MENSAGEM..., 13 maio 1926).

Diante das demandas de espaço físico para acomodar portadores de 
sofrimentos físicos, mais uma vez os alienados foram relegados a continuar 
seus dias aprisionados na cadeia. No mapa geral demonstrativo do número 
de presos recolhidos à delegacia de Polícia em 1927, havia 50 prisioneiros, 
dos quais 11 eram alienados, cuja permanência sob essas circunstâncias 
ainda perdurou no ano de 1930:

Aproximando-se o período do frio e achando-se 
desprovidos de roupa os presos pobres da cadeia 
pública desta cidade rogo atenciosamente se digne 
dar suas ordens para que, por conta da rubrica IX Nº 
3 do vigente orçamento, sejam fornecidos à Delegacia 
de Polícia, pelo Almoxarifado, para distribuição a 
12 sentenciados o seguinte: 12 calças e 12 gandolas 
de algodão grosso e 12 cobertores ordinários. 
Outrossim, existindo também 6 loucos, dos quais 
5 homens e uma mulher, ali recolhidos, por falta de 
estabelecimento apropriado, pediria igualmente a V. 
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Excia para os mesmos, 5 calças, 5 blusas, uma camisola 
de tecido grosso e 6 cobertores ordinários. (MATO 
GROSSO, 14 abr. 1930).

Novamente as instalações projetadas para acomodar os alienados 
não corresponderam ao propósito primeiro, e sucedeu que o espaço foi 
transformado em enfermarias para acolher mulheres e crianças:

O prédio construído para a colocação dos alienados não 
apresentava uma disposição ao fim a que se destinava, 
prestando-se mais ao estabelecimento de enfermarias. 
Assim resolvi fazer algumas modificações adaptando-o a 
um hospital para mulheres e crianças[...] “A inauguração 
dessa nova dependência da Santa Casa teve lugar a um 
acto de solenidade e o Sr. Secretário do Interior, Justiça 
e Finanças fez entrega do hospital a administração da 
Santa Casa.” (MENSAGEM..., 13 maio 1928).

Na medida em que o Pavilhão de Alienados fora parcialmente 
ocupado para receber mulheres e crianças enfermas, também foi priorizado 
o recolhimento nesse espaço de mulheres tidas como loucas que se 
encontravam na cadeia, de onde viriam transferidas por causa da superlotação 
e das condições degradantes em que viviam misturadas com presos e 
alienados do sexo masculino. Outra vez, os loucos eram destituídos de 
um lugar apropriado:

A par da necessidade de serem melhoradas as condições 
do prédio que servia de Cadeia Pública, que já é 
insufficiente para conter o número de presos nele 
recolhidos, consigna a autoridade polícial no seu 
relatório, já ter sido em parte resolvido o problema 
de maior preemência qual o da transferência para 
o Pavilhão de Alienados annexo a Santa Casa de 
Misericórdia, há pouco inaugurado, das loucas que, 
por falta de outro destino, se encontravam, reclusas 
naquelle presidio e que ali offerecíam o espetáculo o 
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mais, contristador e deprimente para nossos brios de 
povo civilizado. (MENSAGEM..., 13 maio 1928).

A situação dos alienado nesse período não era muito diferente 
daquela configurada no final do século XIX em Mato Grosso, pois alguns 
ainda circulavam nas ruas; outros, que possuíam família, viviam restritos 
ao espaço doméstico; demais, em momento de lucidez, desfrutavam da 
convivência social; os agressivos eram mantidos em quartos isolados da 
casa, sob cuidados de familiares. Porém, quando afetados por problemas 
de saúde, eram encaminhados para tratamento médico na Santa Casa.

Na ausência de uma instituição própria para assistência terapêutica, o 
alienado que perturbava a ordem pública continuava recluso nas dependências 
da cadeia pública, dividindo espaço com presos que cometeram todo tipo 
de crime. As intervenções policiais não eram tidas como ingerência desde 
que limitada às ocorrências no espaço público. O discurso disciplinador 
foi revigorado no sentido de a ação policial ser eficaz quando do exercício 
do controle da ordem.

Na perspectiva dos estudos de Canova (jul./dez. 2011), a loucura 
já constituía uma forma de exclusão em Cuiabá no final do século XIX 
e a polícia era a responsável pela destinação dos loucos aos espaços de 
reclusão. Tais práticas sociais se materializavam por meio do movimento 
para a internação, cujo encaminhamento estaria pautado no saber médico 
e policial. Ordenar, civilizar e humanizar a sociedade no espaço urbano 
formaram o alicerce para a construção do discurso dos governantes, que 
tencionavam adaptar a sociedade aos padrões da modernidade.

No Brasil, ao longo das décadas de 1930 e 1940 marcadas pelo 
ideário desenvolvimentista do Estado Novo, desencadeou-se uma onda de 
modernização em várias cidades brasileiras impactadas pelas transformações 
físicas e representações de educação impregnadas nas práticas urbanas com 
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o propósito de produzir o cidadão moderno e civilizado. Nesse sentido, 
tais cidades foram tomadas como exemplos do “ideal moderno”.

Em Cuiabá não foi diferente. As mesmas aspirações também 
eram ensejadas pela elite culta local, mas o ideal de progresso e cidadão 
moderno era contrariado pela presença de loucos, indigentes, velhos e 
pobres vagando pelas ruas da cidade. As ações voltadas para a formação 
daquele cidadão fundamentavam-se no ideário getulista de criar novas 
paisagens, que, tomadas em conjunto, colaborariam para a construção de 
um imaginário de progresso.

Nessa perspectiva, era preciso combater esses infortúnios sociais, 
a camada excluída da sociedade, e reserva-lhes um espaço de reclusão. A 
propósito, encontramos uma matéria no jornal A Plebe (18 out. 1931 
p. 4) na qual um chefe de polícia do Estado reivindicava a ocupação de 
uma área já construída, de propriedade do governo estadual e localizada à 
margem esquerda do Rio Coxipó, para alojar alienados, velhos e crianças 
pobres que viviam em situação de abandono no território mato-grossense. 
Havia à época expressivo número de jornais circulantes, esses periódicos 
serviram de instrumento de propagação das ideias eugênicas e de combate 
aos maus costumes da população, bem como de defesa dos hábitos e 
posturas representativos dos padrões de civilidade. Ademais, colocavam-
se como porta-vozes de médicos e dos adeptos da eugenia, bem como do 
próprio serviço de higiene contra as doenças endêmicas e a insalubridade.

A reivindicação da sociedade cuiabana para que as autoridades 
estaduais assumissem o controle social, no sentido de limitar as liberdades 
individuais, de vigiar e afugentar os indivíduos que poluíam a sociedade, 
ecoou naquele periódico de 1931, que enfatizou a construção de um asilo 
para abrigar os alienados e os pobres a qual vinha sendo adiada desde o 
final do século XIX:
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O nosso povo não desconhecia a necessidade de 
termos um asilo para abrigar os alienados e os pobres, 
problema jamais tomado de consideração pelos 
Governos antepassados. A cidade apresentava um 
aspecto verdadeiramente degradante e humilhante para 
os nossos foros de um povo civilizado, além do que 
filantrópico, assim tem mostrado em muitas ocasiões. 
Víamos diariamente vagando pelas ruas homens e 
mulheres dementes em sua maioria completamente 
despidos, causando verdadeiro pavor à sã moral da 
família cuiabana. Eram quadros impróprios para as 
vistas de nossas filhas e de nossas irmãs.

[...] O esforço do nosso Governo é inaudito em dotar 
Cuiabá dos princípios primordiais de higiene. Para o 
Asilo de Alienados também serão conduzidos os pobres 
que perambulam pelas ruas: ali terão eles o necessário 
conforto de higiene e ao mesmo tempo estarão livres 
de ficarem ao relento no abandono completo das 
ruas. [...] Quantos pobres que mendigam e que não 
são necessitados? Esses são elementos perigosos à 
tranquilidade pública, por que trazem aos comerciantes 
sobressaltos com sua mercadoria. Para estes, será fácil 
de verificar, se são ou não mendigos. Portanto, esses 
elementos recolhidos ao Asilo do Coxipó só poderão 
dar à cidade a tranquilidade que ela merece e tem 
direito. (A PLEBE, 18 out. 1931, p. 4).

Portanto, no discurso da elite cuiabana, imbuída da função de 
nova defensora da modernidade, emergia os ideais da ordem para atingir o 
progresso, contexto em que a cidade deveria se apresentar cada vez mais nos 
moldes dos processos de modernização, banindo da cena urbana os alienados:

A vontade da elite era expurgar, isto é, de purificar a 
cidade por um processo de limpeza das pessoas. Esse 
fato remete à noção foucaultiana da constituição 
histórica do sujeito que é afirmado por práticas e 
discursos que se multiplicaram nas diversas instituições 
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sociais a partir do século XIX. O hospital psiquiátrico, 
a escola, o quartel e as fábricas constituíam uma forte 
rede de estabelecimentos cuja principal característica 
era a vigilância e a disciplina. (GUEDES, 2010, p. 91).

Se, por um lado, havia a necessidade de estabelecer na capital um 
local específico para o recolhimento dos insanos, por outro, era preciso 
equipará-la aos grandes centros urbanos do país nos quais já haviam sido 
inaugurados e postos a funcionar os asilos manicomiais. Cuiabá, mesmo 
com a aparência de cidade destoante do cenário moderno, tornou-se objeto 
de reivindicações, de debates e de remodelações por parte da elite intelectual, 
que almejava realizar o sonho de tornar a cidade moderna.

Como ressonância do movimento nacional e das aspirações locais 
criou-se o Asilo dos Alienados, um novo espaço institucional destinado 
ao atendimento e assistência dos alienados, bem como daqueles que 
compunham as fileiras da exclusão social no Estado.

Para Pinho (2007 p. 26), a transferência das loucas, em 1928, 
da cadeia para a Santa Casa e a subsequente mudança para o Asilo dos 
Alienados representavam “[...] o primeiro passo para a transformação da 
loucura em doença mental, por meio da institucionalização do alienado e 
da posterior construção do seu espaço de exclusão, o Hospício[...].”

O panorama nacional de instabilidade política em 1930 
refletia no campo da saúde pública. O governo federal buscou uma 
nova configuração para as instituições políticas e para a estrutura do 
sistema de saúde pública, a qual incluía a área psiquiátrica. Naquele 
ano, a Assistência a Psicopatas no Distrito Federal passou a integrar o 
Ministério da Educação e Saúde Pública, criado no governo provisório de  
Getúlio Vargas.
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O asilo de Alienados do Coxipó da Ponte, fundado em 1931, ainda 
em 1938 permanecia subordinado à força pública e era visto como uma 
instituição de abrigo e não como um hospital, já que não dispunha de um 
médico no comando de sua direção:

As instâncias que compartilhavam, pelo sequestro, o 
direito de internar e de legitimar a desordem mental 
eram o poder judiciário, o executivo e o médico. O 
aparelho policial contava à época com atividades 
específicas na avaliação da sanidade mental. Na 
cidade de Cuiabá, já funcionava, há algum tempo, 
nas dependências da Chefatura de Polícia, o gabinete 
médico-legal, realizando atividades indispensáveis 
aos trabalhos de corpo delito, exames de sanidade, 
autópsias. (MATO GROSSO, maio 1926).

Embora no Brasil houvesse a hegemonia dos saberes da medicina 
e da psiquiatria, justificando e validando a tutela dos loucos pelo Estado, 
o processo de assistência a esse segmento da população não repercutiu de 
forma homogênea. Em Mato Grosso, a prática de asilamento mantida e 
reforçada por medidas do Ministério de Educação e Saúde fundamentava-se 
na ideia de que a doença mental era da alçada da polícia e da saúde pública.

Em Cuiabá, a Gazeta Oficial (1933 p.5) publicou uma matéria, 
embasada no discurso higienista e eugênico defendido pelo saber médico, 
na qual conclamava que o manicômio do Coxipó deveria se modernizar, 
deixar de ser um “verdadeiro presídio” e ofertar aos alienados educação 
e tratamento. A higiene, numa acepção moderna, deveria ser praticada 
para educar, tratar e aliviar os doentes alienados. Ademais, concebia-se a 
necessidade da construção de um homem provido de valor para se tornar 
um capital humano que fosse revertido em lucro para a sociedade:

Vaguemos os nossos olhares sobre o Manicômio do 
Coxipó e verificaremos que aquilo é um verdadeiro 
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presidio, reformemo-lo, demos-lhe um aspecto 
moderno de uma casa de loucos, onde se eduquem, se 
tratem e se aliviem esses doentes da alma. A concepção 
moderna de higiene social manda encarar hoje, o homem 
como um capital do Estado e esse capital, não sendo 
cuidado, desvaloriza-se, não rende juros, precisamos 
valorizar os nossos homens, necessitamos transformar 
em juros esse capital humano e como o faremos? 
Dando-lhes saúde conforto e educação, combatendo 
a verminose, o impaludismo, a leishmaniose e tantas 
outras endemias que infelicitam as nossas populações. 
Cultivemos com carinho a Higiene e a Eugenia, de 
que tanto precisam Mato Grosso e o Brasil inteiro. 
Este é o apelo que desejava fazer. (p. 5).

O Asilo de Alienados do Coxipó da Ponte tomou para si as 
contradições e desigualdades de uma sociedade que primava pela 
uniformização do social, um ideal de normalidade. Com efeito, as 
autoridades da cidade apontaram uma solução para o incômodo que a 
presença do louco causava nos espaços públicos. A preocupação da sociedade 
e do poder público convergiram para assegurar a institucionalização de 
um espaço asilar para os alienados, retirando-os das ruas, da Santa Casa de 
Misericórdia e da cadeia pública. Comparativamente a outras localidades 
brasileiras, em Cuiabá isso aconteceu bem mais tarde, sob a custódia do 
governo do Estado e o controle da Força Pública.

Então, apesar de a prática asilar ocorrer no Brasil desde o século 
XIX no Brasil, em Cuiabá só começou na década de 1930, embora aqui 
a internação tivesse caráter mais de isolamento do que de tratamento 
médico. Essa iniciativa já se apresentava como um dos efeitos das tentativas 
de engajamento da sociedade cuiabana na construção de uma sociedade 
moderna, excluindo os pobres, vadios, indigentes e loucos do convívio social.
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Depreende-se que a institucionalização da loucura se vinculou 
à consolidação do ideário político de construir um Brasil moderno e 
civilizado, adequado aos princípios da ordem rumo o progresso. Para a 
construção da ordem, em prol da nação sadia e do controle social, o poder 
público, a medicina e vários setores da intelectualidade política se aliaram 
no estabelecimento de normas e regras de comportamento com vistas de 
efetivar a distinção entre o normal e o anormal. Nesse sentido, criou-se o 
Decreto n. 24.559, de 3 de julho de 1934 (BRASIL, 3 jul. 1934), dispondo 
sobre a profilaxia mental, a assistência e proteção à pessoa e aos bens dos 
psicopatas e sobre a fiscalização dos serviços psiquiátricos.

Em 1937 Vargas foi mantido no poder por meio de um novo 
golpe, instaurando com isso um regime de exceção política. Nessa 
perspectiva, o governo federal expôs claramente a sua opção por uma 
política centralizadora, liderada exclusivamente pelas instâncias federais, 
que visavam à modernização do Estado em articulação com a construção 
do projeto nacional.

Neste contexto de maior centralização política e administrativa, a 
Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937 (BRASIL, 13 jan. 1937), determinou 
a nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública, que passou 
a se denominar Ministério da Educação e Saúde. Pelo seu Art. 14, ficou 
estabelecido que o Departamento Nacional de Saúde constaria de quatro 
divisões, cada uma a cargo de um diretor reconhecidamente especializado: 1) 
Divisão de Saúde Pública; 2) Divisão de Assistência Hospitalar; 3) Divisão 
de Assistência a Psicopatas; e 4) Divisão de Amparo à Maternidade e à 
Infância. Conforme a referida lei, a terceira divisão,

Assistencia a Psychopathas correrá a direcção dos 
serviços relativos á assistencia a psychopathas e á 
prophylaxia mental, de caracter nacional, bem como 
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dos que, de caracter local, sejam executados pela 
União. Competir-lhe-á ainda promover a cooperação 
da União nos serviços locaes, por meio do auxilio e 
da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos 
recursos concedidos. (p. 3).

Nesse período, a área da saúde viveu um paradoxo: por um lado, 
buscou-se a centralização e, por outro lado, a descentralização das ações 
do Estado, com isso intentando promover uma interação entre as esferas 
federal, estadual e municipal de governo. Assim, manteve-se o poder da 
esfera federal sobre as demais, passando a competir aos estados a fiscalização 
dos municípios. Nessa nova organização do Ministério da Educação e Saúde 
foi mantida a diretriz de que a assistência a psicopatas seria executada pela 
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal.

Com a instituição do Estado Novo, no ano de 1937, assumiu o 
governo de Mato Grosso o Interventor Federal Júlio Müller, que permaneceu 
no cargo até 1945. Em sua gestão teve início a reforma sanitária, assim 
como foi criado, o Regulamento Sanitário (Mato Grosso, 1938, p. 139).

Nesse Código, médicos e fiscais da saúde pública foram dotados 
de poderes ainda maiores que os de uma autoridade policial, na medida 
em que a fiscalização sanitária extrapolava os espaços públicos e atingia o 
espaço privado, as casas, os corpos dos indivíduos.

Durante toda a década de 1930, as questões associadas à doença 
mental passavam pelo crivo da força pública a que o asilo estava subordinado. 
Os recursos destinados ao “sustento, vestuário e medicamentos para os 
presos pobres da Cadeia da Capital e para os alienados do Asylo do Coxipó” 
(BRASIL, 30 dez. 1933). faziam parte do orçamento financeiro da área de 
Segurança Pública. Somente depois de 10 anos da inauguração do Asilo 
dos Alienados do Coxipó da Ponte e decorridos três anos da instituição 
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e aplicação do Regulamento Sanitário de 1938 os alienados, até então 
mantidos sob o comando das autoridades policiais de Cuiabá, foram 
encaminhados aos serviços de atendimento e assistência de saúde pública. 
Em relatório do Departamento de Saúde, o Secretário Dr. Hélio Ponce 
de Arruda reportou que “[...] até 31 de dezembro de 1941 não existia 
o Hospital de Alienados, havia apenas um depósito sob a jurisdição da 
polícia.” (MATO GROSSO, 1944, p. 37).

No primeiro ano do governo Muller e nos anos subsequentes a 
1939 e 1940, tendo o Regulamento Sanitário instituído as novas normas 
para as prestações de contas do interventor federal, os gastos com o asilo 
figuravam ainda nas despesas da Segurança Pública do Estado, e computado 
o desembolso proveniente da contratação dos serviços de um encarregado 
e dois auxiliares-serventes para as obras do asilo. Também sobressaíram os 
gastos referentes ao sustento, vestuário e medicamentos para os alienados 
(GAZETA OFICIAL, 5 jan. 1938, p. 12; DIÁRIO OFICIAL, 19 nov. 1940). 
Nesses termos, entendemos que a questão da loucura ainda não havia sido 
integrada à nova formatação da saúde, permanecendo como questão da 
alçada da Segurança Pública do Estado e não do Departamento de Saúde 
do Estado: [...] Subordinado a Delegacia de Polícia de Cuiabá, funciona o 
Asilo de Alienados do Coxipó, estabelecimento que tem preenchido uma 
lacuna que existia de há muito tempo. (RELATÓRIO..., 1938).

A fiscalização de todo o sistema de saúde pública e particular era feita 
pelo serviço de assistência, que se orientava pelo normatizador Regulamento 
Sanitário, que em 1938, no seu Art. 570, referente aos alienados do Asilo 
do Coxipó sob a jurisdição da polícia, apontava que

Os estabelecimentos hospitalares, casa de saúde 
ou sanatórios de qualquer natureza, públicos ou 
particulares, os laboratórios de análise e pesquisas 
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clínicas, os laboratórios particulares de fabricação 
de soros, vacinas e outros produtos biológicos, os 
gabinetes de radiologia e os institutos de psicoterapia, 
fisioterapia e crenoterapia só poderão funcionar sob 
direção técnica de médico. (p. 139).

O hospital de alienados, ainda não vinculado ao Departamento 
Nacional de Saúde, não se configurava como hospital, pois não contava com 
um médico na sua direção. “Fundado em 1931, ainda em 1938, estava o 
hospital subordinado à Polícia, o que naturalmente torna a denominação 
imprópria, pois, não se admite um Hospital sem direção médica, melhor 
seria a denominação de Abrigo.” (RELATÓRIO..., 1945, p. 45).

A assistência prestada era rudimentar, não dispondo de tratamento 
especializado e diferenciado. Pode-se dizer, portanto, que o asilo atuou 
de forma não terapêutica até o ano de 1941, quando, pela primeira vez, 
passou a contar com a presença de um médico.

A propósito, no Código Brasileiro de Saúde de 1945 eram con-
denadas as denominações “asilo”, “retiro” ou “recolhimento”, sendo 
reconhecida a categoria “hospital”, que afirmava o espaço de atuação do 
hospital psiquiátrico.

Venancio (2003 apud FABRICIO, 2009) noticia que, no ano de 
1937, em uma conferência proferida pelo diretor da Assistência a Psicopatas 
do Distrito Federal, Adauto Botelho na Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
destacou as mudanças que, no seu ponto de vista, deveriam ocorrer na 
organização da assistência psiquiátrica no país. Nesse sentido, indicava 
os diferentes tipos de instituições psiquiátricas que as capitais deveriam 
implementar: serviço de higiene mental, hospital, colônias fora do perímetro 
urbano, hospitais-colônias (na falta de hospital) e seções para os delinquentes 
junto ao hospital, caso não houvesse um Manicômio Judiciário. Dentre 
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as várias ponderações, Botelho sublinhou a necessidade da construção 
de hospitais-colônias nas cidades do interior dos estados, as quais eram 
possuidoras de vasto território, de modo que aqueles estabelecimentos 
poderiam ser erigidos em áreas distantes da capital e de fácil acesso ao 
transporte do doente (VENANCIO, dez. 2011, p. 44-45).

Numa perspectiva mais abrangente, o Departamento Nacional de 
Saúde desenvolveu uma série de levantamentos e planejamentos para a 
estruturação da área da saúde no país com base nessas ideias e proposições. 
Inicialmente, foram realizados inquéritos específicos sobre as condições 
da assistência psiquiátrica em âmbito nacional (FABRICIO, 2009, p. 76).

De acordo com Venancio (dez. 2011, p. 35-52), por meio desses 
inquéritos foi possível obter um diagnóstico da assistência psiquiátrica 
nacional, bem como conhecer a diversidade das condições de assistência 
psiquiátrica nas regiões brasileiras:

[...] os estados que não prestavam assistência a seus 
doentes (Sergipe, Goiás e território do Acre); os que 
ofereciam uma assistência rudimentar, sem tratamento 
diferenciado e especializado (Mato Grosso, Espírito 
Santo e Piauí); os que prestavam alguma orientação 
especial, ainda que a assistência fosse considerada 
bastante deficiente (Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Santa Catarina); os que 
ofereciam assistência especializada, mas ainda reduzida 
(Paraíba, Pará, Bahia e Rio de Janeiro); os que assistiam 
seus doentes com base nos métodos psiquiátricos 
considerados mais modernos e preocupados com a 
prevenção (Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
São Paulo e Minas Gerais).

A autora acrescenta que esse inquérito levou quatro anos para 
ser concluído e serviu de subsídio para a elaboração do Plano Hospitalar 
Psiquiátrico, cujo resultado foi o projeto de edificação de 4.000 leitos em 
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todo o país. Além disso, com base no diagnóstico realizado, Mato Grosso 
foi apontado como o Estado que oferecia uma assistência psiquiátrica 
rudimentar, sem a prática de tratamento diferenciado e especializado.

Estava desnuda, pois, a realidade precária por que passava a 
assistência psiquiátrica no Brasil, e, a partir de então, o Serviço Nacional 
de Doenças Mentais – órgão que substituiu a Assistência a Psicopatas 
passou a organizar, gerenciar e expandir suas ações em todo o país.

No contexto das reformas do Departamento Nacional de Saúde, 
houve a segmentação das áreas da saúde de acordo com a especificidade 
das doenças, cabendo ao serviço nacional de saúde mental “[...] a construção 
de uma política de assistência psiquiátrica para a implantação de diretrizes 
modernizadoras e organização pelo próprio Estado, que deveriam ser 
desenvolvidas durante a gestão de seu primeiro diretor, Adauto Botelho, 
que durou 13 anos (1941-1954).” (VENANCIO, dez. 2011, p. 45).

O Decreto n. 3171, de 2 de abril de 1941(2 de abril de 1941, 
reorganizou o Departamento Nacional de Saúde, submetido ao Ministério 
da Educação e Saúde, e instituiu o Serviço de Assistência a Psicopatas 
do Distrito Federal, entre outros, que reuniu a Divisão de Assistência 
a Psicopatas e o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, 
passando as suas atribuições e atividades a ser exercidas pelo Serviço Nacional 
de Doenças Mentais, criado por ocasião dessa reforma.

Ao novo órgão responsável pela política nacional de assistência 
psiquiátrica, o SNSM, acrescentaram-se a Assistência a Psicopatas do Distrito 
Federal e a Divisão de Assistência a Psicopatas, ficando assim composto o 
recém-criado órgão: Gabinete do Diretor, Seção de Administração, Seção 
de Cooperação, Centro Psiquiátrico Nacional, Escola de Enfermagem 
Alfredo Pinto, Manicômio Judiciário e Colônia Juliano Moreira.
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Como observa Venancio (dez. 2011, p. 46), no período em que 
Adauto Botelho dirigiu o SNDM, em diferentes estados do país instituíram 
o modelo “hospital-colônia”:

O formato institucional do hospital-colônia visava 
assim aproveitar todos os investimentos já feitos nas 
instituições de tipo colônia, com a manutenção tanto 
de suas estruturas físicas quanto de seus recursos tera-
pêuticos, pois, [...] a ideia das colônias como grandes 
áreas afastadas dos centros urbanos esteve intimamente 
articulada à terapia calcada nas atividades agrícolas e 
de pequenas indústrias. [...] Entretanto, considerava-se 
que era preciso modernizar essas colônias, somando-se 
à sua vocação original novas técnicas de tratamento.

O Asilo de Alienados, que esteve subordinado até 1940 à Polícia, 
só então passou a ser vinculado ao Departamento de Saúde do Estado. 
Depreende-se que a loucura, deixou de ser vigiada pela polícia para ser 
controlada pela saúde pública. Porém, isso não quer dizer que a Polícia 
se distanciasse das questões referentes à doença mental, pois o seu poder 
de vigilância não terminava aí. Sempre que preciso, era chamada para 
manter a ordem.

Ainda no governo de Júlio Müller, o Hospital de Alienados, já 
subordinado ao departamento, deveria se adequar às normas regulamentares 
previstas no Regimento Sanitário para instituições hospitalares. Para 
tanto, fazia-se necessário adequar os serviços e a colocar sua direção sob 
a responsabilidade de um médico legalmente habilitado. Os enfermeiros 
e todo o corpo técnico também estavam submetidos à mesma normativa. 
Assim, o Decreto-lei n. 407, de 26 de setembro de 1941 (MATO GROSSO, 
26 set 1941), publicado no Diário Oficial n. 8.662, de 30 set. 1941 dispõe 
sobre a mudança no quadro do funcionalismo do Estado e possibilitou a 
inclusão de um médico para a direção do Hospital de Alienados.
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Art. 79 - Ficam criados no Departamento de Saúde do 
Estado, os cargos de médico Leprologista - Assistente, 
Encarregado do Dispensário de Corumbá, para o 
serviço de Profilaxia da Lepra; um médico para o 
Hospital de Alienados do Coxipó da Ponte e um 
médico Epidemiologista para o Centro de Saúde de 
Cuiabá, com os vencimentos de quatorze contos e 
quatrocentos mil reis (14:4005000) anuais cada um.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Alencastro, em Cuiabá, 26 de setembro de 
1.941, 120º da Independência e 53º da República

Embora o Hospital dos Alienados, já subordinado ao Departamento 
de Saúde, venha atendendo às suas finalidades, as condições para o seu 
funcionamento permaneciam deficitárias de sorte que o Departamento 
de Saúde continuava contando com o auxílio da polícia para o controle 
social da loucura:

Ainda perdura quase insolúvel o problema da As-
sistência Social em Mato Grosso. Entretanto, já vai 
se obtendo alguma coisa nesse terreno graças aos 
esforços conjuntos do Departamento de Saúde e 
da Polícia. O asilo de alienados que funcionou su-
bordinado a polícia até 1940 é um estabelecimento 
que perfeitamente vem atendendo as suas finalidades 
embora com sua organização e instalações deficientes.
Em 1941, graças a uma medida acertada da Inter-
ventoria,[...] esse estabelecimento hospitalar passou 
para a direção do Departamento de Saúde do Estado. 
(MATO GROSSO, 1940).

No ano de 1941, o Departamento Nacional de Saúde do Ministério 
da Educação e Saúde passou por uma reorganização e criou o Serviço 
Nacional de Doenças Mentais, extinguindo a Divisão de Assistência a 
Psicopatas e o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, 
cujas atribuições e atividades passaram a ser exercidas pelo novo órgão - o 
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Serviço Nacional de Doenças Mentais. Nessa nova estrutura, os estados 
de Mato Grosso e Goiás compunham a 8ª Região.

Passados três anos da criação do Serviço Nacional de Doenças 
Mentais, o Departamento de Saúde de Mato Grosso, em virtude das precárias 
condições da assistência psiquiátrica, criou junto ao Centro de Saúde da 
capital o Serviço de Higiene Mental nos moldes das regulamentações 
emanadas do Serviço Nacional de Doenças Mentais constituído de dois 
setores: o Dispensário de Higiene Mental e o Serviço de Assistência 
Social. As orientações e atribuições desses novos domínios, implantadas 
em conformidade com os moldes definidos no decreto de fundação, 
foram estabelecidas e coordenadas pelo Dr. Manoel Vargas, médico do 
dispensário e primeiro psiquiatra do estado de Mato Grosso que além de 
ocupar o cargo de direção, também prestava o atendimento aos doentes. 
O corpo técnico era dotado de capacitação profissional, contando com 
uma enfermeira psiquiátrica, um atendente e uma visitadora social. Dr. 
Manoel Vargas, que havia sido enviado pelo Departamento Nacional de 
Saúde, ainda desempenharia no Hospital Colônia de Alienados as funções 
de médico diretor e de inspetor psiquiátrico nas avaliações de pacientes 
atendidos na Secretaria de Saúde.

No dispensário, eram feitas as triagens dos atendimentos dos doentes 
mentais para os serviços abertos e fechados do Hospital Colônia, para 
depois serem encaminhados à internação no Hospital Colônia. Também 
cabia ao setor atender os psicopatas, que não eram submetidos à imediata 
internação. Nesse grupo estavam inclusos os casos de psicoses sifilíticas, 
epilepsia, “pequenos mentais”, psicoses leves e transitórias, os quis, após 
observação, recebiam as prescrições para o tratamento, sem privação 
do convívio social. O dispensário contava com serviços de fiscalização, 
orientação e tratamento dos doentes mentais atendidos e egressos do 
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Hospital de Alienados, bem como de um serviço de prevenção à assistência 
psiquiátrica em geral e permanente.

Os serviços de atendimento e assistência médica dos alienados só 
entraram em funcionamento depois de mais ou menos uma década da 
inauguração do Asilo dos Alienados do Coxipó da Ponte e decorridos três 
anos desde a criação e aplicação do Regulamento Sanitário de 1938.

A criação do espaço para a loucura – a Chácara do Governo, 
inaugurada no mês de setembro de 1931, foi antes de tudo a criação de 
um espaço político para exclusão da população tido como “anormais” 
e, portanto, manutenção da ordem pública e higienização da cidade 
preconizada em ações saneadoras. Eram medidas que se constituíam em uma 
forma de intervenção do Estado no social, visando extinguir as desordens 
urbanas que ameaçavam deteriorar o projeto civilizatório, a edificação e 
a consolidação de cidades higienizadas, pautadas na ordem com vistas ao 
progresso em uma formatação ideal da nação brasileira.

A institucionalização da loucura, na cidade de Cuiabá, portanto 
não foi apenas a criação de um espaço para a reclusão dos loucos e daqueles 
que também eram alvos do processo de exclusão social, como os vadios, 
os pobres, os velhos e, alcoólatras, mas também do louco infrator que ora 
dividia o seu destino e a sua moradia entre a Cadeia e Asilo de Alienados 
do Coxipó da Ponte.

Ao Hospital Colônia de Alienados foram atribuídas diversas 
denominações institucionais, desde a sua fundação como: Chácara dos 
Loucos, Chácara dos Alienados do Coxipó da Ponte, Chácara do Governo, 
Asilo de Velhos, Asilo de Alienados, Asilo Manicomial, Colônia do Coxipó 
da Ponte, Hospital de Alienados, Hospital de Isolamento de Doenças 
Infecciosas, Presídio, Manicômio, Manicômio Judiciário.
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O Decreto-lei n. 9.708, de 30 de outubro de 1945, (MATO 
GROSSO, 30 out. 1945) o Art. 4º - faz menção a construção do manicômio 
Judiciário “Oportunamente, e na medida das possibilidades econômico-
financeiros, o Estado criará, no S.A.P., o Manicômio Judiciário. Dispõe a 
mesma Lei no caso da ausência da construção do Manicômio Judiciário os 
doentes mentais infratores da lei [...] serão internados em Seções especiais 
do Hospital-Colônia[...]. Deste modo, seriam encaminhados para este 
local os delinquentes isentos de responsabilidade em decorrência de doença 
mental, e condenados que cumpriam pena nas prisões e apresentavam 
sintomas de perturbação mental. As observações das condutas sintomáticas 
de perturbações mentais daqueles que cometeram crimes, seriam observadas 
e diagnosticadas para o tratamento psiquiátrico.

Na visão de Foucault (1987), as técnicas de reclusão individual, 
incluindo asilos, hospitais psiquiátricos e penitenciárias, são uma expressão 
do poder disciplinar determinado pela separação. Esse poder, é exercido por 
uma espécie de duplo comando: um discricionário, por se impor a quem 
é imputado o conceito de perigoso, e um discriminatório, por determinar 
as regras de exclusão, ou afastamento, da sociedade aos previamente 
indicados. Esses exemplos são para o autor “um conjunto de técnicas e de 
instituições” destinadas a controlar e corrigir os ditos anormais, utilizando-
se de “dispositivos disciplinares” com esse fim. (p. 176).

A institucionalização da loucura demonstrava que Cuiabá não estava 
alijada do processo de civilização embora a criação da instituição como 
uma necessidade emergente fosse adiada sucessivamente a cada governo, 
que sempre tinha uma prioridade a alcançar, a qual, porém, era diferente 
daquela definida no mandato anterior

Na estruturação da assistência psiquiátrica em Cuiabá, 
foram sendo articulados o processo de construção de 
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saberes e a montagem de um aparato (instrumentação) 
técnico construído sob a égide do modelo asilar. Na 
estrutura do cuidado médico, a loucura passou a ser 
inserida nos parâmetros do conhecimento psiquiátrico. 
(GUEDES, 2010, p. 181).

As ações voltadas para solucionar a situação precária e de abandono 
dos alienados, até a tomada de uma ação efetiva, transcorreram muitos 
anos. Foi necessária a intervenção contundente da força pública do estado 
de Mato Grosso na moralização das condutas sociais e na exclusão dos 
loucos, pobres e velhos. Os agentes policiais buscavam contribuir para 
a composição do discurso eugênico; visavam disciplinar os corpos e os 
espaços por meio dos papéis de interventores sociais que desenvolviam.

O que se verifica, na articulação entre os desígnios nacionais e a 
trajetória das políticas de saúde mental no Estado de Mato Grosso, é a 
difícil tarefa que administradores e interventores tiveram que enfrentar 
para estar em consonância com as determinações nacionais.

No Decreto n. 996, art. 1º, de 17 de junho de 1950 (MATO 
GROSSO, 17 jun. 1950) a instituição recebeu a denominação de Hospital 
de Psicopatas Dr. Adauto Botelho em homenagem ao diretor do Serviço 
Nacional de Doenças Mentais e que muito contribuiu para que a obra fosse 
executada.  Nesse decreto, em seu Art. 1º - “O Hospital de Psicopatas de 
Cuiabá terá a denominação de Doutor Adauto Botelho como homenagem 
do Estado a quem, como ele, tudo envidou para a feliz consecução daquela 
obra, de grande alcance social.” (MENSAGEM..., 13 jun. 1948).

O novo Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho foi construído 
para substituir a antiga Colônia de Alienados do Coxipó da Ponte, então 
reformada e ampliada.
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Tiveram prosseguimento as obras do Hospital Psiqui-
átrico Adauto Botelho que dentro em breve, estará 
substituindo a velha Colônia de Alienados do Coxipó 
da Ponte; provavelmente em julho do corrente ano 
se inaugure a primeira parte, bastante para abrigar os 
90 doentes atualmente internados no velho hospital. 
Concluída essa fase, serão atacadas com a mesma inten-
sidade, novas dependências. (MENSAGEM..., 1953).

As ações voltadas para solucionar a situação precária e de abandono 
dos alienados até a tomada de uma ação efetiva, transcorreram muitos anos. 
Foi necessária a intervenção contundente da Força Pública do Estado de 
Mato Grosso, na moralização das condutas sociais e exclusão dos loucos, 
pobres e velhos. Os agentes policiais buscavam contribuir na composição 
do discurso eugênico; visavam disciplinar os corpos e os espaços por meio 
dos papéis de interventores sociais que desenvolviam.

No hospício não há uma reprovação da loucura dos loucos, mas 
um julgamento; uma ciência de doenças mentais que invadiu os asilos e 
que racionalmente julga atos, vigia corpos e observa, escuta e fala com os 
doentes: “mas ao mesmo tempo uma psicologia da loucura torna-se possível, 
uma vez que sob o olhar é ela continuamente convocada, na superfície de 
si mesma, a negar sua dissimulação.” (FOUCAULT, 1972, p. 482).

O hospital, reflete assim, uma estrutura de controle em seu interior. 
É um processo de finuras éticas que se traduzem em nada mais do que as 
próprias aspirações da sociedade que deseja abolir dos espaços públicos 
a insanidade, a desordem, o infortúnio e para isso necessita do seu apri-
sionamento. Este é o caminho pelo qual o asilo deve percorrer: transferir 
uma sociedade em sua estrutura familiar, jurídica e normativa para uma 
esfera micro, um estado constituído de paredes e muros que é o hospício.
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A INFÂNCIA RURAL DE CUIABÁ E  
SEU DIREITO À EDUCAÇÃO

Thalita Pavani Vargas de Castro

Elizabeth Figueiredo de Sá

A partir da implantação do período denominado Estado Novo 
(1937-1945), o Brasil vivenciou diversas mudanças no âmbito político, 
social, cultural e econômico, dentre as quais: a centralização do poder, a 
tendência ao autoritarismo, o combate às oligarquias regionais, o processo 
de modernização e o início da industrialização. Diante desse cenário, Mato 
Grosso participou da política de unificação e centralização do país, ancorada 
no autoritarismo e em medidas de controle voltadas para a população.

Foi, então, que, durante a administração de Júlio Strübing Müller 
como Interventor Federal de Mato Grosso, o Estado foi inserido nos ideais 
de modernização estadonovista. Desse modo, a década de 1940 tornou-se 
um marco nesse período de transformações pelo qual passava Cuiabá, cujo 
espaço foi palco da construção de prédios e demais benfeitorias, haja vista, 
o intuito de equipará-la às demais capitais brasileiras, em pleno processo 
de progresso. Os meios de comunicação nos âmbitos nacional e local 
disseminaram as informações acerca do desenvolvimento de Cuiabá e do 
Estado (FREITAS, 2003).

A fim de diminuir as disparidades estruturais urbanas e, portanto, 
nivelar Cuiabá a outros centros urbanos nacionais mais desenvolvidos, 
lançou-se o programa “Obras Oficiais” implementadas nesse período 
representado um divisor de águas na medida em que por meio delas se 



256

Projeto Ouro & Mel

intentava diminuir  o “[...] distanciamento entre o novo e moderno, em 
detrimento do antigo e obsoleto.” (SÁ; BUZATO; SILVA, 2016, p. 278).

Nessa perspectiva, foram significativas as mudanças empreendidas na 
infraestrutura da cidade, as quais desencadearam transformações nos âmbitos 
social, cultural, econômico e político. Nesse percurso, conforme os projetos 
de modernização iam sendo ofertados para a sociedade, aumentavam as 
intenções de alterar os hábitos e costumes da população com base no que 
era considerado higienista e moderno. Dessa forma:

Pode-se considerar então, que o projeto de moderni-
zação de Cuiabá, elaborado a partir dos princípios do 
urbanismo moderno, foi acompanhado de intenções 
educativas disciplinadoras destinadas à formação de 
uma nova cultura que orientasse para hábitos e cos-
tumes que deveriam ser assimilados pela população 
citadina e que expressassem o sentido de desenvol-
vimento daquela gestão pública enquanto expressão 
de progresso. (SÁ; BUZATO; SILVA, 2016, p. 282).

No entanto, a questão educativa figurava implícita aos projetos 
de modernização e à publicização destes pelo Estado, nos quais a ênfase 
era a modernização em si mesma, realizada com o propósito primeiro de 
dar mais visibilidade à capital no conjunto dos grandes centros urbanos.

Por isso, a execução do programa “Obras Oficiais” foi de grande 
importância para a capital, que ainda era uma cidade caracterizada pelo 
aspecto rural, e as primeiras transformações vieram com a construção 
do Cine Teatro Cuiabá, do Grade Hotel, do Palácio Arquipiscopal, do 
Tesouro do Estado e do Clube Feminino e com a abertura de novas ruas 
e avenida, como a rua Joaquim Murtinho e a Avenida Getúlio Vargas 
(SIQUEIRA, 2009).
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Era esse o contexto no qual se inseria a educação e, consecutivamente, 
o ensino primário, do qual as crianças eram protagonistas. Debruçando-
se sobre o assunto, Sá (2007, p. 27) nos convida a compreender os 
significados atribuídos, entre os séculos XIX e XX, à temática da infância 
brasileira, em que foram definidas diversas nomenclaturas, dentre as quais: 

“Infantes, crianças, alunos, expostos, órfãos, desvalidos, petizes, peraltas, 
vadios, capoeira, menores e tantos outros”. Tais terminologias estavam 
intimamente ligadas à classe social, ao grupo cultural, à faixa etária, ao 
gênero, à família, à rua e à escola que os distintos segmentos da sociedade 
integravam naquele período.

A criança sempre fez parte da sociedade, no entanto vivia e era 
tratada de formas diferentes, a depender das significações que lhe eram 
atribuídas e das relações que construía e estabelecia em cada tempo e espaço. 
Então, lançar-lhe um olhar que a tome como um ator social, protagonista 
da própria história implica uma concepção moderna de infância, diferente 
da que até então a concebia numa perspectiva exclusivamente biológica. 
A esse respeito, Sarmento (2004, p. 3) pondera que “[...] a construção 
histórica da infância foi o resultado de um processo complexo de produção 
de representações sobre as crianças, de estruturação dos seus quotidianos e 
mundos de vida e, especialmente, de constituição de organizações sociais 
para as crianças.” O autor pressupõe que, principalmente após a fase de 
obrigatoriedade escolar, a construção social da infância se relacionava 
apenas à escola.

Reiteramos que, na perspectiva da história cultural, há diferentes 
significados para o conceito de infância, cada qual relacionado à forma 
como se estabelecem as relações sociais, políticas, culturais e econômicas 
dos sujeitos, e cujas representações, no período em análise, estavam 
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associadas ao processo de desenvolvimento do Brasil com vistas à formação 
de um novo cidadão.

De acordo com Roger Chartier (1991), as representações são 
entendidas como a percepção do real, cujas divisões e classificações são 
organizadas para a apreensão do mundo social. As representações mudam 
segundo o lugar ocupado pelos distintos grupos sociais e classes, são 
determinadas também pelos interesses, pela presença da dominação, do 
poder e do determinismo cultural e podem ser individuais e/ou coletivas, não 
são neutras, pois os discursos que as fundam produzem intencionalidades 
e estratégias. Nesse sentido:

[...] o conceito de representação foi e é um precioso 
apoio para que se pudessem assinalar e articular, sem 
dúvida, melhor do que nos permitia a noção de 
mentalidade, as diversas relações que os indivíduos ou 
os grupos mantêm com o mundo social: em primeiro 
lugar, as operações de classificação e hierarquização 
que produzem as configurações múltiplas mediante as 
quais se percebe e representa a realidade; em seguida, 
as práticas e os signos que visam a fazer reconhecer 
uma identidade social, a exibir uma maneira própria de 
ser no mundo, a significar simbolicamente um status, 
uma categoria social, um poder; por último, as formas 
institucionalizadas pelas quais uns “representantes” 
(indivíduos singulares ou instâncias coletivas) encarnam 
de maneira visível, “pressentiriam” a coerência de 
uma comunidade, a força de uma identidade ou a 
permanência de um poder. A noção de representação, 
assim, modificou profundamente a compreensão do 
mundo social. (CHARTIER, 2011, p. 20).

Para o historiador francês, as representações podem ser expressas de 
diferentes formas, uma vez que a sua construção está relacionada com os 
vários grupos sociais e seu olhar sobre o mundo, e, embora sejam elaboradas 
por meio de símbolos e imagens, se materializam ao determinar as práticas 
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dos sujeitos e, ao mesmo tempo, se baseiam nas apropriações que estes 
fazem de tudo que os cerca.

Voltando-nos para o contexto vivenciado pela educação no período 
do Estado Novo em Mato Grosso e, por extensão, para as representações e 
a materialização do direito à educação da infância rural sobretudo na capital 
mato-grossense, identificamos e analisamos quais foram as políticas públicas 
estabelecidas para resguardar esse direito no município.1

O ensaio está organizado em três momentos. Na primeira parte 
trazemos sobre as políticas públicas, com enfoque no âmbito educacional 
em Mato Grosso, destacando o ensino primário. O segundo momento foi 
destinado as representações do direito à educação da infância rural, trazendo 
o ponto de vista das documentações que vigoraram naquele período, bem 
como dos governantes. A última parte deste estudo centrou-se nas práticas 
vivenciadas pelo cotidiano das escolas primárias rurais de Cuiabá, trazendo 
a perspectiva dos pais das crianças e dos governantes.

A relevância desta pesquisa está ancorada nas contribuições para 
a história da educação brasileira e mato-grossense, à medida que esta 
modalidade escolar foi responsável, nesse período, pela escolarização de 
grande parcela da população infantil cuiabana.

Os resultados apontam que apesar da educação aparecer como 
uma das preocupações máximas nos discursos, os recursos financeiros não 
eram dispendidos de forma suficiente para garantir uma escolarização 
mais eficiente e que todos em idade escolar tivessem condições de 
acesso e permanência.

1  Este estudo é resultado da dissertação de mestrado defendida em 2018, no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso.
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Políticas públicas no período do Estado Novo em Mato Grosso

Segundo Teixeira (2002), as políticas públicas podem ser com-
preendidas como propostas, diretrizes, princípios que norteiam as ações 
no âmbito do Poder Público e se vinculam ao contexto social, político e 
econômico da sociedade. São desenvolvidas no intuito de tentar atender 
aos interesses dos organismos políticos e da sociedade civil, para tanto é 
necessário que se estabeleça certa concordância a fim de atingir o objetivo 
de garantir os direitos preconizados e de terem reconhecidos e assegurados 
novos direitos.

Com base nesse conceito, pode-se inferir que o conjunto das políticas 
públicas sociais integra as políticas educacionais, que, por sua vez, afirma 
Saviani (2008), estão relacionadas às decisões do Poder Público, representado 
pelo Estado, das quais constam limites e possibilidades associados ao 
contexto social do país. Além disso, como consequência das constantes 
mudanças de governo e das reformas empreendidas pelos governantes, pode 
ocorrer a descontinuidade das medidas postas em execução.

Embora nos discursos dos governantes houvesse indícios das 
garantias dessas políticas públicas, nem sempre atingiram os resultados 
aguardados, visto que não disponibilizavam serviços educacionais com 
qualidade de acesso e permanência, principalmente considerando o contexto 
vivenciado por Cuiabá durante o período do Estado Novo. Reiteramos 
que foi essa uma época marcada especialmente pelo contraste entre o 
meio urbano e o meio rural e que as transformações processadas em seu 
curso direcionavam-se para a formação de um novo homem. Na área da 
educação, as ações fabricadas coletivamente e realizadas pelos governantes, 
principalmente nas zonas rurais, estabeleceram-se em uma forma de direito 
à educação primária.
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O Regulamento da Instrução Pública Primária de 1927 (Decreto n. 
759, de 22 de abril de 1927) direcionou as políticas públicas educacionais 
e a organização do ensino em Mato Grosso até 1952, período em que foi 
sancionada no Estado a Lei Orgânica do Ensino Primário, em nível federal 
(MATO GROSSO, 1927).

O documento trazia em seus artigos 1º e 2º a divisão do ensino 
segundo a natureza do curso, primário ou secundário, o qual seria ministrado 
em instalações públicas e particulares sujeitos à fiscalização.

Naquela época, esse trabalho de fiscalização ficava a cargo de dois 
Inspetores Gerais do Ensino: um inspecionava as instituições de ensino 
da zona Sul e o outro, as da zona Norte do Estado. No entanto, essa 
quantidade de inspetores era insuficiente para suprir a demanda de todas 
as instituições existentes no extenso território mato-grossense, como pode 
ser observado no Mapa 1:

Mapa 1 – Divisão territorial de Mato Grosso, 1940

Fonte: Castro (2018, p. 30).
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Até o ano de 1936, Mato Grosso era composto por 26 municípios 
e 102 distritos. Com as alterações em sua organização administrativa a 
partir de 1938, passou a ser formado por 28 municípios e 94 distritos. Até 
o ano de 1943, o território estadual permaneceu com 1.477.041 km² e 27 
municípios. Logo, seria necessário aumentar a quantidade de inspetores 
para atender a demanda do Estado.

Simião (2006) pontua que a administração e direção do ensino 
da Instrução Pública do Estado era dirigida pela Diretoria Geral que 
efetuava e fazia cumprir as legislações e os regulamentos vigentes. Também 
se subordinavam a essa diretoria os professores, o corpo administrativo e 
os alunos que representavam as escolas primárias e secundárias das redes 
pública e particular de ensino.

O ensino público era gratuito e obrigatório para todas as crianças 
de sete a 12 anos de idade, analfabetas, residentes até 2 quilômetros de 
distância da escola e consideradas normais, isto é, que não apresentassem 
nenhuma deficiência física, intelectual, auditiva e/ou visual, não sendo 
garantindo o direito à educação em sua totalidade. Todas as instituições de 
ensino tinham que ministrar os mesmos conteúdos, variando o tempo de 
duração dos cursos. Essas escolas públicas foram classificadas em categorias 
pelo referido Regulamento da Instrução Pública Primária, como expresso 
no Quadro 1 a seguir:
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Quadro 1 – Categorias das Escolas Públicas Primárias em Mato Grosso, 1927

Escolas isoladas rurais

“[...] localizadas a mais de 3 quilômetros da sede do município. 
Art. 6 – A escola rural tem por fim ministrar a instrução 
primária rudimentar; seu curso é de dois anos e o programa 
constará de leitura, escrita, as quatro operações sobre números 
inteiros, noções de História Pátria, Corografia do Brasil e 
especialmente de Mato Grosso e noções de Higiene.” (MATO 
GROSSO, Relatório, 1927, p. 163).

Escolas isoladas urbanas

“[...] localizada num raio de até três quilômetros da sede do 
município. Art. 13 – O curso da escola urbana é de três 
anos, sendo o programa dos dois primeiros anos igual ao das 
escolas rurais.” (MATO GROSSO, Relatório, 1927, p. 164).

Escolas isoladas noturnas

Só se diferenciam das escolas isoladas urbanas no que tange 
a por se destinarem: “[...] aos meninos de 12 para mais, 
que forem impossibilitados de freqüentar as aulas diurnas.” 
(MATO GROSSO, Relatório, 1927, p. 165).

Escolas reunidas

“[...] num raio de dois quilômetros, funcionarem três ou 
mais escolas isoladas, com frequência total mínima de 80 
alunos, o governo poderá reuni-las num só estabelecimento, 
que receberá a denominação de ‘Escolas Reunidas’. Art. 
20 – As escolas reunidas terão no máximo sete classes e não 
poderão funcionar com menos de três. Art. 21 – A criação de 
escolas reunidas visa: I – melhorar as condições pedagógicas 
e higiénicas das salas escolares; II – classificar os alunos 
pelo nível de desenvolvimento intelectual; III –facilitar e 
intensificar a inspeção. [...] Art. 24 – O curso das escolas 
reunidas é de três anos e obedecerá o programa anexo a este 
regulamento.” (MATO GROSSO, Relatório, 1927, p. 166).

Grupos escolares

“[...] no mínimo, oito classes, e serão criados onde houver, 
pelo menos, num raio de 2 quilômetros, 250 crianças em 
idade escolar. § único – As escolas reunidas que, em virtude 
de desdobramento de suas classes, funcionarem, durante 
um ano, com oito classes, serão transformadas em grupos 
escolares. Art. 35 – Funcionará anexa a cada Escola Normal, 
um grupo escolar modelo destinado à observação e prática 
pedagógica dos normalistas e ao ensaio e divulgação dos 
novos métodos de ensino.” (MATO GROSSO, Relatório, 
1927, p. 167).

Nota: Construção das autoras
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Em Mato Grosso, o ensino primário se estabeleceu em tipos 
diferentes de escolas, caracterizadas em função da localização, da quantidade 
de alunos, da organização pedagógica, dos parâmetros baseados na titulação 
dos professores, entre outros aspectos. Percebe-se que as crianças não 
tiveram o mesmo acesso e direitos à educação. Na prática, também foram 
apresentadas nas documentações dos governadores e interventores do 
Estado, datados da década de 1930, outras modalidades de escolas, como 
as isoladas ambulantes e distritais (SÁ; FURTADO, 2019).

Sobre a quantidade de escolas existentes em Mato Grosso, a 
Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa pelo Interventor Federal 
do estado de Mato Grosso, Cap. Manoel Ary da Silva Pires, em junho de 
1937, indicou a existência de 227 unidades de ensino, que no Quadro 2 
são apresentadas distribuídas em função da localidade:

Quadro 2 – Escolas primárias de Mato Grosso, 1937

LOCALIDADE QUANTIDADE
Urbanas 55
Distritais 20

Rurais 152
Total 227

Nota: Construção das autoras.

Notamos que a maioria das escolas se localizavam nas regiões da 
zona rural, até mesmo porque, naquele período, o Estado, e bem assim a 
capital cuiabana, era predominantemente rural.

Essas escolas, apesar de somarem significativa quantidade, viven-
ciaram inúmeras dificuldades. Foi o que informou o relatório apresentado 
em 1944 pelo Diretor da Instrução Pública Francisco Alexandre Ferreira 
Mendes ao assinalar a inexistência de inspeção escolar em Mato Grosso 
excetuando-se apenas as Escolas Públicas de Cuiabá, Campo Grande e 
demais centros considerados populosos do Estado. O diretor enfatizou a 
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falta de profissionais competentes para assumir o cargo de inspetor, pois 
até então o posto era ocupado por profissionais leigos, que realizavam fis-
calização apenas em alguns municípios e superficialmente, coletando dados 
relacionados ao quantitativo de alunos frequentadores e matriculados, de 
sorte que, nos registros de livros estatísticos, esses fatores configuraram o 
perfil de um trabalho ineficiente para a Instrução Pública de Mato Grosso.

Além disso, essas fiscalizações não aconteceram em todas as escolas 
existentes no Estado, haja vista muitas delas se localizarem em áreas 
desprovidas de estradas de acesso, de comunicação com os responsáveis 
pelo estabelecimento de ensino. Somem-se a tudo isso os fatos de que a 
atividade não era remunerada e exigia dos fiscalizadores que abandonassem 
seus afazeres para realizar as inspeções. A despeito do auxílio recebido dos 
Inspetores Distritais, das autoridades policiais, dos Diretores de Grupos 
Escolares e Escolas Reunidas e, ainda, dos Prefeitos Municipais, Promotores 
Públicos e seus adjuntos, isso ainda não foi bastante para a efetivação de 
todas as fiscalizações necessárias.

A ausência de inspeção ocasionava detrimentos aos professores, 
sobretudo aos que trabalhavam em escolas da zona rural, geralmente 
marcadas pela dificuldade ou até impossibilidade de acesso, o que contribuía 
para que as fiscalizações, em alguns locais, nem ocorressem. Este foi um dos 
fatores que culminaram na falta de direcionamento de programas neste setor, 
por desconhecer as especificidades das regiões que não eram inspecionadas.

Na acepção do jurista Gervásio Leite2 (1971), também apresentou 
sua representação acerca do ensino em Mato Grosso, o ensino em Mato 
Grosso era marcado por inúmeras dificuldades, dentre as quais a própria 

2  A obra de Gervásio Leite é uma produção historiográfica clássica sobre o Estado e 
consubstancia um dos primeiros esforços para o desenvolvimento de um estudo sobre 
a história da educação de Mato Grosso.
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dimensão territorial do Estado, que não seguia uma orientação definida 
pela Instrução Pública, somadas aos problemas com o método e o programa 
de ensino e com os professores, ainda que não fosse possível manter as 
mesmas ações entre as regiões mato-grossenses.

Com relação à estrutura dos prédios escolares, o Interventor Federal 
de Mato Grosso afirmou que somente as Escolas Normais e Modelo Anexa 
e o Grupo Escolar Senador Azeredo atendiam parcialmente as exigências da 
Instrução Pública, pois se encontravam instaladas em prédios adequados e 
com boas condições de higiene. As demais unidades, que não preenchiam 
os requisitos estabelecidos, funcionavam em prédios improvisados e 
inadequados (MATO GROSSO, 1937).

Essa questão ainda foi destacada em outros documentos, como no 
relatório do Inspetor Geral do Ensino Primário na Zona Norte do Estado, 
Sr. Augusto Moreira da Silva Filho (1938), em cuja percepção as escolas 
instaladas nas zonas rurais possuíam infraestrutura precária e, ainda, dentre 
as mais de 100 unidades inspecionadas em Mato Grosso, apenas as que se 
localizavam nas vilas e cidades estavam acomodadas em prédios próprios, 
embora houvesse ressalvas sobre algumas delas.

No mesmo relatório, Silva Filho sugeriu que o Governo Estadual 
estabelecesse um acordo com as prefeituras dessas localidades, para que estas 
se comprometessem a construir espaços apropriados ao estabelecimento 
das escolas, que lá funcionam em casas alugadas e em cômodos cedidos 
pelos professores em suas próprias residências.

Em resposta, Júlio Strubing Müller afirmou que, com o propósito 
de cumprir as normas da pedagogia moderna, o Estado estava se esforçando 
para construir novos prédios e melhorar os que já existiam nos principais 
distritos (MATO GROSSO, 1940b). No entanto, examinando outros 
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documentos, notamos que esses esforços foram insuficientes para atender 
a demanda do Estado durante todo o período estadonovista.

Tais documentos, como os enviados pelos proprietários das casas que 
eram alugadas à Instrução Pública mato-grossense solicitando o pagamento 
de aluguéis em que funcionavam as escolas primárias rurais, e os documentos 
dos próprios professores, solicitando aos governantes materiais escolares, 
nos permitiram inferir as condições em que essas escolas eram abertas; a 
ausência de infraestrutura própria; o mobiliário e o material escolar, em 
sua maioria inapropriados e/ou inexistentes; a ausência de fiscalização 
realizada por profissionais capacitados; e os ínfimos recursos financeiros 
dispendidos com as políticas públicas direcionadas ao setor da educação.

Com base nessas ocorrências, entendemos que uma quantidade 
significativa de crianças não teve acesso a tais políticas, que, aliás, o Estado 
deveria proporcionar conforme determinação da Constituição Federal de 
1937, em seu Art. 130, sobre a garantia da gratuidade e obrigatoriedade 
da educação primária (BRASIL, 1937).

O discurso do Interventor do estado de Mato Grosso, Júlio Strubing 
Müller, no relatório apresentado ao Presidente Vargas, no ano de 1942, 
evidenciava o que consideramos uma dicotomia: ao declarar a situação do 
ensino primário no ano anterior, revelou ter acatado os padrões pedagógicos 
em consonância com os preceitos estabelecidos nos regulamentos e 
legislações vigentes.

Contudo, podemos deduzir que, sobretudo as escolas primárias 
localizadas nas regiões rurais não seguiram na prática esses preceitos por 
causa da falta de ações direcionadas à dinamização de recursos físicos e 
materiais suficientes para o seu funcionamento.
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Embora o Regulamento da Instrução Pública do estado de Mato 
Grosso do ano de 1927, ao lançar o movimento pela Escola Nova, tivesse 
introduzido em seu texto algumas mudanças no âmbito pedagógico estas 
não se consolidaram amplamente se comparadas àquelas que se processavam 
em outros estados brasileiros. Com esse movimento, concebido em 
contraposição à “pedagogia tradicional”, a criança passaria a ser valorizada 
como coparticipante das aulas, “como sujeito da aprendizagem e agente 
do seu próprio desenvolvimento”, bem como seria respeitada em suas 
capacidades e ritmos individuais de aprendizagem e em sua liberdade de 
expressão. (SÁ, 2011, não paginado).

Algumas propostas trazendo princípios escolanovistas para a 
educação foram apresentadas em Mato Grosso, porém não se verificou a 
interrupção das práticas educacionais conformadas aos modelos pedagógicos 
tradicionais. No Estado, o propósito do investimento no setor era encampar 
as ideias pedagógicas que circulavam em outros estados brasileiros por 
meio das legislações, das publicações e dos congressos promovidos pela 
Associação Brasileira de Educação e pela União (SÁ, 2011).

No ponto de vista de Leite (1971), citado há pouco, o processo 
de análise da escola deveria considerá-la em seus aspectos, entre outros, 
demográfico, político, social e administrativo. Os inúmeros problemas 
que permeavam a educação atingiam todo o território nacional, não se 
configurando apenas uma realidade local, isolada de Mato Grosso. Diante 
disso, o jurista apontou como possível solução para esses problemas a 
elaboração e efetivação do Plano Nacional de Educação, embora no 
relatório de 1944 (MATO GROSSO, 1944, não paginado) constasse que:

A unificação do ensino, de primeira vista, parecia a 
solução viável e acertada. Entretanto, considerando-
se o aspecto educacional brasileiro e as condições 
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mesológicas do país (sic), é de ver-se a grande diferença 
de vida, hábitos e costumes, a oporem barreiras à essa 
unidade sob o ponto de vista didático-administrativo. 
Dessa forma, parece-nos, a solução dos problemas que 
se apresenta ainda em estudos, continuará por algum 
tempo, sem solução.

Nesse documento foram pontuadas as particularidades de cada 
localidade, as quais, aliás, serviram de justificativa para a impossibilidade de 
implementar soluções uniformes em todo o Estado, bem como de unificar 
o ensino no país. Ainda, foi registrada a necessidade de novos estudos que 
encontrassem outras soluções para a educação.

Pelo que desenvolvemos até o momento acerca das políticas públicas 
direcionadas para o ensino em Mato Grosso, durante o Estado Novo, 
entendemos que, de modo geral, foram muitas as dificuldades para a sua 
efetivação, com destaque para a ausência de iniciativas, ações e programas 
por parte do Ministério da Educação e Saúde e a insuficiência de recursos 
destinados principalmente às escolas primárias rurais.

As mudanças pretendidas para o ensino primário continuaram 
insuficientes para solucionar os problemas educacionais vivenciados pelas 
escolas, ainda marcados pela precariedade de acesso e permanência da 
população infantil à educação. A propósito, dentre as modalidades de 
escolas primárias que à época se disseminaram em Mato Grosso, tiveram 
destaque as escolas isoladas rurais.

Há que pensar, porém, que compreender a educação como um 
elemento essencial no processo de efetivação da cidadania da população 
requereria que se a entendesse como um direito integralmente garantido 
na elaboração de ações e programas e se a organizasse de modo que os 
indivíduos tivessem as mesmas condições de acesso e permanência. Para 
que isso ocorresse, particularmente no âmbito rural de Cuiabá, seriam 
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necessárias mudanças nas legislações vigentes, bem como demasiado 
investimento em políticas públicas.

As representações do direito à educação da infância rural

A legislação federal inseriu a obrigatoriedade escolar depois do 
ano de 1930, em relação aos pais e na garantia pelo Poder Público, essas 
discussões ainda estavam presentes de forma precária. No estado de Mato 
Grosso, por exemplo, o Regulamento da Instrução Pública Primária (1927) 
definia em seu: “Art. 3 – O ensino público primário é gratuito e obrigatório 
a todas as crianças normais, analfabetas, de 7 a 12 anos, que residirem até 
2 quilômetros de escola pública.”. Portanto, vemos por meio desse excerto 
que o regulamento, de maneira implícita, atribuía ao Estado ou à família 
a obrigatoriedade de garantir a efetivação desse direito.

De acordo com Horta (2013), nas análises sobre o direito à 
educação, devemos considerar a sua relação com a obrigatoriedade escolar 
e a extensão da escolaridade no período em questão, apesar de ambas não 
terem constituído processos simultâneos.

Dessa forma, entendemos que o estabelecimento da obrigatoriedade 
escolar no Brasil foi um processo permeado por complexidades e se efetivou 
de formas distintas em cada período e localidade do país. A consensualidade 
em torno da temática por vezes é provisória e alterada em decorrência das 
mudanças gestadas na escola e da sua relação com o Estado e a sociedade.

A Constituição Federal de 1934 (BRASIL, 1934) assegurou a 
garantia do direito à educação gratuita e obrigatória, a qual, conforme 
estabelecido no Art. 149, “[...] deve ser ministrada pela família e pelos 
poderes públicos.” Nessa carta constituinte constou a elaboração do Plano 
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Nacional de Educação, que asseguraria as bases do ensino primário integral, 
de frequência obrigatória e gratuito e, também, extensivo aos adultos.

O referido plano foi definido no Art. 4º do texto constitucional: 
“A educação é direito e dever de todos. Incumbe especialmente à família 
e aos poderes públicos ministrá-la a brasileiros e estrangeiros residentes 
no Brasil por todos os meios legítimos.” (não paginado). Já no Art. 39 
prescrevia que “A obrigatoriedade da educação primária pode ser satisfeita 
nas escolas públicas, particulares ou ainda no lar.” E reforçava no seu art. 
40: “Dos 7 aos 12 anos toda a criança é obrigada a frequentar escola, salvo 
quando receber instrução no lar.” (não paginado).

Para Horta (1998, p. 18), embora as propostas visassem garantir 
a obrigatoriedade escolar e a implementação do plano citado, “[...] não 
há, porém, a incorporação do direito à educação como direito público 
subjetivo [...] nem a previsão de responsabilização criminal das autoridades 
responsáveis pelo não atendimento.”. Isso porque a Constituição teve 
vigência temporária em decorrência da situação política, social e cultural 
vivenciada pelo país naquele período, não trazendo mudanças significativas.

O texto constitucional de 1934, no qual o direito à educação estava 
garantido em termos da sua gratuidade e obrigatoriedade, foi elaborado 
com base no Manifesto dos Pioneiros da Educação, 1932 (maio/ago. 1984, 
p. 407-725,), um documento escrito por 26 educadores que circulou em 
âmbito nacional com o título A reconstrução educacional no Brasil: ao povo 
e ao governo e teve por finalidade propor diretrizes para o estabelecimento 
de uma política educacional:

A laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação 
são outros tantos princípios que assenta a escola unifi-
cada e que decorrem tanto da subordinação à finalidade 
biológica da educação de todos os fins particulares e 
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parciais (de classes, grupos ou crenças), como do reco-
nhecimento do direito biológico que cada ser humano 
tem à educação. [...] A gratuidade extensiva a todas 
as instituições oficiais de educação é um princípio 
igualitário que torna a educação, em qualquer dos seus 
graus, acessível não a uma minoria, por um privilégio 
econômico, mas todos os cidadãos que tenham vontade 
e estejam em condições de recebê-la. Aliás, o Estado 
não pode tornar o ensino obrigatório, sem torná-lo 
gratuito. A obrigatoriedade que, por falta de escolas, 
ainda não passou do papel, nem em relação ao ensino 
primário, e se deve estender progressivamente até 
uma idade conciliável com o trabalho produtor, isto 
é, até os 18 anos, é mais necessária ainda “na socie-
dade moderna em que o industrialismo e o desejo de 
exploração humana sacrificam e violentam a criança 
e o jovem”, cuja educação é frequentemente impedida 
ou mutilada pela ignorância dos pais ou responsáveis e 
pelas contingências econômicas (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS, 1932, p. 413-414).

Naquele mesmo ano ocorreu a 5ª Conferência Nacional de Educação, 
que apresentou as propostas da obrigatoriedade do ensino primário e da 
sua expansão até os 18 anos de idade, no processo educativo seguinte. 
Também, a Associação Brasileira de Educação (ABE) anunciou suas 
proposições diante da Constituição Federal, como a obrigatoriedade do 
ensino primário e secundário (HORTA, 1998) o que, aliás, se fez presente 
em todas as orientações para a Constituição de 1934.

Segundo Ávila (2013), as escolas primárias vivenciaram as conse-
quências de uma concepção de ensino fundamentada nas diferenças entre 
o que era próprio da educação urbana e próprio da educação rural, esta 
que, a propósito, somente a partir dessa carta constitucional começou 
a ser considerada um direito social, ganhando certa centralidade com a 
Revolução de 1930.
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Ao verificar as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Vidal (2013, p. 14-15) analisa que, passado um século, 
mesmo que a universalização das matrículas tenha sido atingida no século 
XX, “com 96,9% das crianças de 7 a 14 anos de idade na escola”,  não foi 
possível garantir a pretendida obrigatoriedade, pois havia problemas na 
própria legislação que viabilizaria a escolaridade de forma compulsória e 
a efetiva frequência do público escolar. Em face desse contexto, a autora 
levanta um questionamento: “Poderia o Estado interferir na autoridade 
do pai no sentido de obriga-lo a escolarizar seu filho?”

Essa indagação é atravessada por complexidades, visto que abrange 
as diferenças entre os sistemas educacionais das regiões brasileiras e 
envolve outros limites para a completa efetivação da obrigatoriedade 
escolar, entravada pelo orçamento precário da administração, pela falta 
de compromisso dos governantes e pela dimensão territorial do Estado 
eram aspectos que rebatiam na efetivação da obrigatoriedade. A garantia 
do direito à escolarização das crianças era, portanto, uma responsabilidade 
não só da família e dos pais.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1937, ocorreram 
restrições no âmbito da educação estadual que às garantias conquistadas 
na Constituição anterior. Então, a garantia do dever da educação passaria 
a ser uma atribuição dos pais, enquanto o Estado teria a função secundária 
de subsidiá-lo, entendendo esse direito como natural. À vista disso, Horta 
(1998, p. 20) pondera que “[...] o conceito de obrigatoriedade escolar, tal 
como se apresentava na legislação, não implicava dever do Estado perante 
o indivíduo, mas somente dever do indivíduo perante o Estado.”.

Há que se lembrar que a Constituição Federal de 1934 instituíra 
uma norma geral referente à obrigatoriedade escolar, a qual foi garantida 
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na Constituição de 1937, marcando o início do Estado Novo, conforme 
expressa seu artigo 130:

[...] [o] ensino primário é obrigatório e gratuito. A 
gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade 
dos menos para com os mais necessitados; assim, por 
ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, 
ou notoriamente não puderem alegar escassez de 
recursos, uma contribuição módica e mensal para a 
caixa escolar. (BRASIL, 1937, não paginado).

Como se pode verificar, ao mesmo tempo em que ao Estado foi 
imputado o dever de assegurar o nível primário de ensino às crianças essa 
responsabilidade foi retirada do poder público, uma vez que ainda que 
garantisse essa gratuidade nesse nível de ensino, estabeleceu que este fato 
não suprimiria o dever de solidariedade àqueles que se encontravam em 
situação de pobreza.

Nesse sentido, as caixas escolares consistiriam em uma contribuição 
financeira mensal às crianças declaradas carentes de recursos para estudar, 
subsídio que havia sido assegurado também pelo Regulamento da Instrução 
Pública Primária de Mato Grosso (1927). No Artigo 129 foi expressa a 
divisão da obrigatoriedade do Estado com a sociedade, de acordo com:

À infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é 
dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, 
pela fundação de instituições públicas de ensino em 
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma 
educação adequada às suas faculdades, aptidões e 
tendências vocacionais. (BRASIL, 1937, não paginado).

A Constituição Federal de 1937 não citou em nenhum dos seus 
artigos sobre o Plano Nacional de Educação e não defendeu os preceitos 
baseados na integração do direito à educação como direito público 
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subjetivo. Ademais, não anteviu os casos de falta de garantias por parte 
da Instrução Pública, em relação aos quais as autoridades poderiam ser 
responsabilizadas criminalmente.

Essa Constituição, em seu art. 125, ainda assegurou que “[...] a 
educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. 
O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal 
ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e 
lacunas da educação particular.”.

Por conseguinte, os discursos e práticas que sustentavam o poder 
da política do Estado Novo no âmbito educacional quase se isentavam das 
próprias responsabilidades, atribuindo-as aos pais, a exemplo do dever e 
do direito de garantirem a educação dos filhos, enquanto o Estado atuaria 
apenas como um colaborador para a efetivação desse processo instrucional.

Pode-se observar que o “dever do Estado” no tocante à educação foi 
garantido apenas na Constituição Federal de 1934; na Carta constituinte 
de 1937 não mais se assegurou esse direito às crianças por parte do Estado. 
De certo modo, a legislação não proporcionar a educação como direito 
social, implicou regressão de direitos para a sociedade.

Ainda sobre esta última Constituição, não houve lugar em seu 
texto sequer para a menção da educação nas regiões rurais, bem como 
foram suprimidas as políticas públicas destinadas às ações educacionais 
nessa área. Delineou-se, pois, nesse período, um quadro de contradições 
de diferentes naturezas, mas marcado pelas dificuldades no cotidiano dos 
professores, das crianças e da família ali inseridas.

A educação designada à parcela da população brasileira residente 
nas regiões rurais não levou em consideração as particularidades desses 
habitantes, disso decorrendo a necessidade de implementar ali projetos 
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político-pedagógicos compatíveis com as realidades de cada grupo e de 
políticas públicas efetivas em conformidade com as legislações vigentes. 
Assim, estava posto aos professores e ao poder público o desafio de repensar 
as práticas educacionais da época.

Essas constituições federais tinham seus preceitos amarrados aos 
acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais do país, cada 
uma tendo deliberado garantias no âmbito da educação, as quais, diante 
das mudanças que causaram, resultaram em avanços e retrocessos.

Por um lado, a Constituição Federal de 1934 estabeleceu limites 
condizentes às matrículas e, por outro, a Constituição de 1937 fez cobranças 
relacionadas às contribuições para as caixas escolares. Percebe-se, então, 
que, como a educação não era entendida como um direito social nem 
era tratada como prioridade pelo Estado, a questão da obrigatoriedade e 
gratuidade do ensino ainda eram tratadas como algo restrito, que vetavam 
a entrada e permanência de todas as crianças nas escolas.

Santiago (2015), debruçando-se sobre a questão, evidencia que, 
embora a Constituição Federal de 1937 tivesse mantido em seu texto 
alguns elementos da anterior– a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 
primário, a obrigatoriedade do ensino cívico, da educação física e dos 
trabalhos manuais e, ainda, a facultatividade do ensino religioso –, o ensino 
primário não alcançou resultados exitosos, pois uma parcela relevante da 
população infantil permaneceu  sem acesso ao ensino apesar da grande 
quantidade de escolas existentes.

As decisões materializadas nas constituições federais durante a Era 
Vargas e as reformas dirigidas ao ensino expressaram, nas esferas legal e 
formal, as medidas estabelecidas pelo Estado para o conteúdo, a forma 
e a abrangência da formação escolar. Esta, por sua vez, era considerada 
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fundamental para a reorganização do modelo de sociedade que se almejava 
desenvolver, conformando os conhecimentos e a disciplina aos ideais traçados 
pelo então presidente. A educação deveria atribuir sentido às atividades 
que fossem exercidas, o que possibilitaria uma formação em consonância 
com preceitos da unidade nacional, promovendo o enaltecimento dessa 
instituição como essencial à formação e à manutenção da coletividade 
(SANTIAGO, 2015).

A sociedade brasileira fez parte de uma dinâmica sociocultural que 
de certa forma relegou a educação rural a um plano inferior, considerando 
o forte favoritismo político que marcou esses processos educacionais e as 
dificuldades vivenciadas nesse período.

No cenário nacional, o Recenseamento geral do Brasil do ano de 
1940 (IBGE, 1940) localizou o estado de Mato Grosso tal como eviden-
ciado na Tabela 1:

Tabela 1 – Nível de instrução da população mato-grossense, 1940

INSTRU-
ÇÃO

TOTAIS Pessoas de 0 a 29 anos

Total Homens
Mulhe-

res

De 0 a 9 anos De 10 a 19 anos

Ho-

mens

Mulhe-

res

Ho-

mens
Mulheres

Sabem ler 

e escrever
146.780 87.187 59.593 4.667 4.793 21.519 21.493

Não 
sabem 
ler nem 
escrever

214.313 107.037 107.276 26.482 25.140 27.481 26.321

De instru-
ção não 
declarada

1.175 598 577 305 293 140 110

Nota: Construção das autoras.

A partir dos dados desse recenseamento, percebemos que em Mato 
Grosso um grande contingente populacional não sabia ler nem escrever. 
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Possivelmente, essas pessoas, cujo quantitativo era mais elevado entre 
homens e mulheres com idade de 10 a 19 anos, por motivos díspares não 
tiveram acesso à instrução pública primária.

A educação, enquanto um elemento essencial no processo da 
efetivação da cidadania, deve ser compreendida como um direito a ser 
assegurado integralmente na elaboração de propostas de ação e organizado de 
forma que os indivíduos tenham condições iguais de acesso e permanência. 
Para que isso acontecesse naquele período, sobretudo no âmbito rural, 
era imprescindível que se processassem mudanças na legislação vigente e 
investimentos em políticas públicas.

No âmbito das regiões rurais, seria preciso que as políticas públicas 
educacionais fossem construídas coletivamente, contando com a participação 
não só de gestores, mas também da população local.

Se compararmos a Constituição Federal de 1934 com aquela que 
marcou o período do Estado Novo, perceberemos que, relativamente à 
educação, a primeira garantia ideias de caráter democrático ao assegurar 
a obrigatoriedade e gratuidade do ensino nos níveis primário integral e, 
direitos esses que a Constituição seguinte suprimiu.

Vale destacar, ainda, o Decreto-lei n. 2.848 do ano de 1940, que 
estabeleceu o Código Penal e instituiu em seu Art. 246 o crime de abandono 
intelectual, concretizado nas situações em que os pais ou responsáveis 
deixavam “[...] sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em 
idade escolar.” (BRASIL, 1940). Assim, essa legislação designou também 
para a família a competência de garantir o direito à escolarização dos filhos.

Nota-se que os governantes não dirigiam seus olhares para as 
condições de vida dessas famílias nem para as motivações que levavam os 
pais a não se comprometerem com a instrução dos filhos. Será que esses 
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pais não queriam ou de fato não podiam? Quais eram os motivos que os 
condicionavam a tomar tal decisão? Naquela época não se faziam perguntas 
como essas, bem como não se observavam as particularidades das regiões, 
especialmente as rurais da capital mato-grossense. Provavelmente, haveria 
meios de minimizar os problemas vivenciados no cotidiano dessas escolas 
em face do que sinalizavam as diretrizes dos estadonovistas:

A obrigatoriedade do ensino, associada à permanência 
dos alunos na escola, possibilitaria educá-los dentro 
de um padrão moral e de cooperação social que esti-
mulariam o amor e a compreensão às tradições e às 
instituições brasileiras, sobretudo o culto ao país. Tais 
ensinamentos exigiam, por sua vez, vigilância e tutela 
por parte dos poderes públicos para assegurar a sua 
incorporação. A escola primária, neste aspecto, cumpre 
papel fundamental. Além dos conteúdos escolares, tem 
um conjunto de valores e condutas a disseminar e a 
internalizar tanto por professores como pelos alunos. 
(ÁVILA, 2008 apud ÁVILA, 2013, p. 128).

No período do Estado Novo, destacou-se em todo o Brasil um 
sentimento patriótico marcado pela exaltação dos símbolos nacionais, aos 
quais seria vinculada a obrigatoriedade escolar mesmo que a educação 
não estivesse garantida na Constituição sob a forma de direito à infância.

Dessa forma, o documento referente à “Organização do Ensino 
Primário e Normal. XVIII – Estado de Mato Grosso – Boletim n.º 22”, datado 
do ano de 1942, afirmou acerca da obrigatoriedade escolar que:

O ensino público primário e gratuito, leigo e obrigató-
rio a todas as crianças normais, analfabetos, de 7 a 12 
anos que residirem até 2 quilômetros de escola pública 
(Artigo 3º do Decreto Citado) [...]. Em qualquer tem-
po as matrículas serão encerradas temporariamente: 
a) quando estiver completa a lotação da aula onde 
for o aluno destinado; b) quando embora incompleta 
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a lotação, houver 45 alunos matriculados na classe 
(Artigo 136 do Decreto Citado). A lotação das salas 
é determinada: a) pelo número de bancos que a sala 
comportar; b) pelo número de bancos que existem 
sem prejuízo do disposto na alínea precedente. Os 
pedidos de matrícula em excesso serão registrados para 
serem enviados a diretoria geral da instrução pública 
para o desdobramento de classe ou criação de novas 
classes (Artigo 136 do Decreto Citado). Não serão 
matriculados: a) os menores de 7 anos e os maiores de 
14 anos nas escolas diurnas; b) os menores de 12 anos 
no curso noturno c) os meninos em classes femininas 
e as meninas em classes masculinas; d) os afetados por 
moléstias contagiosas ou repugnantes e os anormais, 
incapazes de receberem instrução em classe comuns 
(Artigo 137 do Decreto Citado). (BRASIL, 1942, não 
paginado, grifos nossos).

Todavia, apesar dessas garantias sobre a obrigatoriedade escolar, 
outras dificuldades atravessavam essa realidade educacional, tais como: 
o tempo em que as matrículas poderiam ser encerradas por período 
determinado a qualquer momento, considerando a falta de mobiliário 
escolar suficiente para todos os alunos e a impossibilidade de efetivação 
da matrícula para aqueles classificados como: “[...] os anormais, incapazes 
de receberem instrução em classe comuns.”

Gervásio Leite (1971, p. 163) assevera que era dever do Estado 
ofertar educação a todas as crianças, inclusive providenciando “educan-
dários de tipo especial” se estas não pudessem se dirigir às localidades 
nas quais as unidades de ensino funcionavam ou se as escolas, por não 
verem atendido o critério do mínimo populacional, não pudessem ser 
implantadas nas regiões onde moravam as crianças. Ademais, o jurista 
considerava que esses centros educacionais especiais fossem erigidos em 
locais que favorecessem a colonização intensa e fossem providos de meios 
de comunicação de fácil acesso.
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No ponto de vista de Cerquinho (1937), o fracasso do Ensino 
Rural no Brasil deveu-se ao fato de as fazendas estarem localizadas em 
regiões distantes das escolas, a isso se somando a ausência de transporte 
dos moradores, de sorte que somente tinham acesso aos locais onde as 
unidades escolares eram instaladas as crianças que moravam na mesma 
área; em contrapartida, aquelas que moravam em regiões mais afastadas 
não tinham condições de frequentar assiduamente as aulas devido à 
dificuldade de deslocamento. Por essa razão, pondera o médico sanitarista, 
o ensino deveria ser “[...] federado, gratuito, obrigatório e sob a forma de 
internato. Caso contrário, continuaremos a ter as crianças das zonas ruraes 
sem assistência escolar.” (p. 5).

Nesse sentido, seria federado se tivesse alcance nacional o plano 
elaborado pelo Ministério da Agricultura para sanar os problemas que os 
ensinos primário e rural sofriam nos estados e municípios. Também, seria 
gratuito se produzisse os efeitos esperados e fosse de fato eficiente. Ademais, 

“Deve ser obrigatório, porque o Ensino Primário Rural, é uma necessidade 
de origem geral e impõem-se a obrigatoriedade porque o analphabetismo e 
os desconhecimentos dos processos modernos agro-pecuarios, constituem 
pesos mortos no Orçamento Geral da Paiz.” (CERQUINHO, 1937, p. 6).

Ainda, deveria se constituir em modelo de internato, segundo 
sugerido por Cerquinho (1937), para que as crianças que morassem 
nos locais mais afastados conseguissem ter acesso e, ao mesmo tempo, 
permanecessem na escola regularmente, recebendo orientações sobre os 
métodos da pecuária e da agricultura, em reforço às ideias da corrente do 
Ruralismo Pedagógico.

Além disso, o autor salienta a representação de que o ensino rural 
até o ano de 1937 não era suficiente e que, consequentemente, as crianças 
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residentes nesses locais não teriam efetivo acesso a um ensino rural e 
primário eficiente.

Com o exposto até aqui acerca das representações produzidas em 
âmbito nacional pela Constituição Federal de 1937 e as elaboradas em 
âmbito estadual por intelectuais e representantes políticos que tiveram 
influência no processo do direito à educação, torna-se possível analisar que 
esse direito não foi totalmente garantido a todas as crianças, sobretudo as 
que residiam nas localidades rurais. E isso porque os governantes apenas 
expressavam em seus discursos enormes preocupações com a educação, 
mas as instituições de ensino vivenciavam inúmeras dificuldades em sua 
prática cotidiana.

As práticas vivenciadas pelo cotidiano das escolas primárias 
rurais de Cuiabá

As escolas rurais cuiabanas vivenciaram um cotidiano marcado por 
numerosas dificuldades, desde a necessidade de instalação de mais escolas 
primárias nessas regiões, demanda esta que pode ser constatada pelo abaixo-
assinado da povoação de São Gonçalo Velho, situada na margem esquerda 
do rio Cuiabá, distrito de Paz do Coxipó da Ponte, representado por um 
dos moradores da região, Sr. Manoel dos Santos Pereira:

[...] existindo, grande numero de crianças em idade 
escolar, carecidas de necessária instrução primaria, e 
não havendo atualmente uma escola para instruí-las, 
pois que a que aqui havia foi a tempos transferida 
para a USINA S. GONÇALO, tornando-se com 
essa transferência difícil a frequência daquelas crian-
ças, devido a travessia do aludido rio, por achar-se a 
mesma localizada à sua margem direita, por isso, vem 
respeitosamente pedir a V.EXA que se digne de criar 
uma escola na citada povoação, prestando com esse 
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ato de previsão administrativa um grande serviço a esta 
povoação e um grande bem á sua juventude em idade 
escolar. Acompanha um mapa elucidativo. (MATO 
GROSSO, 1939a, não paginado).

Conforme informação constante desse documento, a transferência 
da escola local para outra região, do outro lado do rio Cuiabá, portanto, de 
acesso restrito, trouxe dificuldades para os alunos frequentarem assiduamente 
as aulas, já que eles necessitariam de pelo menos um barco para chegar 
à outra margem do rio, cuja travessia representaria riscos para eles. No 
referido abaixo-assinado constavam os nomes de 42 crianças em idade 
escolar e os nomes dos respectivos responsáveis, como pode ser observado 
no Quadro 3 a seguir:

Quadro 3 – Mapa elucidativo da região de São Gonçalo Velho, Cuiabá, 1939a.

NOMES DOS ALUNOS NOMES DOS RESPONSÁVEIS
1.

2.

3.

Americo dos Santos Pereira

Ana da Conceição dos Santos Pereira

Adir dos Santos Pereira

Manoel dos Santos Pereira

4.

5.

Francisco de Paula Antunes

Silvia Antunes

Adhemar Antuner

6.

7.

Tarcisio Rodrigues da Silva

Benildes Rodrigues da Silva

Catulina Rodrigues da Silva

8.

9.

10.

Maria Elsa Antunes

Maria de Lourdes Antunes

Afonso Maria Antunes

Jaime Simião Antunes

11.

12.

13.

Andrelina Souza de Assunção

Argemiro Souza de Assunção

Luiza Souza de Assunção

Pedro Souza de Assunção

14.

15.

Firmino de Souza Leite

Tolentina de Souza Leite

José de Souza Leite



284

Projeto Ouro & Mel

16.

17.

18.

Sebastião Leite Pereira

Juína Leite Pereira

Olino Leite Pereira

Jacintho Leite Pereira

19.

20.

21.

Francisco Dutra Paes de Barros

José Dutra Paes de Barros

Antonio Dutra Paes de Barros

João Dutra Paes de Barros

22.

23.

Martinha Rodrigues da Conceição

Brasileu Rodrigues da Conceição

Vicente Antonio da Conceição

24.

25.

Maria Benedita da Silva

Castorina Gonçalves

Victorino Leite de Alcantara

26.

27.

28.

29.

Ataíde Gomes da Silva

Nadír Gomes da Silva

Francisco Gomes da Silva

Maria José Gomes da Silva

Salustiano Gomes da Silva

30.

31.

Benedita Gomes da Silva

Rosalina Gomes da Silva

Alberto Gomes da Silva

32.

33.

Candido Manoel da Silva

Maria Aureliana da Silva

Manoel Athanasio da Silva

34. Milton Lopes Pereira Eduardo Lopes Pereira
35. Aristes Lopes Pereira Nestor Lopes Pereira
36.

37.

Teresa Lopes Pereira

Ione Lopes Pereira

Catharina Lopes Pereira

38.

39.

Rosa Amelia Lopes dos Santos

Mirtes Lopes dos Santos

Antonio Maria dos Santos

40. Mauro Pontes Antonio Pontes
41.

42.

Marieta Gregoria Leite

Tarcila Gregoria Leite

Catharina Gregoria Leite

Nota: Construção das autoras.
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Os dados reunidos no quadro comprovam a quantidade de crianças 
que residia na região de São Gonçalo Velho, distrito da capital mato-
grossense localizado nas proximidades das margens do rio Cuiabá, e não 
estava tendo acesso à escola primária.

Outro abaixo-assinado foi o elaborado pelos lavradores do distrito 
de Coxipó da Ponte, que residiam na região da Cachoeira do Ferreira, à 
margem direita do rio homônimo, e por meio do qual solicitavam:

[...] a V. Excia. cuja preocupação máxima é difundir 
a instrução, secundando o esforço patriótico dos 
abnegados brasileiros que dirigem a campanha nacional 
pró-educação, a criação de uma escola primária mixta 
naquele logar, onde existem cêrca de quarenta crianças 
em idade escolar. Os sinatários desta, confiando no 
grande amôr que V. Excia. tem patenteado à Instrução, 
estão certos que serão atendidos e isso o esperam [...]. 
(MATO GROSSO, 1939b, não paginado).

Logo, constata-se que, no ano de 1939, as regiões de São Gonçalo 
Velho e da Cachoeira do Ferreira não estavam sob a garantia do que previa 
o Regulamento da Instrução Pública de Mato Grosso:

Art. 7 – Terão as escolas rurais a maior disseminação 
e serão criadas a juízo do governo, por proposta do 
diretor Geral da instrução, mediante informações 
dos inspetores gerais, nos lugares onde houver os 
seguintes elementos: [...] b) Trinta crianças em idade 
escolar, num raio de 3 quilômetros do prédio indicado. 
(MATO GROSSO, 1927, p. 164).

Nessas localidades a quantidade de crianças em idade escolar era 
superior ao mínimo preconizado pelo Regulamento da Instrução Pública de 
Mato Grosso (1927) para a instalação de uma escola, acrescendo-se a isso 
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o fato de que a escola mais próxima era de difícil acesso. Tais justificativas 
eram suficientes para a Instrução Pública suprir as demandas.

Além disso, eram bastante frequentes as transferências e aber-
tura de escolas primárias rurais em Mato Grosso, segundo informações 
apresentadas pelo Inspetor de Ensino no relatório de julho de 1939c do 
Inspetor de Ensino:

No dia 15 de Maio transato, foi reaberta a escola da 
povoação de “Aleixo”, no distrito de “Brotas”, muni-
cipio desta Capital, com a minha assistencia ao ato, 
estando a mesma regida pela professora normalista, 
Srta. Ana Cecilia Peixoto, sendo a mesma reaberta 
com a matricula inicial de 18 alunos, esperando-se 
que ela vá em constante progresso, tendo-se em vista 
a população existente no local. Na povoação de “Baús” 
onde achava-se funcionando uma escola foi inespera-
damente suspenso o seu funcionamento, por profunda 
divergencia entre a professora e proprietario da casa 
onde estava localisada a referida escola, sendo a mesma 
transferida imediatamente para “Cachoeira Rica”, pelo 
Decreto nº 274, de 26 de Maio p. p., conforme meu 
telegrama de 16 do mesmo mês. (MATO GROSSO, 
1939c, não paginado).

Podemos verificar que muitas escolas primárias rurais funcionavam 
em casas alugadas, e o Estado ficava meses sem efetuar o pagamento para 
grande parte dos locatários. Talvez tenha sido essa a razão da “profunda 
divergencia entre a professora e proprietário da casa”.

Evidenciamos, portanto, que o número de escolas existente nesse 
período não era suficiente para suprir as demandas de alguns núcleos 
populacionais, inclusive os estabelecidos nos distritos do município de 
Cuiabá, nos quais residiam centenas de crianças em idade escolar e contavam 
somente com uma unidade para atendê-las. Contudo, não bastava a criação 
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de novas escolas; era indispensável a realização fiscalizações constantes que 
garantissem as condições mínimas para o seu funcionamento e a frequência 
dessas crianças nas aulas (MATO GROSSO, 1938).

A esse respeito, o Inspetor Augusto Moreira da Silva Filho apontou 
em seu Relatório de Inspetoria Primária da Zona Norte, datado de 1944:

No intuito de minorar vários inconvenientes que se 
observa na marcha do ensino em elevado número de 
escolas, insisto na conveniência da fiscalização per-
manente das mesmas, por meio de inspetores locais, 
com poderes especiais de policiamento escolas, afim 
de evitar a falta de frequência dos alunos e obrigarem 
os pais a fazerem a matrícula dos filhos nas épocas 
regulamentais e ainda coibirem os professores de se 
ausentarem das escolas, sem prévia licença, ocasio-
nando não poucas vezes a paralisação do ensino nas 
mesmas. (MATO GROSSO, 1944, não paginado).

Nesse documento se destaca a importância do trabalho dos ins-
petores locais, deles requerendo sobretudo o direito de policiar as escolas 
como uma medida para garantir a frequência das crianças e, concomitan-
temente, a obrigatoriedade dos pais na efetivação das matrículas dos filhos. 
Esses inspetores também acompanhariam os professores nos processos de 
solicitação de licenças, para que as escolas não ficassem destituídas desses 
profissionais. Ainda no relatório, Silva Filho descreveu a situação de uma 
escola localizada em Várzea Grande, à margem direita do rio Coxipó 
Mirim, em Cuiabá:

[...] instalada em bôa casa coberta de telha, cedida 
gratuitamente ao Estado, que fora instalada a 1º de 
julho de 1942, com vinte e seis alunos matriculados e 
prometendo aumento progressivo, foi inesperadamente, 
transferida, privando de instrução algumas dezenas de 
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crianças, filhas de lavradores pobres, residentes nas 
imediações. (MATO GROSSO, , 1944, não paginado).

A escola foi transferida de forma inesperada, o que impossibilitou 
a garantia efetiva do direito à educação para as crianças que viviam na 
localidade, nas palavras do inspetor, relatou que se tratavam de filhos 
de lavradores pobres que deixaram de ter assegurado o acesso ao ensino 
primário. Desse modo, o Inspetor de Ensino descreveu que:

O regulamento em vigor, cujos os postulados sobre 
a obrigatoriedade do ensino são quasi que meramen-
te platônicos, não produz o efeito desejado, apesar 
dos esforços empregados pelas autoridades escolares, 
tornando-se necessário o emprêgo de medidas mais 
eficientes. No ano transato foram transferidas e lo-
calizadas diversas escolas, cujo resultado foi contra-
producente, peorando a situação do ensino em vez 
de melhora-la, como aconteceu com a escola situada 
na Usina Elétrica do rio da Casca, que foi mudada 
para o garimpo “Mão de Pilão”, havendo decresci-
do consideravelmente a frequência, conforme foi 
constatado por esta Inspetoria. (MATO GROSSO, 
1944, não paginado).

Vale ressaltar que nem sempre a instalação e a transferência de 
escolas, sobretudo aquelas localizadas nas regiões rurais de Cuiabá, impli-
cavam alterações que promovessem o aumento da frequência das crianças, 
levando em consideração as particularidades de cada região, se tratando 
no caso, de uma localidade de garimpo e outra de usina.

Augusto Moreira da Silva Filho sublinhou a relevância da cons-
trução de escolas de ensino primário para atender todos os distritos que 
se conformassem aos critérios preestabelecidos pelo Regulamento da Ins-
trução Pública Primária de Mato Grosso (1927), no intuito de efetivar o 
direito à educação das crianças que moravam nas zonas rurais. Ainda no 
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relatório referente ao ano de 1940a, o Inspetor assinalou:

Como medida salutar, para maior incremento da alfa-
betisação do nosso povo, creio que deve ser elaborado 
um novo Regulamento para a Intrução Pública, esta-
belecendo rigorosa obrigatoriedade aos pais de família, 
para matricularem os filhos em idade escolar e obriga-

-los a frequentar assiduamente as escolas da zona de 
habitação. (MATO GROSSO, 1940a, não paginado).

Ao longo do período do Estado Novo, não teria sido suficiente 
que a obrigatoriedade dos pais estivesse garantida nas legislações vigentes 
nacionais e estaduais se o Estado não se responsabilizasse diretamente 
por efetivar esse direito e oferecer as condições necessárias para que as 
crianças estudassem.

Portanto, como se expressa Vidal (2013), a obrigatoridade do ensino 
no Brasil envolveu a luta entre representações sociais distintas, permeadas 
por negociações entre os grupos sociais em torno das possíveis construções 
para a escola no âmbito nacional e das relações sociais.

E para finalizar...

Em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá, muitas das dificuldades 
para a efetivação das políticas públicas educacionais decorreram da falta 
de programas, ações e iniciativas por parte do Ministério da Educação 
e Saúde, em cujo discurso alegava a inexistência de recursos financeiros 
para tal fim. No entanto, sabe-se que eram outros os setores considerados 
prioritários ao desenvolvimento econômico do país, para os quais se 
direcionavam as intencionalidades e os interesses dos governantes. No 
contexto desses entraves educacionais, tiveram destaque os vivenciados pelas 
comunidades localizadas nas regiões rurais, marcados pela precariedade de 
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acesso e permanência das crianças nas escolas, ainda que tivesse ocorrido 
a expansão do ensino primário.

Contudo, mesmo o cotidiano das escolas primárias rurais cuiabanas 
tendo sido permeado por tais problemas, não há como desconsiderar que 
no interior dessas unidades de ensino foram alfabetizadas muitas crianças 
e foi difundido o ideal político e ideológico do Estado Novo de extinguir 
as taxas de analfabetismo que em grande medida atingiam a população 
infantil. Considere-se, nessas circunstâncias, a prevalência dessa modalidade 
de escola na capital de Mato Grosso, a qual também conquistou destaque 
nacional, visto que entre os seus objetivos estavam a formação técnica e 
a fixação do homem no campo, nessa medida concorrendo para conter o 
êxodo rural e contribuir com a campanha de Getúlio Vargas denominada 

“Marcha para o Oeste”.

Nesse contexto, o ponto de vista dos governantes mato-grossenses 
era permeado por grandes preocupações pois o aparelhamento material 
dessas escolas era economicamente inviável, haja vista contarem em grande 
número na capital. A representação dos governantes, apontava que não havia 
orçamento suficiente para suprir o setor da Educação, ao qual não havia 
sido prioritariamente destinados os recursos financeiros que viabilizariam a 
efetivação do direito de todas as crianças em idade escolar terem as mesmas 
condições de acesso e permanência na escola.

Ainda assim, nesse período, a quantidade de escolas primárias 
rurais existentes em Cuiabá não era suficiente para suprir a demanda de 
todos os distritos onde residiam inúmeras crianças em idade escolar e que, 
portanto, não tiveram o direito à educação assegurado integralmente. Desse 
modo, não bastava apenas que novas escolas fossem criadas; era preciso 
que lhes garantissem condições básicas de funcionamento e constantes 
acompanhamentos pelos inspetores de ensino.
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Em tais circunstâncias, no âmbito das lutas de representações pela 
garantia do direito à educação primária rural em Cuiabá, prevaleceram 
contradições e conflitos que deram origem às ditas representações con-
correntes. (CHARTIER, 1991). Essas representações se assentavam em 
intenções que produziam e reproduziam estratégias e interesses coletivos 
e individuais, porquanto tal direito, embora estabelecido nos parâmetros 
do Regulamento da Instrução Pública de 1927, ainda permanecia negado 
a uma parcela da população infantil, principalmente aquela residente das 
zonas rurais de Mato Grosso.

No campo das lutas de representações estavam, de um lado, o 
entendimento dos pais dos alunos, que lutavam pela concretização da 
obrigatoriedade escolar mediante o acesso das crianças às instituições de 
ensino; e, de outro lado, a visão dos governantes,  que, mesmo expressando 
nos documentos suas preocupações com a instrução pública, na prática 
não destinavam recursos financeiros suficientes para garantir a execução do 
que prescrevia a lei que todos em idade escolar tivessem acesso e condições 
de permancerem nas escolas.

A despeito das limitadas condições de acesso de todas as crianças às 
escolas primárias rurais da capital mato-grossense, não lhes garantindo o 
direito à educação para todas as crianças, uma vez que a Instrução Pública 
não atendia às solicitações para a abertura de escolas nas comunidades, não 
há como negar a relevância da oportunidade de acesso à escolarização que 
esses estabelecimentos de ensino representaram para a população infantil 
residente naquelas regiões.
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A CIDADE (RES)SIGNIFICADA:
A IDEOLOGIA DE MODERNIZAÇÃO DE 

CUIABÁ NO PERÍODO PÓS-DIVISÃO 
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nathália da Costa Amedi

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.1

Cuiabá e divisão de Mato Grosso

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: 
encontrar a sua vocação. Na realidade, Mato Grosso e sua capital pareciam 
ter sido imersos em um processo de “estagnação”, “atraso” e “isolamento” 
do qual precisavam sair.2

Era urgente, nesse contexto, a definição de uma “nova capital”, 
cidade-símbolo do “novo Mato Grosso”, e quebrar “[...] a postura con-

1  Cuiabá 260: início, meio ou fim? (1979, p. 5).
2  Lembramos que “estagnação”, “atraso” e “isolamento” foram discursos produzidos 

sobre Mato Grosso ao longo de sua história e por meio dos quais se construiu uma 
imagem negativa sobre o Estado e sua população, representada como incivilizada, bár-
bara e inculta. Acerca das representações produzidas sobre os mato-grossenses, conferir 
Galetti (2000).
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templativa da cidade que teimou em permanecer 260 anos esperando que 
alguma coisa acontecesse.” (GALETTI, 2000, p. 3). Sendo Cuiabá a porta 
de entrada para a ocupação da Amazônia, havia chegado o momento da 
criação de uma nova cidade (GALETTI, 2000) para fazer frente a sua 
inimiga histórica – Campo Grande, capital do recém-criado estado de 
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 do 
colonial. O discurso adotado no período era modernizar para não estagnar.

Poderíamos afirmar que a vocação a que nos referimos era perpassada 
por um ideal de desenvolvimento e de progresso, o que, no entanto, 
fatalmente incidiria não só sobre a revitalização/restauração da materialidade, 
do aspecto físico e visual, da aparência da cidade (obras de modernização, 
verticalização, abertura de avenidas, construção de viadutos etc.), mas 
também e, principalmente, sobre as pessoas, os sujeitos da cidade – nas 
suas formas de senti-la e vivê-la. Interessante notar que a palavra vocação 
empregada nessas circunstâncias nos passa a ideia de que a cidade teria uma 

“aptidão natural” ou um talento, como um sujeito com alguma “habilidade”, 
“tendência” ou “qualidade” própria.

Cuiabá como objeto de estudo

A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, tem sua origem na 
colonização do Centro-Oeste pelas bandeiras ou monções paulistas. Sua 
fundação (MENDONÇA, 1906, p. 91-92)3 se deu basicamente em razão 

3  Com base nos escritos de Estevão de Mendonça, Laura Antunes Maciel (1992, p. 
51) afirma que “[...] fundado em 1719, em função da descoberta de ouro, o arraial 
de Cuiabá foi elevado, após 8 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 nº 19, Cuiabá foi declarada a nova capital da Província [...].”.
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da descoberta de ouro na região. Dos tempos da mineração no século 
XVIII, a Cuiabá atual não lembra muito o arraial que teve seu início na 
exploração do metal precioso, a não ser pelo traçado de suas ruas tortuosas 
na região do Porto devido ao processo espontâneo de sua constituição como 
núcleo urbano, característica das cidades coloniais portuguesas mineradoras, 

“formada irregularmente segundo a necessidade e os caprichos da mineração” 
(MENDONÇA, 1906, p. 91-92).

No começo do século XX, a comemoração do bicentenário da 
cidade foi um evento importante em seu processo de modernização. A 
esperança da chegada “da civilização e do desenvolvimento econômico” com 
a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil marcou aquele novo 
momento da história da capital de Mato Grosso (BEZERRA, 2008, p. 4).

A passagem dos duzentos anos foi propícia para acrescentar mais 
alguns elementos e símbolos ao ideário da tradição, caros aos mato-
grossenses “legítimos”. Acerca desse momento, Lylia Guedes Galetti (2000, 
p. 124) pontua:

Tem início um movimento em torno da criação ou re-
tomada de símbolos, alguns sepultados desde o período 
colonial, que, sob nova roupagem, fossem capazes de 
produzir uma identidade comum a todos os mato-gros-
senses. 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 publicações oficiais ou não, nas representações do 
estado, nas exposições nacionais e internacionais, ou 
em qualquer ato público dali por diante.

Nas décadas seguintes, durante governo de Getúlio Vargas (1930-
1945) – principalmente no Estado Novo –, deu-se início às políticas 
nacionais de expansão da fronteira agrícola nas regiões Norte e Centro-
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Oeste e ao consequente processo de transformação das paisagens desses 
espaços com a formação de novos núcleos urbanos.4

A Marcha para o Oeste, iniciada em 1937, foi o primeiro movimento 
promovido no governo de Vargas para a ocupação e colonização das terras de 
Mato Grosso. O objetivo era convergir as fronteiras econômicas e políticas 
em povoados chamados “espaços vazios”, integrando territorialmente essa 
região à nação e atraindo para o seu interior a migração de pessoas do 
Centro-Sul do país, o que ocorreria de forma mais acentuada no Regime 
Militar (1964-1985).

Nesse 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 e expansão da cidade ocorreram no 
século XX, a partir do final dos anos 1930 e início dos anos 1940, portanto 
no governo do presidente Getúlio Vargas, majoritariamente. Podemos citar 
dessa época a abertura da Avenida Getúlio Vargas e as chamadas “Obras 
Oficiaes”: a construção da Casa dos Governadores, do Hotel Central, do 
Cine Teatro Cuiabá e de outros prédios da administração estadual.

A partir dos anos 1960 e 1970, a intensificação da política gover-
namental de ocupação da Amazônia, bem como o avanço da fronteira 
agrícola para o Norte do Estado, implicou a aceleração do crescimento 
anual da população da capital de Mato Grosso, praticamente dobrando de 
número a cada década e provocando a “degradação dos serviços públicos e 
da qualidade de vida” (CONTE; FREIRE, 2005, p. 25). A cidade preci-
sava crescer e se adequar àquela nova realidade migratória. A velha cidade 

4  A respeito do assunto, ver Siqueira (2002, p. 229).
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de características coloniais precisava ceder espaço para uma cidade nova, 
moderna que atendesse aos interesses da expansão capitalista.5

Cuiabá, hoje, vislumbrando o seu tricentenário, emerge como capital 
do 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 entre 
os anos 1970 e 1980, em grande parte por causa do processo migratório 
incentivado pelo Plano de Integração Nacional (PIN), elaborado pelo 
governo militar brasileiro.6

Da década de 1980 em diante, Cuiabá conheceu as mais altas taxas 
de crescimento populacional de sua história, atingindo o índice de 136,25%, 
perceptível pela expansão do seu sítio urbano sobre as áreas periféricas e 
pelo rápido crescimento vertical, que passou a modificar radicalmente a 
paisagem urbana (MORENO; HIGA, 2005, p. 39; MURTINHO, 2009).

5  Com relação aos impactos do processo de modernização da cidade de Cuiabá a partir 
dos anos 1960, Brandão (1997); Freire (1997) e Bomfim (2010).

6  O PIN foi lançado no ano de 1970 pelo governo da Ditadura Militar com o objetivo 
de atrair migrantes de várias partes do país para efetivamente ocupar a Amazônia 
Legal e expandir a fronteira agrícola. A integração amazônica teve continuidade com 
o lançamento do Programa do Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE), 
em 1971, e com o II PIN, no ano de 1974. A partir disso, o número de rodovias 
aumentou de duas para seis: BR-070, BR-163, BR-262, BR-364, BR-376 e BR-463, 
interligando Mato Grosso às principais capitais. As terras no território mato-grossense 
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 em terras de propriedade do Estado 
ao longo das rodovias, além das colonizações particulares, realizadas por empresas que 
atraíam nesse caso maior número de colonos (SIQUEIRA, 2002, p. 235-236). Sobre 
a história da colonização realizada por empresas privadas em Mato Grosso, após 1970, 
voltadas para o controle político do território amazônico, ver Guimarães Neto (2002) 
e Joanoni Neto (2007).
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A cidade de Cuiabá e seu “sonho de modernidade”: a produção de um desejo

Como relatamos anteriormente, as diferentes fases de modernização 
a que Cuiabá esteve submetida desencadeou um longo processo de mudanças 
processadas não só em nos aspectos físicos da cidade, mas também – e 
principalmente – nas formas de as pessoas vivenciarem-na e, poderíamos 
dizer, até de senti-la. Quando se modifica a materialidade de uma cidade – 
o seu corpo –, isso interfere tanto naquilo que ela tem de palpável, quanto 
nas sensações e afetos que as pessoas têm por ela, implicando uma mudança 
de comportamento social. Nesse sentido, para que essas pessoas não sejam 
um entrave à efetivação dessas 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”. Porém, para lançar mão desse ideal e 
implementar as modificações planejadas, era preciso produzir nas pessoas 
uma necessidade, que seria transformada em desejo e que, com o passar 
do tempo, se confundiria com um anseio popular, levando-as à ação.

Segundo Terry Eagleton, em A idéia de cultura (2011, p. 76), 
nenhum poder pode se manter satisfatoriamente por meio de simples e 
pura coerção, de sorte que para assegurar o consentimento daqueles que 
governa é 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 
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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 o poder se servir da cultura, essa esfera social ativa 
e íntima do indivíduo, para lançar seus apelos e internalizar a lei na 
subjetividade humana.

Com o intuito de exemplificar como o poder atua no sentido de 
produzir uma necessidade que se transforme em desejo popular, analisamos 
o processo de modernização da cidade de Cuiabá pós-divisão do Estado, ou 
seja, o processo de reordenamento dos discursos sobre o papel e a vocação 
da capital de Mato Grosso. Ressaltamos aqui que isso não configura uma 
relação de cima para baixo, mas uma relação dialética entre grupos.

Nesse sentido, observemos o que afirma o editorial da revista Cuiabá 
259, publicação datada de 1978 em comemoração ao aniversário da cidade:

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 definitiva-
mente 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. (p. 1).7

7  Essa revista foi produzida, como consta no editorial, com o apoio da classe empresa-
rial local e o incentivo dos governos estadual e municipal.
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Com base nessa citação, perguntamos: por que interessava ao 
poder esclarecer o significado da existência de uma cidade? A quem 
eles estavam se dirigindo? Ademais, sabendo que documentar o grau de 
desenvolvimento da cidade, fazendo um balanço das ações e dos desafios, 
poderia não chamar muita atenção, indagamos: qual o motivo do poder 
para justificar ou explicar suas ações?

O poder não seria eficaz em sua busca pela hegemonia se não 
tivesse um alvo para o qual lançar seus apelos, sentido em que a educação, 
a pedagogização se constituía numa estratégia importante.

Na abordagem do referido periódico sobre as mudanças que se 
processavam na cidade, destacamos este 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 edifícios. (p. 5).
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O excerto noticia a imprescindibilidade de informar às pessoas que 
tombamento não é demolição, mas restauração, algo mais que necessário 
para uma cidade que precisava se modernizar e se tornar “a frente avan-
çada para a conquista da Amazônia”. Contudo, na situação descrita, os 
telefonemas para o Sr. Lenine Póvoas tinham outro motivo, que deixou 
marcas profundas na memória do povo cuiabano, qual seja a demolição 
da Catedral Bom Senhor Jesus de Cuiabá, em 1968, para a construção 
da Catedral Metropolitana no mesmo espaço. Esta igreja desempenhou 
importante papel na constituição do ambiente urbano da cidade, da qual 
se tornou um dos símbolos.

A arquiteta e historiadora Ludmila Brandão, na obra A Catedral e 
Cidade (1997, p. 292), estuda o movimento citadino preservacionista que 
se constituiu em Cuiabá com a demolição da antiga catedral 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.

Outra questão referida em Cuiabá 259 foi o “Perigo de massificação”, 
em relação ao que podemos ter uma ideia de como isso se dá 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 
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refrescos de frutas típicas da região pelo 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 
[...]. (p. 13).

Dando prosseguimento aos fatos, foram destacados os problemas 
que as mudanças nos comportamentos da população cuiabana implicariam:

Este comportamento deve ser analisado com pro-
fundidade para que sejam evitados graves problemas 
mais tarde, como a “institucionalização da hospita-
lidade 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. (p. 13).

Evidenciamos aí a preocupação de que a sociedade começava a 
adquirir hábitos motivados por uma economia de consumo, isso podendo 
vir a interferir nos costumes e comportamentos das pessoas, ou melhor, na 
própria cultura local. Terry Eagleton, em A ideologia da estética (1993), nos 
fala a respeito de uma mudança que passa a operar na sociedade moderna 
quando a prática cultural deixa de ter relevância social, sendo rebaixada 
à produção de mercadorias. E isso coincide com a emergência da estética 
como uma categoria teórica que se articula ao processo material por meio 
do qual a produção cultural ganhou “autonomia” na sociedade burguesa 
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incipiente. “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.” (p. 12).

Percebemos, por um lado, uma preocupação com a mudança de 
comportamento da sociedade e, por outro, uma necessidade de esclarecer 
o que está ocorrendo. Por mais que a ideia de autonomia, um modo de 
ser autorregulado e autodeterminante, seja algo próprio da classe média, 
totalmente vinculada à sociedade de consumo, ela não pode chegar ao nível 
de escapar ao controle político, como nos lembra o autor: “[...] 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.” (p. 28).

Na visão de Eagleton, para que o poder seja eficaz e se fundamente 
nas sensibilidades dos sujeitos, é imprescindível a implementação de um 
ambicioso programa de educação e transformação moral. E é 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 construir constantemente formas de subjetividades. É 
o que propõe o Estado (rousseauniano) que não se dirige simplesmente 
a sujeitos de vontade e sim ao propósito de “[...] criar o tipo de sujeito a 
quem ele poderá dirigir seus apelos.” (p. 25).

A estética como uma ideologia hegemônica, como instrumento que 
o poder utiliza para se sustentar por meio do consentimento, carece de criar 
o gosto nas pessoas. Nesse momento, a educação cumpre o importante 
papel de propiciar a introjeção ideológica. Em nossa sociedade, somos 
educados não só pela via formal, mas também pelos meios de comunicação 
(televisão, rádio, internet etc.), um importante veiculador da ideologia 
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que se preocupa em valorizar o papel da própria imprensa e, também, das 
instituições educacionais no estímulo das aspirações de uma sociedade 
que se pretende moderna.

Essas questões foram apontadas pela revista Cuiabá 259 nestes termos:

[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 centro polarizador não só econômico, mas 
cultural e científico da região [...]. (p. 9-10).

Podemos considerar, então, que a imprensa e a academia tinham 
um papel primordial naquele momento pelo qual Cuiabá estava passando: 
primeiro, para veicular e educar as pessoas na perspectiva daquilo em que 
a cidade queria se transformar: o centro polarizador econômico, cultural 
e científico da região. Segundo, para preparar a cidade, que, ao receber 
muitos migrantes, precisaria lidar com os “choques culturais” decorrentes 
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desse movimento migratório, embora isso não tenha ficado tão evidente 
no periódico em apreço.

Logo, com a ideologia veiculada no discurso de homogeneização dos 
conflitos, intentava-se preparar os cuiabanos e aqueles que aqui chegavam, 
conscientizando-os de que o preço pago pelas mudanças em curso na 
cidade valeria a pena, se transmutaria em benefícios para a coletividade e 
a própria nação.

A esse respeito, em Ideologia: uma introdução (1997, p. 27), Terry 
Eagleton destaca 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 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.
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Dessa forma, os sacrifícios implicados no processo de mudança 
deviam guardar alguma recompensa para os sujeitos que viam a cidade e seus 

“lugares de memória” sendo destruídos ou modificados, sendo colocados 
no lugar ou substituídos. Algo precisava compensar a fragmentação da 
identidade e da sensibilidade das pessoas em termos da materialidade da 
cidade, reintegrando todos num só projeto. Abrir espaço para a modernidade 
requeria que a tradição e a cultura não fossem perdidas e sim ressignificadas, 
e isso somente a estética, fonte de toda coesão humana, poderia realizar.

Terry Eagleton, na referida A ideologia da estética, observa que, se esta 
estética chegou a ter o poder que teve no século XVIII, é porque a palavra 
sintetiza um projeto de hegemonia: a introjeção massiva da razão abstrata 
na vida dos sentidos. Nessa perspectiva, o que interessa primeiramente 
não é a arte, mas um processo de reforma do sujeito a partir de dentro, 
informando seus mais sutis afetos e respostas corporais com essa lei que 
não é uma lei. Se a política e a estética, a virtude e a beleza se encontram 
unidas, a conduta prazerosa é a indicação do sucesso da hegemonia.

Cuiabá 259, no artigo intitulado “O despertar de uma cidade” 
– como se Cuiabá fosse um indivíduo recém-acordado de um sono 
profundo –, nos apresenta mais estas considerações sobre o processo de 
modernização da 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 aglome-
ração urbana em ritmo intenso de transformação, se 
fundem com as estreitas vielas antigas, algumas de-
las transformadas hoje em tranquilos calçadões. [...]. 
Cuiabá beneficiou-se, especialmente nos últimos dez 
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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 instru-
mentos necessários para as novas “bandeiras”. [...]. De 

“Eterna Capital de Mato Grosso”, denominação que 
sustenta ainda com orgulho, Cuiabá passou a ser, re-
pentinamente 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 que certamente se prolongará ao 
longo das décadas em que se for caldeando a ocupação 
amazônica. Vista de um de seus hoje 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 custan-
do e haverá de custar altos preços as administrações.  
(p. 15).

Nessa citação identificamos Cuiabá novamente descrita como 
portal da Amazônia e “eterna capital de Mato Grosso”. Com o fluxo de 
desenvolvimento, a cidade repentinamente se tornou uma capital jovem, 
revitalizada, sendo interessante destacar a ideia de que acontecia ali um 
caldeamento (fusão) da velha cidade, do período colonial, com a nova, 
em fase de modernização, como se fosse um amálgama. Prova disso era o 
aumento no volume de carros, prédios e ruas largas, bem como a presença 
do comércio de utensílios e equipamentos, tudo à disposição do moderno 
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conquistador da Amazônia. No trecho transcrito, palavras como “torpor”, 
um estado de sensibilidade reduzida, marasmo de longos anos, estaria 
vinculada ao discurso do isolamento da cidade; e “surto”, uma irrupção, 
um impulso, a nova fase da cidade que se modernizava e se transformava.8

Com esse discurso, pretendia-se produzir um efeito nas pessoas. 
Vemos que o desenvolvimento e a modernização estão sempre ligados a algo 
novo (“jovem capital”, “roupa nova”, “cidade jovem”) e à beleza (“exuberante 
capital”). A cidade é como um corpo e, para se tornar moderna, tem que 
passar por uma mudança estética e nisso o efeito ideológico de veicular e 
difundir o novo, mas não um novo em detrimento do velho. O que faz 
Cuiabá ser a “Eterna capital” é justamente a sua tradição, a sua história 
que deu origem a Mato Grosso. Ela é a cidade mãe, símbolo do Estado e 
da identidade mato-grossense.

É marcante nas fontes que temos analisado, tanto jornais como 
revistas, a concepção de Cuiabá como portal de entrada para a Amazônia 
Ocidental. No fragmento citado não é diferente. O discurso do poder foi 
fortemente veiculado na década de 1970, no governo militar, cabendo a 
Mato Grosso a responsabilidade de integrar a Amazônia, apresentando-a 
como o caminho natural das grandes correntes de povoamento. Por sua 
vez, Cuiabá, a bicentenária capital, seria a base econômica e cultural que 
favoreceria essa integração. Esse ideário fazia parte da geopolítica do governo 

8  Segundo Romyr Conde Garcia, a tese do isolamento, sustentada até meados da dé-
cada de 1970, seria uma espécie de história oficial hegemônica de Mato Grosso, vin-
culada ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), tendo como 
expoente máximo Virgílio Corrêa Filho. Posteriormente ganhou força a tese do não 
isolamento, especialmente a partir de 1977, com a divisão do Estado, mediante tra-
balhos de pesquisa vinculados ao Departamento de História da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), principalmente o do historiador Alcir Lenharo, no qual o 
autor procura demonstrar que Mato Grosso sempre esteve integrado a outras partes 
do país, não sendo uma região isolada. Acerca desse tema, conferir GARCIA (2003).
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militar de 1964, estreitamente ligado ao General Golbery do Couto e Silva, 
autor da obra Geopolítica do Brasil (MATO GROSSO, 1979).

O discurso da integração nacional, amplamente difundido e 
propagandeado pelo poder, foi uma estratégia utilizada para demonstrar 
que o esforço de modernização da cidade e a vinda de migrantes buscavam 
integrar não só Mato Grosso à nação, por meio dos chamados “espaços 
vazios”, mas também integrar a nação à produção capitalista.

Nessa busca incessante por integrar os diferentes espaços e culturas 
regionais no interior de uma hegemonia estatal, o discurso integracionista, 
pronunciado nas décadas 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, de cujo fluxo migratório Cuiabá se tornou a 
rota principal.9

A cidade res(significada): as obras de revitalização de Cuiabá

Anteriormente havíamos comentado que boa parte das obras de 
modernização da cidade de Cuiabá tinha como objetivo manter a sua 

9  Segundo Regina Beatriz Guimarães Neto (2002), é nítida a analogia entre o “ban-
deirante” e o imigrante que participaram da nova Marcha para Oeste nas três últimas 
décadas do século XX. O retrato que Getúlio Vargas havia criado – o pioneiro como o 
bandeirante moderno, símbolo da grandeza da pátria – ressurgiu com nova roupagem. 
Levando adiante o percurso do “espírito bandeirante” tempos afora ou história oficial 
adentro, de Getúlio Vargas a Emílio Garrastazu Médici, a obra de Cassiano Ricardo – 
Marcha para Oeste –, incentivada pelo Governo Vargas em 1940, reapareceu em 1970 
com o anúncio da construção da Transamazônica. Como um fantasma que vagueia 
pela história do Brasil, como observa a autora, e – por quê não? – pela História de 
Mato Grosso com sua capital, o “espírito bandeirante” se incorporou às falas oficiais 
para ditar as ordens aos soldados da nação – os migrantes. O governo Médici foi um 
dos momentos privilegiados dessa história, em que o fantasma, do alto do Planalto, 
tomou corpo apontando para a Amazônia.
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condição de capital, e isso fica claro em uma fala do memorialista João 
Moreira de Barros, que em seu livro Cuiabá de hoje (1984, p. 21), se refere 
às obras executadas no governo do interventor Júlio Müller10: “[...] 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 sofrearam 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 para as novas frentes de expansão 
agrícola no interior do Estado, as quais, porém, não foram bem-sucedidas. 
Daí a necessidade de construção de núcleos habitacionais, como aquele 
destinado a assentar a população envolvida em projetos migratórios e que 
se tornou o Centro Político Administrativo Setor I (CPA-I).

Segundo Cornélio Silvano Vilarinho Neto (2008, p. 32), nos 
últimos cinquenta anos, principalmente na década de 1980, “[...] a 
capital mato-grossense vem apresentando inovações em seus padrões 
de construção, tanto residencial como comercial, utilizando tecnologias 
sofisticadas, sobretudo na construção de edifícios.”. O autor informa que 
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.”11

10  Em seu governo foram construídos o Tesouro do Estado, o Palácio Arquiepiscopal, o 
Clube Feminino, o Cine Teatro Cuiabá e o Grande Hotel, assim como foram abertas 
avenidas e ruas, como a rua Joaquim Murtinho e a avenida Getúlio Vargas. Informa-
ções a esse respeito, ver Siqueira (2002, p. 201).

11  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.
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A implantação do CPA, por exemplo, que abriga a sede do Governo 
do Estado e de órgãos da administração estadual, estimulou a edificação de 
outros espaços urbanos em seu entorno, hoje servido de setores comerciais, 
bairros residenciais de alto e médio poder aquisitivo, bairro populares e, 
também, de favelas.12

O memorialista Lenine Póvoas, em sua obra Mato Grosso um 
convite à fortuna (1977, p. 71), diz que a obra foi projetada no Governo 
de José Fragelli (1971-1975) para abrigar as repartições públicas estaduais, 
oneradas que eram 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 privativo do Governo, zona para Depar-
tamentos governamentais que exigem grandes áreas 
para grandes instalações, tudo separado por largos e 
interligados pelos eixos rodoviários.

Na opinião de Póvoas, o Centro Político-Administrativo seria uma 
perfeita réplica de Brasília, tendo sido construído ao lado da velha Cuiabá no 
sistema de módulos, passíveis de ser aumentados muitas vezes se necessário. 
O conjunto arquitetônico e paisagístico do CPA foi concebido para atender 
também a expansão urbana da cidade, consolidando ali a administração 
estadual. Nas palavras de Lenine Póvoas, os prédios foram edificados com 
um olhar no futuro de uma da administração que se multiplicava num 
Estado que crescia a cada hora passada:

12  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. Em sua concepção original, o CPA reuniria os órgãos da admi-
nistração estadual.
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[...] 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. (p. 74).

Os discursos veiculados nessas fontes trazem um tom de exaltação 
da modernidade, da tradição e da cultura cuiabana. O velho e o novo 
são apresentados misturados e harmonizados no corpo da cidade, cuja 
identidade é preservada. O tom ufanista, nunca desinteressado, ambiciona 
inculcar no leitor a certeza e confiança de que tudo segue no rumo certo, 
na direção da Cuiabá do século XXI. Sem mais, só mesmo o tempo iria 
dizer o que realmente aconteceria...

A cidade do século XXI ainda não existe, mas um discurso dessa 
natureza cria uma necessidade nos indivíduos, que, então, passam a 
desejar mais do que nunca o objeto propagado, no caso, a cidade em 
ritmo de desenvolvimento, e a alimentar expectativas quanto ao futuro. 
Como observa Terry Eagleton (1993, p. 22-25), o sujeito que doa si, a 
partir de si mesmo, por uma vontade geral, que encontra a sua liberdade 
na necessidade é modelado no objeto estético. Já o cidadão que renega 
o seu particularismo “mau” – seus desejos estreitamente egoístas – e, por 
meio de uma “vontade geral”, se identifica com o bem de todos, mantém 
a sua identidade singular, mas agora num compromisso desinteressado 
com o bem comum.

Nesse contexto de modernização, outra importante obra da cidade 
foi a inauguração, em 1979, do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio 
Vieira de Sá, na avenida Miguel Sutil, considerado um dos maiores da 
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América Latina, como descrito na revista Cuiabá: início, meio ou fim? 
(1979, p. 50-52):

[...] 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 possibili-
dade 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.

A construção desse moderno terminal facilitaria a vida daqueles que 
aqui chegavam todos os dias com destino às frentes de expansão agrícola 
no interior do Estado.

As transformações da paisagem urbana de Cuiabá, em nome da sua 
modernização, por meio de obras como a edificação de prédios públicos, 
residenciais e empresariais; a criação de novos bairros; e a abertura de 
avenidas e viadutos – alterando o traçado das ruas, a canalização de córregos 
e a reforma das praças –, provocaram mudanças nas formas de a população 
viver, trabalhar e transitar pela cidade. Os antigos espaços de sociabilidade 
foram destruídos ou revitalizados, ganhando novos contornos e usos; outros 
foram criados, abrindo frentes de expansão (des)ordenadas.

Com abertura de avenidas largas e modernas e a construção de 
novos prédios e viadutos, uma nova estética começou a surgir. De “roupa 



317

Cuiabá 300 anos 

nova”; o corpo moderno, de diferentes contornos; e uma nova forma de ser, 
tudo isso alterou a ideia que as pessoas tinham da cidade, assim como as 
modificou em seus costumes, gostos e comportamentos: novas subjetividades 
foram criadas. A cidade é sua própria propaganda divulgada nos outdoors 
de seus altos prédios. Há uma nova forma de ser, sentir e pensar a cidade 
que modifica também o seu significado.

A cidade que se deseja...

O início da década de 1980 trouxe o despertar para uma “nova” 
sensibilidade urbana, intimamente ligada a uma produção de identidades, 
confirmando o forte caráter identitário da política moderna (GUIMA-
RÃES, 2007, p. 137). Os administradores da cultura cuiabana passaram 
a ser influenciados pelo dispositivo das nacionalidades e do discurso 
nacional-popular.

Para Suzana Guimarães (2007, p. 138, grifo da autora), com um 
discurso articulado sobre o direito às raízes e à identidade (via tradição, 
folclore, letras, educação e artes),

[...] os promotores da cuiabania (referimo-nos aqui a 
todas as pessoas: artistas, diretores, secretários, profes-
sores 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 per-
feito 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”, devido 
principalmente à chegada dos novos migrantes e à crítica destes aos costumes 
locais, estimulou o surgimento de alguns movimentos de valorização da 
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cultura local. Então, intelectuais, artistas e políticos se lançaram na busca 
de um “resgate” cultural.

Nesse contexto, as festas de São Benedito e do Divino, as danças 
típicas do cururu e siriri e a viola de cocho eram “resgatadas” e redimen-
sionadas na perspectiva da produção dessa identidade. Na revista Cuiabá 
259, destacamos posições em defesa 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, fundamentada exatamente 
na preservação da cultura popular. (p. 43).

No período em tela, assistiu-se em Cuiabá o surgimento de vá-
rios movimentos sociais preservacionistas dos bens e dos valores cul-
turais cuiabanos – portanto, em defesa da identidade local – consi-
derados ameaçados diante dos impactos produzidos pelo processo de  
modernização em curso.

Além das obras implementadas, tivemos nos anos 1980 o tomba-
mento do centro histórico, cujo espaço ganhou um novo sentido, do poder 
político esvaziado em razão da transferência do governo estadual para a 
região do CPA. Além disso, uma série de ações foram empreendidas para a 
construção de museus e centros de memória e proliferaram-se os discursos 
sobre a memória – a Cuiabá de outrora cantada em verso e prosa. Ademais, 
a obsessão pela busca das identidades passadas foi marcante nesse período. 
O consumo dos espaços estéticos pela população e pelos turistas passou a 
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ser realizado pelos agentes culturais vinculados ao Estado e ao município. 
Configurou-se, pois, uma Cuiabá transformada em objeto de consumo, 
em objeto de desejo.

A busca da identidade perdida por intermédio da estética, enquanto 
uma ideologia da classe dominante, intentou dar coesão a essa sociedade. 
Um jeito de ser cuiabano foi sendo produzido, difundido e comercializado 
por meios comerciais e materiais, os mais diversos, como bens de consumo, 
e com a chancela cultural “regional”. Verdadeiras jornadas de conscientização, 
como afirma Suzana Guimarães, começaram a ser desenvolvidas. Ideias 
atreladas a folclore, memória, turismo e patrimônio afirmavam-se vinculadas 
a uma nacionalidade e à legitimação de Cuiabá como o centro da produção 
cultural da região de Mato Grosso.
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NARRATIVAS SENSÍVEIS:
UM ESTUDO DA POLÍTICA CULTURAL DE 

MATO GROSSO (1987-1989)

Raphaela Rezzieri

Uma cidade no meio do caminho

A partir de 1964, após o Golpe Militar, o governo definiu uma 
política econômica que tinha como um dos objetivos a modernização da 
agricultura e sua inserção no mercado externo. Nesse contexto, considerou-
se a grande extensão de terras  disponíveis na Amazônia e estimulou-se 
a sua ocupação cujo auge foi alcançado no decorrer dos anos de 1970. 
Portanto, em face do processo de expansão da fronteira agrícola e industrial 
das regiões Centro-Oeste e Norte, a política proposta pelos militares foi 
orientada para o controle dessa ocupação e dos fluxos migratórios nos 
programas de colonização.

Com as exigências do governo, Cuiabá, o “portal da Amazônia”, deveria 
estar habilitada para oferecer o suporte necessário a esses projetos. Constata-
se que, entre os anos de 1965 e 1975, foram implantados diversos órgãos 
públicos relacionados à área de infraestrutura, os quais deveriam preparar o 
Estado para encampar as iniciativas de ocupação (VOLPATO, 2000, p. 13-
14). As transformações desencadeadas por tal política, somada ao gigantesco 
número de migrantes que ingressaram no Estado, promoveram impactos na 
organização urbana e social da população local.

Essas transformações, sentidas inicialmente no traçado das ruas, 
na destruição das praças e edifícios, ascenderam para o campo simbólico 
e cultural e se desenvolveram no âmbito político. A maneira como a elite 
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de dirigentes, intelectuais e políticos se apropriaram da cultura cuiabana 
e a difundiram, a partir de 1975, é um ponto da leitura que pretendemos 
aprofundar neste momento, pois assinala a criação da Fundação Cultural 
de Mato Grosso, objeto desta análise.

A Fundação Cultural

No ano de 1975, durante o governo de José Garcia Neto e auge da 
política de ocupação da Amazônia, criou-se a Fundação Cultural por meio 
do Decreto Estadual n. 126 do mesmo ano (MATO GROSSO, 1975). 
A nova instituição tinha como missão preservar e difundir o patrimônio 
cultural de Mato Grosso e foi instalada no antigo “Palácio da Instrução”, 
ali passando a funcionar como sede administrativa, Biblioteca Pública 
do Estado e “Atelier Livre”, espaço no qual aconteciam oficinas de artes 
plásticas. Como parte do seu plano de ações, fundou o “Museu Histórico 
de Mato Grosso”, o “Museu de Arte Sacra” e o “Museu de História 
Natural e Antropologia”, além de ter organizado uma pinacoteca com os 
trabalhos dos artistas mato-grossenses. Uma das providências considerada 
mais importante da atuação de Garcia Neto foi a elaboração da legislação 
de proteção ao patrimônio histórico e artístico estadual, Lei n. 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 (PÓVOAS, 1982, p. 219). Além da criação 
de diversos “espaços de memória”, a Fundação Cultural se ocupou da 
publicação de livros produzidos por autores locais com temas de Mato 
Grosso, organizou recitais de poesia e música, incentivou o teatro e as 
artes plásticas.
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Para compreender como a entidade organizava suas atribuições, 
faz-se necessário observar o cenário nacional em que as políticas culturais 
estavam sendo gestadas e como estas influenciaram sua atuação.

Políticas culturais no Brasil

A análise que propomos neste ensaio parte das propostas 
apresentadas para a  gestão de Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, 
publicadas na revista Monções pela própria Fundação Cultural no ano 
de 1987. Durante a administração de Carvalho (1987-1989), a Fundação 
Cultural já contava com políticas nacionais mais estruturadas que orientavam 
suas diretrizes de atuação nas esferas estaduais e municipais. Em sua trajetória, 
as políticas públicas da cultura precisaram de certo tempo para ter definidas 
com clareza seus planos de ação. A primeira legislação cultural adotada no Brasil 
foi proposta no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que culminou 
com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) em 1937. No entanto, em 1964, após o Golpe Militar e a partir 
da crescente institucionalização da cultura, a orientação das políticas 
nacionais foi subsequentemente alterada.

Em novembro de 1966, foi criado o Conselho Federal de Cultura 
(CFC), que nos anos de 1968, 1969 e 1973 apresentou alguns projetos ao 
governo que não concluiu nenhum deles. Nesses projetos a preocupação 
estava centrada na recuperação de instituições como a Biblioteca Nacional, o 
Museu Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional do Livro, entre outros, 
a fim de que pudessem desempenhar o papel de construtores de políticas 
nacionais para suas respectivas áreas (CALABRE, 2007, não paginado).

Durante muitos anos o CFC esteve orientado para a educação 
e vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Somente em 1970, por 
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meio do Decreto 66.967 (BRASIL, 1970), foi criado o Departamento 
de Assuntos Culturais (DAC) e, no final do governo do Presidente 
Médici (1969-1974), na gestão do ministro Jarbas Passarinho (1969-
1973), foi elaborado o Plano de Ação Cultural (PAC), cuja proposta 
era o financiamento de eventos culturais nos setores de patrimônio, arte  
e cultura.

Por conseguinte, já no governo Geisel (1974-1978), a administração 
do ministro Ney Braga foi considerada dinâmica e fortalecedora da área da 
cultura, tendo sido criadas diversas instituições atuantes em áreas como a 
do direito autoral, cinema e folclore, por exemplo a Fundação Nacional 
das Artes (FUNARTE). Esse momento de intenso investimento no âmbito 
cultural coincidiu com a criação da Fundação Cultural de Mato Grosso 
e com as mais significativas transformações no campo da cultura local.

À época, já desvinculado do MEC, foi criado o Centro Nacional 
de Referência Cultural (CNRC), sob a direção de Aloísio Magalhães, 
com a proposta de estudar as características e especificidades da cultura 
brasileira, transformando-as em produtos. O projeto tinha como meta o 
desenvolvimento econômico a partir da preservação cultural e da criação 
de uma identidade brasileira.

No final dos anos de 1970, o DAC foi substituído pela Secretaria 
de Assuntos Culturais, cuja atuação se dividia em dois segmentos: um, 
voltado para área patrimonial, e outro, para a área de produção, circulação 
e consumo da cultura. Em 1981, Aloísio Magalhães assumiu a direção da 
secretaria, que passou a se chamar Secretaria de Cultura, sendo formada 
por duas subsecretarias: a de Assuntos Culturais, vinculada à FUNARTE 
e a de Patrimônio, relacionada ao IPHAN e à Fundação Pró-Memória 

(CALABRE, 2007, não paginado).
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Em 1985, após a abertura política e sob o governo de José Sarney, 
foi criada a Lei n. 7.505, de 02 de junho de 1986, popularmente conhecida 
como “Lei Sarney”, cuja proposta era, por meio de incentivos fiscais, superar 
as dificuldades financeiras enfrentadas pela área cultural.

A implementação dessas políticas contribuiu para a edificação de 
parâmetros e objetivos que passaram a permear os temas relacionados 
à diversidade e à economia da cultura. Somente após os anos de 1970 
indagações sobre a legitimidade do que e para quem preservar ingressaram 
nas pautas e debates políticos. A grande novidade desencadeada pela nova 
legislação cultural residia no reconhecimento de manifestações culturais 
significativas para outros segmentos da sociedade, que até então eram 
negligenciados, sendo integrados por negros, índios e imigrantes, em suma, 
a população pobre e marginalizada.

Esse panorama reforça o papel desempenhado pelos militares 
na construção da identidade nacional, tratando-a como uma questão 
de Estado. A proposta acerca da integração nacional foi uma resposta 
encontrada para os dilemas em torno das diferenças culturais em todo 
território nacional. Dessa forma, o governo, mediante as políticas culturais, 
assumiu o discurso da “unidade na diversidade” para permanecer neutro, 
valorizando as contribuições da mestiçagem e dos diferentes povos na 
formação do povo brasileiro.

Traçado esse breve panorama do cenário político nacional, retorne-
mos à Fundação Cultural e aos discursos por meio dos quais o seu dirigente 
absorveu e propalou os ideais políticos da época.
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Narrativas afetivas: a gestão de Sebastião Carvalho

Nos anos em que esteve à frente da Fundação Cultural, Sebastião 
Carvalho traduziu os propósitos da política cultural nacional ao evidenciar a 
preocupação de construir um sentido de unidade entre os que aqui estavam 
e os que aqui chegavam, sem negligenciar  a valorização e manutenção da 
cultura local, conforme seu artigo publicado em Monções:

Mato Grosso situa-se hoje num contexto histórico de 
decisiva importância para o tracejamento de uma política 
cultural. Reúne-se aqui na Amazônia, e particularmente 
em Mato Grosso, o CONGRESSO DAS RAÇAS. O 
processo migratório iniciado no século passado com as 
levas nordestinas, continuado com a marcha para o Oeste 
nas décadas de 40 e 50 com o deslocamento da gente do 
Centro-Sul e já agora, nos últimos três lustros, com os 
colonos sulistas (gaúchos, paranaenses, catarinenses etc.), 
está constituído nestas paragens o verdadeiro sentido do 
SER NACIONAL (CARVALHO, 1987, p. 40).

A leitura das publicações produzidas pela Fundação Cultural nos 
fornecem indícios do seu papel articulador entre a cultura mato-grossense 
e a população. Nota-se que os trabalhos realizados pela entidade tinham 
marcadamente caráter educativo, também servindo como propaganda 
institucional ao comunicar valores e práticas consideradas tradicionais. Uma 
das propostas da instituição residia em promover um verdadeiro “mutirão” 
com vistas a estabelecer novas políticas culturais voltadas para a proteção 
do patrimônio histórico e para a preservação da memória.

No intuito de compreender os objetivos intrínsecos às propostas 
da Fundação Cultural, tomamos como referência explicativa os conceitos 
propostos por Terry Eagleton, em sua obra A ideologia da estética (1993). 
Inicialmente, tenhamos em mente o conceito de ideologia que, grosso 
modo, entendemos como o conjunto de ideias de determinado grupo. No 
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entanto, o filósofo britânico defende que a ideologia é sempre espontânea, 
mas está atrelada à lógica dos grupos dominantes e tem por principal 
função garantir a hegemonia da classe. De acordo com o autor, nos debates 
contemporâneos, a cultura parece ser a chave explicativa na análise da 
sociedade capitalista, embora um olhar mais acurado possa fornecer outras 
perspectivas acerca de questões políticas e sociais que permeiam o tema tal 
como nos propomos fazer neste ensaio.

Em segundo lugar, conheçamos a concepção de estética na visão 
de Eagleton e o lugar dela em nossas percepções. Para o autor, a estética 
configura-se como um recurso eficaz muito utilizado nos discursos po-
líticos. Trata-se, portanto, de narrativas  que recorrem às sensibilidades 
de seus interlocutores e analisá-las nos permite desvendar pormenores e 
especificidades acerca dos interesses de seus produtores. Conforme Eagle-
ton, quando tratamos de questões científicas ou sociológicas, apenas os 
especialistas parecem habilitados a falar, mas quando o assunto é arte ou 
cultura, isto é, quando envolve a subjetividade, cada um de nós sente-se 
espera contribuir. Ora, podemos entender, portanto, que a Fundação 
Cultural integrava o recurso estético ao seu discurso com o objetivo de 
atingir a população, habilitando-a a participar de seus debates, como  
fora reivindicado:

Uma identidade que é a afirmação de nossa herança 
histórico-cultural, no que ela tem de particular, mas 
que é igualmente universal, na medida em que reflete 
as partes desta nação-continente. E é nesse contexto 
que, ao assumir a Presidência da Fundação Cultural 
de Mato Grosso, faço um chamamento aos artistas, 
aos divulgadores da cultura, aos intelectuais para 
que nos engajemos todos num verdadeiro mutirão 
cultural. Para que estabeleçamos uma política e uma 
ação cultural que venham refletir as aspirações criadoras 
de nossa gente, ao mesmo tempo em que contribuam 
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para a consolidação na alma da nacionalidade das 
ideias perenes de Dignidade, Justiça e de Liberdade. 
Convoco-os a todos para juntos pensarmos a questão 
cultural. (CARVALHO, 1987, p. 41).

No entendimento de Eagleton, a estética floresceu na Alemanha 
do século XVIII como um desafio à autoridade política, que precisava de 
suportes que explicassem a vida sensível, “[...] pois sem um entendimento 
dela nenhum domínio pode ser seguro.” (p. 18-19). O conceito de 
estética proposto permite-nos reconhecer que a percepção e a experiência 
não se originam de leis universais abstratas; ao contrário, nascem de um 
discurso adequado, que possui uma lógica interna. A estética possibilita 
a compreensão da realidade por meio das sensibilidades, não sendo, pois, 
um mero acessório, mas uma ferramenta de acesso a particularidades do 
real que a própria razão não permite acessar.

Ao incorporar em seus discursos temas como identidade, dignidade 
e cultura, os dirigentes da Fundação Cultural apelavam para o sensível, 
tornando sua fala cativante e conseguindo o apoio da população local, 
que se identificava com os argumentos apresentados. Eagleton, citando 
Rousseau em sua obra Emílio (1762), escreve “[...] O coração só recebe 
a lei que vem de si mesmo; tentando aprisioná-lo, nós o libertamos; 
ele só pode ser dominado quando se o deixa livre” (ROUSSEAU apud 
EAGLETON, 1993, p. 22), defendendo que a lei, para o exercício pleno, 
deve ser consentida pela população, em cujo meio prevalece o costume em 
detrimento da autoridade. Nas sociedades modernas, pós-absolutistas, o 
poder está associado à estética por meio da afetividade e do costume, sendo 
vivido de maneira inconsciente, ou seja, naturalizada, e desrespeitá-lo é 
desrespeitar-se a si próprio.
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 A “naturalização” da cultura e de suas respectivas “leis” configura 
uma das características da Fundação Cultural, que inventava, transformava 
e ressignificava a realidade social e cultural a fim de torná-la comum a todos:

E foi com esse compromisso, o da democratização do 
acesso aos bens culturais com a ampla participação 
da coletividade, que viemos para o exercício dessa 
árdua mas fascinante tarefa. E é com uma visão 
fundamentalmente humanista que procuraremos 
estabelecer as bases de uma política cultural, voltada 
tanto para proteção do patrimônio histórico, para a 
preservação da memória cultural, para o estímulo à 
grande criatividade de nosso povo, como também dos 
valores circundantes, urbano-ambiental e a ecologia. E, 
nesse contexto, estabelece-se a imperiosa necessidade 
da ampliação do acesso aos valores culturais [...]. 
(CARVALHO, 1987, p. 41).

Terry Eagleton pondera que a questão central se inscreve na 
necessidade de engendrar um sentimento de unidade e coerência no seio 
da organização social. A dimensão estética, manifestada pelos costumes, 
hábitos, intuições, entre outros, emerge como instrumento de conformidade 
e coesão. Com a lei internalizada por meio da estética, o sujeito não 
reconhece nenhuma lei externa, mas uma lei em si mesma, que se torna 
o mecanismo de unidade e controle social. Porém, para o alcance de tal 
objetivo, há que se criar novas subjetividades, pois não há garantia de que 
o poder possa se manter fundamentado nas sensibilidades.

O propósito do Estado é criar sujeitos aos quais poderá recorrer, 
pois o intuito da hegemonia política reside em produzir formas de “[...] 
sujeição que formarão a base da unidade política.” (EAGLETON, 1993, p. 
25). Apoiado em Jean-Jacques Rousseau (1762), o crítico literário esclarece 
que “[...] O sentimento precede o conhecimento; e a lei da consciência é 
tal que o que eu sinto ser verdadeiro é verdadeiro” (1993, p. 25), isso não 
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significando, porém, que o sentimento possa substituir a lei amparada pela 
razão e sim que esta última não sustenta sozinha a unidade social.

Em Cuiabá, no decorrer dos anos 1970, o processo de ocupação 
da região Norte do Estado foi fortemente estimulado, desencadeando um 
salto populacional da casa dos 100 mil habitantes para mais de 400 mil 
em 1991 (VOLPATO, 2000, p. 14). A chegada dos migrantes, somada ao 
processo de modernização da cidade, provocou inúmeras transformações 
nos âmbitos social e econômico, com destaque para o aumento do número 
de desempregados, a supervalorização dos imóveis, a expulsão dos mais 
pobres para a periferia e a destruição do patrimônio histórico e ambiental. 
Essas mudanças atingiram sobremaneira os hábitos da população, as relações 
de poder e a organização do espaço físico urbano e acabaram por acarretar 
sentimentos de rivalidade entre moradores locais e recém-chegados, o que 
adquiriu um tom de enfrentamento cultural.

A população estava fragilizada, e o que lhes restava eram as 
lembranças de outrora, sentimento de perda que alimentou os discursos 
da Fundação Cultural. Na percepção de Suzana Guimarães (2007), tudo 
parecia fora do lugar. A sensação de estar perdido não afetava somente a 
sociedade em geral, mas afligia de maneira especial toda uma classe social 
que temia não conseguir mais manter seus privilégios. Com vistas a recuperar 
o controle da situação, a fundação, bem como demais instituições da 
mesma ordem, enveredou-se no campo da preservação dos bens culturais 
cuiabanos, por serem estes testemunhos do passado. Era preciso restituir 
a unidade perdida (GUIMARÃES, 2007, p. 31-33).

A iminência do esquecimento reavivou a necessidade de preservar a 
memória da população. A estratégia adotada pelas instituições culturais foi 
estimulá-la por meio da criação de “espaços de memória” e da veiculação 
de propagandas em jornais, revistas, eventos, saraus, ônibus, viadutos, etc. 
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A autora avalia que as artes plásticas ganharam maior representatividade, 
pois atendiam com urgência essa necessidade de despertar uma consciência 
político-social: “As obras deveriam dar a ver aquilo que a visibilidade comum 
tivesse tornado invisível.” (p. 100). Entretanto, conforme a percepção de 
Andreas Hyussen (2004, p. 18) sobre essas questões, diferente do que se 
espera, quanto mais explorada e comercializada em massa, a memória tende 
a transmutar-se em meras fantasias e tornam-se, por fim, mais facilmente 
esquecíveis do que as memórias realmente vividas.

No fragmento abaixo também publicado na revista Monções, Jota 
Alves, membro da Fundação Cultural, discorre sobre tal enfrentamento, 
que ele denominou como “choque”, bem como a importância de construir 
e fortalecer a identidade cuiabana:

Vivemos um vácuo de possibilidades, de novos ricos, 
de emergentes, em contraste com o recuar permanente 
dos locais, dos da terra. Culturalmente, vivemos um 
desastre teórico. Quem chega trás cultura, boa ou 
ruim, moderna ou arcaica, mas se manifesta por traços 
de sua formação, de sua educação, de sua infância. 
Mato Grosso não tem um texto cultural. Mato Grosso 
não tem um pacote sócio-cultural que o identifique. 
Minas tem. O Rio Grande do Sul tem. O Ceará 
tem. Somos hoje uma encruzilhada. Cuiabá virou 
um entreposto, uma estação do velho oeste para os 
que o estão descobrindo. Nunca soubemos guardar as 
nossas memórias e ficamos críticos com a abertura cada 
vez maior dos CTG (Centro de Tradições Gaúchas), 
com os Círculos Nordestinos, que transferem pela 
culinária e pela música, um sabor de suas origens às 
gerações futuras. O choque do novo está a exigir da 
inteligência local, uma busca permanente de uma 
identidade cultural para Mato Grosso, para o Novo 
Mato Grosso. Entendo que ela deve vir sem facções, 
sem ilhas culturais [...]. (ALVES, 1987, p. 31-32).
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Com sensibilidade e o respaldo de práticas consideradas tradicionais, 
a Fundação Cultural criou novas subjetividades e novos olhares acerca da 
cuiabania, implementando programas educativos de incentivo e valorização 
da cultura mato-grossense, assentados em um discurso coerente e “universal” 
que a população passaria a incorporar e adaptar à própria realidade.

Entretanto, na perspectiva de Eagleton, sem a participação da 
sociedade, apenas as ações institucionais não asseguram a preservação 
dos bens culturais. É preciso que a lei seja internalizada pela população. 
Todavia, preservar uma cultura não deixa de ser uma demonstração de 
poder, pois são os poderosos que conseguem fazê-lo, ainda que, para tanto, 
se apropriem de referências que não lhes pertencem e as ressignifiquem, 
a exemplo do que fez a Fundação Cultural. Maria Cecília Fonseca (2001, 
p. 114) reflete sobre o assunto e afirma: “[...] é do lugar da hegemonia 
cultural que se constroem representações de uma identidade.”

Observamos que a Fundação Cultural, dirigida com o apoio de 
uma elite política, intelectual e econômica, apropriou-se do discurso da 
preservação do patrimônio e passou a recriar práticas culturais que não 
lhe pertenciam, difundindo-as como se fossem comuns a toda a sociedade 
cuiabana. Entendemos que essa “adaptação” se configurou como um 
instrumento de fortalecimento da consciência coletiva, reforçando uma 

“identidade única”.

A proposta da administração de Sebastião de Carvalho foi absorvida 
pelo discurso do direito às raízes e à identidade, lançando a instituição numa 
jornada de conscientização acerca da cultura cuiabana. Temas do cotidiano, 
do trabalho, da religião, da fauna e da flora, ou seja, práticas tradicionais 
e características locais passaram a ocupar painéis, ônibus, fachadas e o 
imaginário da população, produto dessa “nova sensibilidade” que valorizava 
as raízes e a identidade regional e atendia o caráter da política moderna 
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(GUIMARÃES, 2007, p. 137-138), deslocando o debate da preservação 
do plano meramente técnico para o campo político.

À sombra da política nacional de cultura, que pretendia tornar 
rentável a produção cultural, o Estado e os municípios, por meio das 
instituições responsáveis pela preservação e difusão do patrimônio, deveriam 
conceber estratégias que garantissem a sobrevivência da população pobre 
por meio de seus “saberes” e “fazeres”, lançando-os, dessa maneira, numa 
lógica de mercado.

No decorrer dos anos de 1980, a política cultural, em favor 
de um movimento estético, alcançou seu auge. Os dirigentes do setor 
estavam voltados para redescobrir e organizar Cuiabá por meio de suas 
próprias práticas culturais. O discurso da necessidade de embelezamento 
e higienização ocupava o topo das prioridades, já que dessa forma Mato 
Grosso teria aumentada sua arrecadação e se veria inserido no circuito 
do turismo ecológico e cultural. Literatura, teatro, música e artesanato 
também foram explorados por intermédio de incentivos e propagandas e, 
dessa forma, transformados em elementos “legítimos” da cuiabania.

Suzana Guimarães percebe que, na trajetória pela conscientização 
e legitimação da cultura local, foram utilizadas referências como o folclore, 
a memória, a história, o patrimônio, a fauna e a flora: “É nesse quadro 
que a imagem de e/ou texto sobre Cuiabá passam a ser maciçamente 
objetivados a partir de práticas político-mercantis da indústria da cultura 
e do turismo.” (p. 138).

Em consequência das políticas adotadas tanto pela Fundação 
Cultural quanto pelos demais órgãos de cultura, as características e os 
traços identitários da população cuiabana passaram a ser difundidos como 
bens de consumo, apoiados nos conceitos de ecologia e preservação, que 



335

Cuiabá 300 anos 

atribuíam aos “produtos culturais” autenticidade e valor. Essa prática foi 
verificada de maneira especial na confecção artesanal da cerâmica e da 
tecelagem, cujos produtos foram introduzidos no mercado por atender as 
exigências necessárias: auxiliavam na manutenção da vida dos produtores 
e divulgavam o artesanato local para os turistas.

É nesse sentido que nos servimos destas apreciações de Eagleton:

Uma tal apropriação interna da lei é central, ao mesmo 
tempo, à obra de arte e ao processo de hegemonia 
política. A estética é, nesse sentido, apenas um nome 
para o inconsciente político: é, simplesmente o modo 
pelo qual a harmonia social registra-se em nossos 
sentidos, imprime-se em nossa sensibilidade. O belo 
é apenas a ordem política justa vivida a nível do corpo, 
o modo como atinge nossos olhos ou move nosso 
coração [...] A unidade da vida social sustenta a si 
mesma, sem necessidade nenhuma de legitimação, por 
estar fundada em nossos instintos mais primordiais 
[…] (p. 33-34).

As proposições do crítico literário nos conduzem a inferir que 
a Fundação Cultural, de modo voluntário e consciente, serviu-se da 

“estética” para introjetar valores na população que ratificaram sua atuação. 
O objetivo era educar a sociedade para valorizar a cultura e o patrimônio 
cuiabano, manifestando-os de maneira tangível ou intangível. O efetivo 
funcionamento dos ideais difundidos pela instituição só aconteceria 
mediante a incorporação dos valores propagandeados e uma relação mínima 
de identificação entre instituição e povo. A estética, nesse contexto, foi o 
instrumento de transferência da ideologia, assimilada pelos sentimentos, 
posteriormente externados por intermédio de novas práticas sociais.

Reportando-se a David Hume (1741), Eagleton explica que a 
experiência e o hábito alimentam a imaginação, sendo estes suportes 
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frágeis nos quais se baseiam todos os consensos da sociedade: “A memória, 
os sentidos e o entendimento são deste modo, todos eles, fundados na 
imaginação, ou na vivacidade de nossas ideias.” (p. 40). Hume esclarece 
que, com frequência, quando não encontramos palavras para explicar  
determinada questão, recorremos aos sentimentos para conferir-lhes 
entendimento.  Disso decorre o estabelecimento de uma falsa consciência 
ou de um princípio inconsistente e falacioso. Para Hume, “[…] nada é 
mais perigoso para a razão que os voos da imaginação” (HUME apud 
EAGLETON, 1993, p. 40).

Em face dessas reflexões, compreendemos que a sociedade capitalista 
assentou sua economia na “ficção”, apontando-nos que os objetos todos 
são filhos dos sentimentos e que sua validade é garantida mais pelo que 
está registrado na mente e menos pela lei. Na leitura aqui empreendida 
sobre a Fundação Cultural, depreendemos que houve uma tentativa de 
construir todo um imaginário a respeito dos bens e dos valores culturais 
do Estado. Esses bens foram alicerçados nas sensibilidades da população 
manifestadas em seus hábitos e costumes, que se pretendia naturalizar e 
universalizar. Segundo Eagleton, os indivíduos tendem a se relacionar em 
função de suas semelhanças, e uma maneira de chegar a isso é estimular 
neles, via cultura, os sentimentos de pertença e identidade: “A sociedade 
é, assim, baseada na faculdade, que, em seu funcionamento apropriado, 
assegura estabilidade e continuidade.” (p. 44).

Nesse sentido, é a estética que produz laços entre os sujeitos e 
pode se manifestar na imitação, que está mais próxima do costume do que 
propriamente da lei. O ato de repetir, sistematicamente, práticas sociais e 
culturais concede ao corpo social coesão e, simultaneamente, a identidade 
necessária para a manutenção da ordem. O belo seduz os indivíduos 
com certa facilidade e, como consequência, ganha o seu consentimento. 
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A lei que invoca o belo torna-se atraente e naturalmente mais eficaz na 
manutenção da hegemonia. “No coração do poder está o oximoro da ‘livre 
servidão’, do qual a estética é um símbolo vital.” (EAGLETON, 1993, 
p. 47). Para alcançar o verdadeiro êxito, a ideologia deve se fundamentar 
nas condições reais e materiais, mas é a estética quem elabora as respostas 
acerca da origem e da verdade dos valores. Eagleton pontua que a estética 
como discurso surge no mesmo momento em que a produção cultural 
começa a se transformar em produção de mercadorias, mas sua nova e 
mais importante função é a de possibilitar uma compreensão mais ampla 
da sociedade (p. 53).

O surgimento da estética como categoria teórica está associado ao 
processo material pelo qual a sociedade adquiriu autonomia em relação 
às variadas funções sociais a que se vinculava. Como os objetos se tornam 
apenas bens de consumo, esvaziam-se de valor e significado, tornando-se 
referências de “nada” para “ninguém”. A estética se fortalece ao atribuir 
a esses “bens” um fim em si mesmo, desenvolvendo um discurso de 
autorreferência a partir da criação de novas subjetividades. É belo e basta.

Estética: um instrumento do poder

As proposições de Eagleton nos possibilitaram observar a Fundação 
Cultural por vários prismas, quais sejam o político, social e cultural, e também 
pelo viés da sensibilidade. Para o autor, a ideologia está estreitamente associada 
à hegemonia, mas não segue uma regra, sendo, com frequência, espontânea. 
O autor enfatiza que a grande ideologia é, de fato, a estética, que opera por 
meio da sedução, atraindo os demais grupos a incorporar e naturalizar valores 
e práticas alheias a sua realidade quando a crença nelas se torna plena.
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Diante dessas considerações, entendemos que a estética, centrada na 
beleza e não na razão, passa a ser a lógica maior sobre a qual os sujeitos, então 
tocados em suas emoções e sensibilidades, constroem suas realizações. Nos 
discursos sensíveis divulgados pela instituição, a importância da estética reside 
na pluralidade de sentidos e leituras, possibilitando diversas relações de efeito 
em seus interlocutores.

 O sensível permite que conhecimentos dependentes exclusivamente 
da experiência sejam acessados por meio da afetividade. O discurso de caráter 
identitário não é suficiente para sustentar o sujeito ou grupos específicos. Na 
visão de Guimarães, termos, imagens e enunciados possibilitam-nos ver e dizer 
sobre um determinado espaço, impondo-se como verdades que, repetidas, 
produzem coerência. Dessa maneira, até onde fomos conduzidos por nossas 
leituras, interpretamos que o discurso referente ao patrimônio cultural cuiabano 
propalado pela Fundação Cultural não existiu enquanto essência, tampouco 
como elemento fundador inscrito no passado, tendo se revelado como um 
sopro. Para a população, uma bela narrativa para confortá-la diante das perdas. 
Para os governantes, instrumento de poder.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
URBANO DE CUIABÁ: ECONOMIA CRIATIVA 

COMO PONTO DE SUSTENTAÇÃO

Nathalia de Pinho Markus

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a busca pela 
recuperação econômica europeia, os países periféricos passaram a receber 
recomendações para se espelharem na trajetória dos países já industrializados. 
A importação de modelos dos países centrais pelos países periféricos, 
principalmente os países que apostaram na industrialização, pôde resultar em 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), entretanto, esse crescimento 
não foi suficiente para garantir o desenvolvimento (ROJAS, 2004).

O crescimento acompanhado de uma persistente desigualda-
de social fez com que a América Latina passasse a contestar o conhe-
cimento universalista sobre o desenvolvimento imposto pelos países 
já industrializados (MILANI, 2004; ROJAS, 2004). Sendo assim, no 
final do século XX a urgência de novos modelos de desenvolvimen-
to que atendessem as necessidades específicas dos países, fez com que 
surgisse, dentre outros modelos, a teoria do desenvolvimento endógeno, 
processo que possui enfoque territorial, condicionado aos entornos insti-
tucionais e culturais.

Seguindo tendência de se compreender o desenvolvimento além 
do crescimento econômico, considerando as dimensões sociais, políticas, 
ambientais e, particularmente, culturais, desponta, já no séc. XXI, a 
economia criativa (EC). Então, o marco teórico escolhido para sustentar 
o desenvolvimento urbano de Cuiabá foi o da economia criativa, que, em 
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detrimento do modelo industrial tradicional, vem sendo concebida como 
uma nova possibilidade para o desenvolvimento.

Discutir sobre a urbanização e o desenvolvimento de Cuiabá e propor 
intervenções tornam necessária a retomada da trajetória socioeconômica do 
município, tendo em conta o processo de modernização e o momento em 
que foi debatido o processo de desenvolvimento da cidade. A modernização 
pode ser conceituada de três modos, de acordo com Jaques Le Goff (2003): 

“modernização equilibrada”, “modernização conflitual” e “modernização 
por tentativas”.

A “modernização equilibrada” não gera conflitos entre o “antigo” e 
o “moderno” nem traz danos para a cultura. Já a “modernização conflitual”, 
como o próprio nome sugere, implica o estabelecimento de conflitos entre 
o par antigo/moderno, podendo gerar danos para a identidade cultural 
local. Por fim, a “modernização por tentativas” busca o equilíbrio, tal 
qual na “modernização equilibrada”, só que depois de inúmeras tentativas 
parciais para encontrá-lo.

Quanto a economia criativa, tal como denota sua designação, tem 
como base a criatividade, entrelaçada à cultura, à economia e às tecnologias, 
e gera produtos e serviços criativos que possuam tanto valor cultural quanto 
valor de mercado, bem como renda e   empregos, promovendo, pois, um 
desenvolvimento marcado pela inclusão social e por uma maior diversidade 
cultural (UNCTAD, 2010).

No Brasil, a economia criativa começou a adquirir importância e 
ser pauta para discussão após a realização da conferência da United Nations 
Conference on Trade Develop (UNCTAD), em São Paulo, no ano de 2004, 
na qual se tratou do potencial da economia criativa. A repercussão do 
tema no evento culminou na criação, em 2011, da Secretaria de Economia 
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Criativa pelo Ministério da Cultura, com um plano de ação para o período 
de 2011 a 2014.

Pioneira no campo da pesquisa e das políticas públicas, a secretaria 
foi fundamental para apoiar essa economia no país, que, aliás, ganhou maior 
visibilidade depois disso. Tanto que, em 2014, o estado de Mato Grosso 
passou a contar com um programa de desenvolvimento de economia criativa.

Desenvolvimento econômico urbano de Cuiabá

Cuiabá, cidade colonial do século XVIII, teve uma trajetória fundada 
em períodos econômicos alternativos, com suas principais produções 
voltadas para a exportação (BORGES, 2001). Esses períodos podem ser 
divididos em três fases: a da mineração, com a extração do ouro e do 
diamante; a fase do extrativismo e da pecuária; e a do agronegócio.

Em 1719 surgiu o arraial do Bom Jesus de Cuiabá, atual Cuiabá, 
como consequência de um movimento imigratório decorrente da descoberta 
do ouro na região, cuja exploração teve início em torno de 1720 (SIQUEIRA, 
2002). Com o aparecimento do pequeno vilarejo teve início o período da 
extração mineral do ouro que se tornara o principal produto na economia 
cuiabana, mas cuja exploração entrou em declínio na primeira metade 
do século XIX, característico do ouro de aluvião, o encontrado na região.

Esse enfraquecimento resultou em uma estagnação econômica, o 
que, como Fernando Borges (2001) aponta, suscitou o desenvolvimento 
de algumas atividades voltadas para o mercado interno, como a pecuária 
e a produção de açúcar, dentre outros alimentos, bem como o comércio 
com outras partes do território brasileiro. No entanto, no início dos anos 
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de 1800, Mato Grosso passou a apresentar dificuldades de integração com 
os centros mais dinâmicos, o que trazia prejuízos a sua economia.

Foi somente com o Tratado de Aliança, Comércio, Navegação e 
Extradição entre o Brasil e a República do Paraguai, em 1856, que essa 
dificuldade foi superada, de modo que, após várias tentativas de abrir o 
comércio por vias fluviais, o Brasil obteve êxito. Isso na opinião de Elizabeth 
Siqueira (2002), representou a redefinição da mato-grossense, permitindo 
o comércio internacional principalmente com os países vizinhos do Prata.

Com a abertura comercial advinda do tratado, Mato Grosso 
vivenciou uma fase interessante, apresentando um ligeiro período de 
expansão, porém a medida não trouxe vantagens para o Paraguai, que 
era considerado altamente industrializado (SIQUEIRA, 2002). Então, 
conflitos se instalaram entre o país e o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que 
se uniram e formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai, culminando 
em uma guerra que se estendeu de dezembro de 1864 até março de 1870.

O advento da guerra acarretou o bloqueio da navegação pelo rio 
Paraguai, pondo fim ao comércio externo que se havia estabelecido e desor-
ganizando a economia da região, que por pouco tempo contou com a abertura 
comercial. O quadro econômico decorrente foi de dependência exógena para 
acumulação de excedente devido a dificuldades de produção e escoamento, 
além do endividamento público pelos esforços de guerra e de manutenção 
das condições mínimas de vida na província (FARIA et al., 2015).

Terminada a Guerra do Paraguai, a navegação pelo rio Paraguai 
foi novamente liberada, e a economia mato-grossense foi reaberta ao 
exterior, inaugurando uma nova fase de ampla abertura econômica.  Para 
Tereza Higa (2005), isso estimulou a entrada de capital internacional e 
investimentos por parte dos moradores da província, ocasionando uma 
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onda de progresso e a vinda de mais imigrantes para as cidades portuárias 
de Corumbá, Cáceres e Cuiabá.

Isso impulsionou o segundo período econômico de Cuiabá, que 
se iniciou por volta do ano 1870 com o desenvolvimento da economia 
voltada para o mercado externo (BORGES, 2001). Nesse período, Cuiabá 
só sobreviveu por causa do extrativismo vegetal e da pecuária extensiva 
desenvolvida no Estado, o que, aliás, propiciou a interrupção da estagnação 
produtiva que assolava Mato Grosso.

Esse período dividiu-se, ainda, conforme analisa Borges (2001), 
em três fases: a primeira, de 1870 a 1890, com pequenos movimentos de 
exportação; a segunda, de 1890 a 1914, com o predomínio dos produtos 
extrativos, como a borracha e a erva-mate da empresa Mate Laranjeira; 
e a terceira fase, de 1914 a 1930, com a preponderância dos produtos 
originários da pecuária. Esta última fase foi tão importante, que em 1920 
o estado de Mato Grosso chegou a apresentar o quarto maior rebanho 
bovino do Brasil.

Concomitante à extração vegetal e à expansão da pecuária, outras 
atividades econômicas foram desenvolvidas, como a produção de açúcar, 
concentrada ao longo do rio Cuiabá, cuja maior importância foi alcançada 
entre os anos de 1890 e 1950, e um surto de exploração de diamantes. 
Portanto, na primeira metade do século XX ocorreram o desenvolvimento 
comercial, a continuidade da colonização e a expansão agropecuária 
(HIGA, 2005, p. 31).

Já entre os anos de 1900 e 1906, aconteceu a melhoria do sistema 
de comunicação do Estado, possibilitada pelas instalações de telégrafos, 
pelo interior de Mato Grosso, por Cândido Mariano da Silva Rondon 
(SIQUEIRA, 2002), iniciativa que fez parte do processo de colonização. 



345

Cuiabá 300 anos 

Com base no exposto, verificamos que muitos foram os fatores que 
contribuíram para a produção do espaço urbano cuiabano no início do 
século XX, com destaque para o desenvolvimento comercial, a continuidade 
da colonização e a expansão agropecuária.

Em 1930 começou o governo de Getúlio Vargas em meio à crise do 
café, na época, principal produto da economia brasileira, e as economias 
fortemente dependentes da exportação sofreram forte retração na demanda 
por  seus produtos, como se deu em Mato Grosso (FARIA et al., 2015, p. 
341). Isso se refletiu no desenvolvimento urbano de Cuiabá, que enfrentou 
dificuldades decorrentes da perda de mercado no cenário internacional e 
do declínio das usinas açucareiras em razão da política dos revolucionários 
de 1930, contrários ao poder oligárquico (CUIABÁ, 2010, p. 23). Diante 
desses acontecimentos, Cuiabá passou novamente por um período de 
estagnação econômica.

Em face desse cenário, diferentes estratégias políticas e econômicas 
de cunho nacionalista foram adotadas para estimular o crescimento do país, 
que buscava o desenvolvimento industrial. Nesse processo, um novo papel 
foi conferido a Mato Grosso, o de produtor de alimento e de absorção de 
mão de obra excedente de outras regiões do Brasil (HIGA, 2005, p. 54). 
Nessa situação, ganhou força o avanço sobre as terras mato-grossenses, e 
o Estado foi contemplado com o programa “Marcha para o Oeste”.

Esse processo deveria resultar na interiorização da população, 
bem como na diversificação e elevação da produção agrícola mediante 
a exploração de regiões antes desbravadas. Nesses termos, foi a política 
estadual de colonização da era Vargas, a “Marcha para o Oeste”, iniciada na 
década de 1940, que permitiu a continuidade do processo de colonização, 
impulsionando a agropecuária na primeira metade do século XX.
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Foi nesse período, da interventoria de Júlio Müller que houve 
atuação efetiva do poder público no meio urbano, que Cuiabá retomou seu 
crescimento e que a cidade adquiriu feição de capital, tornando-se palco 
de uma série de obras implementadas pelo governante do Estado, cuja meta 
principal era urbanizá-la (JUCÁ, 1998).

Nesse processo de integração do Brasil com a interiorização do 
país, as terras deveriam ser ocupadas, e assim ocorreu, como pode ser 
constatado em Alexandre Faria et al. (2015) ao afirmarem que o mercado 
de terras foi dinâmico de 1950 até 1970. Os autores acrescentam que esse 
processo de ocupação exógena à região talvez tivesse objetivos modernizantes 
e progressistas para acabar com os “espaços vazios”, rompendo com o 
isolamento e o atraso ali detectados (FARIA et al., 2015, p. 343).

Gislaene Moreno (2002, p. 140) pontua que foi depois do período 
de crise na exportação, insuficiente crescimento do setor agrícola e de 
deficiência estrutural no setor industrial que mudanças significativas 
passaram a ser efetivadas em busca da modernização na agricultura. O 
processo se iniciou na década de 1950, com a introdução de políticas 
de modernização tecnológica e com o avanço da fronteira agrícola após 
a década de 1960, quando novas áreas agrícolas foram incorporadas no 
mercado nacional.

Somaram-se a esses fatos a utilização de novas terras, a melhoria na 
rede de comunicação, o aumento do contingente de migrantes somando 
maior força de trabalho, “[...] um novo capítulo começava a ser escrito. ” 
(FARIA et al., 2015, p. 345). De fato, nesta década, consolidavam-se as 
bases infraestruturais que proporcionariam o estabelecimento de uma 
nova fase na economia mato-grossense, fundamentalmente agropecuária.
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Esse novo capítulo a ser escrito na história de Cuiabá demarcou 
o terceiro período econômico de Cuiabá, o do agronegócio. A década 
de 1970 tornou-se a referência principal das mudanças econômicas em 
Mato Grosso, como nunca antes, com vistas à modernização (OLIVEIRA; 
MARTA, 2011). Houve uma revolução no campo, rompendo-se com os 
velhos padrões da economia.

Nesse ambiente de transformações tiveram destaque a implantação 
de grandes eixos rodoviários, com a construção de rodovias federais 
que interligaram Cuiabá com o resto do Brasil; a melhoria das redes de 
comunicação; a expansão e a mecanização agrícola; e o desenvolvimento 
industrial, em especial a agroindústria (MORENO; HIGA, 2005). Tudo 
isso se tornou possível com a implementação das políticas de integração 
nacional e de incentivo ao desenvolvimento regional1, por meio das quais 
Mato Grosso se tornou uma “terra de oportunidades” e Cuiabá passou 
a ter papel estratégico no projeto de integração nacional da Amazônia 
(CUIABÁ, 2010).

Ainda na década de 1970, precisamente em 1977, o Estado foi divido 
em suas porções Norte e Sul, passando a ser designado, respectivamente, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No livro “Esperando o Trem” (2005), 
de Fernando Tadeu de Miranda Borges, os relatos dos vários entrevistados 
são reveladores de que grande parte da população era contra essa divisão; 
poucos eram os otimistas. No entanto, Mato Grosso, conseguiu vivenciar 

1  Na década de 1970 foram instaurados planos militares de ocupação e integração terri-
torial, como o Plano de Integração Nacional (PIN), o Programa de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (PRODOESTE), e os programas de produção: Programa de Polos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLOAMAZÔNIA), Programa para 
o Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO), Programa Integrado de Desen-
volvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), Programa de Incentivo à 
Produção de Borracha Natural (PROBOR) (FARIA et al., 2015).
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um crescimento econômico sem precedentes, mesmo que não houvesse 
planejamento para orientar estados e dos recursos para arcar com esta divisão, 
surpreendendo os mais otimistas prognósticos (OLIVEIRA; MARTA, p. 30).

Isso porque, conforme Moreno (2005, p. 141) nos mostra, o 
processo de ocupação seguiu forte, possibilitado e orientado pelos programas 
federais de desenvolvimento regional e incentivos fiscais e de financiamentos 
pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)2. Esses 
projetos deram suporte à incorporação de novas áreas no processo produtivo 
nacional e à expansão agropecuária empresarial, atendendo a demanda de 
matéria-prima e alimento, tanto para o mercado interno quanto para o 
externo, e objetivando estimular a exportação das commodities.

O cultivo de soja teve início no final da década de 1970 e expandiu-
se por quase todo o Cerrado, viabilizado pelas políticas de incentivo dos 
programas de desenvolvimento e pelo processo social advindo da cultura 
dos migrantes, com sua forma de apropriação e uso da terra e sua mão 
de obra qualificada para o trabalho agrícola mecanizado (MORENO, 
2005). À época, “Cuiabá, enquanto capital de Mato Grosso, rapidamente 
despontou como centro de captação e distribuição de recursos para 
as áreas agricultáveis e as de expansão da bovinocultura no Estado de 
Mato Grosso.” (CUIABÁ, 2009, p. 35).

Nesse processo expansionista, outras commodities foram implemen-
tadas no Estado, com destaque para a do milho e a do algodão, que, aliás, 
se tornaram as principais do Estado, tendo na década de 1990 com os 
incentivos fiscais para a redução dos custos de produção:

2  Criada com a função de coordenar a ação federal dessa região, baseava-se em três ações 
principais, das quais a de aplicação de políticas de incentivos fiscais, visando estimular 
investimento na região pelo empresariado (MORENO, 2005, p. 37-38).
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[...] garantindo maior acumulação de capital, além 
da oferta de melhores sementes, que propiciaram a 
inserção de biotecnologia, com impactos diretos na 
produtividade agrícola. A produção agrícola mato-
grossense inicia um período de rápida absorção de 
novas terras e de elevação da tecnificação, com aporte 
de maquinário, agroquímicos e biotecnologia. (FARIA 
et al., 2015, p. 367-368).

Na administração do segundo governador pós-divisão do Estado 
e primeiro eleito por voto, Júlio Campos, Mato Grosso teve sua política 
centrada no binômio estrada-energia, voltado a acelerar o processo de 
colonização da região Norte e transformar Mato Grosso no ‘celeiro agrícola 
do Brasil’. Siqueira (2002) menciona que foram os migrantes a base dessa 
meta, personagens principais da expansão de atividades madeireiras e 
agrícolas, principalmente a monocultura da soja.

Pode-se notar a importância do agronegócio no Estado por meio do 
seu Produto Interno Bruto (PIB), que desde meados dos anos 1990 passou a 
crescer em maior escala comparativamente ao crescimento apresentado pela 
maioria dos estados brasileiros nesse mesmo quesito. Desse modo, impulsionou 
o agronegócio empresarial, do qual se tornou expressivo representante.

Nesse cenário, a expansão do PIB estadual foi indicada por uma 
taxa anual de 11,4% para o período de 1990 a 2010, sobre uma taxa anual 
de 6,3% do PIB nacional no mesmo período. No conjunto, a agropecuária 
cresceu a uma taxa de 16,3%, respondendo por cerca de 20,0% do PIB em 
2010 contra os 12,0% atingidos em 1990 (FARIA et al., 2015).

Conforme dados do IBGE (2013 apud FARIA et al., 2015, p. 369-
70), ocorreu, ainda, uma expansão acima de oito pontos percentuais da 
área da produção agrícola das três principais commodities de Mato Grosso 
entre os anos de 1990 e 2011. Em consequência, a produção também se 
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ampliou, todos os grãos tiveram acréscimo em suas taxas de crescimento, 
chegando a superar aquele crescimento obtido na incorporação de terras. 
Isso posto, houve o aumento da produtividade agrícola decorrente da 
incorporação de novas tecnologias. Essas informações encontram-se 
expressas na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Taxa geométrica de crescimento anual da área, da produção e do 
valor da produção das principais culturas temporárias de Mato Grosso,  

1990-2011

Safras Algodão Milho Soja

Área² +13,8% +9,8% +8,2%

Produção +20,7% +13,0% +9,7%

Valor da 
produção

+25,5% +15,17% +14,2%

Nota (1): Construção da autora.
Nota (2): Área em hectares e valor da produção em R$ 1000,00 a preço de 

dezembro/2011 deflaciono pelo IGP-DI.

Ademais, foram bons os resultados referentes aos preços relativos 
das principais commodities, uma vez que a taxa de crescimento do valor da 
produção desses produtos apresentou um crescimento superior à taxa de 
produção, significando que os preços dessas culturas tinham se elevado. A 
soja, por exemplo, atingiu uma taxa de expansão em sua produção de 9,7% 
contra 14,2% de incremento no valor da produção, o que demonstra que 
a agricultura em Mato Grosso alcançou elevados índices de produtividade 
e intensa capitalização, consolidando-se como produtor de commodities.

Com base nos dados apresentados pelo IBGE (2019), verifica-se que 
esse cenário perdurou até então com o crescimento médio do agronegócio 
no território mato-grossense, entre 2008 e 2015, em 14%, representando, 
em média, quase 20% do PIB do Estado.
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O avanço da atividade agrícola foi acompanhado de um processo 
de mecanização agrícola, que implicou uma redução da demanda de mão 
de obra no campo, acarretando uma onda de êxodo rural que resultou na 
ida de muitas pessoas para a capital. Por conseguinte, Cuiabá apresentou 
taxas de crescimento urbano excepcionais, acima de 50% desde 1970, 
chegando a taxas que variaram de 100% a 250% entre os anos de 1980 e 
1991 (VILARINHO NETO, 2005, p. 127).

A capital passou a se destacar nos setores terciário e secundário, 
enquanto o Estado se destacava na agropecuária, pois, como afirma Moreno 
(2005), um intenso processo de urbanização exige uma gama de serviços que 
acabam sendo inseridos nos maiores centros. Logo, Cuiabá assumiu o papel 
de prestadora de serviços para todo o Estado e, até, para alguns municípios 
de outros Estados, tornando-se “pólo de desenvolvimento”, consolidando-
se como metrópole regional (MORENO; HIGA, 2005, p. 131).

E assim, o, Cuiabá manteve ao longo do século XXI seu papel 
de prestadora de serviços. O terceiro setor representou mais de 70% 
do PIB do município entre os anos de 2012 a 2016, elevando Cuiabá à 
primeira colocação no ranking dos Estados em todos os anos analisados. 
Em contrapartida, o setor agropecuário foi o menos significativo da capital, 
não chegando a representar nem 1% do PIB. São essas informações que 
se encontram reunidas na Tabela 2 a seguir:
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Tabela 2 – Produto Interno Bruto do município de Cuiabá por setor, 2012- 
2016 (em mil reais)

2012 2013 2014 2015 2016

Valor adicionado bruto 
da agropecuária

33.269 31.026 44.367 39.684,57 39.208,09

Valor adicionado bruto 
da indústria

2.533.370 3.247.887 3667527,94 3.619.229,11 3.249.073,59

Valor adicionado bruto 
dos serviços

8.585.574 8.852.369 11.060.723,21 11.800.140,78 12.366.233,95

% serviços / total do 
PIB 76,99% 72,97% 74,87% 74,87% 76,33%

Fonte: IBGE, (2019)

Nota: Construção da autora.

Os dados expressos demonstram que o Estado é agrícola e a 
capital é prestadora de serviços, com isso intentando atender a demanda 
das atividades agrícolas e pecuárias de todo o Estado, processo existente 
desde as últimas décadas do século XX. Nessa perspectiva, a capital tem 
seu processo de modernização diretamente vinculado com a inserção do 
agronegócio em Mato Grosso.

Modernização e projetos de desenvolvimento na trajetória 
urbana de Cuiabá

Na segunda metade do século XX a ideia de “modernização” chegou 
aos países subdesenvolvidos, os “antigos” defensores das tradições, em 
contraponto aos “modernos”, que se pronunciam pela “inovação” (LE 
GOFF, 2003). Porém, há que se tomar cuidado com a modernização, pois 
num mundo em que “[...] normalidade invoca referência aos antigos [...] 
[e] [...] exceção procede direta ou indiretamente do estrangeiro [...]”, a 
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modernidade não opera como criação e sim como “aculturação ou transição, 
entre o arcaico e o importado” (LE GOFF, 2003, p. 192).

Para Le Goff (2003) existem três processos de modernização: o 
primeiro é o da modernização equilibrada, em cujo processo há “conservação 
dos valores próprios”, sem a destruição do “antigo”, tal como foi no Japão. 
O segundo é o da modernização por tentativas, em que se busca conciliar 
o “moderno” e o “antigo” mediante tentativas parciais, sem pretender um 
equilíbrio geral.

O terceiro tipo é o da modernização conflitual, na qual o “moderno” 
atinge apenas uma parte da sociedade, criando conflitos graves com as 
tradições, gerando problemas de identidade cultural, causando um “choque 
com o exterior”. Este processo pode ser identificado na maioria dos países 
mulçumanos (LE GOFF, 2003) e, como posteriormente poderemos perceber, 
se encaixa na realidade cuiabana também.

Sobre a modernização ocorrida em Cuiabá, verificamos que sem-
pre se esperou empreendê-la na cidade, inserindo-a no movimento na-
cional e internacional de modernização, independente das possíveis 
consequências. E assim, no século XX a capital mato-grossense buscou 
transformar-se de forma material no cotidiano da cidade para que o 
progresso chegasse, juntamente com sua modernização, sem preocupa-
ção com os possíveis transtornos que poderiam advir. (BORGES, 2005,  
p. 169).

As primeiras obras de modernização de Cuiabá ocorreram a partir 
do final dos anos 1930, majoritariamente durante o governo do presidente 
Getúlio Vargas (1930-1945), concomitante ao processo de ocupação dos 

“espaços vazios” promovidos pela Marcha para o Oeste. As obras de expansão 
se concentraram em torno da avenida que recebeu nome de Presidente 
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Getúlio Vargas e que foi e continua sendo uma das grandes artérias urbanas 
da cidade, tendo sido erguidas em seus domínios importantes construções 
modernas, como o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, o colégio Liceu 
Cuiabano, a Residência dos Governadores e prédios de repartições públicas 
(SIQUEIRA, 2002, p. 188).

O processo ocorrido, até então, de acordo com as classificações 
de Le Goff, parece ter sido o de modernização equilibrada, como atesta 
Brandão (1997, p. 79) ao informar que, nessa fase, “O ‘novo’ é acrescido 
ao ‘antigo’; é o que podemos chamar de um crescimento sem ruptura 
tanto a nível espacial como simbólico. ”. Manteve-se, pois, sintonia entre 
o antigo e a nova arquitetura, não tendo ocorrido o que a autor chama 
de “necessária destruição”, tal qual nos grandes centros que passaram por 
processos de substituição implicando destruição.

A urbanização e a modernização são impulsionadas pelo crescimento 
populacional, e, após o primeiro momento, com a Marcha para o Oeste, 
já na segunda metade da década de 1960, instalou-se um movimento mais 
intenso de migrantes, dessa vez motivado pela inserção de Mato Grosso 
no processo de expansão do capitalismo brasileiro em direção à Amazônia. 
Nesse período, Cuiabá vivenciou expressivo crescimento populacional e 
ampliou o espaço urbano, chegando ao ápice na década de 1980, quando 
a cidade apresentou as mais altas taxas de crescimento populacional de 
sua história, de 136,25%, e teve expandido o seu sítio urbano, bem como 
mudada a sua paisagem urbana. (VILARINHO NETO, 2005, p. 130).

Em face dessas transformações, a cidade passou a apresentar pro-
blemas na questão fundiária, haja vista não estar preparada para acolher 
aquele contingente migratório. Quanto ao problema da infraestrutura, 
algumas medidas foram tomadas. Siqueira (2002) salienta que, com base 
na política de binômio estrada-energia do governo estadual, grande parte 
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dos recursos dos Estados foram aplicados na melhoria de rodovias e do 
fornecimento de energia, mas em ambos os casos os serviços deixaram a 
desejar em termos tanto de qualidade quanto de quantidade.

Um segundo momento da modernização de Cuiabá pode ser 
identificado ainda em 1968, quando foi derrubada a antiga Catedral do 
Senhor Bom Jesus, na opinião de muitos, traumática, inesperada e violenta 
(BORGES, 2005). E, pós-divisão do Estado, fortaleceu-se o discurso de 
modernização e de urgência do progresso, pois, devido às dificuldades, 
o desafio posto foi “[...] transformar a cidade de passado colonial numa 
‘nova capital’, moderna e digna de representar um ‘novo Estado’ [...] o que 
fatalmente incidiria sobre a revitalização/restauração da sua materialidade. 

” (BORGES; AMEDI, 2014, p. 105).

Por conseguinte, Cuiabá viu acelerado o processo de verticalização 
da cidade, com a construção de prédios públicos, de novas avenidas e de 
novos bairros. Acerca destes últimos, suas obras, como explicam Borges e 
Amedi (2014), responderam à necessidade de alocar a população advinda dos 
projetos migratórios, a exemplo do Centro Político Administrativo (CPA 
I). Os autores acrescentam que, com a potencialização do seu processo de 
crescimento na década de 1980, Cuiabá vivenciou

[...] a mudança na centralidade do poder, os loteamen-
tos irregulares e a favelização, a especulação imobiliária 
e a demanda por serviços públicos, como saneamento 
básico e transporte, compuseram um caldo de deman-
das e dilemas para a capital de Mato Grosso. Aquela 
cidade com traços coloniais já não era a mesma. A fo-
tografia e os relatos apontavam para um espaço urbano 
em metamorfose: edifícios, avenidas largas e favelas 
mudavam drasticamente a feição da cidade. (p. 120).
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Em vista disso, um preço foi pago pela tão desejada modernização, 
junto com ela houve problemas de moradia, transporte, saúde pública, 
instaurando um ‘caos’ na cidade (BORGES; AMADI, 2014). Diante do 
exposto, temos que, nesse segundo momento, contrariamente ao que 
vinha acontecendo, Cuiabá foi submetida a um processo de modernização 
conflitual, com a emergência de conflitos e problemas de identidade cultural, 
decorrentes da destruição do velho para garantir espaço ao novo, tendo 
sido esse o “preço pago” pelos cuiabanos. (BRANDÃO, 1997).

Isso nos conduz a pensar que o planejamento de Cuiabá foi 
praticamente nulo até o ano de 1992, pois as políticas públicas, até metade 
dos anos 1970, eram voltadas quase sempre para a ampliação do sistema 
viário (CUIABÁ, 2014) e, no final da década de 1980, para o processo 
de ocupação do território, com a transferência de terras devolutas e de 
áreas florestais para empreendimentos particulares ou para assentamentos 
familiares. (FARIA, 2015, p. 364).

Somente em 1984 em meio aos problemas advindos do crescimen-
to desordenado da cidade, que gerou as mais diversas demandas, que 
movimentos emblemáticos ocorreram, no sentido de planejar Cuiabá, o 
processo de tombamento de seu Centro Histórico e a preparação do seu 
Plano Diretor (BORGES; AMEDI, 2014, p. 121). Então, no ano seguinte, 
com o objetivo de pensar o planejamento urbano de Cuiabá, foi criado o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano (IPDU), ao qual foi desig-
nado a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

As diretrizes básicas do plano foram elaboradas em 1990, de cujo 
processo participaram técnicos de diversas áreas da Prefeitura de Cuiabá, 
além de professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Os 
trabalhos foram concluídos em dezembro de 1992, quando foi aprovado o 
primeiro Plano Diretor de Cuiabá. Então, após ser revisado, consolidou-se em 
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2007 por meio da Lei Complementar n. 150, passando a ser denominado 
Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico (PDDE), sob a gestão do 
prefeito Wilson Santos. (CUIABÁ, 2014).

O PDDE foi programado para ser utilizado na orientação das ações 
dos agentes públicos e privados que visem garantir satisfação na utilização 
dos serviços públicos, sendo estabelecido sete eixos estratégicos de atuação 
para o seu desenvolvimento3. Dentre as 30 diretrizes específicas do plano, 
nota-se que três que se relacionam com a economia criativa, sendo elas: 
Educação; Recreação e Lazer; e Cultura e Patrimônio Histórico, este que 
conta com ações como elaborar e implantar o Plano Setorial de Cultura 
e de proteção e preservação do patrimônio histórico. (CUIABÁ, 2007).

Desde o primeiro Plano Diretor, diversos planos e projetos mu-
nicipais e estaduais para o desenvolvimento de Cuiabá foram propostos, 
como a Agenda Mato Grosso mais Forte; o Plano de Desenvolvimento 
(MT+20); os planos plurianuais, entre outros. Mais recentemente, no ano 
de 2013, apresentou-se um plano de longo prazo, o Plano Estratégico 
Cuiabá 2013-2023, no qual foi traçado um mapa estratégico para a cidade, 
destacando-se como fundamental o fortalecimento da cultura cuiabana. 
(CUIABÁ, 2013, p. 32).

Mas, mesmo com tantos planos diversos, problemas ainda existem o 
que pode ser observado em notícias com reclamações quanto à mobilidade 
urbana, “Com crescimento desordenado, Cuiabá possui bairros distantes 
do centro da cidade, o que prejudica o ir e vir dos moradores.” (GLOBO, 
2015); reclamações quanto à falta de árvores na cidade “[...] Cuiabá já 

3  Os sete eixos estratégicos são: sistema viário, questão ambiental, questão fundiária e 
habitacional, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, grandes projetos 
e modernização institucional (CUIABÁ, 2007).



358

Projeto Ouro & Mel

fora considerada “Cidade Verde”. Hoje é conhecida como a frigideira do 
mundo! ” (DIÁRIO DE CUIABÁ, 17 dez. 2000).

Essas situações de conflito decorrentes da modernização de Cuiabá 
são denotativas de descaso pela cidade, que, no entanto, ainda tem chances 
de se tornar um lugar mais agradável, tal qual era antes, e não mais um 

“lugar impessoal”. Para que isso se efetive, é preciso que algumas medidas 
sejam tomadas, como declarado por Sebastião de Carvalho em matéria 
publicada no Diário de Cuiabá (14 abr. 2012):

[...] a ignorância, o desconhecimento da realidade 
ecológica, a ganância e a falta de amor à cidade e de 
civismo pode transformar um local, originalmente pa-
radisíaco, em ambiente de caos urbano, de inchamento 
populacional ao invés de crescimento ordenado, enfim 
tornar uma cidade infernal e infeliz para se viver. [...] 
estabelecer um modus vivendi mais agradável que o 
atual e o que poderá vir a ser.

Por se tratar de um processo que, de acordo com a modernização 
conflitual de Le Goff, apresenta conflito com as tradições antigas, há 
um sentimento de saudosismo com a Cuiabá que “[...] deixa de ser a 
cidade setecentista do oeste brasileiro para ser qualquer outra cidade-pólo 
prestadora de serviços que demandam as atividades da soja, do boi e do 
ouro. ” (BORGES; AMEDI, 2014, p. 97). Nesse contexto, a economia 
criativa emerge como uma alternativa ao mobilizar o gigantesco potencial 
cultural da cidade, bem como o seu capital humano e social, deixando de 
ser apenas uma prestadora de serviços para o agronegócio.
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Economia criativa e desenvolvimento socioeconômico de Cuiabá

Para propor a economia criativa como estratégia de desenvolvimento, 
é preciso primeiro compreender o que é desenvolvimento, cuja questão 
principal é promover a elevação do bem-estar da sociedade por meio da 
promoção de políticas de intensificação da distribuição de renda (FUR-
TADO, 2000). Em outras palavras, o objetivo principal o desenvolvimento 
é a melhoria da qualidade de vida de toda a população e não apenas dos 
indicadores econômicos quantitativos.

Não existe um único modelo de desenvolvimento, que varia de 
acordo com o contexto histórico, político e social de cada país, município 
ou sociedade, cujas especificidades, aliás, devem essencialmente ser conhe-
cidas para daí se passar à elaboração das políticas a serem propostas, tal 
como entende Antônio Barquero (2001) em sua teoria sobre desenvol-
vimento endógeno.

No entendimento de Vidigal (2015), em um cenário de crise 
dos modelos econômicos tradicionais, desde a Grande Depressão de 
1929, há que se construir um novo padrão de desenvolvimento, sendo a 
criatividade o ativo estratégico. Essa informação encontra respaldo na 
afirmação de Furtado (1978 apud BRASIL, 2011): “[...] quaisquer que 
sejam as antinomias que se apresentem entre as visões da história que 
emergem em uma sociedade, o processo de mudança social que chamamos 
desenvolvimento adquire certa nitidez quando o relacionamos com a ideia 
de criatividade. ”.

Nesses termos, a construção de um novo desenvolvimento requer 
a construção de uma nova mentalidade econômica e um olhar para a 
realidade local, que, juntamente com a criatividade, pode ser encontrado 
na economia criativa. Por sua vez, tal mentalidade pode ser percebida pela 
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diferença entre o pensamento da economia tradicional “taylorista” e a 
economia criativa (BRASIL, 2001), como expresso no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Economia tradicional versus Economia criativa

Economia tradicional 
“Taylorista”

Economia criativa

Escassez Abundância

Exploração dos recursos 
humanos e naturais

Sustentabilidade social

Marginalização dos indivíduos e 
comunidade

Inclusão produtiva

Nota: Construção da autora.

E assim, a economia criativa é caracterizada pela abundância, 
pois o insumo principal, a criatividade, se renova inesgotavelmente com 
o uso, além de prezar pela sustentabilidade e inclusão social, concebidos 
como fatores imprescindíveis para o desenvolvimento local e regional, 
contradizendo o pensamento de exclusividade e exploração anteriormente 
praticado pela economia tradicional “taylorista” (BRASIL, 2011).  A inclusão 
social daria pela inserção de jovens e mulheres, muitas vezes excluídos do 
trabalho, e que desempenham atividades criativas (artesanato, dança, etc.) 
de forma informal.

Antes de existir o termo economia criativa, falava-se em indústrias 
criativas, cujo conceito surgiu em 1994 do projeto Creative Nations, 
desenvolvido na Austrália, que valorizava o trabalho criativo e as nova 
tecnologias.  Porém, foi no Reino Unido, em 1997, durante o governo 
de Tony Blair, que o conceito ganhou força e as indústrias criativas 
foram identificadas como um setor da economia, reconhecendo-se a 
necessidade de políticas públicas que incentivassem esse setor. (MIGUEZ, 
2011; REIS, 2008).
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Ainda não há um consenso quanto à definição do termo, entre-
tanto todas as definições existentes apresentam criatividade em seu cerne 
(UNCTAD, 2010). Na compreensão de Reis (2008, p. 24, grifo da autora), 
economia criativa são os “[...] setores e processos que têm como insumo a 
criatividade, em especial a cultura, para gerar localmente e distribuir glo-
balmente bens e serviços com valor simbólico e econômico. ”, de tal forma 
que a criatividade é mobilizada para gerar riqueza econômica e também 
cultural e social, valorizando o capital humano e social interno, como 
defendido pelo desenvolvimento endógeno.

O setor criativo vai além dos setores tipicamente culturais, apesar de 
lhes dar especial valor, abrangendo atividades relacionadas a novas mídias, 
novas tecnologias, como os softwares. Sem isso a dinâmica da economia 
criativa, que inclui desde a criação, passando pela produção e distribuição, 
até a circulação, difusão e consumo de produtos, seria inviabilizada, uma 
vez que essas atividades dão suporte aos conteúdos culturais, possibilitando 
o surgimento de novos modelos de produção e distribuição dos recursos.

Dito isso, a economia criativa pode ser o substrato do desenvol-
vimento para este século, pois, além de ter em sua essência a criatividade, 
apresenta uma nova mentalidade econômica, na qual propõe novos mo-
delos de negócios com inclusão social, visando o bem-estar da população 
e reconhecendo o valor da cultura.

Segundo a UNCTAD (2010), o papel dos governos é essencial na 
formulação de políticas que estimulem o desenvolvimento dos setores 
criativos capazes de torná-los competitivos e sustentáveis. Nesse sentido, 
devem colocar em prática mecanismos eficazes para articular políticas 
de inclusão social que gerem emprego e renda, escolhendo medidas que 
estimulem a criatividade, a capacidade criativa e a inovação.
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Há que se ressaltar, também, nesse modelo inovador, a componente 
transversalidade, pois para o surgimento de um produto criativo diversos 
setores são envolvidos, pressupondo, desse modo, que, para alcançar toda a 
sua abrangência, haja interação entre as pastas e de governança. Iniciativas 
nesse sentido surgiram na esfera federal, em 2011, com a Secretaria da 
Economia Criativa e alcançaram o território mato-grossense, em 2015, 
com o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa – Mato 
Grosso Criativo.

Um diferencial desse projeto é a busca por um referencial de política 
pública integrada para o Estado, sendo, pois, um programa intersetorial 
que conta com cinco secretarias estaduais (MATO GROSSO, 2015). Estão 
envolvidas as pastas de cultura, esporte e lazer; trabalho e assistência social; 
ciência, tecnologia e inovação; e a pasta de desenvolvimento econômico, 
atingindo todos os princípios norteadores4 do modelo de economia criativa 
da extinta Secretaria de Economia Criativa.

O Mato Grosso Criativo define três grandes grupos dos setores 
criativos5, um relacionado ao mundo das artes; outro, aos negócios digitais; 
e um o terceiro referente às criações funcionais. São os objetivos específicos 
do programa contribuir para desenvolvimento econômico e social mediante 
a geração de emprego, renda e riqueza vinculados ao potencial criativo do 
Estado; ampliar as práticas educativas promovendo competências criativas; 

4  Diversidade cultural, inclusão social, inovação e sustentabilidade (BRASIL, 2011, p. 
33).

5  As artes visuais; as artes cênicas; o audiovisual; a música; a literatura; a fotografia; o 
artesanato; as bibliotecas; os museus e as galerias; o patrimônio material e imaterial; a 
cultura popular e tradicional, que conta com startups, fablabs, mídia digital, software, 
games, novas mídias e mídias sociais, o terceiro se referindo a criações funcionais que 
englobam a arquitetura e o urbanismo, a moda, o design, a publicidade, a gastronomia 
e o turismo.
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disseminar os potenciais turísticos e culturais do Estado; contribuir para o 
estabelecimento de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Diversas políticas do programa têm respaldo na capital6, que, no 
entanto, não conta com uma política específica para a economia criativa, 
havendo somente indicações a esse respeito no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2013-2023. Dos 15 objetivos estratégicos do plano, dois 
se relacionam à economia criativa: o objetivo 5, “Criar um ambiente de 
Oportunidade de negócios para a geração de emprego e renda. ”, que tem 
como uma das iniciativas fomentar a criação de arranjos produtivos locais; e 
o objetivo 7, “Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana. ” (CUIABÁ, 2013).

Quanto ao objetivo 5, sabe-se que o município de Cuiabá se 
encontra inserido no Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo 
Local da Economia Criativa no Vale do Rio Cuiabá, voltado ao fomento 
da cadeia produtiva. Cuiabá é uma cidade polo desse Arranjo Produtivo 
Local (APL) e se destaca no aspecto cultural com as festas de São Benedito, 
seu maior patrimônio cultural e religioso, e a Festa do Senhor Divino, 
além do Siriri e do Cururu, cujo festival atrai muitos visitantes (GTP-ALP, 
2014, p. 14-18).

Já com relação ao objetivo 7, verifica-se que o plano conta com 
iniciativas consoantes com a economia criativa, tais como: “Requalificar 
o Centro Histórico de Cuiabá – PAC Cidades Históricas”, patrimônio 
histórico local de belíssima arquitetura; “Implantar projeto de Preservação 
dos Museus”; “Implantar e fortalecer o Turismo de Base Comunitária”; 

6  Entre as ações do Mato Grosso Criativo na capital, citamos, por exemplo, a previ-
são para a instalação de um centro de referência de economia criativa no “Grande 
Hotel da Criatividade”, obra construída ainda durante o processo de modernização 
do período do Estado Novo de Getúlio Vargas (MATO GROSSO, 2015, p. 28), e a 
realização de Maratonas de Negócios Criativos. Para mais informações sobre o assunto, 
ver Moraes (2016).
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“Promover as ações/programas e projetos culturais”; e “ Implementar a Lei 
de Incentivo à Cultura” (CUIABÁ, 2013, p. 55-56). Todas essas ações são 
ligadas a um dos grandes grupos dos setores criativos estipulados pelo MT 
Criativo, qual seja o do mundo das artes.

No Plano Plurianual (PPA) 2014-2017, estão estimadas metas 
financeiras para o cumprimento dos objetivos do plano estratégico, por 
exemplo, para a implantação do projeto “Cidade histórica – recuperação 
e revitalização do centro histórico de Cuiabá” (CUIABÁ, 2014, p. 175-
176). Uma APL dessa natureza, voltada para o turismo e a valoração de 
seu patrimônio histórico, é de grande valia:

[...] as indústrias criativas podem reforçar a cultura 
como valores e tradições que identificam uma 
comunidade ou nação. Além do papel de coesão 
social e inclusão, este reforço tem o potencial de 
gerar atratividade turística. Esta é a maneira pela qual 
a economia criativa se relaciona com a cultura e com 
o turismo. Outra maneira se relaciona ao turismo 
cultural centrado no patrimônio. A abordagem da 
economia criativa pode contribuir para a exploração 
racional e sustentável desse tipo de turismo e para 
a preservação do patrimônio, do meio ambiente e 
para o benefício das populações locais. (IPEA, 2013,  
p. 8).

Todos os projetos citados são admiráveis por se afinarem com a 
economia criativa, porém é preciso ter cuidado porque, em uma iniciativa 
como a do Projeto Porto Cuiabá, em razão da qual algumas réplicas de 
casarões foram construídas na Orla do Porto com o intuito de resgatar a 
paisagem histórica da região, podemos observar uma “folclorização” da 
cultura, no sentido conferido por Brandão (1997, p. 127 “[uma] concepção 
anacrônica de preservação, que valoriza o ‘traço cultural’ e desconsidera 
o ‘contexto’.”.
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Em contraponto, existem desafios para que a economia criativa 
seja o vetor de desenvolvimento, os quais foram apontados no relatório da 
UNCTAD (2010) pelo Plano da Secretaria de Economia Criativa (2011) 
e por Reis (2008), dentre os quais um dos maiores é o empreendimento 
de uma governança, uma vez que há uma notória descontinuidade das 
políticas públicas e divergências de interesses entre Estado, governo e 
política,  bem como a promoção do alinhamento de diversos setores por 
meio de políticas inovadoras e multidisciplinares.

Outro desafio é o levantamento de dados, pois estes carecem de 
padronização devido à falta de consenso no conceito de economia criativa e, 
assim, dos setores criativos, acrescendo-se a isso o fato de os dados disponíveis 
no Brasil serem poucos e, em geral, partirem de dados secundários. Um 
dos poucos levantamentos existentes foi feito pelo trabalho pioneiro da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

A FIRJAM começou a divulgar dados da economia criativa a 
partir de 2008, mas ainda não consegue representar a real dimensão e 
importância dos setores criativos do Brasil, haja vista somente as atividades 
e trabalhadores formais serem computados, e diversas atividades criativas 
ainda não são regularizadas. Os dados mostram que a economia criativa 
cresceu no país, no período de 2004 a 2013, o equivalente a 70%, gerando, 
neste último ano, o equivalente a 2,6% do PIB nacional e aumentando 
o número de empresas, naquele mesmo intervalo de tempo, em 69,1%.

De 2014 a 2017, a participação da economia criativa no PIB 
brasileiro permaneceu em torno de 2,6%, o que pode ser explicado pelo 
cenário de recessão no qual o país estava e ainda está inserido. Sobre os 
dados referentes ao salário médio do trabalhador, verifica-se que este, pelo 
desempenho de um trabalho criativo, pode ser remunerado até três vezes 
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mais do que aqueles que prestam serviços inscritos no modelo econômico 
tradicional (FIRJAN, 2014; 2019).

Por fim, é importante notar que as cidades apresentam problemas 
urbanísticos não por falta de planos nem pela a má qualidade deles, mas 
porque seu crescimento se deu a partir de planos aprovados pelas Câmaras 
Municipal que seguiam interesses das elites tradicionais do estado ligadas 
ao governo (MARICATO, 2000). E isso se dá de tal forma, que o caos 
urbano provocado em Cuiabá pela modernização conflitual poderá crescer 
se os interesses públicos não forem colocados acima dos interesses das elites 
e se os objetivos propostos nos planos de desenvolvimento não forem 
realmente cumpridos.

As possibilidades da Economia Criativa para um Desenvolvi-
mento Equilibrado

Ao longo da história urbana de Cuiabá foram observados períodos 
econômicos diferenciados, da mineração ao extrativismo e da pecuária ao 
agronegócio, percebendo-se que a cidade, como capital, esteve sempre 
imbuída da responsabilidade de assegurar as terras conquistadas e o 
crescimento do estado de Mato Grosso. De fato, Cuiabá acabou se tornando 
uma prestadora de serviços para atender as necessidades das atividades 
do setor primário, em face do que o seu planejamento urbano, em sua 
completude, foi sempre adiado.

Para Cuiabá se consolidar como capital e participar da onda de 
progresso por que passavam os grandes centros urbanos do país, a cidade, 
de antiga começou a aspirar à juventude, buscando a qualquer preço a 
modernização. Foi então que o seu lindo traçado colonial original, que 
poderia hoje ser considerado um patrimônio histórico mundial, começou 
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a se perder. Obras foram realizadas sem seguir um planejamento e sem 
preocupação com seus aspectos culturais, nisso se perdendo importantes 
símbolos, como a Igreja Matriz, demolida em 1968, e até mesmo as árvores 
que a caracterizavam como “Cidade Verde” nos mais recentes projetos urbanos.

Com a implementação dos planos de desenvolvimento, segundo o 
planejamento pensado para Cuiabá, a situação não foi muito diferente, pois 
deu-se continuidade a obras que não valorizaram a cultura e as tradições da 
cidade, que permanece até hoje, como constatado em notícias de importantes 
jornais locais, em situação de “modernização conflitual”. Isso demonstra a 
ineficiência do planejamento na promoção do seu desenvolvimento, uma 
vez que os planos estabelecidos não são seguidos à risca, além de serem 
pensados para a elite e não para população em geral.

É preciso conciliar os interesses do capital e os interesses da cultura, 
a fim de reverter o quadro de “modernização conflitual” em que Cuiabá está 
inserida e, portanto, manter uma tradição cultural forte, assegurando o que 
permaneceu da cidade colonial. É nesse contexto que a economia criativa 
se inscreve por realizar a geração de valor econômico por intermédio da 
criatividade, de modo que não preza só por interesses econômico, mas também 
de cultura, sendo por isso apontada por diversas entidades e pesquisadores 
do ramo como um novo vetor de desenvolvimento para o século em países 
em desenvolvimento.

A economia criativa demanda um investimento regional que valorize 
as especificidades locais, configurando um desenvolvimento endógeno. 
Logo, devem-se pensar políticas mais fortes para a sua promoção em Cuiabá, 
bem como um plano específico para economia criativa do município, que 
no momento só possui políticas culturais em seu Plano Estratégico de 
Desenvolvimento e só com o respaldo do Programa Mato Grosso Criativo.
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Este programa, que ainda tem a vantagem de agir integrando 
secretarias em busca de um bem comum, que é um dos desafios na instauração 
da economia criativa como vetor de desenvolvimento. Mas, por outro 
lado, deve-se tomar cuidado com a governança, apontada por Reis (2008) 
como um desafio em face da costumeira descontinuidade das políticas 
públicas, para que esse programa, ainda novo no Estado, permaneça no 
futuro governo.

Além disso, não basta apenas produzir planos e propostas de 
incentivo da economia criativa; é preciso haver um planejamento urbano 
para a cidade sustentada por esse modelo econômico e que realmente 
seja cumprido. Sobre o seu processo de elaboração, que este se dê de 
maneira colaborativa, contando com a participação dos diversos setores e 
de indivíduos de diferentes camadas sociais – e não apenas de uma elite 
minoritária –, a fim de que os interesses públicos sejam a prioridade.

Enfim, chegue com o desenvolvimento uma Cuiabá que não seja 
apenas prestadora de serviços para as demandas de um Estado agrícola 
nem tenha o setor de turismo e comércio de negócios impulsionados 
principalmente pela soja, sobrelevando-se um setor criativo pulsante, que 
valorize a capacidade criativa e o potencial turístico e cultural de uma 
cidade colonial de forte tradição.
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OLHARES SOBRE CUIABÁ:
BASTIDORESDA PRODUÇÃO DE UM 

DOCUMENTÁRIO NA CIDADE

Alexandra Lima da Silva

Explorar os bastidores do processo de produção do documentário 
Olhares: instituições educativas centenárias de Cuiabá é o nosso horizonte 
neste texto. No filme, abordamos os diferentes olhares em relação às 
centenárias instituições educativas de Cuiabá e, com isso, os diferentes 
usos e significados desses espaços, bem como ressaltamos a importância 
de sua preservação como patrimônio histórico cultural da cidade.

O vídeo, lançado no ano de 2015 e disponibilizado no YouTube, 
é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Instituições educativas cente-
nárias de Cuiabá: lugares de memórias, patrimônio e ensino de história 
(1858 2014)”, contemplado no Edital Universal FAPEMAT/2014. Sua 
produção contou com o envolvimento de diferentes sujeitos: estudantes 
da educação básica, bolsistas do subprojeto do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de História da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professores da edu-
cação básica, pesquisadores da História da Educação de Mato Grosso,  
dentre outros.

O primeiro movimento empreendido para a produção do docu-
mentário foi o levantamento bibliográfico referente ao tema em livros, 
teses e dissertações. Nesse sentido, encontramos em Arilson Martins 
(2000; 2014) as pesquisas nas quais ele focaliza desde a materialidade do 
Seminário Episcopal da Conceição  até a formação das elites cuiabanas no 
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século XIX.  Agnaldo Fernandes da Silva (2013), concentra sua atenção 
apenas no referido seminário, que foi construído em 1858 e funcionava 
em regime de internato, exigindo de quem em seu interior quisesse seguir 
a carreira acadêmica que esquecesse a vida social e participasse somente 
das missas realizadas na capela. Hoje, o prédio do Seminário Episcopal da 
Conceição abriga o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, uma instituição 
educativa igualmente importante na vida cultural de Cuiabá.

Elizabeth Siqueira de Sá e Nicanor Sá (2011) investigaram o 
processo de surgimento dos grupos escolares em Cuiabá. Nesse contexto, 
outra importante instituição educativa datada do século XIX e que ainda 
funciona nos dias atuais é o Liceu Cuiabano (Lyceu de Línguas e Sciências). 
Criado em 1879 e inaugurado em 1880, foi a primeira entidade pública de 
ensino secundário da cidade, (SIQUEIRA, 2000, p. 185), tendo ocupado 
diferentes prédios desde a sua criação, até ter se fixado em 1946 no atual 
endereço, Praça General Mallet.

Já Rosinete Reis (2005) e Eduardo Cunha (2009), pesquisaram 
especificamente o “Palácio da Instrução”, que foi inaugurado em 1914 
e abrigou o Grupo Escolar Barão de Melgaço e a Escola Normal Pedro 
Celestino. Atualmente, funciona nas dependências do prédio a Biblioteca 
Estevão de Mendonça. Já a Escola Senador Azeredo, outra instituição 
centenária de Cuiabá foi criada em 1908 e inaugurada em 1910 é portanto 
uma das mais antigas do estado de Mato Grosso. O prédio que originalmente 
serviu ao seu funcionamento abriga, hoje, a Casa do Artesão, ao lado da 
qual há uma construção que é ocupada pela escola. Nádia Cuiabano Kunze 
(2005; 2001) desenvolveu estudos sobre o atual Instituto Federal de Ciências 
e Tecnologia (IFMT), mais uma instituição centenária de Cuiabá, a qual 
foi criada em 1909 com a denominação de Escolas de Aprendizes Artífices. 
Em sua abordagem, a pesquisadora apresenta diferentes configurações e 
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nomenclaturas. Por fim, Adilson Francisco (2010) se dedica a examinar o 
Liceu Salesiano de Artes e Ofícios São Gonçalo, que foi criado em 1896 
como parte do projeto de instalação da Missão Salesiana em Cuiabá e 
atualmente responde pelo nome Colégio São Gonçalo.

No levantamento dessas centenárias instituições de ensino da cidade 
de Cuiabá, observa-se que elas constituem um conjunto eclético e bastante 
diverso, guardando diferentes memórias e projetos desenvolvidos em 
torno das causas da instrução e da educação desde meados do século XIX, 
bem como acenando a possibilidade de levantar documentos de natureza 
variada, como fotografias, relatórios, plantas das edificações, e registros 
institucionais diversos, entre outros. Neste texto, constituem o nosso ponto 
central questionar os significados dos diferentes projetos construídos em 
torno dessas instituições e investigar a problemática que as envolvia.

Para desenvolver tal proposta, contamos com a participação de 
pesquisadores inscritos em diferentes momentos de formação (graduandos, 
mestres, mestrandos, doutorandos e doutores), reunindo-nos em um 
projeto integrado, por meio do qual veivenciamos a troca e a ampliação 
dos conhecimentos produzidos em âmbito acadêmico para além dos 
muros da universidade, evidenciando, a dimensão social e ética das 
pesquisas e, conforme salientado por Joseph Fontana (1998) assumindo 
um posicionamento e um compromisso em relação ao tempo presente. 
O projeto também se assentou no propósito de sensibilizar as novas 
gerações de estudantes de história e das licenciaturas para a importância 
da preservação da memória escolar. Só assim, as histórias das escolas não 
se perderão com o passar do tempo.

Então, concentramo-nos nos aspectos de criação dos filmes docu-
mentários, desde a escolha do tema a ser abordado, a pesquisa, a elaboração 
do roteiro e sua efetiva produção. A propósito, a palavra documentário 
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tem origem no vocábulo latino documentum, que significa “[...] título 
ou diploma que serve de prova, declaração escrita para servir de prova.” 
(CUNHA, 1986, p. 274), denotando, assim, por intermédio da própria 
etimologia, a assunção de compromisso com a “realidade”. Segundo Ca-
mila Amara Tavares (2006), o documentário apresenta um argumento a 
respeito da realidade, pois a apresenta por meio de determinado ponto de 
vista. Sendo assim, entendemos o documentário como uma representação 
(entre as muitas possíveis) de uma realidade específica (BERNARDET, 
2003). Essa característica plural abre uma enorme potencialidade a ser 
explorada nos estudos em educação e história, porque, como salienta 
Manuela Penafria (1998, p. 39):

[...] a noção histórica de documento visual abarca todas 
as imagens em movimento, incluindo as apresentadas 
num filme de ficção que, eventualmente, poderá ser tão 
útil ao historiador, ou a qualquer outro investigador, 
quanto um documentário. Os filmes de ficção são, de 
igual modo, vestígios de: alguém, algo, algum tempo 
e/ou algum lugar; contêm neles a marca da época em 
que foram realizados e traduzem algo de historicamente 
verdadeiro dessa época.

Na primeira etapa do processo da pesquisa, procedemos à coleta 
de fontes em locais variados, principalmente em escolas, com o intuito 
de compreender os sentidos das ausências e da guarda de determinados 
documentos – e suas memórias –, em detrimento de outros. Quanto às 
análises atinentes à escola, buscamos em Antonio Viñao (2005), entre 
outros autores, o embasamento para a elaboração das perguntas ligadas às 
fontes, sobretudo às relacionadas à memória escolar, com ênfase na história 
material1 e social das instituições educativas. Nesse sentido, destacamos que 

1  Dentre os estudos realizados sobre a cultura material da escola, destacamos duas 
publicações recentes, uma brasileira e uma espanhola: no Brasil, a revista Pro-posições, 
da Faculdade de Educação da UNICAMP, que tem seu último número, publicado em 
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historiadores da educação têm se defrontado com a urgência de preservar 
acervos escolares vendo-se desafiados a enfrentar questões teóricas e 
práticas sobre a salvaguarda de documentos, que se traduzem em diálogos 
fecundos com arquivistas e bibliotecários a respeito das técnicas de seleção, 
classificação e descarte.

Outra metodologia aqui adotada foram as entrevistas e os depoi-
mentos orais. Fomos norteados não somente  pela procura de entendimento 
das histórias de vida dos sujeitos, mas também pelo objetivo de traçar uma 
análise por meio da qual pudéssemos inserir tais trajetórias num processo 
histórico e, assim, chegar a uma visão “das partes dentro do todo”, isso nos 
permitindo rastrear as escolas centenárias do Rio de Janeiro. A propósito 
da referidametodologia, ressaltamos que a história oral nos auxilia como 
método e instrumento de pesquisa, no sentido proposto por Marieta Fer-
reira e Janaína Amado (1996, p. 14):

[...] a história oral, como todas as metodologias, apenas 
estabelece procedimentos de trabalho, tais como os 
diversos tipos de entrevista e as implicações de cada um 
deles para a pesquisa, as várias possibilidades de trans-
crição de depoimentos, suas vantagens e desvantagens, 
as diferentes maneiras de o historiador relacionar-se 
com seus entrevistados e as influências disso sobre o 
trabalho- funcionando como ponte entre a teoria e a 
prática. Esse é o terreno da história oral [...] Mas na 
nossa área, a história oral é capaz apenas de suscitar, 
jamais de solucionar, questões; formula as perguntas, 
porém não pode oferecer as respostas.

ano 2005, dedicado à “Cultura escolar, cultura material da escola”,  trazendo artigos 
sobre uniformes escolares, cultura escolar e materialidade; museus e arquivos escolares; 
arquitetura escolar; bem como discussões metodológicas sobre o trabalho com a cul-
tura material da escola. Na Espanha, Etnohistoria de la escuela, de 20003, importante 
livro reunindo trabalhos sobre o tema.
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A metodologia da história oral remete a uma dimensão técnica e 
teórica, no sentido de “produzir conhecimentos históricos”, e não simples-
mente, “fazer um relato de vida dos outros”. Mais uma vez, retomamos 
à preocupação com o presente, como pensado por Maria Isaura  Pereira 
Queiroz (1983): “A história oral fornece documentação para reconstruir 
o passado recente, pois o contemporâneo é também história. A história 
oral legitima a história do presente, pois a história do presente foi durante 
muito tempo, relegada ao passado.” (QUEIROZ, 1983).

Vale pensá-la, também, como uma possibilidade de dar visibilidade às 
diferentes memórias construídas. Nessa perspectiva, buscamos a visibilidade 
dessas memórias marginais,  a fim de, no dizer de Célia Paoli (1992, p. 3), 

“[...] fazer com que experiências silenciadas, suprimidas ou privatizadas 
da população se reencontrem com a dimensão histórica.” Aliás, uma 
importante experiência de vídeo documentário que partiu da referida 
metodologia é Memórias do Cativeiro (2005), filme historiográfico de 
Hebe Mattos e Martha Abreu desenvolvido a partir dos depoimentos de 
descendente de escravos.

Os diferentes olhares dos sujeitos da ação educativa

A produção do documentário contou com a parceria de Laércio 
Miranda, cinegrafista experiente em temas ligados à realidade mato-
grossense. Começamos percorrendo praças, ruas, escolas e instituições 
variadas, questionando os sujeitos a respeito da importância da preservação 
de instituições educativas centenárias na cidade de Cuiabá.

Na Praça de República, situada no centro de Cuiabá, entrevistamos, 
na grande maioria, idosos, e trabalhadores da cidade, que por lá passavam ou 
mesmo trabalhavam. Tais sujeitos expunham seus olhares sobre imponentes 
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construções, como o “Palácio da Instrução”. Para as pessoas simples do 
povo, as escolas públicas antigas merecem o respeito e a consideração de 
todos, inclusive dos estudantes, que nem sempre respeitam o próprio 
ambiente escolar.

Da Praça da República, marchamos para o atual prédio do Liceu 
Cuiabano. Lá, realizamos entrevistas com funcionários, professores e 
estudantes. Na fala de todos, a reiterada importância do liceu na cena 
cuiabana, por se tratar de uma escola tradicional, centenária, e com 
ensino de qualidade.

Outra escola visitada foi o atual IFMT, na qual entrevistamos a 
pedagoga e a pesquisadora da história da instituição, Nadia Cuiabano 
Kunze. Ali, o destaque ficou por conta da a rica documentação arquivada 
no centro de documentação e memória da escola. Das visitas a instituições 
educativas que hoje funcionam como escola, passamos para as instituições 
de guarda de documentação e memória. Começamos pela Casa Barão de 
Melgaço, na qual a centralidade foi a pesquisadora Elizebeth Madureira e 
o rico acervo sobre a história da educação em Mato Grosso.

Outro espaço contemplado na produção do documentário foi o 
atual Museu de Arte Sacra, que funcionou no século XIX como Seminário 
Episcopal, responsável pela instrução de meninos, conforme sinalizado 
pelo pesquisador Arilson Martins.

Do Museu de Arte Sacra, visitamos o Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional (NDIHR/UFMT), que abriga importantes 
estudos sobre as instituições educativas centenárias de Cuiabá, com destaque 
para os periódicos escolares, importantes fontes/objetos para a história da 
educação de Cuiabá-MT. Os jornais estudantis de destaque foram estes: A 
Chrysallida: periódico da Mocidade estudiosa do Lyceu Cuyabano, publicado 
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entre os anos de 1926-1927; O Estudante, periódico da Mocidade Estudiosa, 
fundado no Liceu Cuiabano no ano de 1934; O Liceu, produção do Liceu 
de Artes e Ofícios “São Gonçalo”, publicado no período de 1937-1944; O 
Pequeno Mensageiro, órgão das obras do beato Dom Bosco, redação do Lyceu 
Salesiano “São Gonçalo” datada de 1917, com edições disponíveis de 1922 
a 1933; O Délio (1931); A Voz do Aluno (1934); e A Folha Juvenil (1937).

Ainda no NDIHR, em dezembro de 2014, a pesquisadora Nileide 
Souza Dourado apresentou-nos a documentação sobre as instituições 
educativas centenárias de Cuiabá.

Ainda no âmbito da UFMT, visitamos o Grupo de Pesquisa 
Educação e Memória (GEM), coordenado pela professora Dra. Elizabeth Sá 
(2015) de acordo com quem, “[...] dentre as produções do GEM destacam-
se a organização de um amplo banco de dados relativo à área educacional 
em Mato Grosso, no qual são socializados os dados documentais coligidos 
pelo GEM ao longo dos anos, disponibilizando-os virtualmente e em 
publicações impressas.”.

Em meio ao material disponível para consulta on-line no grupo de 
pesquisa, destaca-se o levantamento realizado a respeito da documentação 
existente no Arquivo do Liceu Cuiabano.

Arremates finais...

Com a produção do vídeo documentário Olhares: Instituições 
educativas centenárias de Cuiabá, no qual se destacam instituições como 
escolas centenárias e outros espaços de memória, que são também lugares de 
pesquisa e formação, buscamos contribuir para a valorização do patrimônio 
educativo da cidade de Cuiabá.
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Nesse processo produtivo, ao mesmo tempo em que essas centenárias 
instituições educativas conferem visibilidade a diferentes sujeitos, memórias 
e objetos, estes se apresentam imersos num movimento comprometido com 
a preservação e o restabelecimento da notoriedade de tais estabelecimentos, 
muitas vezes esquecidos ou invisibilizados. A efetiva construção de um 
vídeo a partir da pesquisa, demanda a exploração de fontes diversas, tais 
como fotografias sobre as escolas em seus múltiplos aspectos (cotidiano, 
professores, alunos, arquitetura, dentre outros), documentos escritos sobre 
a fundação das unidades escolares, além de depoimentos e narrativas, 
obtidos a partir de entrevistas com os diferentes sujeitos em suas relações 
com as referidas instituições.

Para tornar a produção mais didática e acessível a um público mais 
amplo, realizamos um recorte em razão do qual, reconhecemos, deixamos 
de contemplar muitas outras instituições educativas centenárias, em especial, 
escolas particulares e confessionais. Nosso foco, portanto, foi a escola 
pública, em especial o Liceu Cuiabano e o IFMT, por terem sido estas as 
mais citadas pelos entrevistados no momento inicial da etapa de filmagem 
do documentário. Assim, outras tantas escolas e memórias ainda merecem 
outros estudos e vídeos – por quê não? Com base na escuta dos diferentes 
sujeitos, entendemos que as instituições educativas centenárias de Cuiabá 
merecem maior atenção no que se refere às práticas de preservação. Afinal, 
são parte do patrimônio da cidade.
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PALÁCIO DA INSTRUÇÃO:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, UM LUGAR 

DE MEMÓRIA (CUIABÁ-MT)

Renilson Rosa Ribeiro

Nileide Souza Dourado

José Serafim Bertoloto

À resistência muda das coisas, à teimosia das 
pedras, une-se a rebeldia da memória que as 

repõe em seu lugar antigo.

(BOSI, 1994).

Entre a memória e a história

Para o historiador Jacques Le Goff (1996, p. 477), “[...] a memória, 
na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 
para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.”

Nas últimas décadas, a discussão sobre a relação nem sempre pacífica 
entre história e memória vem se apresentando como um dos grandes 
debates teóricos que tem perturbado gerações de historiadores, uma vez 
que envolve os objetivos e os fundamentos do trabalho do profissional da 
História e consequentemente das políticas de memória/patrimônio.

Nesse sentido, a maioria dos historiadores e outros profissionais 
de áreas próximas concordam que a memória não pode ser entendida 
simplesmente como um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, 
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de importância secundária para as ciências humanas. Trata-se, pois, da 
construção de referenciais sobre o passado e o presente de diferentes grupos 
sociais, ancorados nas tradições e intimamente associados a mudanças 
socioculturais. Há também um consenso de que a história não tem mais a 
pretensão de estabelecer os fatos como realmente aconteceram, amparada 
pelas noções de objetividade e neutralidade.

Na última década, a memória individual e/ou coletiva, instrumento 
importante do laço social, transformou-se num dos centros de atenção 
da análise dos chamados historiadores do tempo presente. Em especial, 
em países como a França, onde os sujeitos sociais são “sobreviventes” das 
tragédias do século XX (por exemplo, a ocupação nazista, o Holocausto), 
a história social da memória tem problematizado a noção de memória por 
inscrevê-la na matéria da história.1

Muito mais do que um mísero objeto de estudo da história, aos 
poucos a memória tem assumido o seu lugar de uma “matriz” histórica. 
Nessa perspectiva, alguns teóricos, a exemplo de Paul Ricoeur, consideram, 
em última análise, que a memória a única guardiã de algo realmente 
ocorrido no tempo e que, por se apresentar fragmentada e pluralizada, 
garantindo a continuidade temporal, se aproxima da história pelo seu 
desejo de veracidade.

Dessa forma, com o intuito de entender melhor as relações entre 
passado, presente e futuro, os estudiosos da área têm afirmado recentemente 
a impossibilidade de uma separação efetiva, até então aceita, entre a 
memória e a história.

1  Mais informações a esse respeito, conferir Helenice Rodrigues da Silva (cf. SILVA, 
2002).
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A mudança da antiga mentalidade, que impunha a divisão entre 
ambos os conceitos, como defendida por Maurice Halbwachs, entre outros 
pesquisadores, para uma visão que os aproxima é resultado das transfor-
mações tanto do “dever de memória”, reclamado pelos diferentes sujeitos 
históricos, principalmente os denominados “excluídos” da história oficial 
(operários, mulheres, negros etc.), quanto da valorização da subjetividade 
na atividade do historiador, rompendo com a ideia de uma escrita objetiva, 
verdadeira e imparcial do passado.

Contudo, persiste uma série de diferenças sobre o papel da memória 
para a constituição de uma interpretação histórica. Pierre Nora (1993), 
entre outros historiadores, concebe-a como um processo vivido, conduzido 
por grupos vivos, portanto, em evolução permanente e suscetível a todas 
as manipulações. Ou seja, memória é vida, sempre carregada por grupos 
vivos e, por isso, em constante evolução, aberta à lógica da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. Já a história é registro, distanciamento, problematização, 
crítica, reflexão. Os grupos de memória povoam suas lembranças repetindo 
religiosamente aquilo que é e sempre foi (tradição). A história, como 
operação intelectual, dessacraliza a memória.

Em linhas gerais, Nora pondera que a história é a reconstrução 
sempre problemática e incompleta do que não existe mais, é uma repre-
sentação do passado e a memória, um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente.

Embora não se tenha uma resposta definitiva, uma maneira de 
entender, por exemplo, a problemática entre a memória e a história é 
retomar o desenvolvimento do estudo da História e a forma como foram 
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utilizadas, ao longo do tempo, as fontes consideradas registros memorialistas, 
as fontes orais, por exemplo.

Com base nesses argumentos, enveredamos pela trajetória histórica, 
educacional e cultural das instituições educativas e culturais que se serviram 
do Palácio da Instrução como espaço cultural desde a sua criação e aquelas 
abrigadas na atualidade. A esse respeito, Ana Paula Pupo Correia (2013, 
p. 15) pontua que

Perceber a arquitetura escolar como símbolo de sua 
época é relevante tanto para os estudos da História 
quanto para os da Educação e da Arquitetura. Nesse 
sentido, é importante que pesquisadores de diversas 
áreas se ocupem da análise dos espaços educacionais 
diferenciados, desde os antigos colégios jesuíticos do 
Brasil colonial até as arquiteturas mais contemporâneas, 
pois traduzem valores culturais construídos nos 
diversos momentos da história.

Adentrar os corredores e salas do Palácio da Instrução, em Cuiabá, 
é percorrer a história da cidade, da sua modernização e das instituições e 
práticas escolares na fronteira Oeste do Brasil.

Paisagens cuiabanas e o Palácio da Instrução

Com a institucionalização dos grupos escolares no Brasil, estabe-
lecido nas primeiras décadas do século XX no interior do projeto político 
republicano de reforma social e de difusão da cultura popular, Mato Gros-
so, então palco de movimentos coronelistas, presentes principalmente na 
capital, passou por mudanças no âmbito cultural, sobretudo no ensino 
público. À época, o setor passava por uma remodelação consubstanciada 
com a Reforma da Instrução Pública de 1910, sob a égide do Presidente 
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do Estado, o Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, que, durante a 
sua administração, apresentou um extenso programa governamental, entre 
os quais, a modernização do sistema escolar, começando pela implantação 
dos grupos escolares mediante regulamento promulgado nas primeiras 
décadas do século XX.2

De acordo com Rubens de Mendonça, em Evolução do Ensino em 
Mato Grosso (1977), não se pode negar que Corrêa da Costa tenha sido um 
dirigente de grande visão. Para explicar isso, o autor cita a regulamentação 
da Escola Normal , via o Decreto n. 266, em 3 de dezembro de 1910 e a 
sua instalação solene já em 1º de fevereiro de 1911 ocasião da qual tomou 
parte o então  presidente.

Segundo Rosinete Maria dos Reis (2006, p. 205), a implantação 
dos grupos escolares em Mato Grosso

[...] foi um projeto altamente inovador para a época, 
tanto por reunir num mesmo prédio várias crianças 
e professores sob a orientação e a administração 
de um professor que assumia a função de Diretor, 
quanto por permitir a organização do ensino em séries, 
possibilitando ao docente maior dedicação à instrução 
de crianças com o mesmo nível de aprendizado. Em 
razão dessa nova sistemática, foi possível introduzir 
as classes e as séries, contabilizando o ensino à idade 
e ao estágio de aprendizagem das crianças.

Quanto aos prédios escolares, Reis revela que,

2  Segundo Pupo Correia, um estudo nessa perspectiva precisa ter como “[...] pressu-
posto que o edifício escolar, concebido e construído para fins educativos, incorpora 
em seu espaço as demandas pedagógicas, sanitárias e os códigos de posturas constru-
tivas vigentes. Estas demandas que exigiram o aprimoramento da técnica construtiva 
refletiram a modernidade de sua linguagem plástica, destacaram a importância que a 
arquitetura escolar representou no período investigado.” (p. 16).
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[...] com o aumento da demanda por escolarização, 
os prédios tiveram de se adequar aos princípios 
pedagógicos modernos, e sua arquitetura deveria 
atender à divisão de sexos e às diferentes jornadas: 
manhã, tarde e noite. Tais mudanças permitiram a 
ampliação do espaço de trabalho da mulher nas escolas 
e na sociedade, uma vez que elas foram divididas 
em seções masculinas e femininas, possibilitando a 
participação de um número expressivo de alunas nas 
Escolas Normais [...]. (p. 202).

Em face dessas mudanças, o governo, em 1910, contratou jovens 
normalistas do estado de São Paulo para organizar e disciplinar, em bases 
pedagógicas, o ensino primário em nosso Estado, medidas que, para Arruda 
Müller e Dunga Rodrigues (1994), demonstraram uma atitude altamente 
louvável. Os primeiros contratados foram os professores Leovegildo Martins 
de Mello e Gustavo Kulman, formados pela Escola Normal Caetano de 
Campos, escola referência do país, e seguidos de mais dois, os professores 
Hormínio Mendes e Valdomiro de Campos, que, aliás, veio mais tarde.

Alvaro Henrique Rodrigues, Gabriel Santos e Gabriel Puebel 
(2016, p. 13) acrescentam que os professores Leovegildo Martins de 
Mello e Gustavo Kulman foram recomendados ao Presidente da Província 
de Mato Grosso:

[...] a criação de uma escola normal, responsável pela 
formação de professores, dois grupos escolares (uma no 
1.º e a outra no 2.º distrito) com as inovações do modelo 
de escola seriada e um jardim de infância, sendo as duas 
últimas instituições locais de estágio dos professores 
de formação. No entanto, o jardim de infância não 
foi instalado, funcionando essa modalidade somente 
sob a tutela do Estado na década de 1970.

Os autores prosseguem informando que “[...] essas escolas foram 
instaladas incialmente em dois prédios na cidade de Cuiabá, na Rua 
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Primeiro de Março, no dia 3 de setembro de 1910, porém de forma precária 
não atendendo às necessidades.” (p. 13). Tanto que, conforme Müller e 
Rodrigues as primeiras turmas, com reduzido número de alunos, iniciaram 
os estudos nesses prédios alugados, mas já os terminaram no Palácio da 
Instrução, obra suntuosa para a época.3

Nesse sentido, o Jornal O Comércio (1911) noticiou sobre a 
movimentação de matrículas no primeiro ano letivo do período:

A Escola Modelo anexa à Escola Normal.
Ao ser instalada conjuntamente com a Escola Normal, 
a 1.º de fevereiro do corrente ano, a matrícula nos 
diversos anos do curso preliminar da Escola Modelo, 
acusava um total de 298 alunos, sendo 160 nas secções 
masculina e 138 na feminina. Decorrido o primeiro 
semestre, o movimento letivo acusou em agosto, o 
seguinte resultado.

Alunos matriculados:

Na secção feminina197

Masculina 208

Total: 405

Alunos assíduos:

Na secção feminina 190

Masculina 203

Total: 393

Em Datas Matogrossenses, Coleção Memórias históricas (2012), de 
autoria de Estevão de Mendonça, o autor reforça que, segundo o termo 
de inauguração do grupo escolar, o primeiro a ser criado em Mato Grosso 
foi instalado no primeiro distrito da capital. Tal documento esclarece que

3  Sobre a arquitetura e o projeto educativo do Palácio da Instrução de Cuiabá, ver 
Cunha (2009).
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A direção pedagógica do primeiro grupo escolar foi 
confiada ao professor Leowigildo Martins de Mello, 
contratado em São Paulo para trabalhar na organização 
do ensino público de Mato Grosso, tendo-se-lhe 
designado para auxiliares as professoras Maria Luzia 
Antunes Maciel, Joaquina de Cerqueira, Almira 
Antunes Maciel, Alzira Valladares, Azélia Mamoré 
e Antonia Georgina Ribeiro de Fária [...]. Sete dias 
depois era inaugurado, à Rua 15 de Novembro n.º 
18, o segundo grupo escolar criado nesta capital, 
ficando o mesmo sob a direção do professor Gustavo 
Kuhlmann, também, da missão paulista. Mais tarde 
foram criados outros três grupos escolares, que ainda 
existem funcionando em Poconé, Rosário e S. Luiz 
de Cáceres. ( p. 129-130).

Rubens de Mendonça (1977) ressalta também que Leovegildo 
Martins de Mello, usando moderno método pedagógico, procurou incutir 
no espírito da criança um sistema de ensino que, diferente do adotado à 
época, a estimulava a participar da vida escolar, a brincar livremente, a 
cantar músicas folclóricas. Nessa nova realidade, o castigo antiquado, como 
aquele infligido com palmatória, foi abolido de vez.

O estudante perdeu o medo, do professor e lhe criou estima. Em 
substituição ao medo de ser castigado, os alunos passaram a brincar de 
roda, cantando canções infantis como:

A mão direita tem uma roseira
A mão direita tem uma roseira
Que dá flor na primavera
Que dá flor na primavera.
Entrai na roda, é linda roseira,
Entrai na roda, é linda roseira,
E abraçai! A mais faceira
E abraçai! A mais faceira
E abraçai! A mais faceira.
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A mais faceira eu não abraço
A mais faceira eu não abraço
Abraço a boa companheira
Abraço a boa companheira.

Tudo isso ia acontecendo, no início da primeira metade do século 
XX, no espaço urbano de Cuiabá, quando a cidade possuía três distritos: 
o primeiro, denominado Sé, abrangia o centro da cidade e os bairros 
contíguos; o segundo, chamado São Gonçalo de Pedro II e correspondia à 
região do Porto, com todos os becos e ruas; e o terceiro, de Várzea Grande, 
que ficava do outro lado do rio (SIQUEIRA, 2002, p. 17).

Vale ressaltar o que Elizabeth M. Siqueira (2005, p. 115) sublinha 
sobre a “região do Porto”, parte do segundo distrito:

Foi no Porto cuiabano que se fixaram as residências de 
antigos monçoeiros. Ali surgiram as primeiras pensões 
e hotéis, acolhida aos exaustos viajantes. Na antiga 
Rua Larga, hoje XV de Novembro – que demandava, 
do centro de Cuiabá, em direitura ao rio, e vice-versa 

– foram erguidas residências de honradas famílias 
cuiabanas [...].

Por outro lado, sabe-se também que, tradicionalmente no Brasil 
da Primeira República, em especial na Província de Mato Grosso, havia 
dois tipos de casas, do ponto de vista de sua arquitetura : as casas simples 
e os sobrados. Aquelas serviam de residência para a população mais pobre 
e eram feitas de adobe ou de tijolos. Nesse mesmo grupo arquitetônico se 
incluíam as residências da população da camada social média, que eram 
casas de vários cômodos e com cobertura de telhas. Já estes últimos, os 
sobrados, bem como as casas senhoriais, eram a morada da elite tanto 
política quanto comercial, tendo sido construídos nas ruas nobres da cidade, 
no entorno da Praça Alencastro e nas ruas de Cima (Pedro Celestino), do 
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Meio (Ricardo Franco) e de Baixo (Galdino Pimentel). Na parte inferior 
desses sobrados funcionava um estabelecimento comercial e na parte 
superior ficava a residência da família.4

Portanto, o prédio da casa alugada para a instalação das escolas 
Normal e Modelo (grupos escolares) em Mato Grosso, no ano de 1910, 
pontualmente no primeiro distrito da cidade de Cuiabá, localizava-se na 
Rua Primeiro de Março (Galdino Pimentel) e possuía as técnicas e estilos 
das edificações praticados na época.

Figura 1 – Casa de pau-a-pique, Cuiabá, 1940

Fonte: Conte e Freire (2005).

4  Sobre o assunto, conferir Siqueira (2002).
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Figura 2 – Construção de casa de adobe, Cuiabá, 1940

Fonte: Conte e Freire (2005).

Figura 3 – O Sobrado da Casa Mansur, Cuiabá, 1980.

Fonte: Póvoas (1980).
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De acordo com Cláudio Quoos Conte e Marcus Vinicius De 
Lamonica Freire (2005, p. 47), o Centro Histórico de Cuiabá é constituído 
por exemplares arquitetônicos de tipologia colonial: “[...] coloniais aquelas 
construções de arquitetura tradicional [ou vernacular] em que as técnicas 
construtivas [taipa ou adobe] refletem o construído [...] são construções 
austeras, despojadas em que predominam os cheios (paredes) sobre os 
vazios (portas e janelas).”

O escritor mato-grossense Lenine Campos Póvoas, em sua narrativa 
histórica intitulada Sobrados e Casas Senhoriais de Cuiabá (1980), tece 
um panorama sobre a Cuiabá de outrora, focalizando especialmente a 
arquitetura tipicamente colonial expressa nas técnicas ou nos estilos de suas 
construções: [...] Casas de adobes ou de tijolos, quase sempre pintadas de 
cores vivas, encostadas umas às outras, no velho estilo peninsular; beirais 
trabalhados; portas e janelas abrindo-se diretamente sobre as ruas estreitas, 
de estreitas calçadas [...]. ( p. 26).

O autor descreve com rigor de detalhes a arquitetura do “Sobrado 
da Rua Galdino Pimentel” (Figura 3), denominado também de “O Sobrado 
da Casa Mansur”:

Na Rua Galdino Pimentel, outrora conhecida como 
“Rua de Baixo” [...] encontra- se, à esquerda de quem 
segue da Praça da República em direção à Igreja do 
Rosário, no meio da quadra, entre as ruas Cândido 
Mariano e Campo Grande, um sobrado que pertence 
à família Mansur. Com uma fachada de mais de 
quinze metros, apresenta, em seu pavimento térreo, 
nada menos de seis portas, às quais correspondem, 
simetricamente, no pavimento superior, seis elegantes 
sacadas com proteção de ferro artisticamente trabalhado, 
que ainda são inteiramente originais. As bocas de 
telhas, do sobrado, apoiam-se sobre um artístico beiral. 
Construído segundo o estilo da época colonial, possui 
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grossos esteios de madeira de lei, embutidos nas paredes 
de “taipa socada”, de cerca de 0,80 centímetros de 
largura. O pé direito, no pavimento térreo, é de 4,5 a 5 
metros de altura e o pavimento superior dá a impressão 
de ser um pouco mais alto. O teto, montado sobre 
armações de tesouras de madeira seguras com cravos, 
é inteiramente original, com suas telhas de cerca de 
noventa centímetros de comprimento.

As escadas que dão acesso ao pavimento superior são 
autenticas, de largas taboas e sólida estrutura. O piso do 
pavimento superior é, nas três dependências do prédio 
que dão frente para a Rua Galdino Pimentel, original, 
de taboas largas, montado sobre seguro estrado de 
longarinas espaçadas de metro em metro. Só na porta 
posterior do prédio, que se abre para o pátio interno, 
foi o primitivo piso substituído nas obras realizadas 
em 1917 no prédio, notando-se, agora, taboas mais 
estreitas (p. 37-38).

Lenine Póvoas revela, ainda, a trajetória ocupacional e o uso 
cotidiano do referido patrimônio arquitetônico no decorrer do tempo:

O prédio pertenceu outrora ao Coronel João de Souza 
Osório, que ali tinha sua residência. Foi também escola 
primária, nela tendo estudado o Senador Filinto Muller. 
O sobrado ficou famoso, em fins do século passado, 
por ter sido palco de um crime que abalou a sociedade 
cuiabana, porque envolveu pessoas de alto destaque 
social. De uma de suas sacadas o seu antigo proprietário, 
Cel. João de Souza Osório – assassinou, com um 
certeiro tiro, o Dr. Manoel Pereira da Silva Coelho. 
Advogado, que palestrava na calçada fronteira com o 
Comendador Henrique José Vieira. Posteriormente 
pertenceu ao Cel. João Celestino Corrêa Cardoso 
que vendeu ao Sr. Calil Mansur Bunlai [conhecido 
como “Miguel” Mansur] que ali passou a residir, com 
sua família, no pavimento superior, mantendo, no 
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pavimento térreo, uma das maiores lojas de Cuiabá 
dos anos vinte a quarenta. (p. 38).

Assim, em meio a essa paisagem urbana de estilos arquitetônicos 
diversos e recheada de histórias e transformações nos âmbitos social, 
político e cultural, como descrita pelos estudiosos do período, percebe-
se que ao Presidente do Estado coube acolher as recomendações dos 
professores paulistanos e procurar seguir as “tendências modernas” da 
época, mobilizando-se na construção do prédio suntuoso, o Palácio da 
Instrução empreendimento por meio do qual se pretendia desenhar um novo 
cenário urbano para a capital de Mato Grosso. Na opinião da arquiteta 
Sílvia Wolff (2010, p. 105),

A arquitetura, mais do que abrigar variadas funções da 
atividade humana é suporte de conteúdos simbólicos. 
Através de suas formas, os edifícios caracterizam-se 
como símbolos destas mesmas funções. É por isso 
que ao longo da história aprendeu-se a decodificar 
a imagem da igreja, da mesquita, do prédio dos 
correios, da agência bancária, do mercado e da escola, 
entre tantas outras tipologias arquitetônicas que se 
foram consolidando.

Sabe-se que, no período em estudo, primeiras décadas do século XX, 
o termo moderno estava muito presente nos discursos políticos republicanos 
com a acepção de civilização, sendo, portanto, a dupla arquitetura e educação 
o carro chefe na construção desse ideário5. Portanto, consolidar a cultura 
nesses termos, era uma forma de garantir uma sociedade desenvolvida.

5  Para consolidar essa estética moderna, as construções escolares se tornaram uma peça 
central na visão da educação republicana: “Essas edificações escolares podem ser in-
terpretadas, também neste momento, como o gesto intencional que pretendeu criar 
comportamentos e sentimentos diante da escola, expandindo-a para fora e além dela. 
A arquitetura escolar era uma evidência da inventividade que se inscrevia no movi-
mento urbano.” (NUNES, 1994, p. 197).
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Palácio da Instrução: Patrimônio histórico-cultural

A bela e muito antiga palavra “Patrimônio”, segundo Françoise 
Choay (2006, p. 11), estava ligada às estruturas familiares, econômicas 
e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo. 
Requalificada por diversos adjetivos (genético, natural, histórico etc.) que 
fizeram dela um conceito “nómada”, prossegue hoje em dia num percurso 
diferente e notório.

Por sua vez, à expressão “patrimônio histórico” Choay atri-
bui o conceito de

[...] um fundo destinado ao usufruto de uma comu-
nidade alargada a dimensões planetárias e constituído 
pela acumulação contínua de uma diversidade de 
objectos que congregam a sua pertença comum ao 
passado: obras e obras-primas das belas-artes e das artes 
aplicadas. Trabalhos e produtos de todos os saberes e 
conhecimentos humanos. Na nossa sociedade errante, 
sempre em transformação devido ao movimento e 
ubiquidade do seu presente, “patrimônio histórico” tor-
nou-se numa das palavras-chave da tribo mediática: ela 
remete para uma instituição e para uma mentalidade.

Conclui a autora destacando que

A transferência semântica sofrida pela palavra assinala 
a opacidade da coisa. O patrimônio histórico e os 
comportamentos que lhe estão associados encontram-
se presos em estratos de significação cujas ambiguidades 
e contradições articulam e desarticulam dois mundos 
e duas visões de mundo.

É nessa perspectiva que se insere o “patrimônio” da sociedade mato-
grossense, enraizado na cidade de Cuiabá no início da Primeira República 
brasileira. Fundo de usufruto da comunidade cuiabana, o Palácio da 
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Instrução é um bem estável portador e revelador de vida, memórias, saberes 
de todos e de cada um, em temporalidades diferenciadas e de usufruto por 
parte de instituições educativas e culturais distintas.

Esse patrimônio histórico e artístico de Mato Grosso foi criado 
no início do Século XX para sediar em suas dependências as instituições 
de ensino de referência da cidade, quais sejam a Escola Normal Pedro 
Celestino, o Grupo Escolar Barão de Melgaço e o Liceu Cuiabano, entre 
outras. Seu prédio foi erigido na Rua Antonio Maria, n. 151, na Praça da 
República, ao lado da Matriz.  Essas instituições educativas foram funda-
das com o intento de se responsabilizarem pelas inovações do modelo de 
escola seriada e, também, de servirem como local de estágios dos profes-
sores em formação na Escola Normal.

Figura 4 – Palácio da Instrução, Cuiabá, 2017

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (2017).

Sendo assim, reiteramos que o Palácio da Instrução é um lugar de 
memória de Cuiabá, um monumental e moderno estabelecimento escolar 
construído para abrigar instituições educativas e culturais e, desse modo, 
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um importante portador de mensagem, um marco para a transmissão do 
conhecimento, da compreensão e da consciência histórica.

Contudo, sua edificação apresentou enormes contrastes com a 
paisagem da cidade de Cuiabá, núcleo urbano de origem bandeirista, de 
construções tradicionais e arquitetura de terra crua, áreas verdes, casas 
geminadas, caiadas e com pequenas calçadas. Dito de outra forma, a 
suntuosa construção, em estilo neoclássico6, se tornou um agente de 
embelezamento e de magnificência da cidade, ou seja, uma referência na 
paisagem cuiabana (Figura 4). Em face dessas considerações, recorremos 
aos argumentos de Giulio Carlo Argan (1998) a respeito da concepção 
de arquitetura:

[...] é arquitetura tudo o que concerne à construção, e é 
com as técnicas da construção que se intui e se organiza 
em seu ser e em seu devir a entidade social e política 
que é a cidade. Não só a arquitetura lhe dá corpo e 
estrutura, mas também a torna significativa com o 
simbolismo implícito em suas formas. Assim como 
a pintura é figurativa, a arquitetura é por excelência 
representativa. (p. 243).

Dessa maneira, há que se dar visibilidade à trajetória histórica e às 
resoluções tomadas por instituições públicas e culturais do Estado que se 
dedicam a cuidar do patrimônio cultural da sociedade cuiabana e mato-

6  “Neoclássico – Movimento ou estilo inspirado nas velhas ordens clássicas das arqui-
teturas dos povos gregos e romanos. No Brasil, foi introduzido principalmente pela 
Missão Artística Francesa trazida por D. João VI, em 1816, e caracterizou-se como 
o estilo do período monárquico brasileiro. Era uma reação ao barroco. Trata-se de 
um estilo sóbrio, tendo como elementos formais o arco pleno, colunas e pilastras, a 
platibanda com balaústres, frontões triangulares, frisos e cimalhas nas fachadas [...].” 
(CONTE; FREIRE, 2005, p. 48).
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grossense e foram recepcionadas e acolhidas pelo Palácio da Instrução desde 
a sua criação aos dias atuais.

O moderno estabelecimento foi projetado pelo Engenheiro Civil 
João da Costa Marques, formado pela Escola Politécnica Paulista. Sua 
construção, cuja pedra fundamental e inauguração datam, respectivamente, 
de 11 de maio de 1911 e 15 de agosto de 1914, foi implementada via 
licitação pública, da qual saiu vencedora a Empresa M. M. Construções, 
de propriedade do Engenheiro Miguel Carmo de Oliveira Mello. O prédio 
escolar foi amplamente divulgado nos jornais da época, traduzindo-se em 
um valor cultural constituído nos diversos momentos da história de Mato 
Grosso, tal como expresso por Elizabeth Sá na obra De criança a aluno: 
as representações da escolarização da infância em Mato Grosso (1910-1927), 
ao dizer que a arquitetura escolar “[...] ganha, com a implantação dos 
grupos escolares, uma nova configuração espacial, atendendo aos interesses 
republicanos e às necessidades da nova proposta de ensino.” (p. 132).7

Os jornais que circularam naquele tempo, no estado de Mato 
Grosso e, em especial, na capital, como O Matto-Grosso (1911), O Comércio 
(1911) e O Debate (1914), entre outros, noticiaram a suntuosidade da 
construção, bem como o seu projeto, a estrutura, a funcionalidade, a higiene 

7  Na esteira das afirmações dessa autora sobre as instituições escolares, Ana Paula Pupo 
Correia, já referenciada, observa que “[...] além do emprego de novas técnicas, o cui-
dado com a higiene e a moral dos alunos se intensificou no início do século XX, acres-
cidos das preocupações quanto ao bem-estar e do saneamento das cidades. As fontes 
confirmam que para as construções das Escolas Normais foi relevante considerar o 
entorno como praças, jardins, ruas largas e espaçosas etc., pois na visão dos educa-
dores e arquitetos da época contribuíram no aproveitamento das atividades escolares. 
Esses foram os principais critérios na localização do melhor terreno para a construção 
desses edifícios públicos. Além dos requisitos higiênicos/ambientais, os aspectos de 
visibilidade do terreno no conjunto da cidade tiveram também um peso importante 
na decisão da escolha dos locais para a construção das Escolas Normais. Por isso, não 
era difícil distinguir na paisagem das cidades os imponentes edifícios das Escolas Nor-
mais.” (p. 259-260).
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e, especialmente, a importância que por meio de tamanho investimento 
se atribuída à educação naquele momento histórico.

O Debate (1914 apud SÁ, 2007), com esmero e requinte retrata 
as características do prédio:

O edifício tem uma superfície coberta de 1.620 metros quadrados, 
em dois pavimentos, tendo seu perímetro a forma retangular, apresentando 
a fachada principal um desenvolvimento de 54 metros, por sobre 27 de 
fachada lateral. Tem um pé direito de 13 metros de altura, levantando-se o 
frontal a 16 metros. Todo o edifício assenta-se em um soco de alvenaria de 
pedra canga de 0,50, a partir do qual segue-se a maciça alvenaria de tijolo, 
de que é inteiramente construído. As fundações do edifício atingiram em 
alguns pontos a profundidade de 2,40, sendo a profundidade mínima de 
1,30 e largura constante de 1,20. É inteiramente simétrico em relação à 
linha do centro, paralelamente à fachada lateral [...]. (p. 133).

Figura 5 – Palácio da Instrução, Cuiabá, 2017

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (2017).
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Nesse mesmo periódico consta a informação de que a edificação da 
escola, implantada em dois blocos dispostos de forma assimétrica no terreno,

[...]. “possui 38 salas, das quais 32 para as necessidades 
escolares; 4 destinadas aos gabinetes sanitários e 
toaletes; uma ocupada pelo embasamento da escada 
principal, que é propriamente o vestíbulo e um vasto 
e espaçoso salão, consagrado às solenidades escolares – 
salão nobre”. A parte superior era ocupada pela Escola 
Normal e pelo Liceu Cuiabano e, a parte térrea, pela 
Escola Modelo. (1914)

O edifício foi inaugurado em 15 de março de 1914 pelo então 
Presidente do Estado de Mato Grosso, Joaquim Augusto da Costa Marques, 
contando com a presença dos secretários do governo, de representantes 
dos setores militar e religioso, bem como das embaixadas consulares, entre 
outras autoridades, demonstrando a importância do momento para a 
educação mato-grossense.

Palácio da Instrução: “Lugar de memória” e usufruto da comunida-
de mato-grossense

A discussão gerada em torno da concepção do Palácio da Instru-
ção como patrimônio arquitetônico mato-grossense e como “lugar de 
memória” se sustenta também nas ponderações estabelecidas por Pierre 
Nora (1993) sobre tal assunto e no fato de a instituição ser, hoje, um dos 
empreendimentos patrimoniais da capital com capacidade de propiciar 
o reviver de memórias, experiências, materialidades, e de vestígios que 
integram o seu corpus.
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Nora pontua que os “lugares de memória” são

[...] antes de tudo, restos. A forma extrema onde 
subsiste uma consciência comemorativa numa história 
que a chama, porque ela a ignora. É a desritualização 
de nosso mundo que faz aparecer a noção. O que 
secreta, veste, estabelece, constrói, decreta, mantém 
pelo artifício e pela vontade uma coletividade 
fundamentalmente envolvida em sua transformação 
e sua renovação. [...] os lugares de memória nascem e 
vivem do sentimento que não há memória espontânea, 
que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 
naturais. (p. 12-13).

É sabido que o Palácio da Instrução, nessa primeira metade do 
século XX até a presente data, se firmou como espaço de construção de 
memórias. Um empreendimento que recepcionou e ao longo desses 103 
anos vêm acolhendo em suas dependências várias instituições, pessoas, 
objetos, saberes, celebrações e diferentes produtos, cumprindo diferentes 
funções. Portanto, um espaço de integração, de atualização interativa entre 
os diferentes grupos sociais.

Esse patrimônio arquitetônico de Mato Grosso, que, além de 
cumprir a função de educandário da Escola Normal Pedro Celestino, da 
Escola Modelo, do Liceu Cuiabano e da Faculdade de Direito de Mato Grosso, 
recebeu como usuários de seu espaço o Arquivo Público; a extinta Secretaria 
de Interior e Justiça; a Fundação Cultural de Mato Grosso (FCMT), hoje 
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso (SEC); e, ainda, os museu 
de História Natural, de Antropologia e Histórico; a Pinacoteca; o Ateliê Livre; 
o Conselho Estadual de Cultura e, por último, o Palácio da Instrução, que 
na atualidade hospeda a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça 
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e o Pavilhão das Artes. Portanto, patrimônio edificado, espaço simbólico 
adequado para abrigar a produção cultural do estado de Mato Grosso.

Nesses termos, podemos defini-lo como um veio, um espaço 
simbólico de construção e de difusão da nossa cultura, então responsável 
pelo estabelecimento de uma identidade e de laços de pertencimento com 
a comunidade cuiabana.

Diante dessas considerações, apoiamo-nos nas reflexões de Pierre 
Nora para dizer que os espaços de memória têm origem na reafirmação 
da história que esteve presente em determinado espaço; então, rememorar 
eventos e reconhecer certo lugar passam pela reafirmação de sua importância. 
Nesse sentido, há locais de memória porque não há mais meios de memória.

A ocupação espacial do prédio Palácio da Instrução pelo educandá-
rio Liceu Cuiabano

O Liceu Cuiabano, instituição educativa que sempre procurou 
manter a tradição do ensino mato-grossense e, com a elevada competência 
de educar e instruir a mocidade, por muito tempo permaneceu como a 
única instituição pública de ensino médio (chamado secundário, à época) 
que possibilitou aos jovens ingressarem brilhantemente nos diversos cursos 
superiores do país, muitos deles chegando a ocupar altos postos no cenário 
político mato-grossense e brasileiro.

Segundo Dourado (2015, p. 101), o educandário, criado a 3 de 
dezembro de 1879 e inaugurado a 7 de março de 1880, foi o primeiro 
estabelecimento público secundário de Cuiabá que ofertava dois cursos, 
o Normal e o de Línguas e Ciências Preparatórias. Com isso, buscava-se 
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atender dois objetivos: preparar professores para o magistério do ensino 
primário e habilitar os aspirantes à matrícula nos cursos superiores, ofertados 
pelas faculdades de Direito, Medicina e Engenharia Militar (em São Paulo, 
no Recife, no Rio de Janeiro ou na Bahia).

O Liceu Cuiabano foi solenemente instalado na cidade de Cuiabá 
no espaço em que atualmente funciona o Ganha Tempo (MENDONÇA, 
1979) e já funcionou o Batalhão de Polícia Militar ou Quartel da Força 
Pública e, em décadas posteriores, a Imprensa Oficial de Mato Grosso 
(MENDONÇA, 2012).

Sendo assim, durante a primeira década do século XX, a instituição 
escolar passou a funcionar no prédio da Diretoria Geral da Instrução 
Pública, pertencente à União, localizado na Praça da República, onde hoje 
se encontra instalada a agência central da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos em Cuiabá-MT.

Com isso, no ano de 1914 foi inaugurado o edifício do Palácio da 
Instrução, cujas dependências abrigaram o Liceu Cuiabano, juntamente com 
a Escola Normal Pedro Celestino e a Escola Modelo, e que somente trinta anos 
mais tarde, a partir de 4 de outubro de 1944, ganhou sede própria,  na qual 
continua funcionando até hoje (Figura 6). Na ocasião da inauguração e 
instalação do estabelecimento, o Dr. João Ponce de Arruda exercia o cargo 
de Secretário Geral do Estado de Mato Grosso, que se encontrava sob a 
intervenção federal de Júlio Müller, durante o governo de Getúlio Vargas.
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Figura 6 – Liceu Cuiabano, Cuiabá, 1944.

Nota: Acervo Casa Barão de Melgaço.

Foi nesse cenário de “prestígio e tradição” que o educandário para 
tanto tendo contado com o grupo de professores, os intelectuais pioneiros 
que não mediram esforços para intervir junto às iniciativas estadual e 
nacional, na primeira metade do século XX, em favor da construção do 
edifício escolar, suntuoso para a época, porém integrante de um conjunto de 
Obras Oficiais implementadas no intuito de modernizar a cidade de Cuiabá.
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Nessa perspectiva, o Liceu Cuiabano, portador de favorecimento de 
sua imagem com vasta tradição, passa a ser também referência no quesito 
educacional e estrutural, com a sua imponência e beleza aconchegadas à 
paisagem cuiabana. O prédio tem a arquitetura (prenúncio do modernismo) 
típica das obras do Estado Novo de Getúlio Vargas, estilo Art déco, e 
foi tombado como Patrimônio Cultural Estadual Edificado em 1984 
(DOURADO, 2015, p. 105).

O primeiro curso de ensino superior de MT no Palácio da Instrução: 
a Faculdade de Direito de Mato Grosso

No tempo histórico de criação da Faculdade de Direito de Mato 
Grosso (1934), processo educativo brasileiro em nível universitário se 
apresentava como um modelo híbrido, resultante de um compromisso 
entre concepções antagônicas de ensino superior, que já dava sinais de 
repressão e expansão em face da confrontação do movimento estudantil e, 
eventualmente, docente com o regime ditatorial que emergia relativamente 
a partir dessa época.

Nesses termos, Benedito Pedro Dorileo (2005) aponta que, no ano 
de 1934, em Cuiabá, uma plêiade de profissionais do Direito, graduados, 
em sua maioria, na capital da República, o Rio de Janeiro, reuniu-se sob 
a liderança de Palmiro Pimenta em prol do primeiro curso de ensino 
superior de Mato Grosso. O professor rememora que esses jovens, ao 
saírem da cidade, deslocavam-se por via fluvial rumo a grandes centros do 
país, em busca de conhecimentos nos cursos de Direito, de Medicina, de 
Odontologia, de Farmácia ou de Engenharia. Eles se despediam no porto 
do rio Cuiabá e desciam de lancha, ao som da banda de música. Lenços 
brancos esvoaçantes acenavam e enxugavam lágrimas na despedida.
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Dorileo esclarece que a história da Faculdade de Direito de Mato 
Grosso é resultante desse processo híbrido e foi implantada em Cuiabá no 
governo do interventor federal Leônidas Antero de Mattos, por meio do 
Decreto n. 394, de 28 de novembro de 1934, quando a instituição educativa 
recebeu a primeira unção de legalidade pelo Estado.

O estudioso prossegue em suas descrições e chega ao ano de 1936, no 
governo de Mário Corrêa da Costa, que assumiu inteiramente a faculdade 
mediante o Decreto-lei n. 87, de 4 de dezembro de 1936, com base na Lei n. 
26, de 18 de setembro do mesmo ano, institucionalizando-a e concedendo-lhe 
um crédito especial no orçamento no valor de 20 contos de réis. Na ocasião, o 
cuiabano Palmiro Pimenta, jurista, literato e professor, tornou-se o primeiro 
diretor da Faculdade de Direito de Mato Grosso, passando esta a funcionar 
no Palácio da Instrução.

Porém, pontua o autor, no Estado Novo, a Constituição Federal 
de 10 de novembro de 1937, em seu artigo 159, veda a acumulação de 
cargos remunerados no serviço público, obrigando aos professores a 
optar pela magistratura e ou promotoria, já que o salário do professor 
era minguado. Desse modo, a Faculdade de Direito de Mato Grosso foi 
fechada, “Sepultando a conquista.”(p. 29).

Passados os anos a Constituição Federal de 1946 facultou acumular 
cargo remunerado com um de magistério. Mesmo assim, somente em 
1954 a instituição foi reinstalada, agora no Prédio do Colégio Estadual de 
Mato Grosso (hoje, Liceu Cuiabano). A Aula Inaugural foi proferida pelo 
Professor Antonio de Arruda, tendo marcado presença alunos, professores 
e a sociedade cuiabana. Ocupava-se da diretoria o Desembargador Hélio 
de Vasconcelos e da inspetoria federal, o Dr. Camilo Soares de Figueiredo, 
designado pelo Ministério da Educação e Cultura.
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A instalação da Fundação Cultural de Mato Grosso nos espaços do 
Palácio da Instrução

Podem arrasar as casas, mudar o curso das ruas; as 
pedras mudam de lugar, mas como destruir os vínculos 
com que os homens se ligavam a elas? Podem suprimir 
sua direção, sua forma, seu aspecto, estas moradias, 
estas ruas, estas passagens [...].

(BOSI, 1994).

Como vem sendo demonstrado no decorrer da escrita desta história, 
o Palácio da Instrução se firmou como lugar de memória da cidade de Cuiabá, 
tendo abrigado – e ainda abriga – em suas dependências importantes e 
distintas instituições públicas de Mato Grosso. Foi o caso da Fundação 
Cultural de Mato Grosso (FCMT), unidade cultural com passagem por 
esse patrimônio arquitetônico na década de setenta, tendo sido criada 
no governo de Garcia Neto, Lei n. 3.632, de 20 de junho de 1975, 
com o intuito de incentivar e preservar a cultura regional. Estabelecia o 
regimento dessa instituição nos primeiros artigos, que a cultura regional 
tinha foco nas artes visuais, primando por adquirir e conservar obras de 
caráter artístico-cultural para a constituição de seu acervo. A estrutura da 
FCMT era composta pelo Ateliê Livre, a Pinacoteca e o Salão Jovem Arte 
Mato-grossense (SJAMT). Apesar de o documento prever atividades nas 
áreas de dança, música e teatro, o percurso do repertório da fundação veio 
provar seu foco, tomando como parâmetro as 25 versões do salão jovem 
Arte Mato-grossense, criado em 1976.

Hoje, após muitos anos desde a criação da instituição, percebemos 
o quanto isso se deveu à forte presença do casal Aline Figueiredo e 
Humberto Espindola, o que também explica a inclinação preponderante 
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para a visualidade das atividades ali desenvolvidas. Em seu livro Arte aqui 
é Mato (1990), Figueiredo explica que,

[...] quando fomos chamados para participar da 
implantação da fundação Cultural, localizada no 
melhor espaço urbano, aceitamos com o maior 
entusiasmo. Em quatro anos de nossa assessoria, 
implantamos o Ateliê Livre, o Salão Jovem Arte Mato-
grossense, uma pinacoteca, além de diversas exposições 
de artista locais. (p. 33).

O Ateliê Livre nos espaços do Palácio da Instrução

Entende-se por ateliê o espaço no qual o artista produz, estando 
historicamente ligado a escolas de arte que tiveram uma orientação 
rigorosamente inscrita nos cânones do academicismo e do neoclassicismo, 
como a escola de aprendizado de ofícios e de belas-artes.

O Ateliê Livre, elucida Aline Figueiredo, foi uma ação política 
empreendida com a finalidade de “[...] não elitizar e nem cristalizar o 
conhecimento sensível, além de não inibir as consequentes descobertas 
de valores. [...] não se trata de um simples local de incentivo. Nele, há o 
olho que peneira e analisa.” (p. 32).

Logo em seguida a sua criação, sob a orientação de Humberto 
Espindola, Dalva de Barros e João Sebastião da Costa e sob o olhar seletivo 
da Aline, o ateliê revelou verdadeiros jovens artistas que estão entre os 
maiores expoentes das artes plástica no Estado até hoje. Conhecidos como 
a segunda geração das artes plásticas no Estado, temos: Adir Sodré, Ana 
Amélia Marimon, Benedito Nunes, Carlos Lopes, Gervane de Paula, Jonas Barros, 
Márcio Aurélio Silva Santos, Regina Penna e Nilson Pimenta, entre outros.
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Pinacoteca: museu de pintura de Mato Grosso - Palácio da Instrução

A Pinacoteca do Estado de Mato Grosso foi fundada com o intuito 
de dar visibilidade à produção das artes plásticas da região. Trata-se de 
um local aberto à visitação e destinado à conservação das obras, também 
servindo de laboratório de pesquisa para os jovens artistas frequentadores 
do recém-criado Ateliê Livre.

O acervo da Fundação Cultural de Mato Grosso começou com 28 
obras dos artistas da primeira geração de artes plásticas de Mato Grosso: 
Ignês Côrrea da Costa, Dalva de Barros, Humberto Espindola, João Sebastião, 
João Pedro de Arruda, Clóvis Irigaray, Conceição de Freitas (Conceição dos 
Bugres), Jorapino, Wega Nery Ilton Silva, Hebe Albaneze, sendo os cinco 
últimos pertencentes, hoje, a Mato Grosso do Sul.

A Pinacoteca foi ampliada paulatinamente por meio de obras 
resultantes das premiações dos Salões Jovem Arte, doações e outras aquisições 
mais recentes: Adir Sodré, Alcides Pereira dos Santos, Regina Penna, Gervane 
de Paula, Jonas Barros, Vitória Basaia, Benedito Nunes, Carlos Lopes, Nilson 
Pimenta e Clínio Moura. A instituição também recebeu doação de obras 
de artistas nacionalmente reconhecidos, como: Tarsila do Amaral, Cícero 
Dias e Clóvis Graciano.

Salão Jovem Arte Mato-Grossense: movimento artístico no Palá-

cio da Instrução

Na Fundação Cultural de Mato Grosso, nos meses de abril e maio 
do ano de 1976, aconteceu o 1º Salão Jovem Arte de Mato-Grossense, tendo 
como Presidente o reconhecido jurista e político Lenine de Campos Póvoas.
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Nessa primeira versão, o grande prêmio coube à jovem artista 
do distrito de Posto Paraná, no município de Dom Aquino, atualmente 
município de Campo Verde, Anna Amélia Marimon, com a obra intitulada 
Universo Além do sonho. Foram igualmente premiadas Celina Martins Jallad, 
Mary Slessor e Mareia Neder Bacha, algumas delas naturais de cidades que 
hoje fazem parte do estado de Mato Grosso do Sul. Faz jus ressaltar já naquela 
data a presença do reconhecidíssimo Crítico de Arte Roberto Pontual (RJ).

O 2º SJAMT, cuja realização se estendeu de 1977 a 1986, contou 
com a participação marcante dos artistas, entre outros, Adir Sodré, Alcides 
Pereira dos Santos, Benedito Aleixo Cortez, Benedito Nunes, Elieth Grip 
Melado, Gervane de Paula, Gonçalo Arruda, Jared Aguiar, Juarez Compertino, 
Marcelo Velasco, Márcio Aurélio Silva Santos, Nilson Pimenta, Osvaldina 
dos Santos, Regina Pena, Serafim Bertoloto e Ana Amélia Marimon, os quais 
até hoje continuam a produzir, a ser premiados e a se destacar no cenário 
artístico do Estado. O evento contou com a presença dos críticos Alberto 
Beauttemcuter (SP) e Gisela Magalhães (DF).

Entretanto, de 1986 até 1989, o Salão Jovem Arte Mato-Grossense 
não aconteceu, tendo sido retomado em 1990 por força e insistência dos 
artistas Gervane de Paula e Dalva de Barros.

No início dessa década, o salão revelou jovens artistas, a exemplo 
dos aquarelistas Adão Domiciano, Almira Reuter, Carlos Lopes, Jânio 
Borges, Jonas Barros, Sebastião Silva, Caia Migliaccio, Cleonildo Amorin e 
Lioniê Vitório (reconhecido comediante da dupla Nico e Lau). Na ocasião, 
fizeram-se presentes os críticos de arte José Serafim Bertoloto (MT), 
Fernando Cocchiareli (RJ) e Ligia Canongia (RJ) e prestou-se homenagem 
ao artista mato-grossense Victor Arruda, que se mudou ainda jovem para 
o Rio de janeiro.
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No 12º Salão Jovem Arte Mato-Grossense, realizado em dezembro 
de 1991 nas dependências da Fundação Cultural de Mato Grosso, no 
Palácio da Instrução, Aline de Figueiredo (1991) apresentou o seu texto 
para a abertura do evento festivo e cultural:

A plástica mato-grossense amadureceu e rompeu as 
barreiras do regional para ganhar espaço lá fora. Mas 
isso não aconteceu de graça. Havia o talento dos artistas 
e uma animação segura. Primeiro na universidade e 
depois na Fundação Cultural, os ateliês e a chegada 
do circuito nacional das artes plásticas em Cuiabá 
proporcionaram a gênese de uma arte brasileira morena, 
centro-americana e com uma linguagem capaz de 
cativar o público e a crítica nacional

[...].

Quando se realiza 12º, edição do Salão Jovem Arte 
Mato-grossense, já podemos dizer da tradição deste 
espaço ao lançar talentos. Toda uma geração por aqui 
passou e outras estão se formulando. O Salão cresce. 
O Salão tem a efervescência de uma terra onde a 
pintura fala. O Salão endossa Ensina. O Salão é a mão 
carinhosa, afago que consegue sobreviver à crise do 
Estado e da Cultura. A presença da arte é o sentido 
de esperança onde o artista, ainda que desobrigado 
do desmonte da estrutura cultural brasileira, reage e 
mostra ao público que sua voz cresce, aperfeiçoa e 
ainda crê na viabilidade do Brasil. Obrigado artista 
mato-grossense, com você nem tudo está perdido .

No entanto, por meio da Lei Complementar n. 36, de 11 de 
outubro de 1995, a Fundação Cultural foi elevada ao status de Secretaria 
de Estado de Cultura de Mato Grosso (SEC-MT), com a competência de 
planejar, normatizar, coordenar, executar e avaliar a política cultural do 
Estado, compreendendo a pesquisa histórica, a preservação do patrimônio 
histórico e arquitetônico, a concepção, a formulação, a normatização e 
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a gestão de fundos especiais destinados ao desenvolvimento da cultura 
regional, além de outras atividades previstas nos termos do seu regimento.

A partir de todas as transformações ocorridas na capital, parte 
infraestrutura/unidades administrativas da nova secretaria passaram a 
funcionar em outros endereços e sedes estabelecidos na cidade de Cuiabá.

A SEC-MT foi instalada no prédio do Grande Hotel, mais tarde 
Banco do Estado de Mato Grosso, construído na Avenida Getúlio Vargas, 
outrora denominada Rua Poconé, durante o Estado Novo (1937-1945) 
como já dito, sob a gestão do interventor federal em Mato Grosso, Julio 
Strubing Müller. Aliás, nesse governo foram executadas 15 significativas 
obras arquitetônicas, ou Obras Oficiais, dentre elas o Grande Hotel, as 
quais, segundo Siqueira (2006, p. 114), “[...] foram construções sólidas e 
de ótima qualidade, a maioria resiste com as mesmas funções ou similares, 
sempre de uso público, para o qual foram construídas [...] a primeira 
grande intervenção urbanística na cidade no século XX [...] criando um 
novo eixo de crescimento”.

Figura 8 – Grande Hotel, Secretaria de Estado de Cultura, Cuiabá, 1995

Nota: Acervo da Casa Barão de Melgaço.
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Logo, o 2º piso do Palácio da Instrução foi destinado à instalação 

e funcionamento do Pavilhão das Artes - SEC-MT, espaço reservado para 

a promoção de atividades artístico-culturais, especialmente exposições 
individuais e coletivas, tal como a Bienal Internacional de São Paulo, e do 
Salão Jovem Arte Mato-Grossense.

Com a mudança da parte administrativa da então recém-criada 
secretaria para o prédio do antigo Grande Hotel, os SJAMT passaram a 
acontecer na galeria, na parte térrea do prédio, tendo só recentemente 
retornado para o Palácio da Instrução a fim de realizar a sua última edição.

Dessa maneira, no 25º SJMT, realizado no ano de 2016, contou-
se com a participação de 180 inscritos e 500 obras e com o retorno dos 
premiados Gervane de Paula, Ana Amélia Marimon e Sebastião Veloz. O 
evento revelou os fotógrafos Rai Reis e Heitor Magno e o grafiteiro Babu 
Seteoito, tendo como Críticos de Arte Humberto Espíndola (MS), Mariza 
Bertoli (SP) e Serafim Bertoloto (MT).

Nos últimos anos, o Pavilhão das Artes do Palácio da Instrução, além 
de promover e recepcionar os Salões de Artes, tem acolhido várias outras 
atividades artístico-culturais, como cursos, oficinas, mostras, palestras, 
exposições individuais e coletivas de diversos artistas, dentre os quais: 
Clovis Irigaray, com Arte Cidade; Tuca Reinés, com a exposição O Olhar 
Vertical – fotografias da Coleção Santander Brasil; e o Programa Rumos Artes 
Visuais para a realização do “Curso de História da Arte – da Moderna à 
Contemporânea”. Ademais, o espaço abrigou as várias versões da Maratona 
MT: Criativo com oficinas, consultorias, capacitações, palestras e curso, 
tudo voltado para o público de artistas e produtores culturais de MT. No 
evento de 2014, realizou-se a oficina “Conexão Cultura Brasil”, em parceria 
com o coordenador do escritório regional do Ministério da Cultura (MinC), 
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Romulo Fraga; e, no de 2016, a sessão solene de comemoração dos 95 anos 
de fundação da Academia Mato-Grossense de Letras, no dia 5 de dezembro.

Figura 9 – Salão Jovem Arte Mato-Grossense, Cuiabá, 2016

Nota: Acervo do Gabinete de Comunicação do 
Estado de MT.
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O Palácio da Instrução e a Biblioteca Pública Estadual Es-
tevão de Mendonça

Figura 10 – Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, Cuiabá, 2017.

Fonte: Biblioteca Pública Estadual “Estevão de Mendonça” (2017)

No ano de 1975, o Palácio da Instrução passou a abrigar em seu 
prédio a Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso, criada no governo 
do Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, por meio do Decreto 
n. 307, de 26 de março de 1912. Instalada no Centro Histórico de Cuiabá, 
em frente à Praça da República, a instituição, a partir de 1982, recebeu o 
nome do ilustre escritor e historiador Estevão de Mendonça, então Biblioteca 
Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM), uma justa homenagem 
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ao seu primeiro organizador e diretor, nomeado por ato do Secretário do 
Interior, Justiça e Finanças do Estado.

A biblioteca se encontra vinculada à Secretária de Estado de 
Cultura de Mato Grosso e tem a missão de reunir e preservar o patrimônio 
literário e cultural, a memória do Estado e apoiar o ensino, propiciar à 
comunidade acesso à informação, incentivar os hábitos de leitura e pesquisa, 
promover atividades socioculturais, interiorizar a política de apoio técnico 
e qualificação profissional, estimular o intercâmbio de publicações, expor 
e divulgar as novas aquisições e integrar-se com outras bibliotecas.

O acervo da biblioteca consta de aproximadamente 100 mil volumes, 
dividida em dez coleções temáticas: Mato Grosso, Obras Raras, Afro-
Brasileira, Indígena, Braille (em funcionamento desde 1987), Literatura 
Infantil, Periódico, Literatura, Acervo Videoteca e Acervo Geral.

A BPEEM encontra-se informatizada, modernizada, climatizada, 
equipada com sistema antifurto, sinalizada, iluminada com distribuição 
natural e artificial de luz e provida de amplos recintos de leituras, auditório, 
telecentro, elevador lateral e sala de digitalização.

Ao longo destes 105 anos, a Biblioteca Pública Estadual Estevão 
de Mendonça passou por mudanças inclusive de espaço físico. Além disso, 
ampliou consideravelmente o acervo, sem deixar de valorizar e prezar por 
sua história. Essa instituição centenária é a maior biblioteca pública do 
Estado e a guardiã da memória de Mato Grosso, tendo se firmado como 
um espaço cuja função vai muito além de depositária de obras literárias. 
É um espaço de conhecimento que interage com a sociedade, cumprindo 
seu papel social.

Em uma sociedade arrancada da própria memória pela amplitude 
de suas mudanças, mas ainda obcecada por se compreender historicamente, 
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o historiador assume cada vez mais um papel primordial, “[...] porque nele 
se opera aquilo de que ela gostaria, mas não pode dispensar: o historiador é 
aquele que impede a história de ser somente história.” (NORA, 1993, p. 21).

Apesar de não haver uma resposta definitiva, uma maneira de 
entender, por exemplo, a problemática entre a memória e a história é 
retomar o desenvolvimento do estudo da História e a forma como foram 
utilizadas, ao longo do tempo, as fontes consideradas registros memorialistas, 
por exemplo, as fontes orais, tendo por referência a história da construção 
e usos das instituições escolares, a saber, o Palácio da Instrução, na cidade 
de Cuiabá, em Mato Grosso.

Os lugares de memória, como os presentes no Centro Histórico 
de Cuiabá, em especial o Palácio da Instrução, expressam o anseio de 
retorno a ritos que definem os grupos, a vontade de busca do grupo que 
se autorreconhece e se autodiferencia, o movimento de resgate de sinais de 
appartenance (pertencimento) grupal. Nesse sentido, Pierre Nora (1993, 
p. 13) esclarece:

[...] os lugares de memória nascem e vivem do 
sentimento que não há memória espontânea, que é 
preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 
notariar atas, porque essas operações não naturais. 
É por isso a defesa pelas minorias, de uma memória 
refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente 
guardados nada mais faz do que levar à incandescência 
a verdade de todos os lugares de memória. Sem 
vigilância comemorativa, a história depressa as 
varreria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas 
se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não 
se teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se 
vivêssemos verdadeiramente as lembranças que elas 
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envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, 
a história não se apoderasse deles para deformá-los, 
transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se 
tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que 
os constitui: momentos de história arrancados do 
movimento da história, mas que lhe são devolvidos. 
Não mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente 
a morte, como as conchas na praia quando o mar se 
retira da memória viva.

Parece residir aí a grande questão com que nos deparamos ao nos 
debruçarmos sobre essa instituição escolar a partir dos pressupostos de Nora 
(1993): o momento no qual os homens vivem tensão entre a intimidade da 
tradição vivida e o abandono decorrente dos grupos desfeitos, cujas marcas 
a história, desritualizada, se empenha em guardar e preservar.

Na contemporaneidade, os lugares de memória exercem essa função 
social em cidades como Cuiabá, marcadas por diferentes ritmos, tempos 
e espacialidades em conflito e/ou negociação.
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A CIDADE E A INFÂNCIA:  
DAS BRINCADEIRAS NAS RUAS DA 
CAPITAL AOS BANCOS ESCOLARES

Elizabeth Figueiredo de Sá

Marijâne Silveira da Silva

Lá, no seio da selva verdejante,
Num pedaço de terra solitária,

Banhada pelo sol fulvo e cantante,
Existe uma cidade legendária...
É a bela Cuiabá, bicentenária.

Que tem o pedestal de ouro ofuscante,
Onde chegou o bravo bandeirante,
Em busca da riqueza extraordinária.

Oh! Cuiabá, das lendas brasileiras.
Foste o sonho de gloria das bandeiras!

Eldorado de luz e de bonança!
O teu futuro está profetizado:

Foste a cidade de ouro no passado!
És a Cidade Verde na esperança!

(CORRÊA, 28 fev. 1926, p. 3)

Capital Verde (1919), poesia de Dom Aquino Corrêa publicada 
na revista A Violeta (28 fev. 1926, p. 3), traça a imagem de uma Cuiabá 
legendária, localizada no “meio da selva” ainda “verdejante”, o que lhe 
rendeu o apelido de Cidade Verde. Seus moradores, que se conheciam 
e se visitavam, compartilhavam as ruas com os animais, que pastavam 
sossegadamente; com os comerciantes ambulantes; e com as crianças, 
cujos barulhos e brincadeiras enchiam a cidade de vida e alargavam as 
fronteiras da vizinhança.
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Este artigo nos convida a passear pelas ruas da Cuiabá das duas 
primeiras décadas do século XX e a percorrer nossas vivências da infância 
com a cidade, os moradores e a escola. É um escrito que nos conduz a 
mergulhar na história das sensibilidades (PESAVENTO, 2007).

Cuiabá, Cidade Verde: o cenário citadino nas primeiras déca-
das do século XX

A Cuiabá do início do século XX, na opinião de alguns memorialistas, 
era uma cidade pacata, com casas de adobe, a maioria caiada de branco; 
bondes puxados a burro; e lamparinas de querosene.1 Tudo isso cumpunha 
um quadro bucólico, de cidade rural. Construída aos poucos, conforme a 
necessidade, isso lhe rendeu uma configuração irregular e a dividiu em dois 
distritos: o 1º Distrito (conhecido como Sé), no centro da cidade; e o 2º 
Distrito, na região do Porto, como é possível observar na Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Planta funcional de Cuiabá (1920?)

Fonte: Freitas (2003, p. 64).

1  Cf. Poubel e Silva, 2006.
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No Album Graphico do Estado de Matto-Grosso2 (AYALA; SIMON, 
1914, p. 320) encontra-se descrita a organização da cidade:

É dividida em dois distritos e consta de 24 ruas, 17 
praças, e 28 travessas, sendo a Rua Barão de Melgaço 
a mais extensa, com quase três quilômetros; existem 
edifícios públicos e particulares de feição moderna, 
dois elegantes jardins, situados nas praças Coronel 
Alencastro e Marques de Aracaty, uma linha de tranwa-
ys, com ramal para o Matadouro e outro, de mais de 
um quilômetro, para a fábrica de cerveja. [...]. A ci-
dade tem dois hotéis, vários restaurantes, uma estação 
telegráfica e uma rede de telefones. A municipalidade 
custeia um contrato destinado a limpeza da cidade, 
dois mercados públicos e um serviço de iluminação.

A cidade foi administrada, no período de 1910 a 1930, por seis 
intendentes e um prefeito: o Tenente-Coronel Avelino de Siqueira (1910-
1911), o Coronel Manoel Escolástico Virgínio de Almeida (1912-1914), 
Ermenegildo de Figueiredo (1914-1915), Alexandre Magno Addôr (1918-
1920), Antônio Manoel Moreira (1924-1926), Coronel José Antônio S. 
Albuquerque (1917-1921 e 1923-1927) e, por último, o prefeito Fenelon 
Müller (1927-1930).

Em relatórios apresentados à Câmara Municipal de Cuiabá, os 
intendentes municipais relataram a situação administrativa da cidade 
em vários aspectos. Quanto à salubridade, apontada em um jornal como 

“veículo ao impaludismo” e outras doenças, o intendente Siqueira, em 1910, 
ponderou: “A saúde pública tem se mantido em boas condições durante 
o ano, nesta capital, salvo alguns casos de difteria.” (p. 8). No entanto, 
ao discorrer sobre a coleta de lixo, o intendente confirmou a situação 
insalubre da capital:

2  Editado em Hamburgo, foi organizado com a intenção de divulgar Mato Grosso 
dentro e fora do país.
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Pelas ruas principais deparam-se vasilhas de mau 
aspecto, exibindo toda sorte de objectos repugnantes 
e não raro estes recipientes são entornados pelos 
animais, especialmente suínos, que no exame a que 
procedem, espalham pelos passeios respectivo conteúdo, 
desvendando aos olhos dos transeuntes o que o dono 
da casa condenou como indigno de figurar nos seus 
quintais. (p. 11).

Pouco mais tarde, em 1915, o intendente Figueiredo apontou a 
criação de porcos e a manutenção das cavalariças como as principais causas 
da insalubridade pública. Quatro anos depois, em 1919, o intendente 
Addôr considerou “[...] revoltante o costume de criar porcos nos quintais 
[...]. [...] um contrasenso dos mais perigosos à saúde local.” (p. 4).

A circulação de animais pelas ruas da cidade irritava a administração 
pública não só por causa dos dejetos, mas também porque isso interferia na 
manutenção dos jardins e causava má impressão aos visitantes, possivelmente 
denunciando o aspecto rural da capital. Sobre o broblema, Fenelon Müller 
(1929, p. 12-13) denunciou:

Continua, infelizmente, entre nós o mau hábito de se 
deixarem soltos pelas ruas e praças públicas animais de 
tiro ou de sela, vacas, cabras, porcos, etc. É um hábito 
que não se pode continuar, não só pela má impressão 
que causa aos adventícios, como pela intranquilidade 
que dele decorre para os transeuntes. [...]

Uma turma de pegadores de animais está constan-
temente pelas vias públicas, capturando os animais 
soltos e conduzindo-os ao Depósito que, previamente, 
fiz construir nos fundos do Mercado do Primeiro 
Distrito, donde só saem após pagamento da multa 
estabelecida por lei.

A situação descrita é possível ser observada na Figura 2 a seguir:



430

Projeto Ouro & Mel

Figura 2 – Bois de sela à beira do Córrego da Prainha –  
Centro de Cuiabá, 1941.

Fonte: Lucídio (2008, p. 259).

Figueiredo apontou a necessidade de providenciar também “[...] o 
desentulho de vários trechos da Prainha, onde, de há muitos anos, se fazia 
abusivamente deposito de lixo e de animais mortos [...]” (p. 4), justificando 
o mau odor sentido pelos visitantes.

Para realizar a coleta do lixo, a administração municipal, em 1910, 
contratou duas carroças equipadas, que passariam em horário determinado 
e desempenhariam a função no itinerário traçado, nas “[...] ruas que gozam 
dessa vantagem [...].” (SIQUEIRA, 1910, p. 12), isto é, nas ruas centrais 
da cidade. Os arredores continuariam condenados à insalubridade.

Todavia, a documentação sugere que o sistema de coleta de lixo 
por carroças não era viável, pois, “[...] com os inúmeros solavancos, iam 
ficando espalhados pelas ruas, com grande dano para a higiene pública.” 
(FIGUEIREDO, 1915, p. 5). Para sanar tais problemas, a intendência 
municipal, em 1914, adquiriu nove mulas e três carroças novas guarnecidas 
com caixões desmontáveis para depósito do lixo. Porém, os veículos foram 
vendidos em 1918, ocasião em que o serviço de coleta de lixo foi tercerizado. 
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Contudo, a eficácia desse serviço, na opinião de Addôr, só se efetivaria 
“[...] quando em todos os bairros desta capital seja ele em extensivo, a fim 
de que os habitantes, mesmo os do arrebaldes, não continuem a rotina de 
atirarem às ruas o lixo de suas casas.” (p. 9).

A imprensa local denunciava e influenciava as ações políticas, como 
se deu no caso da solicitação para a construção de uma galeria de esgoto 
que ligasse a Rua 27 de dezembro ao Córrego da Prainha. Diante da 
publicação, o intendente avaliou que, após visita ao local, constatou que 
tais obras “Realmente não se podia adiar. Assim compreendendo, contratei 
imediatamente a construção do referido esgoto.” (SIQUEIRA, 1910, p. 17).

Em relação às vias públicas, o jornal O Commércio (12 jan. 1911, 
p. 3) as acusou de terem sido feitas de “[...] empedramento que cobre o 
solo argiloso da capital [...]. [...] [e] cheias de buraco e lama.”, tendo o 
intendente a isso justificado que a atuação da administração pública agia 
conforme a urgência, sem orçamento disponível para tal:

Sempre que as condições o permitem, organiza-se uma 
turma de homens incumbida de remover as pedras 
soltas e retirar a vegetação e bancos de areia que em 
alguns pontos já dificultavam o transito. Também se 
tem aterrado varios trechos de ruas não calçados e 
que por essa razão sofreram os efeitos das chuvas que 
ocasionam sulcos de grande profundidade. (SIQUEI-
RA, 1910, p. 13).

Siqueira reforçou que tais iniciativas não eram suficientes para a 
melhoria das ruas: “É necessário também tomar uma medida de ordem 
preventiva contra as carroças cujos choques sobre o calçamento causam-
lhes os maiores e mais consideráveis estragos.” (p. 84).

As ruas não recebiam calçamento de pedras, comuns em algumas 
cidades do país, e algumas poucas, como a Rua 15 de novembro, apesar das 



432

Projeto Ouro & Mel

dificudades – “devido os parcos recursos municipal” – foram pavimentadas 
com aterro e pedras cristal prensadas tendo se dado a “inauguração 
desse importante melhoramento” (SIQUEIRA, 1910, p. 16). Porém, a 
intendência municipal providenciou calçamento com pedras para as 
principais vias públicas do Distrito da Sé depois que o Palácio da Instrução 
foi construído, em 1913, pois a suntuosidade do seu prédio, em cujo espaço 
funcionavam o Liceu e as Escolas Normal e Modelo anexa, contrastava 
com a precariedade daquelas ruas.

O deslocamento de um distrito a outro era feito a pé, no lombo 
de animais ou em bondes puxados a burros, cujos trilhos interligavam 
ambas as localidades. Em 1914, a Empreza Carris-urbanos, responsável 
pela linha de bondes, ficou paralisada, como declarou Figueiredo, seus 
carros eram “[...] uma fatalidade permanente e ambulante, tal o estado 
verdadeiramente vergonhoso em que se achavam os seus veículos, pondo 
em constante perigo a integridade física daqueles que tinham a desventura 
de precisar dos serviços da malfadada empresa.” (p. 13). Tal opinião foi 
endossada por Addôr, em cujo relatório reforçou a solicitação ao governo 
do Estado para que fossem tomadas as devidas providências em relação 
ao transporte público:

Os seus veículos sujos e desconjuntados, correm aos 
solavancos pelas nossas ruas, tirados por uma tropilha 
de muares esqueléticos, mortos à fome, de maneira que, 
em vez de serviço, servem somente para provocarem 
piedade dos transeuntes que, por necessidade, são 
obrigados a usarem de tais meios de condução. (p. 9).
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Quando os bondes deixaram de circular pela capital, foram subs-
tituídos pelos ônibus, “[...] com bancos abrangendo toda a largura do 
veículo, saídas e estribos laterais, tipo ‘jardineira’. Eram montados sobre 
chassis dos carros Ford modelo A-29.” (PÓVOAS, 1983, p. 37).

Com a chegada dos automóveis a Cuiabá, a intendência registrou 
a necessidade de organizar a circulação dos transportes nas vias urbanas. 
Assim, Antonio Moreira (1925, p. 6) sugeriu o estabelecimento de “[...] 
uma verba destinada ao custeio da irrigação das ruas, que muito virá 
a beneficiar a população cuiabana, e de um pequeno corpo de guardas 
municipais, com a obrigação de exercer a fiscalização dos veículos e auxiliar 
a ação da polícia civil no perímetro urbano quanto for necessário.”. A frota 
de veículos automobilísticos cresceu continuamente, em razão do que o 
governo do Estado criou a Inspetoria de Veículos (MÜLLER, 1929).

Outro aspecto relacionado as transformações ocorridas na cidade 
de Cuiabá se refere ao serviço de iluminação pública que era feita, desde 
1879, por 100 lampiões, dispostos nas principais ruas e jardins, a exemplo 
do da Praça Alencastro, contavam com iluminação a gás de acetileno ou 
querosene, como pode ser visto na Figura 3 a seguir, ou ainda iluminada 
com lampiões que eram acesos diariamente pelo acendedor, auxiliado 
pelo zelador que, juntos, carregavam a escada ao fim do dia (POUBEL 
E SILVA, 2006).
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Figura 3 – O Jardim Alecastro com suas luminárias a querosene, 1904

Nota: Acervo NDIHR/UFMT.

Preocupado com o desenvolvimento da capital, especialmente 
com a possibilidade de instalação de um “serviço de iluminação melhor e 
mais moderno”, Figueiredo (1915) encaminhou à Assembleia Legislativa 
uma petição do cidadão João Dias requerendo a instalação de luz elétrica. 
As vantagens de tal empreendimento foram defendidas pelo intendente:

Ora, no dia em que tivermos uma força motriz capaz de 
substituir com vantagem a que é atualmente empregada, 
poderemos ter não só um aumento de produção, o 
que refletirá sobre a renda municipal, como também, 
o barateamento dos produtos e assim, consequente e 
sensivel melhoria de condições para os consumidores. 
[...] cessará a derrubada em massa de nossas matas, 
cujo desaparecimento tem modificado sensivelmente 
as nossas condições climatérias, ocasionando secas 
prolongadas e decréscimo de agua nos nossos rios. (p. 8).

Todavia, em 1919, Addôr denunciou que a capital continuava 
sem iluminação, pois até mesmo os lampiões antes existentes haviam sido 
depredados em atos de vandalismos; haviam desaparecido por terem sido 
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furtados, e danificados, por terem as lanternas quebradas. E o intendente 
fez esta reflexão: “Espera-se, é verdade, a instalação da luz elétrica, porém, 
certamente, para que este tão desejado progresso se torne realidade, 
decorrerão ainda muitos meses.” (p. 12).

A rede elétrica foi inaugurada na capital no dia 15 de agosto de 1919:

De início era composta de 119 combustores elétricos 
que, até o final naquele ano, foram aumentados para 
390 lâmpadas. Provisório, o sistema, em poucos meses 
alcançou seu limite de carga instalado. Apesar dos 
esforços, a demanda por energia continuava maior que 
a oferta e a ideia da construção de uma hidroelétrica 
era alimentada pelo governo e ansiada pelo povo. 
(PROJETO REDE DE MEMÓRIAS, 2011, p. 114).

Durante um bom tempo coexistiram as lamparinas residenciais 
a gás e os postes de luz elétrica, conforme é possível verificar na Figura 4 
a seguir, que mostra a lamparina fixada na casa do lado direito e o poste 
de energia elétrica, do lado esquerdo.

Figura 4 – Iluminação da Rua 13 de Junho, Cuiabá, 1919

Nota: Acervo NDIHR/UFMT.
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Os embates entre as intenções políticas de modernização do 
cenário urbano, os parcos recursos dos cofres públicos para a realização 
de melhorias na cidade e os hábitos rurais da população, por exemplo, a 
criação de porcos e a utilização de animais como meio de transporte, se 
faziam presentes na sociedade cuiabana do período, assunto recorrente 
nos periódicos de circulação local.

Nas raias da vizinhança: o cotidiano da população na capital

De acordo com Maria Adenir Peraro (2005), o recenseamento de 
1890 apontou que grande parte da população de Cuiabá concentrava-se 
no 1º Distrito, onde se registrou um quantitativo de 6.836 indivíduos, 
enquanto no 2º Distrito se computou 2.861 almas, totalizando, assim, 
9.697 habitantes. Posteriormente, em 1920, o recenseamento registrou 
que a população do país havia aumentado para 33.678 pessoas.

Embora pacata, a cidade era cenário de algumas atividades culturais 
que movimentavam sua vida social. Espaços, como o recém-criado Palácio 
da Instrução, eram utilizados para apresentações teatrais, com números de 
circo, cantos, danças, comédias e afluência de público. Ademais, programas 
literomusicais eram frequentemente noticiados pela imprensa local, sendo 
os momentos de declamação uma atração muito apreciada nas três primeiras 
décadas do século XX. Ainda, realizavam-se bailes familiares e festas 
embaladas ao som de piano, bem como encontros ao som de retretas nos 
jardins (MACHADO, 1990 apud ROSA, 1990).

Os jornais se referiam aos lugares frequentados pela sociedade da 
época, formada por pessoas consideradas da “elite”, as quais a imprensa 
mencionava por meio destas designações: “ilustres”, “pessoas gradas”, 

“seletas”, “conceituadas”, “elevada esfera social”, “escol da sociedade”, 
expressões atribuídas aos chefes políticos, advogados, desembargadores, 
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médicos, engenheiros, professores, membros do clero católico, entre outros. 
Para designar o povo, isto é, a camada não elitizada, a expressão utilizada 
era “massa popular”.

Em Mato Grosso, por ser um território predominantemente rural, 
por vezes se verificava o imbricamento dos espaços urbanos com os rurais. 
Um bom exemplo disso eram os eventos destinados à elite cuiabana, como 
as corridas de cavalos, realizadas em várzeas pelo “Derby Club Cuyabano”, 
e os pic-nics, realizados nas chácaras localizadas nos arredores da cidade 
pelo “Club dos Resistentes”.

 Os clubes eram associações criadas com o objetivo de externar 
diferentes práticas culturais instituídas nas décadas iniciais do século XX. 
O “Club dos Resistentes” promovia divertimentos para a elite, dentre 
eles, além dos pic-nics, bailes e saraus (soriée) nas residências dos ilustres, 
dando “nota à vida local” (O COMMERCIO, 22 set. 1910, p. 3). Outros 
clubes referenciados na imprensa foram: “Club Collar de Pérolas” (de 
moças), “Club Militar”, “Club Pio X”, “Club Gymnastico”, “Club River 
Foot-Ball”, “Club de Tiro”, “Club A Economia da Família” e o “Foot-Ball 
Clubs”, como o “Cuyabá” e o “Internacional” (SILVA, 2015).

Os espaços destinados à participação da “massa popular” se 
restringiam às festas de santos católicos, embora realizadas pela elite, e às 
encenações em ruas e praças, igualmente estratificadas em classes sociais. 
Para Lenine Póvoas (1983, p. 80), a praça mais frequentada era a Praça 
Alencastro, que ficava no 1º Distrito, centro da capital, e à qual as bandas 
chegavam para a retreta por volta das dezenove horas:

Os ônibus chegavam apinhados de gente que vinha do 
Porto e até mesmo do Coxipó e da Várzea Grande, para 
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se espairecer um pouco no aprazível jardim fronteiro 
ao Palácio do Governo. Havia duas pistas de footing: 
uma por dentro dos canteiros que delimitavam a praça, 
pela qual circulava o top set da sociedade local; e outra 
pelo lado de fora dos canteiros, pela qual circulava a 
gente mais humilde.

Na verdade, a vida social em Cuiabá era movimentada pelos muitos 
festejos realizados com o intuito de celebrar diferentes comemorações 
e dos quais faziam parte bailes, saraus, contradanças, representações de 
comédias, em sua maioria animados pelas tradicionais bandas de música. 
É o que Dunga Rodrigues recorda nas Reminiscências de Cuiabá (1969?, p. 
83): “[...] as festas do fim do século, além dos bailes, contavam com bandas 
militares, percorrendo as ruas, girândolas, retretas embaixo de árvores e 
concorrida procissão.”.

Os festejos eram divididos em religiosos e profanos, merecendo 
destaque as festas de santos (Espírito Santo, São Benedito, Semana Santa, 
São João, Santo Antônio), Congadas e Marujos, Cavalhada, aniversários, 
batizados, matinês, cururus e siriris.

Como informa Rodrigues (1969?), dentre as festas que marcavam 
as solenidades do calendário social cuiabano estava, em primeiro plano, 
a do Divino Espírito Santo, cuja abertura era anunciada por um grupo 
de mascarados que, montados em cavalos, burros, bois ou motorizados, 
em carros, percorria as principais ruas da cidade distribuindo o panfleto 
da programação.

A festa tinha início com uma novena seguida por procissão. Na 
segunda semana festiva, iniciava-se a peregrinação em busca de esmolas, o 
que podia durar por três dias. Desde cedo, um tocador de caixa convocava o 
povo para o acompanhamento, o qual em bando entoava: “Senhor Divino. 
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Que é de seu pão? Está na casa do Manuel Galvão!” (RODRIGUES, 
1969?, p. 85-86).

O grupo de coletores levava consigo a bandeira do Divino e saía 
a percorrer as casas para recolher esmolas. Três deles seguravam a coroa, o 
cetro e a bandeira. Na Figura 5 a seguir é possível observar as insígnias à 
frente do grupo reunido antes da saída para a recolha das esmolas:

Figura 5 – Festa do Senhor Divino

Nota: RAMOS, 2002, p. 112.

Como prolongamento da festa do Divino, dava-se início às touradas, 
que eram realizadas no Campo d’Ourique e empolgavam toda a cidade 
(PÓVOAS, 1983; RODRIGUES, 1969?). No local do evento, erguiam-se 
palanques rústicos feitos de madeira, em cujo espaço se distribuía cadeiras, 
emprestadas de residências e bares, e uma bandeira do Divino Espírito 
Santo marcava os camarotes dos festeiros. Mulheres e homens se vestiam 
com todo o primor.

Rodrigues rememora, ainda, que, exatamente a uma da tarde, “[...] 
dava-se a entrada do toureador e de toda a sua equipe, sob aplausos da 
multidão.”. O povo ficava separado da elite, não tendo acesso aos palanques, 
e assistia as touradas através dos gradis. A Figura 6 a seguir capturou o 
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momento em que o touro avança sobre o toureador dentro da arena e, ao 
fundo, separado pelo gradil, a população aglomerada assisitia ao espetáculo:

Figura 6 – Touradas em Cuiabá, no Campo d’Ourique (1930?)

Fonte: Ramos (2002, p. 115).

A diversão das crianças ficava por conta das brincadeiras, que 
“[...] variavam de acordo com o calendário festivo ou com as variações 
climáticas, invadindo as ruas da Capital.” os meninos gostavam de “[...] 
empinar as pandorgas, fazer e jogar petecas, boizinhos de maxixe e soldados 
de carretel.”; as meninas, de “[...] rodas, cirandas, quitutes e também de 
‘pegador’. A brincadeira de bate-barrete envolvia a ambos.” (POUBEL E 
SILVA, 2006, p. 67).

Outra forma de entretenimento da população, incluindo as crianças, 
era ir ao cinema. No início do século XX, Cuiabá contou com a inauguração 
do Cinema Parisien, instalado na Rua Joaquim Murtinho, antes, Rua 
Formosa, e cujo prédio abrigou o Banco do Estado de Mato Grosso S/A e o 

“Teatro Amor e Arte”. Ao relatar sobre as características do teatro, Rubens 
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de Mendonça (1963, p. 64) escreveu que em seu espaço interno constavam 
duas ordens de camarotes, um salão com capacidade para 400 expectadores, 
palco “singelamente ornamentado”, além de outras dependências. O 
estabelecimento cultural, cujo “[...] corpo cênico enfeixava figuras da elite 
cuiabana, moças e rapazes”, foi marcado por dias esplendorosos e dias de 
decadência que o levaram à ruina:

No mesmo local em 1914, a firma Dorsa & Irmão, 
instalou o Cinema Parisien, que depois passou à 
Empresa Curvo e Irmãos e mais tarde pertenceu ao 
Senhor Manoel Bodstein. Era um galpão de zinco, com 
cadeiras de ferro e madeira, na plateia, nos camarotes 
cadeiras de palhinha, sem fixação ao solo. Haviam 
duas arquibancadas laterais de tábuas. Na entrada do 
Cinema havia uma área coberta, onde foi instalado o 
Bar Moderno, conhecido “Bar do Bugre”, no dia 29 
de junho de 1.920 [...]

Sob o comando de novo proprietário, o Senhor Manoel Bodstein, a 
única diferença era que “[...] quase ninguém pagava a entrada e, nessa época, 
havia uma orquestra que tocava durante a projeção do filme.”. Entretanto, 
foi o Cine Dorsa3 que, tendo funcionado entre os anos de 1912 e 1915, 
despertou em Dunga Rodrigues (1994, p. 8) uma querida recordação da 
infância, quando os filmes earam passados a pedido das famílias:

As crianças se extasiavam com o “Purgante de Lili”, 
comédia que várias vezes assisti, atropelando meu pai 
para interceder junto aos proprietários, por várias 
repetições. O enredo era ingênuo, mas agradava à 
criançada pela hilariedade. A menina de nome de Lili 
relutava em tomar um purgante e os pais ofereciam 
a todos os transeuntes um gole para provar, para 

3  O Cine Mundial, de propriedade dos irmãos Domingos e Cavalheiro Paulino Dorsa 
de nacionalidade italiana. Durou pouco tempo, pois foi destruído por um incêndio 
(ALENCASTRO, 1996; 2003).
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estimular a filha. Do guarda civil aos senhores e 
senhoras respeitáveis, todos provaram o remédio. 
Este acabou, e para Lili não houve sobra. Terminava 
a película com os provadores em correrias, com dor 
de barriga. Diga-se de passagem que, na época, o 
purgante de óleo de rícino era o remédio mais odiado 
pela criançada, entretanto era o considerado o mais 
eficaz para todos os males.

No galpão em que funcionava o cinema, a intendência municipal 
propôs a construção de um teatro público. Todavia, no relatório de 1929, 
Müller (1929, p. 18) informou: “A municipalidade não dispôe, no momento, 
de recursos para a construção de um teatro confortável e de acordo com 
os progressos da nossa cidade.”.

As casas, na maioria das vezes geminadas, facilitavam o desenvol-
vimento de um ambiente familiar e cordial entre os vizinhos. A professora 
Dunga pontua que “[...] a vizinhança representava, por assim dizer, um 
elo forte, alimentado por pequenos deveres e obrigações, não explícitos 
ou especificados em código, mas tacitamente aceitos por pessoas que ha-
bitavam casas que se comprimiam num quarteirão.” (p. 33). As crianças se 
incumbiam de levar mais longe as raias da vizinhança, entrando nas casas 
com espontaneidade, com naturalidade, como se fosse de um familiar; 
muitas vezes, nem batiam palmas para se anunciar, já que as portas de 
entrada permaneciam sempre abertas.

A convivência entre as famílias de moradores, compreendendo 
adultos e crianças, se dava também ao fim do dia, quando, à luz de 
lamparina de querosene, os vizinhos colocavam cadeiras na calçada para 
uma prosa e às nove horas se recolhiam, pois acordavam cedo ao som das 
vozes do padeiro, do peixeiro e do verdureiro4. A irmã Bartira Constança 

4  O hábito de colocar as cadeiras na porta para conversar ainda se faz presente na po-
pulação cuiabana mais idosa, sinalizando ser esse um costume de toda a população.
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Gardés (1990 apud ROSA, 1990, p. 89) reforça a característica alegre e 
familiar da cidade: “Cuiabá naquele tempo era muito provinciana, isolada 
dos grandes centros. [...] O que não faltava era calor humano. As crianças 
brincavam livres nas calçadas, onde os vizinhos, os amigos juntavam-se 
para comemorar.”.

Nesses momentos, o modo pelo qual eram tratadas as crianças 
causou um certo espanto no Dr. Karl Von Den Stein ( 1922, p. 347)5:

Nas visitas de noite, o tratamento é sempre cordial e 
agradável. Muita cerveja e música. Sempre vizinhos ou 
filhos de vizinhos. A grande liberdade que se deixa a 
rapaziada que move-se e porta-se como gente grande, 
muito nos surpreendeu. Timidez e embaraço não se 
notam; nem o menino chora quando tem que dar a 
mão a estranho, nem a mocinha treme quando, corada, 
apresenta-lhe um copo.

As crianças não tinham inibição e, de certa forma, partilhavam da 
vida social dos adultos: “[...] criança não entrava, mas ficava até as tantas, 
com a cabeça fria, de tanto sereno, sapeando na janela, a dança dos mais 
velhos.” (RODRIGUES, 1977, p. 15).

Em agosto, época de vento, os meninos empinavam pandorgas e, 
no fim do ano, a fartura do milho verde lhes rendia petecas. De acordo 
com Dunga, os meninos gostavam também dos boizinhos de maxixe e 
palitos de fósforo e de soldados de carretel:

No carnaval, o brinquedo de entrudo desrespeitava 
a Quaresma. Após três dias de folia, a garotada 
continuava enchendo uma bisnaga redonda de metal 
prateado, para molhar os colegas incautos e distraídos. 
Logo vinha a malhação de Judas. Pendurado num pau 

5  Etnólogo e naturalista alemão que montou expedições em Mato Grosso no período 
de 1884 a 1887.
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de imbaúba, vestido de andrajos, o Judas aguardava 
os sinos da Aleluia que, então badalavam às dez horas 
da manhã de sábado. Eles eram alvejados com limões, 
que enchiam grandes sacos carregados pelos meninos 
para fazê-lo pagar o tributo da traição. Quase sempre 
a batalha se degenerava pelo grupo, agredindo-se 
mutuamente. (p. 66).

Quando acabava a brincadeira, o pau de imbaúba era deitado sobre 
um toco vertical apoiado na terra e transformado em gangorra. Não mais 
folgando com isso, os meninos se voltavam para o jogo de bolita de ferro, 
o “vinte e um”, revezado com o jogo de bola. A meninada também gostava 
do “Corcoveio” (sic), embora fosse este

[...] um brinquedo muito sem graça. Um garoto se 
virava de costas com as mãos para trás. Um grupo de 
amigos o cercava e cada um deles batia nas mãos e 
gritava: “corcoveio!” O garoto na berlinda se virava 
num corcoveio (sic) e dizia o nome de um compa-
nheiro, procurando acertar quem lhe havia batido. 
Adivinhando o nome este o rendia na brincadeira. 
(RODRIGUES, 1994, p.66).

As meninas brincavam de rodas, cirandas, quitutes e de “pegador”. 
Já no “bate-barete”, meninos e meninas se divertiam juntos:

Bate-barete – que bire-birão
Conte bem – Que doze são
Rapaziada sacudida
Come carne com feijão
Mata bugre no sertão.
(RODRIGUES, 1994, p. 67).

As meninas de classe social mais abastada brincavam de boneca e 
de fazer comidinha. Elas tinham acesso a brinquedos importados, como 
bonecas com rosto de porcelana, e os meninos também, como soldadinhos 
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de chumbo fabricados na Alemanha e bolinhas de gude coloridas. Muitas 
vezes, os pais isolavam seus filhos dos “moleques da rua” (RODRIGUES, 
1994, p. 65-66), como eram chamados os meninos que passavam os dias 
brincando nas ruas. Na verdade, esse era um julgamento generalizado, já 
que alguns deles se reuniam para fazer pequenos furtos, entrando nas casas 
pelas janelas do fundo e saqueando a despensa (RODRIGUES, 1977, p. 
72). Outros irritavam a população com atos de vandalismo:

É coisa de moleques vadios rabiscar paredes e muros. 
Garotos sem educação e sem o que fazer, que deviam 
estar num instituto disciplinar, são esses infelizes, 
que ultimamente vêm rabiscando por aí as suas 
piadas de péssimo gosto contra pessoas respeitáveis, 
envolvendo até o nome de altas autoridades. E 
diante desse espetáculo característico das idéias 
sem policiamento, que faz a nossa polícia? Ora 
essa! Nessa bem-aventurada e pacata Cuiabá, seria 
um paradoxo encontrar-se uma sentinela a cada 
rua, ou mesmo em cada bairro. Uma só que fosse...  
(A SEMANA, 1926).

As crianças, que comumente participavam de todos os momentos 
em família, partilhavam também dos momentos mais funestos, como 
os velórios. No caso dos mais pobres, realizavam-se jogos de prendas na 
própria sala da vigília e serestas ao violão com os cantores sentados à porta 
da câmara mortuária ou no passeio da rua; nos mais abastados, apenas 
um animado bate-papo regado a mate e pão com manteiga, servidos noite 
adentro. A esse respeito, a professora Dunga Rodrigues (1969?, p. 109) 
lembra que “[...] as crianças também acompanhavam os adultos para 
fazer o quarto, como diziam; porém sempre imbuídos daquele espírito de 
diversão, para quem a vida sorri indiferente à morte e à consternação.”. 
Contudo, quando era caso de morte na família, elas tinham que esquecer 
a condição de criança e respeitar o luto imposto pela situação:
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Quem amargou sete dias foi Ivete. Extrovertida, 
folgazona e tão novinha, acostumada a participar 
ativamente das brincadeiras, nem dava por si, já estava 
na roda cantando. Alguém observava: − Não cante, 
seu pai morreu! Ela se encolhia num canto, muito 
compenetrada, mas logo se esquecia e ia outra vez para 
o meio da brincadeira. (RODRIGUES, 1977, p. 60).

Além de visitas, festas e brincadeiras, o trabalho também estava 
inserido no cotidiano infantil. No seio da família, as meninas se ocupavam do 
trabalho doméstico, ou seja, lavar, passar, cozinhar e costurar, e os meninos 
desempenhavam tarefas fora de casa, como comprar mercadorias, levar 
encomendas a vizinhos ou parentes e, até mesmo, varrer o passeio da rua.

A infância cuiabana, bem como a mato-grossense, vivia em um 
cenário dividido entre a calmaria e o confronto armado provocado pela 
política local devido às lutas pelo poder, declaradas entre coronelismo e o 
banditismo6. Os conflitos coronelistas estabelecidos no Estado influenciavam 
todos os setores da sociedade “[...] na medida em que geravam benefícios 
e privilégios, tais como remuneração (soldos), indenização, desapropriação 
de bens e resgates, etc.” (CORRÊA, 1985, p. 60).

As crianças nos espaços escolares urbanos da capital

Os grupos escolares foram instalados nos dois distritos da capital: no 
1º, ou Distrito da Sé, o Grupo Escolar Pedro Celestino, Escola Modelo; no 
2º, ou Distrito de São Gonçalo, o Grupo Escolar Senador Azeredo. Havia 
certa rivalidade entre as crianças de uma e outra escola, pois as daquele 
primeiro grupo escolar apelidaram as do segundo de “Peixe Frito”, porque 
na época de peixe, cuja abundância o barateava, as crianças ribeirinhas, 

6  De janeiro de 1891 a 1922, houve trinta e três conflitos armados na região, sendo dois 
deles na capital (CORRÊA, 1985).
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que se alimentavam mais desse animal, se impregnavam do seu cheiro, que 
invadia a escola (RODRIGUES, 1994, p. 154).

Com base no Recenseamento de 18907 (PERARO, 2005), 
realizado na capital, podemos perceber similitudes do perfil de alunos 
que frequentavam os dois grupos.

Em termos de categoria social, os alunos eram filhos tanto de 
prestadores de serviços quanto de funcionários públicos. Crianças de 
famílias socialmente favorecidas não tiveram presença expressiva, pois 
grande parte da população cuiabana era constituída de profissionais liberais, 
predominando os trabalhadores de agência (debulhadores de milho e arroz), 
alfaiates, caixeiros, carpinteiros, entre outros ofícios; a minoria era formada 
por funcionários públicos.

Em relação à idade, os alunos se inseriam na faixa etária de 7 a 15 
anos e 11 meses de idade, não havendo, necessariamente a relação idade/
série. Podemos verificar a legitimidade dessa informação com o caso de 
dona Clarice Rondon dos Santos (1990 apud ROSA, 1990, p. 210), filha 
de Januário da Silva Rondon, que foi alfabetizada pelo irmão e, ao ingressar 
na Escola Modelo, aos sete anos, foi matriculada no 2º ano primário.

O Gráfico 1 a seguir traz um panorama das matrículas nos grupos 
escolares da capital referente aos anos de 1912, 1919, 1920 e 19268, demons-
trando que era pequena a diferença no número de matrículas de meninas e 
meninos, a qual, porém, se tornou mais evidente nos anos de 1919 e 1920 
na Escola Modelo e, em 1926, no Grupo Escolar Senador Azeredo.

7  O Recenseamento de 1890 da população da capital mato-grossense é um documento 
de referência para o período em estudo. O próximo recenseamento foi o de 1920, mas 
em nível nacional, e se limitou à estatística populacional, não trazendo dados específi-
cos sobre a população mato-grossense.

8  Para facilitar uma análise comparativa dos dois grupos escolares, optamos por adotar 
como parâmetros de comparação datas comuns a ambos.
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Gráfico 1 – Número de alunos matriculados por sexo nos Grupos Escolares da 
capital, Cuiabá, 1912-1926

Fonte: Relatório do Grupo Escolar Senador Azeredo (1921), Relatório da escola 
Normal e Modelo (1912; 1926) e Relatório da Direção da Instrução (1912; 

1919; 1921; 1927).

Entretanto, essa diferença aumentava no decorrer dos anos e das 
séries, indicando, principalmente a partir de 1915, um número maior de 
matrículas de meninas em relação ao de meninos, como podemos observar 
no Gráfico 2 a seguir:

Gráfico 2 – Movimento Anual da Escola Modelo, Cuiabá, 1911-1926

Fonte: Relatório da Escola Normal e Modelo (1911; 1912; 1915; 1920; 1927).
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Em face desses dados, entendemos que as meninas viam na escola 
uma oportunidade de se relacionar com outras meninas, ter acesso a 
informações, enfim, fazer o que em casa não lhes era permitido devido à 
educação rigorosa e à obrigação com as tarefas domésticas. Dona Clarice 
Rondon, se referindo a esse fato, revelou: “[...] era para mim a oportunidade 
de sair de casa, por isso eu gostava demais da escola.” (p. 210). Por isso, as 
alunas participavam ativamente das atividades no interior dos grupos. Dunga 
Rodrigues (1994, p. 186) relata que as alunas do 4º ano da Escola Modelo 
fundaram um jornalzinho, o Faísca de circulação clandestina, haja vista a  
professora tê-lo julgado artimanha ou coisa indecorosa para as meninas 
educadas: “O FAÍSCA circulou durante um ano, por baixo das carteiras, 
durante a chamada individual dos alunos, para darem conta de suas tarefas. 
A matéria se resumia em composições escolares e mexericos da imprensa.”.

Já os meninos, por irem mais cedo para o mercado de trabalho, 
deixavam a escola após “dominarem” a leitura e a escrita, disso decorrendo 
a baixa no número de matrículas após o terceiro ano do ensino primário.

Outra sensibilidade se torna perceptível quando olhamos para as 
crianças da época. Havia um movimento expresso na liberdade das ruas da 
capital pelas quais transitavam os alunos, que dentro dos prédios escolares 
ficavam sob a vigilância dos professores. Mas imperava na meninada o 
espírito de criança, que sonhava com o momento de novamente sair livre 
para as brincadeiras infantis, as brincadeiras de rua.

Essa vigilância se estendia ao tempo de recreio e ganhou ressonância 
no Regimento Interno dos Grupos Escolares (1916), que dedicou capítulo 
específico ao assunto para normatizar que os alunos deveriam ter liberdade 
condicionada à fiscalização de um professor, para os meninos, e de uma 
professora, para as meninas, semanalmente designados pelo diretor (Art. 
43). Ademais, definiu-se em parágrafo único que o professor escolhido 
para fiscal de recreio não poderia se afastar um só momento dos alunos 
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por ser o responsável pelas ocorrências que ali se dariam. O momento do 
recreio surgiu em Mato Grosso com a implantação da escola graduada, que, 
ao definir a organização do tempo escolar, viu a necessidade de proporcionar 
às crianças descanso físico e mental antes de retornarem às aulas (SÁ, 2007).

As crianças nos permitem perceber as representações da infância quanto 
ao processo de escolarização quando, por exemplo, elas descrevem em seus 
escritos suas impressões acerca dos rituais da escola, das ações dos professores 
e dos colegas. Tal foi o caso da aluna Jacyra Nonato de Faria, do 4º ano C, que 
assim caracterizou o momento da entrada da turma na classe:

Ao meio dia estamos todas reunidas no Jardim Ipiranga es-
perando o sinal da entrada. Dado o 1º sinal ficamos paradas 
esperando o 2º para formarmos em fila aguardando o 3º 
sinal para cantarmos o Hino Nacional. Depois, desfilamos 
em direção à classe. Lá chegando damos a direita à pro-
fessora. Esta bate palmas e todas nós nos movimentamos 
dando-lhe a nossa esquerda. Imediatamente ela repete a 
palma e então damos-lhe a frente. Mais uma vez a profes-
sora bate palma e todas nós sentamos para começarmos o 
trabalho. (3 DE SETEMBRO, 14 ago. 1939, p. 2 apud 
ECHEVERRIA; FREIRE; TOCANTINS, 2010, p. 155).

Diferentemente, outro aluno, agora do 3º ano A, Benigno Pereira 
de Souza, descreveu sua percepção de como ocorria a entrada dos alunos 
na sala de aula:

Antes de entrarmos em classe, ficamos alguns instantes 
divertindo no Jardim Ipiranga. Uns jogam bolitas, outros 
passeiam palestrando até que ouvimos o primeiro sinal 
que é o de silêncio. Ao segundo procuramos ficar em 
forma e no terceiro, em posição de sentido, cantamos o 
Hino Nacional. Ao terminarmos este, entoamos a linda 
canção “Nossa Terra” e, em fila, nos dirigimos para as 
nossas classes, a fim de, com a maior satisfação e toda a 
atenção dar começo aos nossos estudos. (3 DE SETEM-
BRO, 14 ago. 1939, p. 4 apud ECHEVERRIA; FREIRE; 
TOCANTINS, 2010, p. 157).



451

Cuiabá 300 anos 

As brincadeiras, as gargalhadas, os jogos de futebol ou de bolitas, a 
diversão nas ruas, tudo pouco a pouco dava lugar ao silêncio, às regras, às 
normas, à disciplina, ao estudo. Para aquilo que o articulista identificado 
pelas inicias A. O. Barreto (1928 apud O MATTO GROSSO, 11 mar. 
1928b, p. 1) denominou de movimentos gerais, na

[...] entrada, saída, mudança de lugar; deveria se observar 
o maior silêncio; no qual os alunos marchariam em 
fileira, com o corpo direito e os braços para trás das 
costas, posição vantajosa sob o ponto de vista higiênico 
por favorecer o desenvolvimento do peito e obrigar a 
criança andar. Os empurrões e as precipitações para 
os respectivos lugares deveriam ser evitados.

O silêncio, apontado pelo articulista como um ponto importante 
da disciplina, deveria ser observado, também, no momento de realização 
das lições de leitura e de escrita:

Pode-se ouvir um leve zumbido de um enxame quando 
está trabalhando. Durante a lição de leitura só a criança 
que está lendo é que levanta a voz para que todas as 
outras possam ouvi-la e acompanhá-la. No horário 
da escrita o silêncio deve ser completo e a atitude 
uniforme; a fiscalização do professor deve ser ativa 
para não consentir que enquanto uns alunos trabalham 
outros cruzam os braços, porque lhes falta um ou 
outro utensílio escolar.

O Regimento Interno dos Grupos Escolares (MATO GROSSO, 
1916) determinava que a disciplina escolar deveria “[...] repousar essen-
cialmente na afeição que o professor deve dedicar aos alunos, dirigidos, 
não pelo temor, mas pelo conselho e persuasão amistosa.” (Art. 38). Para 
disciplinar o aluno do nível secundário, o documento legal autorizava “[...] 
a concessão de prêmios e aplicação de penas morais, abolindo terminante-
mente o castigo físico de qualquer natureza.” (Art. 39). Além disso, instituía 
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a adoção de alguns prêmios, além daqueles que melhor parecessem aos 
diretores, como: “1: a passagem do aluno de lugar inferior para superior 
da classe; 2: o elogio perante a classe; 3: a distribuição de recompensas 
segundo o modelo adaptado; 4: a inscrição do nome do aluno em ‘QUA-
DRO DE HONRA’.” (Art.40). Ainda, estabelecia as seguintes notas para 
a avaliação do educando: “[...] 0 – que significa péssimo; 1 – que significa 
mau; 2 – que significa sofrível; 3 – que significa regular; 4 – que significa 
bom; 5 – que significa ótimo.” (Art. 41).

Barreto (1928 apud O MATTO GROSSO, 18 mar. 1928a, p. 
1), em sua defesa à disciplina escolar, destaca que “[...] a punição indica 
claramente o valor da escola: a melhor é onde há menos castigos, pois 
nessa ação pessoal do professor é toda poderosa.” O autor busca suporte 
nos escritos de um autor que denomina somente de Spencer, para endossar 
sua argumentação e possivelmente convencer os leitores de que a disciplina 
possuía dupla finalidade: “[...] estabelecer o governo atual da classe e 
incutir nos alunos o hábito de se governarem (Self government) quando 
estiverem libertos da tutela escolar.”. No âmbito da classe escolar, Barreto 
ressalta que “a boa disciplina” exigia alguns requisitos, “[...] cujo vasto 
campo encerra um conjunto de atos, que vão desde a organização da 
escola, até o encerramento da classe”. Teriam eles início “com a abertura 
regulamentar da casa, cuja entrada dos alunos deve ser em hora certa, de 
modo a não ser nem antecipada, nem retardada.” (O MATTO GROSSO, 
11 mar. 1928b, p. 1).

A escolarização da infância mato-grossense nas duas primeiras 
décadas do século XX se encontrava normatizada pelo Regulamento de 
1910 (MATO GROSSO, 1910), que buscou reformar o ensino primário e 
imprimir-lhe uma organização pedagógica fundamentada na racionalidade, 
nos valores e normas disseminados pela sociedade moderna e considerados 
imprescindíveis para a formação moral e intelectual das crianças.
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Em Cuiabá, falar da instrução da infância no limiar do século XX 
nos remete às lutas de representações (CHARTIER, 1990) presentes nos 
diferentes segmentos de ensino ofertados para crianças: na imprensa, espaço 
de produção e circulação das ideias, dos discursos dos que se posicionam 
como liberais republicanos, representantes do poder estatal e defensores 
do ensino laico e público; os católicos, representantes de grande parte da 
sociedade e da liderança local e defensores dos valores morais e cristãos e 
da permanência do ensino religioso nas escolas públicas; e os protestantes, 
cujo movimento anticlerical confrontava com os defensores do catolicismo.

Tecendo algumas considerações

A circulação dos diferentes atores sociais, dos sons, cheiros, odores 
e cores transbordavam vida na Cuiabá de outrora, isso nos permitindo 
olhar para as representações construídas na e sobre a cidade. De espaço de 
sociabilidade a lugar coletivo, um contributo no tecer das relações sociais 
cujas marcas registram uma ação social de domínio e transformação de um 
espaço natural no tempo (PESAVENTO, 2007).

Representações presentes nos discursos dos intendentes municipais 
nos revelam certa preocupação com o desenvolvimento urbano da capital, 
que no início do século XX ainda não contava com iluminação pública 
em toda a cidade nem com saneamento básico.

A cidade também é marcada pelas práticas culturais que movimen-
tavam sua vida social em espaços nos quais se promoviam apresentações 
de teatro, cantos, danças e comédias e a afluência de público.

O cenário pincelado pelos memorialistas, que pintaram Cuiabá 
como uma cidade bucólica do interior, traz consigo representações concorrentes 
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sobre o que seria uma capital. Os embates entre as intenções políticas de 
modernização do cenário urbano, os parcos recursos dos cofres públicos 
para a realização de melhorias na cidade e os hábitos rurais da população se 
faziam presentes na sociedade cuiabana da época, algo estampado também 
nos discursos impressos nas páginas dos periódicos daquele tempo.

Das brincadeiras nas ruas da cidade para os espaços escolares, 
localizamos representações da infância sobre a Cuiabá do período em 
questão. As instituições escolares também tiveram muita importância no 
desenvolvimento da cidade no limiar do século XX, a qual dispunha de 
modalidades coexistentes de escolas primárias para as crianças, subdivididas 
em: isoladas, reunidas e grupos escolares.

 Nos dois distritos da capital, os espaços foram remodelados pela 
construção de prédios para abrigar a instalação de dois grupos escolares 
cujo modelo de ensino afetou a forma de conceber a escola, o professor 
e o aluno. Isso provocou várias mudanças tanto na estrutura escolar, em 
termos pedagógicos e administrativos, quanto na cidade e nos hábitos 
dos seus habitantes, gerando debates na imprensa e provocando lutas de 
representações no interior dos vários segmentos.

Nesse período, a socialização escolar se impôs a outros modos de 
socialização, em razão do que, “[...] como espaço onde se estabelecem 
formas específicas de relações sociais, ao mesmo tempo que transmite 
saberes e conhecimentos, a escola está fundamentalmente ligada a formas 
de exercício do poder.” (VINCENT; LAHIRE; THIM, 2001, p. 17).

Algo expresso na construção do prédio denominado Palácio da 
Instrução, no qual funcionavam o Liceu, as Escolas Normal e Modelo 
anexa, cuja suntuosidade contrastava com a precariedade das vias públicas, 
levando a intendência municipal a providenciar um calçamento com pedras 



455

Cuiabá 300 anos 

nas principais vias do distrito da Sé, como a Treze de Junho, antes cobertas 
com terra socada, sobre a qual escorriam resíduos.

Com a implantação do modelo de escola graduada primária 
em Mato Grosso, a partir de 1910, várias mudanças ocorreram, dentre elas a 
forma de trabalhar com as crianças em sala de aula. No entanto, muitas resistências se 
impuseram a tal processo, tanto que só a partir da década de vinte se tornaram visíveis as 
transformações decorrentes desse pensamento, o que veio a acontecer mais incisivamente 

na década posterior.
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TEMPO COMPOSTO: O RASQUEADO 
CUIABANO, FONTES E HISTÓRIAS

Silbene Correa Perassolo da Silva

Em Mato Grosso, é raro abrirmos um jornal local e nos depararmos 
com uma menção às manifestações culturais do Estado da qual não conste 
o rasqueado cuiabano, que, aliás, é presença garantida nos programas de 
rádio e televisão; nas principais festividades de santos católicos, tais como 
a Festa de São Benedito e nas festividades governamentais.

Foi na segunda metade do século XX que surgiram as primeiras 
notícias nos jornais da capital, Cuiabá, sobre essa dança barulhenta, que 
causou estranhamentos na elite cultural, referida em passagens como “[...] 
o rasqueado foi dançado na festa de fulano.”, uma “poesia” de autoria 
mato-grossense, “[...] foi executado ou foi dançado [...]”, bem como foi 
alvo de muitas críticas negativas, principalmente direcionadas à banda 
da polícia militar, que passou a tocá-lo nas retretas. (O PHAROL, 1925).

As (re)visões culturais do rasqueado cuiabano

O rasqueado cuiabano, símbolo atual da cultura mato-grossense, 
é concebido por historiadores e pesquisadores como uma dança típica 
da região de Mato Grosso que faz parte da vida social cuiabana. Rosana 
Baptistela (1997) a avalia como um meio de divulgar os atrativos culturais 
e turísticos para visitantes estrangeiros, e acrescenta que “Os movimentos 
do rasqueado geralmente são tão vibrantes quanto a sua música, enquanto 
alguns dançarinos vibram seus ombros, outros enfatizam a batida da música 
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com seus joelhos ou quadris. No entanto, o que realmente importa é a 
originalidade.” (BAPTISTELA, 1997, p. 15).1

Heloisa Ariano (2002, p. 103) afirma que foi no final do século XIX 
e início do século XX, quando candidatos políticos passaram a procurar 
as camadas populares para se elegerem, que o rasqueado cuiabano foi 
estrategicamente chamado a participar da vida política local para, então, 

“[...] arrebanhar mais eleitores pois era tipo de música que tocava nos bailes 
à beira do rio, conhecidos como tchinfrins e vista pelos ‘ricos’ como ‘coisa 
de beira de rio’.”

Dunga Rodrigues (2000 apud MARQUES; OLIVEIRA, 2014), 
pianista e pesquisadora, pontua que essa dança, nascida em ambientes 
marginais à sociedade, conhecidos como bailecos e becos da cidade, também 
servia para pegar marido, pois, quando aconteciam os bailes e as retretas no 
Jardim Alencastro, muitas jovens encontravam e “arrumavam” um marido, 
de forma que, quando se fala em rasqueado, outros adjetivos são utilizados 
para designá-lo, como arrasta pé, pega marido e limpa banco2.

Rodrigues dá prosseguimento a suas ponderações acerca 
do assunto e diz:

Conforme o estudo que eu fiz, a minha convicção 
é essa: que toda a Música Brasileira, inclusive o 
rasqueado, é proveniente dos negros, da raça negra. 
E é um ritmo gostoso, ele é um ritmo apressado. É 

1  Texto original: “Rasqueado‘s movements usually are as vibrant as the music; while 
some dancers vibrate their shoulders, some other ones stress the beat of the music 
with their knees or hips. However, what really matters is originality.” (BAPTISTELA, 
1997, p. 15).

2  Neste artigo analisamos um documentário sobre Dunga Rodrigues, considerada um 
ícone da cultura cuiabana, o qual foi realizado em 2002 com produção e direção de 
Kátia Meirelles e Márcio Moreira e roteiro de Luiz Carlos Ribeiro e Márcio Moreira. 
Para mais informações, conferir Marques e Oliveira (2014).
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um compasso binário (2/4) mas usa, como se diz, um 
acompanhamento em terças e eu acho que é isso que 
dá a graça ao ritmo. (p. 185).

A professora Dunga informa que no século XX o rasqueado cuiabano 
adentrou e alegrou os salões de baile, os rastas-pés sofisticados e planejados 
pela elite da sociedade cuiabana, passando a ser tocado por instrumentos 
considerados mais clássicos, como o piano (p. 186).

Heloísa Ariano (2002, p. 65) vai além ao afirmar que atualmente 
esse estilo de dança se tornou o um dos maiores símbolos da cultura 
cuiabana, um elemento agregador de costumes e tradições:

Atualmente, apesar de existirem muitos e diferentes 
locais de celebração da cuiabania, é em torno do 
Rasqueado que maior número de pessoas se reúne. O 
Rasqueado cujas letras sempre enaltecem os costumes, 
as tradições e o amor por Cuiabá, parece onipresente 
na vida social. É tocado no rádio, apresentado na 
televisão, nos shows em praça pública, nos comícios 
e bares, nas festas de santo e restaurantes. Enfim, é 
o principal veículo na difusão das representações do 
que é ser cuiabano.

A artista mato-grossense Zuleika Arruda (2007) ressalta a impor-
tância do rasqueado cuiabano no cenário sociocultural brasileiro, carac-
terizando-a como uma manifestação presente em todas as festividades 
da capital de Mato Grosso, e credita sua difusão aos mestres de música 
e artífices, cuja maioria integrava a banda militar, que se apresentava nas 
retretas e nos saraus cuiabanos. Arruda menciona os principais ritmos que 
provavelmente serviram de base para a formação do rasqueado como um 
folguedo típico do povo brasileiro (p. 36).

Contrapõe-se a essa concepção o entendimento de Milton Pereira 
de Pinho (2010, p. 61), conhecido como Guapo, pesquisador do rasqueado 
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cuiabano e de fronteira, dentre outros ritmos musicais de Mato Grosso, para 
quem a formação histórica do rasqueado é fruto do contato de cuiabanos 
com a cultura paraguaia depois da Guerra do Paraguai (1865-1870):

Em Mato grosso a expressão musical rasqueado cuia-
bano, ou dança popular mato-grossense, traz no seu 
processo histórico toda uma saga, que começou após o 
fim da Guerra da tríplice Aliança (Guerra do Paraguai), 
quando os prisioneiros e refugiados da Retomada de 
Corumbá ficaram confinados à margem direita do Rio 
Cuiabá, atualmente cidade de Várzea Grande.

A informação constante desse excerto é corroborada por Silbene 
Oliveira Corrêa (1993), que, portanto, considera ser a provável fonte da 
formação histórica do rasqueado o contato com a cultura do Paraguai.

Dorit Kolling de Oliveira (2016) analisa o repertório do Grupo 
Musical Sarã e com base em sua vivência, somada ao seu conhecimento 
musical, a autora apresenta aspectos literomusicais do rasqueado 
cuiabano, dos quais, nos chamaram a atenção a questão da fórmula 
musical para sua escrita:

A ambiguidade com relação ao desenho rítmico das 
melodias se faz presente, pois não se consegue afirmar 
se a escritura “correta” dever ser feita utilizando o 
compasso 6/8, 3/4 ou mesmo 2/4. No caso de Cuiabá, 
apesar de normalmente estarem em compasso binário 
simples (2/4,) a “ambiguidade” se faz presente no 
acompanhamento, pois, enquanto a melodia está 
escrita em compasso binário simples (2/4), o acompa-
nhamento apresenta uma subdivisão ternária a partir 
do “rasgueio” do violão e no contrabaixo. A percussão 
que acompanha o “rasqueado cuiabano” faz a mistura 
desses dois compassos – binário e ternário (p. 134).
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Das pesquisas citadas anteriormente tivemos importantes contri-
buições para a escrita das linhas deste texto. No entanto, são os trabalhos 
de Zulmira Canavarros, Dunga Rodrigues, Dorit Kolling de Oliveira e 
Zuleika Arruda que apresentam propostas de registro do ritmo do rasqueado 
cuiabano, tema da nossa reflexão, como padrão, ou receita para compô-lo 
ou executá-lo. Esses registros apontam para a ambiguidade rítmica que nos 
induz a pensar numa espécie de “guerra” de compassos, binário simples 
e binário composto X compasso ternário, constituindo a sinergia criada 
pela música como produto do rasqueado cuiabano.

Nossa pretensão neste texto é apontar uma reflexão calcada nas 
canções mais conhecidas do rasqueado cuiabano com o fim de elucidar a 
questão da formação híbrida desse folguedo mato-grossense, nas palavras 
do Flávio Roberto Gomes Benites (s/d), um instrumento de divulgação 
das práticas sociais locais, por meio de acontecimentos e enunciados 
materializados para produzir identidades a partir de práticas instituídas 
historicamente.

Tempo Primo (Parte I) – as marcas dos encontros e desencontros

Mato Grosso surgiu no período colonial como a parte meridional da 
Coroa portuguesa, que se interessava primeiramente em criar um caminho 
para chegar às longínquas terras já habitadas e colonizadas pelos espanhóis. 
Entretanto, com a chegada dos primeiros desbravadores à capital, Cuiabá, 
o ouro ali existente abriu-lhes os olhos para a necessidade de povoamento 
e manutenção da fronteira mais oeste do Brasil.

Acerca desse novo mundo, Freyre (1940, p. 43) tece esta reflexão:
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A essa capacidade que lhe serviria de base physica ou 
biologica a um dominio colonial impossivel de ser 
realizado por essa gente escassa – como a portuguesa 
no seculo XVI – que fosse ao mesmo tempo pouco 
inclinada ao contacto amoroso com as mulheres de 
côr, o colonizador lusitano acrescentou a aptidão, 
igualmente espantosa em povo tão pequeno, de 
transplantador para os trópicos de valores essenciaes 
de cultura européia e quase-européa. Transplantação 
que permittiu desenvolver-se no Brasil, com elementos 
ethinicos tão diversos e meio phsico tão differente 
do europeu, uma civilização que se conserva até hoje 
predominantemente portuguesa nos seus motivos 
mais profundos de vida.

Essa capacidade de elasticidade foi fundamental para a concretização 
dos processos civilizatórios em Cuiabá, tendo sido usada como uma 

“estratégia” pelos portugueses com base em suas experiências de colonização 
e povoamento de outras localidades. No entanto, nem tudo saiu como 
o planejado, pois Cuiabá era um lugar considerado inóspito; de difícil 
acesso; sem ligação direta com a capital do Brasil; cercado pelos índios; 
foco de doenças tropicais nos períodos de cheia dos rios; e possuía altíssimo 
custo de vida, com os preços das mercadorias duas vezes maiores que os 
praticados em outras localidades.

Todavia, a cidade resistiu na fronteira mais oeste do Brasil, uma 
região de “permanência” para uns e de “passagem” para outros e na qual se 
estabeleceram ambientes de trocas e de convívio que acabaram por forjar 
nos primeiros habitantes o dever de colonizá-la, desbravá-la, povoá-la e, 
ainda, “protegê-la” (ROSA; JESUS, 2003).

Foi assim que, na luta pela posse dos territórios integrantes do 
caminho que margeia o rio Paraguai, a história do Brasil, em especial a de 
Mato Grosso, se enlaçou com a trajetória das demarcações portuguesas e 
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espanholas na América do Sul, a qual, por questões existentes entre os tronos 
de Portugal e Castela, foi marcada por uma dualidade de amizade e de não-
amizade entre as duas nações que acabou por respingar na América Latina.

Da cena cultural

Mato Grosso chegou na metade do século XIX com o surgimento 
de outros cenários socioculturais de trocas e de atualizações, principalmente 
em decorrência da abertura da navegação pelos rios Paraguai e Cuiabá, 
com o estabelecimento de novos espaços de memória. Durante os trinta 
dias de viagem com destino à capital, as embarcações, que transportavam 
viajantes, alimentos e mercadorias, eram quase sempre ambientadas com 
apresentações musicais durante todo trajeto.3

O Porto Geral era outro cenário importante para os habitantes que 
ali apreciavam as partidas e chegadas dos navios que se deslocavam para a 
sede da capitania, a cidade de São Paulo, e de lá retornavam a Cuiabá. Muito 
festejada era a recepção às autoridades ou visitantes ilustres, a qual se tornou 
uma espécie de vitrine, um acontecimento especial que evidenciava todas 
as “qualidades” positivas da cidade, sendo a mais difundida a “maneira de 
receber” os visitantes de outras regiões, que, aliás, se tornou uma tradição 
local e perdura até os nossos dias.

Além desses momentos de encontros e despedidas, outros costumes 
foram acrescidos à vida social dos habitantes, os soirées e pic-niks e os passeios 
a cavalo pelos arredores da cidade, que se via agitada por esses verdadeiros 

3  Para exemplificar, essa rota foi a utilizada pelo coronel Francisco Rafael de Mello 
Rego, que presidiu a província de Mato Grosso de 1887 a 1889, fez esse roteiro 
acompanhado de sua esposa Maria do Carmo de Mello Rego que era uruguaia, 
registrou em seu diário alguns momentos da viagem. Ver mais informações a res-
peito em: Rego (1897).
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“acontecimentos” durante os quais se dançavam valsas e quadrilhas e, em 
dias especiais, uma alvorada instrumental, que acordava a todos com o 
hino nacional executada por duas bandas militares, “[...] condicionando 
a quem recebia a alvorada, retribuir a gentileza com vinho ou conhaque.” 
(REGO, 1897, p. 18-29).

Assim, por todos os lados se ouviam as notícias das festas e dos 
bailes que aconteciam na cidade de Cuiabá, cuja maioria era animada por 
bandas que executavam e reproduziam o repertório tradicional trazido 
pelos portugueses, conforme noticiavam os jornais locais:

A noite houve grande e animadíssimo baile a 
que não faltou a soberba concurrencia das nossas 
peregrinas belezas high-lifeanas. Havia ali em cada 
um dos dois vastos salões amplamente iluminados, 
um grupo adorável de rostos alegres e felizes, que 
voava nas azaz douradas das walsas, das polkas e das 
quadrilhas, arrastado pelas sonoridades vibrantes de 
uma musica viva, saltitante e alegremente douda. O 
baile findou unicamente quando a curva longínqua 
do nosso horizonte visual começou a enrubescer com 
os primeiros tons auroreaes. (O MATTO-GROSSO, 
05 jan.1890 apud SILVA, 2014, p. 147).

Na maior parte das vezes, as grandes festas aconteciam por qualquer 
motivo, desde uma reunião, um aniversário, um casamento, um batizado, 
e, com autorização do Estado, adentravam a madrugada. Geralmente dois 
grupos musicais tocavam durante a noite toda, e eram tantos bailes, que 
os músicos ficavam atordoados com a agenda lotada, sem contar que aos 
domingos e quartas-feiras se apresentavam nas retretas organizadas nos 
jardins da Praça Alencastro, onde ficava o palácio da presidência, atraindo 
grupos de famílias inteiras que se reuniam nessas proximidades para assistir 
a banda (REGO, 1897, p. 32).
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Figura 1 – Palácio Alencastro, Cuiabá, 19--

Fonte: Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016).

A sociedade cuiabana tinha afinidades com a música e com tudo 
o que a envolvia, e a vida girava em torno dos encontros sociais. Em face 
disso, a arte da dança, de caráter socializador e de diversão, encontrou 
as condições propícias para seu desenvolvimento. Além disso, a fartura 
era o ingrediente necessário para o sucesso de uma festa bem como era 
indicativa de status social, de modo que, comumente havia competição 
entre as famílias abastadas para ver qual delas realizaria a melhor festa, o 
melhor baile, a melhor dança e assim por adiante.

Tal qual acontecia no Rio de Janeiro, em Cuiabá os intelectuais e a 
elite socioeconômica eram unidos pela música e pelo lazer em outros locais 
de caráter informal, ou seja, a taberna e as festas nos becos da cidade, onde 
a diversão era garantida e o sexo feminino se fazia presente para entreter os 
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frequentadores. Assim, alguns pais levavam os filhos jovens para participar 
desses momentos de boemia quando eles estavam em férias escolares.4

Contudo, foi entre os costumes dos pobres, escravos, índios e 
outras parcelas de moradores da capital, as pessoas “comuns”, que pudemos 
conhecer, por meio dos relatos de Joaquim Ferreira Murtinho (1869), Max 
Schmidt (1901; 1942) e Karl von den Steinen (1915), as manifestações 
culturais que persistem até os dias atuais em Cuiabá: o cururu e o siriri, 
ascendentes culturais do rasqueado cuiabano.

Crescimento no tempo histórico do rasqueado cuiabano: No (des)

compasso do cururu mato-grossense

As primeiras notícias do festejar o cururu5 em Mato Grosso figuraram 
nos relatos dos viajantes que descreveram algumas linhas sobre esse 
divertimento6 e o apresentaram como sinônimo de confusão e badernas, 
portanto contando como um aspecto negativo para a cidade. No entanto, 
essas percepções se basearam em dados imprecisos e que dificilmente 
retrataram a realidade tal como acontecia.

4  Tinhorão (2013, p. 30) afirma que a modinha se adaptou ao violão dos tocadores de 
rua e se juntou à sociedade pelo denominador comum ligado a boemia, um modo de 
viver no Rio de Janeiro no século XIX.

5  Otávio Ramos e Arnaldo Drummond (abr. 1978), pesquisadores do cururu, con-
cluíram que desde os tempos dos bisavós dos cururueiros atuais não houve nenhuma 
transformação significativa na função do cururu, que constitui um mundo fechado, 
com uma linguagem decifrável somente para a comunidade que o envolve.

6  Cururu é uma espécie de sapo, mas também pode significar rouco, som tirado da 
garganta. Sua escrita também pode ser uma variação de curú-rúb, que significa faz 
dar sarna. O siriri é uma ave pequena e seu nome se deve ao seu chilrear. A palavra 
apresenta variações na língua guarani: uitiri, suiriri (GARCIA, 1942, p. 68, 71, 102).
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No (des)compasso do cururu mato-grossense

Por sua vez, Joaquim Ferreira Moutinho 7 português, que residiu 
durante 18 anos em Cuiabá relata relatou que esses momentos de diversão 
representavam a vida urbana da cidade:

Quanto ao gosto pela musica entre as classes mais 
baixas e a gente do campo, resume-se ele no uso de 
um instrumento a que dão o nome de “côcho”, que 
não é mais do que uma viola grosseira, do adufo e do 
tambor que é feito de um pedaço de pau ôco, coberto 
com couro de boi ao calor do fogo. Ao som d’estes 
instrumentos danção o “cururu”, o mais insipido e 
extravagante divertimento a que temos assistido, depois 
da dança dos bugres. Formão uma roda composta 
de homens, um dos quaes toca o afamado côcho, e 
volteando burlescamente, cantão á porfia n’uma toada 
assaz desagradavel versos improvisados. (p. 18).

O relato explicita a visão de seu tempo, que aponta que essa gente, 
desde aquele tempo, já tinha um apelido, os “bugres”, e se divertia da 
melhor forma que encontrava, utilizando os instrumentos de que dispunha 
para acompanhar as toadas e seus versos improvisados. Outro fato chama 
a atenção, as mulheres participavam durante uma parte do tempo, ficando 
somente os homens participando que segundo Joaquim Moutinho a 
reunião terminava com bebedeira geral e com a cantoria a pleno pulmões.

7  Joaquim Moutinho viveu em Cuiabá no período da Guerra do Paraguai e da peste 
que assolou a cidade, em razão da qual perdeu três filhos. Seus relatos ora demostram 
tristeza ora expressam revolta pela perda dos entes queridos, mas mostram também 
que não lhes faltam as boas lembranças da vida na cidade. Ele conta, por exemplo, que 
o cururu era um divertimento sempre acompanhado de cachaça e terminava com os 
envolvidos em total estado de embriaguez. Seus apontamentos foram importantes na 
reconstrução da vida em Cuiabá, mas devem ser analisados como relato de um indiví-
duo do seu tempo e que sofreu os horrores da guerra.
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Esse cururu apresenta muitas similaridades com o cururu dançado 
nos dias de hoje, somente por homens, sem participação feminina, cantada 
exaustivamente pelos cururueiros, em devoção a um santo católico 
durante vários dias:

São doze os cantadores: seis na viola, seis no ganzá, 
ou vice-versa, porque com raras exceções o cururueiro 
é homem de dois instrumentos. São doze, como os 
apóstolos. Doze é número ideal: mais do que isso um 
estorva o outro. Pode ser menos, mas passou disso, dá 
confusão na roda. Os cantadores temperam as violas e 
combinam as duplas, seus versos e toadas. Agora todos 
se postam diante do altar. A primeira dupla inicia. Um 
canta oi baixo, e outro, por cima, ajudando, ambos com 
a voz anasalada, num tom muito alto para quem não 
é iniciado. (RAMOS; DRUMMOND, 1978, p. 12).

Karl von den Steinen, realizou expedição pelo Brasil entre os anos 
de 1887 e 1888, se dirigiu para mato Grosso a fim de conhecer uma tribo 
indígena localizada no interior do Estado, a dos Boróros. Sua contribuição 
foi importante porque, além de ter descrito a música e a dança produzidas 
pela tribo, respectivamente, o cururu e o siriri, apresentou-as na linguagem 
da escrita musical.8

Nos funeraes, homens e mulheres cantam junctos, 
mas as mulheres ficam de um lado ou ao fundo e 
muitas vezes fazem pausa, ao passo que os homens 
nunca a fazem. [...]. Os seguintes “versos”, traduzidos 
por Clemente, estão na devida ordem: bacororó aróe, 
okóge aróe, shibaií aróe, kurugúge atór, botoróe aróe, 

8  Segundo Steinen, os Bororós cantam uma mesma melodia nos momentos de caça 
e dos funerais O canto aróe é executado pelos homens na caça e pelos homens e 
mulheres nos funerais, quando juntos entoam repetidas vezes as letras com os no-
mes de aves seguidos de aróe, causando uma sensação de “monotonia”, diferente 
das escalas usadas nas músicas europeias e brasileiras.
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imaiaré aróe, diuretóto aróe, kaiqtóto aróe, manotóto 
aróe” (p. 457, 458).

Foi entre os Bororós que Steinen identificou, com a ajuda do 
Tenente-coronel Antonio José Duarte, Alferes José Augusto Caldas e 
Elyseu Pinto d’Annunciação, outros hábitos e costumes que comprovam 
a musicalidade tais como a fararú, dança de roda acompanhada de 
instrumentos musicais cujos sons, parecidos com os de uma matraca e de 
guizos, são chamados de sonidores. Steinen, apesar de se reconhecer como 
não conhecedor da escrita musical, apresenta um importante registro do 
fazer musical da tribo Boróros, um vislumbre dessa paisagem sonora:

Figura 2 – Segundo Canto dos Homens e Mulheres

Fonte: Steinen (1915, p. 458).

Eis aí um exemplo importante e mesmo que não represente na 
totalidade o cenário musical vivido, confirma que a dança é composta por 
tempos musicais na forma binária simples, com acentuações bem marcadas 



472

Projeto Ouro & Mel

pelo texto, sem muitas notas envolvidas, apenas intervalos próximos, uma 
as outras, de segundas, terças e quartas, que dão a sensação de monotonia 
por causa da repetição ininterrupta durante um longo espaço de tempo. Os 
temas lembram as diversas relações entre homens e animais e a necessidade 
de cuidar do corpo e da alma, presentes na ritualística indígena.

Max Schmidt também registrou suas viagens de pesquisa a Mato 
Grosso, entre os anos de1900 e 1901, relatando que assistiu a uma festa 
religiosa na cidade de Rosário Oeste:

Na noite seguinte, a última da minha permanência em 
Rosário, festejou-se o santo do dia diante da igreja. Os 
foguetes, inevitáveis em tais ocasiões, riscavam ininter-
ruptamente o céu, assim como balões de papel e fogos 
comuns. Ao mesmo tempo houve um baile de máscara 
no largo, cujas fantasias em nada diferenciavam das 
europeias, pois tinha sido importada. (1942, p. 17).

Em 1912 Schmidt assistiu a uma dança indígena cuja letra poderia 
explicar a origem do cururu de Mato Grosso dançado somente por homens: 
a crença de que a mulher, assim como a serpente, tem o demônio na alma 
e por isso devem ser “evitadas” nas danças rituais. A canção que ele gravou 
na memória foi por ele traduzida como a dança da Jararaca: “Fecha as 
portas. Nenhuma mulher pode entrar, na verdade, o demônio serpente e 
sua esposa estão lá.” (p. 172)9.

Registramos aqui que o cururu é uma manifestação mais antiga 
que o rasqueado cuiabano, a este se contrastando em termos da estrutura 
rítmica e musical, ou configuração sonora. Todavia, creditamos à viola de 

9  Original do mesmo trecho da letra da canção pareci-Kabici: “[...] huirokiikuänö huai-
jakelikäni - luiukami liaiikanü iänuikäkuami imuti - häukanii haiikami iänuikäkuami 
imuti. átsihö hírtanó ho za kaima nukaima.” Em alemão: “Schliesst die Türen. Es 
dürfen keine Frauen eintreten, wahrhaftig, der Schlangendämon und seine Frau sind 
da”. (SCHIMDT, 1912).
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côcho, instrumento que até os dias de hoje acompanha o cururu e o siriri, 
a função de elo entre as duas manifestações culturais cuiabanas.

De modo geral, o cururu era dançado nas festas de casamento, 
após a cerimônia religiosa, quando os convidados se reúnem na casa 
onde acontecerá a festa, onde um grupo de cururueiros ficava esperando 
os noivos para dar início à função, em seguida dança-se o cururu, que se 
faz em roda girando ao som da viola, os versos não tinham rima e quase 
sempre apresentavam temas extravagantes, como forma de mostrar a 
alegria alguns cantores se atiram sobre aqueles que têm competência para 
participar do jogo musical de pergunta e resposta, sempre em verso, com 
motivos engraçados e espirituosos.10

Os jornais de Mato Grosso lentamente passam a divulgar o cururu e 
o siriri nas suas páginas e em 1890, ao que tudo indica o siriri já apresentava 
diferenças importantes em relação ao cururu, pois mereceu a menção do 
redator ao apresentar várias danças que observou durante um evento social 
que participou.11

(Matéria em destaque) Em testemunho de gratidão 
para com o povo cuyabano, conforme se lê uas cartas 
de convite, o Sr. General governador deu em palacio 
na noite de 7 do corrente, um baile, que esteve muito 
concorrido, animado e bem servido, digno, em summa, 
do obsequiante e do obsequiado. As salas do palácio 
estiveram brilhantes, realmente, brilhantes, já pela 
abundante iluminação e vistosa decoração, já pela 
numerosa reunião de senhores e cavalheiros da nossa 
melhor sociedade. Prolongou-se o baile das 8 horas às 4 
da madrugada, sempre a legre e animado. (1890, p. 3).

10  O COMÉRCIO. 16 de junho de 1910.
11  O MATTO-GROSSO. 13 de abril de 1890.
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Ainda na mesma página, bem abaixo e em letras menores, lê-se 
uma dura crítica do redator do jornal, para a programação das danças que 
aconteceram na ocasião, nos jardins do palácio, com a presença do povo 
que festejaram à sua maneira, que de acordo com o redator, uma autoridade 
não poderia se misturar com o povo,

O que nos pareceo improprio do logar do promotor, 
e até mesmo altamente ridículo, foram as dansas da 
arraya miúda, cururu, samba, siriri e não sabemos 
que mais, havidas no jardim, na noite do baile e na 
seguinte. [...] Quiz ser agradável áquella classe de gente 
que se diverte cm taes folguedos, mas faltou ao decoro 
da sua posição, que não lhe permitia tão exagerada 
democracia. (1890, p. 3).

Aqui nesta ilação, observa-se a provável tradição da política utilizar 
as manifestações culturais como forma de atingir a classe mais baixa da 
população, um costume que dura até os dias de hoje, como vimos o caso 
do governador atual do estado, dançando rasqueado cuiabano na sua posse. 
Observa-se também que o redator chamou um ritmo que ouviu de samba 
quando ainda não se falava neste gênero musical.

Tinhorão sobre a origem da música brasileira trilha os passos da 
modinha até o choro e o samba, considerados gêneros musicais inteiramente 
brasileiros em seu processo de criação, apresentando as trajetórias de vários 
ritmos musicais para culminar nas canções de protestos.

Para o autor, o samba nasceu em alusão às festas pagãs greco-
romanas do século XVII realizadas em comemoração à colheita e que 
permitia certa liberdade dos escravos, que faziam para si, máscaras e se 
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vestiam com fantasias, e surgiu no Rio de Janeiro através da união diversas 
gêneros musicais:

A presença crescente de nordestinos atraídos pelas 
oportunidades de trabalho no Sul rudimentarmente 
industrializado aprofundava o caos sonoro desses 
carnavais do fim do século XIX, levando foliões a 
cantarem desde paródias de trechos de óperas [...] 
até chulas de palhaço de circo [...], e ainda polcas 
e mazurcas europeias. [...] O fato de o clímax dessa 
confusão musical ter acontecido em 1916 não deixa 
de ser simbólico, porque, no carnaval do ano seguinte, 
embora ainda em meio à anarquia dos sons que deixaria 
aturdido nas ruas do Rio o jovem compositor erudito 
francês Darius Milhaud, deveria ter lançado com 
a composição intitulada “Pelo telefone” o gênero 
destinado a fixar, o primeiro ritmo legitimamente 
carnavalesco e popular de todo o Brasil: o samba. 
(TINHORÃO, 2013, p. 137).

Bom, na visão de Tinhorão (2013) foi no ano de 1916 que foi 
dado o ponta pé inicial para fixar o ritmo do carnaval carioca com o nome 
de samba, ficamos curiosos para entender o que o redator do jornal O 
Matto-Grosso quis dizer a referenciar como samba, o ritmo que ouviu nas 
festas em 1890. Nossa teoria é que o ritmo que chamou de samba, era na 
verdade o embrião do rasqueado nascendo da mistura de sons do cururu, 
do siriri, das polkas e mazurcas.

O Siriri de Mato Grosso

Do crescimento do cururu surgiu outra dança, o siriri que incorpora 
a presença feminina, uma manifestação da cultura cuiabana que realiza 
festivais e encontros em Cuiabá e que vem obtendo visualização internacional 
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com o Grupo de Siriri Flor Ribeirinha, gradualmente vem sendo aceito 
nos eventos culturais pela mídia e pelos habitantes da cidade.

Nos dias atuais, o siriri tem realizado um movimento de crescimento 
no tempo com acréscimo de instrumentos musicais no seu acompanhamento, 
mantendo ainda aqueles originais, da base rasqueada na viola-de-cocho, 
a batida do ritmo do siriri no mocho e o colorido produzido pelo ganzá 
acrescido de violão, contrabaixo, bateria elétrica, além da forma responsorial.12

Parece plausível afirmar que a participação feminina nos cururus 
passou a ser conhecida nos séculos XIX e XX como siriri13, uma dança 
alegre e fleumática que ainda hoje mantém preservadas suas características, 
percepção que é reforçada por Moutinho (1969) em seus escritos por meio 
do registro de um verso que ouviu ao se fazer presente nesses divertimentos, 
apontando a maneira de se cantar em plano responsorial, um diálogo entre 
duas vozes, um jogo de perguntas e repostas bem ao gosto popular:

Siriri Nandáia

Nandaiá14, nandáia, vamos todos nadaiar;

12  O processo passa agora pelo crivo do Festival de Siriri e Cururu que, em 2010, foi 
idealizado e organizado pela primeira vez pela Federação Mato-grossense de Cururu 
e Siriri, que reuniu 38 grupos oriundos de 15 municípios mato-grossenses, que se 
dedicam a manter viva a tradição do Cururu e Siriri em Mato Grosso. 9º Festival de 
Cururu e Siriri de Mato Grosso O maior festival da cultura mato-grossense realizado 
de 23 a 26 de setembro na Arena da Acrimat. Cuiabá-Mato Grosso. vd. Site acessado: 
https://festivalcururuesiriri.blogspot.com/2010_09_23_archive.html

13  O Siriri foi introduzido no cenário cultural cuiabano como um símbolo identitário 
da cidade, e sua origem ainda é incerta devido à escassez de registros em partitura, 
que facilitaria sua definição. O que podemos afirmar é que se trata de uma dança 
de roda e de pares cuja coreografia, singular, lembra as danças de rodas portuguesas, 
bem como possui indumentária própria e é acompanhada por um grupo de cantores 
e instrumentistas. Giordana Laura dos Santos (2010), estudiosa do assunto, fez uma 
análise levando em consideração as relações e as trocas dos grupos de siriri no universo 
político e mediático contemporâneo.

14  Esse é o registro da letra do Siriri de roda mais conhecido da população local, tal 
qual a aprendemos na infância, quando íamos à casa de tia Tânia, que morava no anti-



477

Cuiabá 300 anos 

 Meu pád’Santo Antonio, venha m’ínsiná dança

Põe essa perna
 Si não sirvi essa
Põe essa outra
 Prá senhora moça
Arrodeia, arrodeira, arrodeia
 Fica de joelho
Põe a mão cintura
 Prá fazer misura.
(palmas)

Esse texto se tornou uma referência para os cuiabanos na atualidade, 
sendo reproduzida na televisão, nas escolas públicas e privadas, entre outros 
meios, e nos traz vestígios das vivências do vivido no passado.

A convergência das palavras e da música na canção cria 
o lugar onde se embala um ego difuso, irradiado por 
todos os pontos e intensidade da voz, como de alguém 
que não está em nenhum lugar, ou num lugar “onde 
não há pecado nem perdão”. Dali é que as canções 
absorvem frações do momento histórico, os gestos e o 
Imaginário, as pulsões latentes e as contradições, das 
quais ficam impregnadas, e que poderão ser moduladas 
em novos momentos, por novas interpretações. 
(WISNIK, 1989, p. 214).

Ao observar as leituras das frases que compõem a letra do siriri 
Nandáia, percebemos que a acentuação sempre incide no tempo forte da 
palavra proparoxítona, ou seja, em sua antepenúltima sílaba. Portanto, a 
leitura obedece a ordem métrica, fazendo o pulso bater com dois tempos, o 
compasso binário, no que dificilmente caberia uma divisão por três tempos, 
o compasso ternário. O fato de a letra ser construída com a estrutura de 

go Bairro Quebra-Pote, hoje São Francisco, localizado na saída sul de Cuiabá. Fizemos 
uma apresentação dessa música em setembro de 1992, quando ainda éramos aluna do 
Curso de Educação Artística, habilitação em Música.
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dois acentos, um forte e um fraco, nos induziria ao erro de classificar o siriri 
como rasqueado cuiabano ou um batuque africano15, pois, como já dissemos, 
a dualidade rítmica é presente de alguma forma nas duas manifestações.

Batuques, cururus. Jongos e congadas foram práticas 
comuns entre os negros escravizados e libertos. O 
batuque, tambu ou ainda caiumba é uma dança coletiva, 
cuja coreografia culmina com a umbigada, com um 
gesto associado aos antigos rituais da fertilidade do 
Congo e de Angola. Chamamos genericamente de 
batuques, as festas noturnas de terreiros escravos mato-
grossenses [...]. O batuque era visto por grande parte 
da sociedade colonial mato-grossense, como repulsa 
à moral e à religião cristã, uma luta entre civilização 
pacífica dos brancos contra a barbárie rebelde de 
africanos e afro-descendentes escravizados. (JESUS, 
2011, p. 40-41).

A jornalista Lena Frias, na reportagem publicada em 1º de dezembro 
de 1997 no Caderno B do Jornal do Brasil, aborda os sons que fizeram 
parte da identidade “brasileira” no Brasil. Nesse contexto, a autora destaca 
o grande alcance do batuque africano, que se multiplicou em inúmeras 
danças, mas não chegou ao Oeste do país, isso por fatores diversos tendo 
limitado a participação dos negros na conformidade de danças tradicionais:16

15  A prática do batuque era combatida pelos poderes por receio que a estrutura 
organizacional, política e religiosa fosse destruída se os africanos pensassem em buscar 
sua liberdade, transformando a reunião em torno de uma batucada em reunião 
que provocasse distanciamento dos padrões vigentes na época. Outro motivo que 
perturbava os poderes constituídos era o medo da dispersão dos negros e ficassem 
sem mão de obra que fizesse todo o trabalho pesado. Seria um estudo muito mais 
aprofundado para entender o cururu como forma de resistência, verificando nas letras 
e nas melodias, os aspectos que sugerem essa prática (JESUS, 2011, p. 40-41).

16  O “Caderno B” do Jornal do Brasil era um conhecido suplemento cultural do jorna-
lismo do Rio de Janeiro e provavelmente do país e tinha por objetivo divulgar temas 
relacionados à cultura brasileira. Assim, as matérias tratavam da literatura, do cinema, 
da arte e do comportamento de uma parte da classe média, servindo tanto para infor-
mar quanto para atualizar a população sobre o estilo de vida carioca. Nosso pensamen-
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A população do estado jamais foi ponderável. Pou-
cos negros. Ainda 1950, havia, entre seus 522.044 
habitantes, apenas 51.089 pretos e 187.365 pardos, 
respectivamente 8,97% e 13,59% do total do Brasil, 
não obstante o concurso de 78.632 naturais de outros 
Estados nos campos, nas pastagens, nos garimpos. A 
explicação para o ciriri não estará na África, mas na 
Europa. [...] Assim a música e as figurações do ciriri 
teriam vindo na bagagem de emigrados não africanos, 
mas portugueses, e em Mato Grosso, se teriam mes-
clado e afeiçoado ao cururu local, procedente de São 
Paulo, semi-indígena e semi-lusitano (jesuítico) na 
sua origem. Esta explicação rapidamente delineada 
aqui faz lugar para todos os diversos modos de dançar 
o ciriri. (p. 5).

Tudo indica que a sociedade colonial mato-grossense se organizou 
para não aceitar as influências de escravos, lavradores, pobres etc., que 
constituíam a classe “baixa”, principalmente aqueles desprovidos de virtudes 
morais, quando eram julgados bárbaros e anticivilizados.17

Apesar disso,

É preciso lembrar que mesmo com essa inclinação 
das elites frente ao cururu constatamos que escravos, 
lavradores, soldados, prostitutas e outros indivíduos 
pertencentes aos grupos populares da população 
cuiabana não deixaram de realizar seus divertimentos. 
Se por um lado os Códigos de Posturas, entendidos 
como instrumentos de controle do horizonte 

to sempre foi o mesmo que o descrito por Frias, cuja matéria, porém, carece de fontes 
de pesquisas que lhe deem maior credibilidade.

17  Cleber Alves Pereira Júnior (2009; 2012), historiador e pesquisador do Cururu, de-
monstra que a prática dessa dança se instituiu como um instrumento de conflito entre 
os indivíduos, mais precisamente um movimento de resistência à hegemonia branca, 
motivo pela qual precisou ser normatizado no Código de Postura – Posturas Policiais 
da Câmara Municipal da Cidade de Cuiabá, ano de 1831e no Projeto de Posturas da 
cidade de Cuiabá, ano de 1873.
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de expectativa, delimitavam e impunham um 
procedimento ao exercício do cururu, por outro é 
patente que tais códigos não alcançavam plenamente a 
eficácia desejada pelos grupos dominantes. (PEREIRA 
JÚNIOR, 2009, p. 7).

Portanto, acreditamos que a origem do siriri remonte ao século 
XVIII, quando os habitantes que conheceram o cururu passaram a apresentá-
lo com outra roupagem, então o denominando siriri. Sendo assim, é difícil 
imaginar que este ritmo tenha surgido das batidas do batuque africano, 
entre os quais, aliás, há diferenças substanciais como podemos observar 
em Saudade, de Zulmira Canavarros (19-- apud DORILEO, 1995, p. 83), 
compositora cuiabana que empregou o padrão rítmico do samba em dois 
tempos, o compasso binário simples:

Figura 3 – Trecho da introdução do samba Saudade (ano), de Zulmira Canavarros

Fonte: Dorileo (1995, p. 83).

Já a execução do siriri possui um ritmo muito rápido, além de sua 
estrutura apresentar singularidades não capturáveis pela escrita musical: 
ora acelera, ora desacelera, ao bel prazer dos tocadores, que respeitam a 
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letra cantada em forma de responsório, ou seja, entoando uma pergunta a 
ser respondida por todos. De qualquer maneira, tomamos como exemplo 
a base rítmica do siriri na pauta a seguir para explicar en passant se houve 
ou não a sua participação na hibridação do rasqueado cuiabano:

Figura 4 – Base rítmica do Siriri proposta pela Autora

Fonte: Autora (2019).

Essa base rítmica que tentamos apreender na pauta acima, não é 
capaz de representar as sensações causadas pelos instrumentos que tocam 
o siriri, a viola de cocho, o mocho e o ganzá, cujas batidas animadas, 
quando executados juntamente com o canto da melodia em dois coros 
numa animada mistura das batidas dos instrumentos, criam singularidades 
que só podem ser chamadas de siriri.

Nisso reside a maior dificuldade encontrada na análise de um 
folguedo como o rasqueado cuiabano: cada pessoa percebe a mesma 
música de um jeito particular, resultando em uma diversidade de vivências 
musicais que configura várias possibilidades de escrita rítmica e melódica 
da mesma composição. Por isso, é imprescindível que os músicos de 
cada localidade se concentrem numa escrita musical que se aproxime das 
fórmulas características de cada composição, som e ritmo aprisionados 
em uma partitura.

É de conhecimento geral que o Brasil foi formado por diversas 
culturas, e sabemos que aqui a hibridação cultural ocorreu de maneira muito 
forte de sorte que algumas características do ser “brasileiro” ainda mantêm 
muitos traços das manifestações culturais do século XV, com algumas 
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manifestações culturais que apresentam sistema de composição musical 
muito fechado, para letras, melodias e ritmos, não se permitindo versões da 
original, tudo isso caracterizando completa falta da liberdade de expressão e 
criação, como requer uma arte de origem popular (ANDRADE, 1933, p. 10).

Não é o caso do rasqueado cuiabano, como veremos adiante, que 
admite a criatividade e inventividade de compositores tal como a polca, 
que nessa perspectiva, acreditamos é o antepassado histórico do rasqueado 
cuiabano, no processo de hibridação com o cururu e o siriri, culminaram 
num ritmo bem cuiabano.

O primeiro ritmo globalizado, a Polka

É difícil imaginar como uma simples junção de acentuações e 
variações sutis ter tanta influência na vida cultural das pessoas oriundas 
das mais diversas localidades. Pois foi exatamente o que aconteceu com a 
polka18, cujo ritmo apresentou uma pontuação diferenciada nas acentuações 
do padrão rítmico da valsa e suavizou o ritmo da marcha militar, tornando-
se a mais conhecida dança de todos os tempos e não é possível mensurar 
a dimensão de sua influência, mas no caso sul-americano, suas variações 
receberam diversas interpretações.

Segundo José Gomes Tinhorão (2013, p. 71), a polca chegou ao 
Brasil por volta de 1845, tendo sido apresentada no Teatro São Pedro do 

18  A polca foi inventada por volta de 1830 numa região da Boêmia, atual República 
Tcheka, tendo recebido o nome de nimra. Em 1835 já era dançada em Praga, onde 
recebeu o nome que conhecemos hoje, polka. No ano 1840 sua presença foi registrada 
no Odéon, em Paris. Em 1844 a dança já havia chegado a Londres. O sucesso foi total 
e virou uma espécie de “polkamania”, com as roupas, os chapéus e o modo de dançar 
conquistando o povo de forma impressionante. (GROVE, 1900, p. 8).
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Rio de Janeiro frequentado pela classe social mais elevada, quando ainda 
não se falava em “povo” brasileiro.

Na verdade, a polca inaugurava nos salões dos ricos 
e nas salas de visita dos remediados o ritmo do 2/4 
em allegretto, o que comunicava aos dançarinos uma 
vivacidade inédita, [...]. Essa vivacidade de ritmo – que 
por si só já denunciava uma explosão de individualidade 
absolutamente nova – vinha sendo anunciada desde 
o início do século XIX pelas quadrilhas. Como o 
próprio nome indica, porém, a quadrilha, de origem 
inglesa, ainda na categoria das contradanças (country 
danses), se organizava coreograficamente em grupos 
de quatro dançarinos. A polca, ao contrário, vinha 
reforçar a intimidade proporcionada pela valsa, que já 
era dança de par unido, mas trazia contribuição nova 
na substituição dos volteios alados em 3/4. (p. 72).

Diferentemente do cururu e siriri organizados em grupos, agora 
chega o rasqueado cuiabano como dança de par unido pela herança da 
polca europeia, assim como a questão da polirritmia. O exemplo a seguir 
traz uma proposta de escrita da polka como a conhecemos atualmente, 
portanto descrita em compasso binário simples de 2/4, que, pelas acen-
tuações em tempos variáveis, geralmente nos tempos fracos, desencadeia 
impressão de uma “falsa” valsa:
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Figura 5 – Polka dance: Trecho de arranjo para piano

Fonte: Grove (1900, p. 8).

Outra forma de escrita musical da polka provém da marcha mi-
litar, que, executada com andamento mais lento, tem quebrado o rígido 
controle interno da linha rítmica e melódica:

Figura 6 – Polka escrita em compasso 2/4

Fonte: Grove (1900, p. 8).

A partir desses exemplos de polka e suas derivações na Europa, 
buscaremos explicar que a junção de duas batidas de tempo que formam 
o compasso binário é acompanhada de três batidas que formam o compasso 
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ternário, das quais, porém, somente a primeira delas coincide com o pri-
meiro tempo forte do compasso; as outras duas ocupam espaços incertos, 
chamadas de tercinas.

A escrita de Wisnik representa o que buscamos explicar:

Figura 7 – Exemplo de tercinas

Fonte: Wisnik (1989).

O compasso poderia ser visto como um problema corriqueiro 
dentro de uma escrita musical, mas aqui ele se transforma no elemento 
primordial para a formação do rasqueado cuiabano. O agrupamento rítmico 
é a característica musical fundante do rasqueado, assim como da bossa-nova, 
do trevo, das marchinhas, entre outros ritmos igualmente dotados de um 
padrão rítmico a ser seguido de modo tal que se possa interpretá-lo sem 
o risco de desvirtuar as características de um trecho musical e, então, de 
perder a sinergia rítmica (WISNIK, 1989, p. 66).

Em outra linha de análise, o compasso organiza o tempo musical 
para causar sensações e movimentos, produzindo energias sinestésicas 
que podem ou não desencadear prazer em quem ouve uma música. Pode, 
também, ser um aspecto musical identificador e distintivo de dois exemplos 
musicais, como samba não é rasqueado e rasqueado não é samba, de forma 
que, quando ouvimos um ou outro, reconhecemos instantaneamente “é 
samba” ou “é rasqueado”.
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Tempo Composto – hibridismo musical na fronteira oeste

Em 1973, Julieta de Andrade (1981) realizava uma coletada de 
dados sobre o folclore de Mato Grosso quando conheceu a nossa viola de 
cocho e durante mais de cinco anos se dedicou a estudá-la, o que culminou 
na publicação de Cocho Mato-grossense: um alaúde brasileiro, então uma 
referência para os estudiosos da cultura mato-grossense, principalmente 
da viola de cocho e do cururu.

Andrade focaliza algumas das peculiaridades do viver em Cuiabá e 
nos alerta sobre a importância da viola de côcho para o rasqueado cuiabano. 
A respeito deste ritmo, talvez ainda seja cedo para afirmar que o cururu 
faz parte de sua ancestralidade, mas referi-lo respalda nossa tentativa de 
planilhar o hibridismo rítmico do rasqueado.

Junta-se dois, três homens, chega outro com sua viola, 
assim como quem nada quer, prosa vai, ensaia-se um 
rasqueado de Cururu; prosa vem, mostra-se um solo 
novo, ou um antigo aprendido recentemente. Fala-
se de um modelo de viola “diferente” que alguém 
possui no Rio-Acima, canta-se um pouco, ri-se 
e, se o dinheiro der, uma cerveja gelada vai bem. 
(ANDRADE, 1981, p. 20).

Tudo isso nos leva a crer e parece plausível afirmar que os principais 
agentes para a na formação do rasqueado foram os tocadores da viola de 
cocho do século XIX, que tentaram “rasquear” a polca nesse instrumento, 
pois, na acepção de Andrade,

Por causa do timbre e intensidade sonora que lhe 
são inerentes, a viola de cocho se define como 
instrumento de profundo nível de musicalidade. 
Ela assinala seu usufrutuário como homem capaz 
de realizar artisticamente emoções do manuseio de 
curto fragmento de cinco ou seis cordas; sem pressa, 
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sem finalidade outra além de fazer música pela 
música; rasqueando o cochinho, e não outra viola. 
(ANDRADE, 1981, p. 71).

Esse texto nos remete a momentos da infância quando em que 
toda a família ia visitar os parentes no antigo Bairro Quebra-Pote, hoje 
conhecido como São Francisco, onde assistíamos aos ensaios da roda de 
siriri e cururu. Ali a energia do ritmo e da melodia penetrou nossa memória, 
e nos fazendo lembrar quando o rasqueado passou a fazer parte da nossa 
rotina estudantil de música.

Se mais uma vez pudermos pensar de outra maneira, podemos 
afirmar que, se o cururu foi o “pai” do rasqueado cuiabano, ou, pelo menos, 
foi uma inspiração inicial para a sua hibridação, a polca foi a “mãe”.

O rasqueado cuiabano

Rasqueado é uma palavra derivada do verbo rasguear espanhol, que 
significa “[...] tocar o violão ou outros instrumentos roçando várias cordas ao 
mesmo tempo com as pontas dos dedos.” (DIAZ; GARCIA-TAVALERA, 2011, 
p. 402); significa também dedilhar. Rasguear, igualmente do espanhol, da 
mesma forma se refere à técnica de arranhar os dedos por sobre as cordas, 
fazendo surgir uma sonoridade rica em harmônicos de curta duração, 
exigindo habilidade para conseguir o efeito desejado. Como dissemos 
anteriormente, no Brasil a palavra “rasguear” foi transformada em “rasquear” 
e, por extensão, comumente se usa “rasqueado” ou “rasqueada” para explicar 
a forma de tocar o violão.

Rossini Tavares Lima (1963, p. 34-35) pontua que, depois de afinar 
um instrumento de corda como o violão ou a viola, pode-se executá-lo 
tocando as cordas de forma rasqueada e ponteada:
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O ponteado é o movimento mais ou menos rápido 
da mão direita, para baixo e para cima, de forma tal 
que as unhas firam várias cordas ao mesmo tempo. O 
resultado do rasqueado é sempre harmônico. Isto é, 
acordal. Ponteado é a amaneira de tocar, ferindo cada 
corda com um só dedo, e o se resultado será melódico 
ou polifônico. O ponteado é uma verdadeira dedilhação, 
o que dá à viola características de instrumento solista.

Diante do exposto, temos que rasqueado é, então, uma palavra 
ligada à arte da música, uma maneira particular de executar um instrumento 
de corda e que requer muita precisão técnica para surtir o efeito desejado. 
Entretanto, em Cuiabá, rasqueado é uma dança tradicional apresentada em 
várias ocasiões, principalmente nas festas de santos, em casas de famílias 
ou quintais e praças ou em clube particular ou privado.

Os cuiabanos geralmente o definem como a música do povo, de 
gente daqui que se orgulha dessa manifestação cultural transformada em 
um ser completamente social depois de se ter constituído em estratégia 
de resistência às dificuldades impostas no meio em que vivia e de atração 
de pessoas para viver na capital.

A Dança. O rasqueado cuiabano é uma dança de par que consiste 
em movimentos circulares executados tanto entre parceiros quanto entre 
demais participantes, sempre em sentido anti-horário, da esquerda para a 
direita, e com passos não muito largos, girando durante todo o tempo da 
dança. Os giros são usados muitas vezes para demonstrar as habilidades dos 
dançarinos no domínio da relação entre o tempo, enquanto andamento, 
e o espaço para executá-los, cada um podendo ter curta duração aspecto 
esse que energiza a dança, causa euforia e até gritos de alegria.

Para iniciar a dança, um parceiro segura o outro pela cintura com o 
braço direito e, com o braço esquerdo, segura a mão na altura dos ombros, 
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com uma elegância que lembra as valsas europeias, também conhecidas com 
Waltz. Portanto, parece que, se houve uma influência do ritmo da Valsa na 
constituição do ritmo do rasqueado cuiabano, isso se limitou apenas à forma 
externa mais clássica da dança, tal como uma “fórmula” para a elaboração 
de uma coreografia, seguindo uma divisão ternária simples.

O Figurino. No rasqueado não existe uma indumentária que seja 
marca identitária da dança, somente se observando que as mulheres, quando 
usam saias rodadas, compridas e coloridas, conferem mais visibilidade ao 
brilho da dança tal como se dá na execução das waltz e das polkas europeias, 
similares à polca paraguaia. A ideia é se divertir sem preocupações com 
o figurino, pois se trata de uma dança que pode ser dançada a qualquer 
hora e em qualquer lugar, diferente do Siriri e do Cururu, que têm a dupla 
função de divertir e realizar um espetáculo.

A Melodia. No rasqueado, a principal melodia, que pode ser 
executada em solo ou cantada, é simples e muitas vezes não ultrapassa as 
notas que compõem uma oitava da escala musical. Esse aspecto lembra as 
cantigas de roda infantis portuguesas, que são divididas em duas partes, 
A e B, sempre havendo a repetição de uma delas, que tem a função de 
refrão ou coro.

A simplicidade vem do uso de notas conjuntas e poucos saltos de 
intervalos, que não passam do quarto e quinto grau, muito raramente 
sendo usados os graus de sétima e oitava resultando numa melodia de fácil 
assimilação e recepção e de um poder na transmissão de mensagens, que não 
pode ser medido, mas está presente sempre quando ouvimos uma música 
e a reconhecemos imediatamente:“[...] ouvindo certos trechos melódicos, 
dos quais identificamos não conscientemente o modo escalar, reconhecemos 
frequentemente um território, uma paisagem sonora, seja ela nordestina, 
eslava, japonesa, napolitana ou outra.” (WISNIK, 1989, p. 71-72).
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A melodia é escrita em escala tonal do modo maior, considerada o 
tom de coloração para registro de músicas mais “alegres”. Equivocadamente, 
essa é a visão que se tem da relação entre escala maior e menor, o tom 

“menor” mostra um panorama de sons mais introspectos e melancólicos. 
Dessa forma, a tonalidade age escraviza as notas ao seu redor, “atraindo-as” 
para si por movimento livres, “[...] enlaçadas por certas atrações, certos imãs, 
certos polarizadores. Esses imãs não correspondem a simples regularidades 
acústicas: são tendências à homeostase que aparecerem como forte demanda 
de nosso ouvido quando improvisamos ou cantamos em conjunto (com 
forte tendência ao uníssono).” (WISNIK, 1989, p. 66).

No caso específico do rasqueado cuiabano, a ação gravitacional do 
tom escraviza as outras notas ao seu redor, uma característica essencial 
no reconhecimento de “ser” ou “não ser” rasqueado cuiabano. Talvez essa 
seja a explicação mais plausível provável para que ele seja sempre escrito 
e desenvolvido em tom maior, e, quando transposto para o tom menor, 
o rasqueado imediatamente lembra a paisagem sonora da polca paraguaia, 
da Guarânia e do Chamamé, ritmos da região central da América Latina, 
descaracterizando o seu aspecto sonoro.

As Letras. Em nosso entendimento, o ritmo da música liga o homem 
ao seu corpo e leva a reagir num espaço de tempo, enquanto a letra da 
música liga o homem aos seus espaços históricos e geográficos, ou para os 
espaços não visíveis do recôndito da sua memória. A letra de uma música, 
a paisagem mais rapidamente vislumbrada pela história e pelos historiadores, 
pois o seu locus seria aquele que liga um gesto a determinado lugar.

As letras do rasqueado cuiabano têm como tema a natureza, a 
história da região, personagens típicos, a morena cuiabana, o modo de 
falar, a culinária, as crenças, entre outros elementos culturais da região, um 
diferencial importante que o separa do tom melancólico das guarânia e 
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da polca paraguaia, que abertamente declaram sentimentos ligados à ideia 
de separação, de estar fora de lugar, encontrando-se num lugar perdido, 
que não se sabe onde fica. Contudo, o rasqueado cuiabano tem o objetivo 
principal de divertir o público, cumprindo, assim, sua função social, e é 
essa uma das características que o distingue da polca paraguaia.

Os Grupos musicais. A música é executada por uma pequena 
banda da qual constam instrumentos de cordas, como violão, guitarra 
e contrabaixo, e instrumentos de teclas, como sanfona, teclado e/ou 
piano. Atualmente, qualquer instrumentista pode participar do conjunto, 
trompetistas, saxofonista, violinistas, entre outros, embora hoje a percussão 
rítmica seja executada pela bateria. Raramente se faz uso da viola de 
cocho, instrumento tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.19

Quando o rasqueado é instrumental, o solo pode ser executado por 
qualquer instrumento melódico, e o acompanhamento fica a cargo dos 
outros instrumentos. O contrabaixo desempenha a parte grave do conjunto, 
executando as notas de cada acorde de maneira arpejada, uma nota seguida 
da outra. Algumas vezes o violão faz a função do baixo, tocando de forma 
ponteada, os arpejos de cada acorde. Cada grau da escala, que forma uma 
estrutura sonora conhecida como acorde, tem três notas que formam os 
intervalos de primeiro, terça e quinta e são tocadas uma seguida da outra, 
característica importante do rasqueado cuiabano, já que o contrabaixo 
promove a ambiguidade do ritmo, assim dificultando a execução de toda 
composição musical que possa ser caracterizada como rasqueado.

19  Para mais conhecimentos sobre a viola de cocho e o processo de tombamento, além 
de outras informações ligadas ao seu processo de produção, ver Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (2009).
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Os instrumentos harmônicos normalmente executam os contra-
tempos dos ritmos e os improvisos, quando necessários para mostrar o 
conhecimento e a técnica do músico. No caso de rasqueado cantado, a única 
diferença é que a melodia é executada pelo cantor ou cantora.

O Compasso musical. Este constitui um aspecto divergente entre 
a maioria dos estudiosos do rasqueado cuiabano, que o classificam como 
binário simples, ou seja, duas batidas de tempo tanto para a letra como 
para a escrita da melodia na partitura musical, com o acompanhamento 
dos instrumentos escritos em compassos compostos, que divide o tempo 
em três batidas, uma forte e duas fracas. É aqui que o rasqueado mostra o 
caráter ambíguo de sua formação que se acredita ser decorrente da influência 
da música paraguaia, em especial a polca paraguaia.

Figura 8 – Exemplos para comparação da ambiguidade rítmica

Fonte: Autora (2019).

O Ritmo. O tópico engloba as nuances e sutilezas que separam os 
ritmos envolvidos com as águas do rio Paraguai, em paredes finas, quando 
qualquer mudança pode desestruturar o ritmo característico seja da polca, 



493

Cuiabá 300 anos 

do rasqueado, do chamamé, seja da guarânia, transformando um no outro, 
entre outras consequências. Essa problemática é resultado da necessidade 
de o ritmo musical organizar tudo dentro de um compasso, colocando 
acento, deslocando o ar.

O pulso continua a pulsar freneticamente, chamando todos ao redor 
pela energia que desperta, e, ao observá-lo a partir daqui “visualmente”, pela 
escrita musical, conseguimos verificar como essas diferenças foram tratadas 
por músicos, dançarinos, amantes da música, que, com base na herança 
musical dos europeus mandados a colonizar a região mais central da América 
do Sul, criaram ritmos que não mais podem ser chamados de “europeus”.

O primeiro aspecto que destacamos vem do confronto das unidades 
de tempo que regem dois tipos de compassos simples: o binário e o ternário, 
duas fórmulas utilizadas pela Polka europeia, que chegou ao Brasil no século 
XIX e logo foi aceita nos bailes e saraus da sociedade brasileira, tendo 
influenciado os maiores compositores de música erudita, de Frédéric Chopin 
e Franz Schubert a Ernesto Nazareth e Heitor Villa-Lobos, entre outros.

Todo brasileiro, quando ouve um samba, jamais diz que poderia 
ser trevo, ou outra forma musical, já que nasce e cresce ouvindo o samba 
como sendo o ritmo do Brasil, tal como para os cuiabanos de “tchapa e 
cruz” o rasqueado é rasqueado e não polca paraguaia ou outra forma musical. 
Resumindo, rasqueado é também um ritmo musical.

O andamento musical. Diz-se da velocidade que se imprime entre os 
tempos fortes e fracos para mostrar como a música “anda” encontrando-se 
dentro da classificação de movimentos moderados. Dito de outra forma, 
as batidas por minuto, do rasqueado cuiabano conhecidas como bpm, 
variam entre 108 (cento e oito) a 120 (cento e vinte), ou seja, o andamento 
mostra que o rasqueado não é uma dança classificada como apresentando 
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movimentos rápidos20, como o lambadão cuiabano, executado muito mais 
rápido e de movimentos corporais geralmente lascivos.

Assim como o lambadão, o rasqueado começa e termina sem 
variação no andamento, diferindo completamente do Siriri e do Cururu, 
que também usam a técnica de rasquear as cordas, mas só que aqui em 
Cuiabá, se usa a viola de cocho como acompanhamento e o andamento 
é alternado conforme a necessidade: lento para mudanças e rápido para 
alternar dança e letra da música.

A Harmonia. A harmonia usada no rasqueado cuiabano é da cadencia 
[I-V-I], que é a cadência perfeita, ou seja, as tensões são rapidamente 
resolvidas, numa busca constante pelo equilíbrio, com as notas convergindo 
do quinto grau (V), a dominante, para o primeiro grau (I), a nota principal 
da escala, a tônica. Usualmente, essa estrutura harmônica comporta a 
maioria de melodias do rasqueado cuiabano, mas às vezes a harmonia usa 
a tônica com a função de dominante (I₇) a fim de preparar uma ponte 
ou para transmitir uma mudança melódica e dar ênfase a uma ideia da 
poesia, ou para repetir o trecho mais uma vez, com um caminho harmônico 
ampliado pela adição da subdominante do tom principal, resultando na 
sequência: [I – V – I] – [I - I₇ - IV – V – I], ou, musicalmente falando:

Figura 9 – Cadência harmônica do rasqueado cuiabano

Fonte: Autora (2019).

20  Alguns músicos cuiabanos costumam denominar o rasqueado cuiabano executado 
em movimentos rápidos de rasqueado “atual”, “pop” ou, ainda, “pop-rock”, com isso 
descaracterizando o original, que é o objeto deste texto.
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Enfim, utilizaremos das palavras de Evandro Higa, a partir de dois 
momentos: uma entrevista com uma cantora sul-mato-grossense consagrada 
por seus rasqueados, quando percebeu a complexidade de classificar a 
música produzida na  fronteira oeste; outra, como a música representada 
pelos ritmos dos rasqueados e das guarânias, difíceis de se representar 
como uma música tradicionalmente paraguaia pode ser nacionalizada 
como “brasileira”. Afinal, “[...] rasqueado não é nem guarânia nem polca 
paraguaia, é no meio, é o mesmo tipo de bater só que é diferente, eu não 
sei te explicar como é que é, é diferente”. (HIGA, 2013, p. 218).

Considerações finais

A apresentação do rasqueado cuiabano guarda referência das brinca-
deiras de roda, uma herança portuguesa, além do ritmo binário caracterís-
tico de canções populares, com acompanhamento que lembra o compasso 
ternário, marcando a dualidade desse ritmo no contrabaixo elétrico nas 
bandas e nas orquestras pelo violoncelo e contrabaixo acústico.

Uma caraterística diferencial do rasqueado cuiabano é a flexibilidade 
de sua transmissão que pode ser apreendido pela oralidade e transmitida 
de pais para filhos, como pelos formatos de registros sonoros advindos do 
avanço tecnológico e das técnicas gravação e veiculação do som e áudio, 
sendo possível usufruir das músicas pela Internet, Pen Drive, radiodifusão, 
televisão, aparelhos de MP3, reprodução por bloothoof, ampliando dessa 
forma o espaço de divulgação.

Foi para alegrar as festas que surgiu a dança do rasqueado cuiabano, 
uma dança de par encenada em movimentos circulares concêntrico dos 
parceiros, uma dança sem coreografia, que não necessita de produção 
anterior, que pode ser dançada a qualquer hora e em qualquer lugar, 
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diferente do Siriri e do Cururu, folguedos que têm a dupla função de 
diversão e de espetáculo. Sua constituição enquanto “fórmula” é uma 
reinterpretação do cururu e o siriri, após o contato com a cultura musical 
europeia, principalmente a polca com a técnica de rasquear a viola.
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A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA EM CUIABÁ

Sônia Regina Romancini

O lugar do sagrado

Nas colinas do centro tradicional de Cuiabá, avista-se o cenário do 
espaço sagrado: a Basílica Metropolitana do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 
a Igreja Presbiteriana e, acompanhando a elevação à margem esquerda do 
que foi o córrego da Prainha, uma sequência de três belíssimos templos 
de devoção mariana, quais sejam a Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
e a Capela de São Benedito, o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do 
Bom Despacho e o Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Este último, 
escolhido para as reflexões desenvolvidas nas linhas deste texto, é o centro 
propagador da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora sobretudo por meio 
da festividade religiosa a ela dedicada.

Rita Amaral (1998) afirma que as festas ocupam um espaço 
importante na cultura nacional e, presentes em todas as regiões do país, 
porém com características peculiares, compõem um fator de relações, 
modos de ação e comportamento, sendo uma das manifestações culturais 
favoritas do povo brasileiro do qual traduzem muitas de suas experiências, 
expectativas de futuro e imagens sociais.

Nesse sentido, as festas fazem parte do patrimônio cultural de uma 
sociedade, sendo a cultura, na acepção de Paul Claval (1999, p. 63), “[...] 
a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos 
e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma 
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outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é 
uma herança transmitida de uma geração a outra.”, perspectiva em que é 
importante por constituir um processo social e por ser plena das práticas 
simbólicas que caracterizam um povo.

Sobre a devoção mariana no Brasil, o teólogo Pedro Cipolini 
(2010, p. 36) considera que “[...] o evangelho foi anunciado apresentando 
a Virgem Maria como a expressão mais sublime de fidelidade. A devoção 
a Maria é elemento qualificador da genuína piedade da Igreja no Brasil.”, 
integrando, dessa forma, a identidade do país.

Maria, sob seus inúmeros títulos, ocupa o lugar de destaque de 
santa padroeira das nações latino-americanas. Entre os santuários oficiais 
espalhados pelo Brasil, mais de 60% deles são dedicados a ela. Também os 
movimentos católicos, por exemplo, o Opus Dei, os Arautos do Evangelho 
e a Renovação Carismática, centram suas ações no culto a Nossa Senhora 
(OLIVEIRA, 1999).

Em consonância com esse quadro de devoção, entre as 28 paróquias 
existentes na Arquidiocese de Cuiabá, 16 são dedicadas à Nossa Senhora e 
uma à Sagrada Família (ARQUIDIOCESE, 2018). O título predominante 
é o de Nossa Senhora da Guia, com três paróquias, seguido pelos de Nossa 
Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário, ambos com duas paróquias.

Tal como consta no sítio da referida arquidiocese, entre as mais 
de 400 comunidades, consolidadas ou em formação, que compõem as 
paróquias, 107 são dedicadas a diferentes títulos de Nossa Senhora e quatro, 
à Sagrada Família. Nas denominações das comunidades, destacam-se as 
que homenageiam Nossa Senhora (da Conceição) Aparecida (42), seguida 
por Nossa Senhora de Fátima, Imaculada Conceição, Nossa Senhora 
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da Guia, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora (Rainha) da Paz 
(ARQUIDIOCESE, 2018).

Nos sítios da Igreja Católica que praticam a invocação a Nossa 
Senhora Auxiliadora, verifica-se que sua origem data do ano de 1571, 
quando Selim I, imperador dos turcos, tendo conquistado várias ilhas do 
Mediterrâneo, almejava avançar sobre a Europa. Ante tal ameaça, o Papa 
Pio V organizou uma esquadra para salvar os cristãos da invasão muçulmana, 
suplicando pelo auxílio da Virgem Maria para o combate. Ao alcançar a 
vitória dos cristãos sobre o exército muçulmano no estreito de Lepanto, em 
7 de outubro de 1571, o papa expressou sua gratidão à Maria acrescentando 
na ladainha de Nossa Senhora a invocação “Auxiliadora dos Cristãos”.

Entretanto, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída 
somente em 1816 pelo Papa Pio VII, que foi sequestrado por Napoleão 
I e permaneceu por cinco anos como prisioneiro na França. O papa 
recorreu à intercessão da Virgem Maria por sua libertação, prometendo 
coroar solenemente a imagem de Nossa Senhora de Savona assim que 
alcançasse a graça.

Após ser libertado, em 24 de maio de 1814, o Papa Pio VII entrou 
solenemente em Roma, reassumindo sua função pastoral, e, em agradeci-
mento a Maria Santíssima, criou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora no 
dia do seu retorno à capital da Itália.

Posteriormente, Dom Bosco (1815-1888), sacerdote italiano 
reconhecido como o “Pai e Mestre dos Jovens”, adotou esta invocação 
na Congregação Salesiana, por ele fundada, suplicando pela proteção de 
Nossa Senhora para o êxito de sua obra, a educação de jovens e crianças. 
No ano de 1862, as aparições de Maria Auxiliadora, na cidade de Spoleto, 
na Itália, suscitaram a devoção mariana por parte da população e Dom 



503

Cuiabá 300 anos 

Bosco iniciou a construção, em Turim, de um santuário dedicado a Nossa 
Senhora, Auxílio dos Cristãos.

A devoção mariana, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, foi 
propagada por Dom Bosco, que assinalou: “A festa de Maria Auxiliadora 
deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos 
um dia no Paraíso.” (CONHEÇA..., 2018).

Santuário Nossa Senhora Auxiliadora

Inspirado em sua devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, o poeta 
Dom Francisco de Aquino Corrêa (COMETTI, 1993, p. 93-4) expressou, 
com intensa beleza, o imaginário do santuário:

Sobre a pátria morraria
Teu gótico santuário,
Com seu alto campanário,
Que lindo será, Maria!
Das tuas bênçãos, ó pia,
Será riquíssimo erário;
No mar do mundo tão vário,
Nosso porto de alegria.
À sombra dele as crianças,
Nossas róseas esperanças,
Educar-se-ão, ó Senhora;
E os seus sinos, na agonia,
Lembrar-nos-ão, ó Maria,
Que és a nossa Auxiliadora!
(Francisco de Aquino Corrêa, 1913)

Rosendahl (2002, p. 40) ao “[...] falar de cidade e religião [...] 
[situa] o templo como atributo forte de conexão entre o urbano e o 
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sagrado.”, espaço este cuja presença é evidenciada de diferentes formas por 
toda a cidade de Cuiabá, notadamente no santuário consagrado a Nossa 
Senhora Auxiliadora.

A história desse santuário está relacionada à Missão Salesiana, que 
chegou a Cuiabá em 18 de junho de 1894 e à qual o bispo Dom Carlos 
Luiz D’Amour confiou a Igreja Paroquial de São Gonçalo. Ademais, a 
congregação adquiriu, com o auxílio do governo, uma chácara para abrigar 
os alunos internos e externos, na qual iniciaram a construção de um colégio, 
tendo finalizado uma parte da edificação antes de 1897. Em outra casa 
funcionavam quatro oficinas, de ferreiro, de carpinteiro, de curtidor e de 
alfaiataria, inauguradas em 1898 “por ocasião de grandiosa festa em honra 
a Nossa Senhora Auxiliadora” (MENDONÇA, 1978, p. 34).

No ano seguinte à vinda dos missionários, chegaram as Filhas de 
Maria Auxiliadora, irmandade criada por Dom Bosco para trabalhar com 
as meninas, conforme o costume vigente (LEITE, 1983).

A capela erigida em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora 
teve as paredes e o teto decorados pelo Pe. José Solari, reconhecido pintor 
e escultor que assinou também inúmeras outras obras em Mato Grosso 
(CINQUENTENÁRIO..., 1979), e recebeu em 1919 uma bela e venerada 
imagem da Virgem, de acordo com Leite (1983), coroada, durante a 
comemoração do bicentenário de fundação da cidade e do jubileu de 
prata da chegada dos salesianos, por Dom Ângelo Scapardini, primeiro 
núncio apostólico a visitar Cuiabá. Foi ofertada nesta ocasião um par de 
coroas de ouro cuiabano, doação da população devota, usada anualmente 
na coroação de 24 de maio.

Segundo o padre Pedro Cometti (1993, p. 93), Dom Francisco 
de Aquino Corrêa teve marcada sua passagem pelo Liceu Salesiano, entre 
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1910 e 1914, justamente com o lançamento da pedra fundamental para 
o início da construção do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, em 24 
de maio de 1912:

Apesar da pobreza em que se debatia o Liceu, que 
abrigava grande número de alunos internos gratuitos 
das Escolas Profissionais, o Padre Aquino, auxiliado 
pelos seus irmãos salesianos, quis erigir um templo 
àquela que era a “estrela de sua vida”. Ao afamado 
arquiteto salesiano, G. Delpiano, confiara o encargo 
de elaborar a planta de um templo artístico, em estilo 
neo-gótico. E, em seus sonhos de poeta, antevia no 
morro fronteiriço ao Córrego da Prainha, o templo da 
Virgem Auxiliadora, o seu sonhado Santuário.

Com a finalidade de preparar o terreno que receberia a edificação, 
o padre Malan, fundador do liceu, consentiu que 24 índios bororo fossem 
trazidos das três missões salesianas, Sangradouro, Imaculada e Tachos, para 
executar os trabalhos de desmontar o morro e aplainar o solo (COMETTI, 
1993; CASTRO, 2019).

Então, decorridos 17 anos e sob as bênçãos litúrgicas do arcebispo 
Dom Francisco de Aquino Corrêa, o santuário foi inaugurado em 15 de 
abril de 1929, quando Dom Bosco foi proclamado “Bem Aventurado”, 
tendo por paraninfos o presidente do Estado, Dr. Mário Corrêa e esposa; 
o senador Antônio Azeredo; o vice-presidente do Senado Federal e então 
deputado federal, Dr. Aníbal de Toledo; e a principal benfeitora da igreja, 
senhora Balbina Orlando (CINQUENTENÁRIO..., 1979).

A torre da igreja foi concluída em 1960, e, entre os anos de 2008 e 
2012, o templo passou por significativa reforma como parte dos preparativos 
para a comemoração dos 100 anos da bênção da pedra fundamental e 
para os festejos do bicentenário do nascimento de Dom Bosco, em 16 de 
agosto de 2015.
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Na paisagem urbana de Cuiabá, o santuário (Figura 1) tem vi-
sibilidade por sua beleza arquitetônica e, além de permanecer aberto às 
celebrações da comunidade, tem como objetivo a formação espiritual dos 
estudantes do Colégio Salesiano São Gonçalo (CSSG).

Figura 1 – Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, Cuiabá, 2018

Fonte: Romancini (2018).

No opúsculo Cinquentenário do Santuário de Nossa Senhora Au-
xiliadora (1979), têm destaque as bênçãos derramadas sobre o povo e a 
cidade de Cuiabá:

[...] dentro desse Santuário, houve mais alegrias que 
tristezas: quantos encontros das almas com Cristo na 
Eucaristia, na Penitência, quantas primeiras Comu-
nhões, quantos lares que foram abençoados debaixo 
do sorriso da Virgem, quanta satisfação coroando 
as lutas dos jovens nas festas de formatura, quantas 
felicidades, consolações, bênçãos que Ela distribuiu 
em profusão, com a gentileza de seu carinho materno.
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Para o desenvolvimento das atividades litúrgicas e de alcance social, 
o santuário conta com diversos movimentos e pastorais: a Associação de 
Maria Auxiliadora (ADMA), o Apostolado da Oração, o Grupo de Oração 
Nossa Senhora Auxiliadora, o Grupo de Oração Peregrino do Amor – João 
Paulo II, a Pastoral da Catequese, a Pastoral da Liturgia, a Ação Social (cestas 
básicas), o Sopão, a Equipe do Dízimo, a Equipe de Música, os Ministros 
da Comunhão Eucarística, os Acólitos e as Leitoras de Maria Auxiliadora 
(ALMA) e a Escola Santa Marta (PARÓQUIA, 2018).

A partir do ano de 1994, a igreja vivenciou uma fase de grande 
dinamismo em decorrência da atuação do padre Firmo Pinto Duarte Filho, 
falecido em 9 de fevereiro de 2005. Foi ele que iniciou e promoveu o retiro 
católico denominado “Vinde e Vede”, que acontece nos dias de carnaval. 
Carismático e fervoroso devoto de Nossa Senhora, concebeu a frase que 
expressa seu sentimento salesiano: “Cuiabá pertence a Nossa Senhora 
Auxiliadora” (CASTRO, 2005).

A devoção do padre Firmo também se manifestou na Novena 
Perpétua em honra a Maria Auxiliadora, a qual teve início no santuário 
com a celebração da Eucaristia e com a bênção do Santíssimo Sacramento. 
Entretanto, em face do imenso número de devotos, a novena foi transferida 
para o Ginásio Poliesportivo do Colégio Salesiano São Gonçalo, no ano de 
1996, ali sendo mantida até os dias atuais. Na acepção de Castro (2005, p. 
37-8), “[...] a confiança filial do Pe. Firmo em Maria Auxiliadora espalhou-
se e inundou a cidade de Cuiabá.”.

Em primeiro de junho de 2008, o Núncio Apostólico do Brasil, 
Dom Lorenzo Baldisseri, procedeu à dedicação solene do Santuário Nossa 
Senhora Auxiliadora, sendo reitor o padre Wagner Luiz Galvão. Em 10 de 
outubro de 2018, foi inaugurada a nova iluminação externa do santuário, 
o que fez dele um monumento único na noite cuiabana.
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A Festa de Nossa Senhora Auxiliadora

Hino à Nossa Senhora Auxiliadora
Auxiliadora, Virgem formosa,
Dos pequeninos, Mãe dadivosa,
De mil tormentos entre o furor,
Teus filhos salva, Astro de Amor.
Bradamos todos numa só voz:
Auxiliadora! Rogai por nós!
Tu que do empíreo, és Soberana,
Tem dó da imensa miséria humana.
Do nosso exílio, pelo caminho
Envolve a todos no teu carinho.
A efígie diz-nos, quanto és bondosa,
Virgem Maria, quão poderosa:
Jesus que apertas ao coração,
O cetro régio que tens na mão.
Volve-nos meiga o olhar benigno,
Tu que venceste satã maligno:
detêm-lhe os botes da sanha irada,
Auxiliadora, Imaculada!

(Domínio público)

O principal evento comemorativo do Santuário Nossa Senhora 
Auxiliadora é a festa em honra à padroeira, marcada para todo 24 de maio 
(ou no final de semana próximo a essa data), quando se celebra a Santa 
Missa e é coroada a imagem da Virgem Maria, além da procissão luminosa 
e do jantar com comidas típicas, música ao vivo e show de prêmios.

Para a festa de 2018, contou-se com o envolvimento dos sacerdotes 
salesianos, especialmente do padre Paulo Fernando Vendrame e do padre 
Dídimo de Campos Filho; dos devotos da padroeira; dos grupos de 
pastorais e movimentos; bem como de uma equipe formada pelo rei, pela 
rainha e por cerca de 80 festeiros. O rei e a rainha foram escolhidos entre 
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as pessoas que se destacaram nos movimentos e pastorais do santuário; já 
para o posto de festeiros, estes foram convidados entre os fiéis da igreja.

No decorrer dos meses que antecedem a festa da padroeira, os 
festeiros se mobilizam para angariar fundos promovendo, por exemplo, 
uma ação entre amigos, como a que em 2017 premiou os participantes 
com um carro seminovo, e a venda das cartelas para o bingo, ou show de 
prêmios, a ser realizado no dia do evento.

Em janeiro de 2018, nos dias 20 e 21, o rei, a rainha e sacerdotes 
organizaram, na Casa do Sonho, na cidade de Chapada dos Guimarães, 
o primeiro retiro espiritual com os festeiros, a maioria deles conhecidos 
membros atuantes em diferentes movimentos no santuário. As vivências no 
retiro foram direcionadas sobretudo a reflexões destinadas à compreensão 
da vida de Maria e seus exemplos para a sociedade atual, bem como houve 
momentos de meditação, reza do terço, participação nas missas e também 
de descontração entre os participantes.

A festividade de Nossa Senhora Auxiliadora compreende uma 
programação que acontece durante o mês de maio, o mês mariano, sendo 
a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e do Menino Jesus coroada em 
todas as celebrações de domingo e, nos demais dias da semana, na missa das 
19h. Em 2018, no dia primeiro de maio, ocorreu a solenidade de abertura 
dos festejos, com a Missa de Cura e Libertação, presidida pelo padre Paulo 
Fernando Vendrame, contando com a presença do rei Antônio Moreira, da 
rainha Cristiane Oliveira e de grande parte dos festeiros.

A programação do mês de maio incluiu diversas práticas expressivas 
da devoção à padroeira, como a meditação dos mistérios do rosário, a 
participação de diferentes movimentos e pastorais do santuário, além da 
presença de fiéis de outras paróquias.
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Entre 15 e 23 de maio aconteceu a Novena à Solenidade de Nossa 
Senhora Auxiliadora, sendo que no sábado, dia 19, às 23h, deu-se início 
à “Vigília com Maria na expectativa do Espírito Santo”, que se encerrou 
no dia seguinte, às 8h.

Em 24 de maio, às 5h30min, foi realizada a procissão das velas. Às 
19h deu-se início à “Solenidade da Auxilium Christianorum”, renovação 
do compromisso e acolhida dos novos associados da ADMA. A missa foi 
presidida por Dom Bonifácio Piccinini, arcebispo emérito de Cuiabá, que 
abençoou o painel representativo do tema da festa de 2018, “Auxiliadora: 
Mãe que escuta e acompanha!”.

A festa propriamente dita foi realizada em 26 de maio. Pela manhã, 
rei, rainha, festeiros e membros das diferentes pastorais, além de funcionários 
do CSSG, prepararam e decoraram o ambiente festivo. Às 17h foi celebrada 
a missa dos festeiros, presidida por Dom Antônio Carlos Altieri, arcebispo 
emérito de Passo Fundo - RS. O rei e a rainha da festa coroaram a imagem 
de Nossa Senhora Auxiliadora e do Menino Jesus ao final da celebração. 
Segundo a tradição, essa é a imagem abençoada por Dom Bosco, trazida 
pelos salesianos quando de sua vinda para Cuiabá e conhecida como 

“imagem milagrosa”, tendo sido muito estimada pelo saudoso padre Firmo 
Pinto Duarte Filho.

No momento da coroação (Figura 2), derramou-se uma chuva 
de pétalas de rosas abençoando os presentes, que, emocionados, en-
toaram o cântico:

Perfeito é quem te criou
[...] Surgiu um grande sinal no céu
Uma mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés
E na cabeça uma coroa
Não há com que se comparar
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Perfeito é quem te criou
Se o Criador te coroou
Te coroamos, ó Mãe! [...]
Nossa Rainha! [...]

(Walmir Alencar)

Figura 2 – Coroação de Nossa Senhora com o Menino Jesus pela rainha e pelo 
rei da festa, Cuiabá, 2018

Nota: Acervo de Antonio Moreira.

Na sequência da celebração, foi realizada a procissão luminosa, que 
percorre as avenidas XV de Novembro e Tenente Coronel Duarte (Figura 
3) e tem como um dos momentos mais marcantes a recepção organizada 
pelos membros da Matriz São Gonçalo, com orações, apresentação cênica 
e queima de fogos de artifício.
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Figura 3 – Procissão luminosa de Nossa Senhora Auxiliadora, Cuiabá, 2018

Fonte: Marketing do CSSG (2018).

Ao final da procissão, alguns festeiros se reuniram no interior do 
santuário e posaram para um registro fotográfico (Figura 4), no qual se 
pode verificar a capa de distinção usada por eles durante as solenidades.

Figura 4 – Festeiros de 2018 no interior do Santuário Nossa Senhora 
Auxiliadora, Cuiabá, 2018

Fonte: Grupo dos festeiros (2018).
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Em 28 de maio de 2018, os festeiros foram contemplados com 
uma moção de aplausos concedida pela Câmara Municipal de Cuiabá, 
uma propositura do vereador e também festeiro Felipe Tanahashi Alves. 
A solenidade contou com a participação dos sacerdotes salesianos, do rei, 
da rainha e de parte dos festeiros (Figura 5). A homenagem referendou a 
importância cultural e cívica da festividade para o município de Cuiabá.

Figura 5 – Moção de aplausos aos festeiros de 2018 da Festa de Nossa Senhora Auxilia-

dora, Cuiabá, 2018

Fonte: Marketing do CSSG (2018).

O dia 31 marcou o encerramento do mês mariano. Às 17 horas 
ocorreu a Solenidade de Corpus Christi, com a celebração da missa no 
Ginásio do Colégio Salesiano São Gonçalo e a procissão com o Santíssimo 
Sacramento seguindo em direção à Catedral Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá.
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Auxiliadora: mãe que escuta e acompanha!

Tema da festa de 2018, a frase expressa a confiança dos devotos em 
uma mãe que os escuta e acolhe. O tema da festa foi traduzido em uma 
imagem pintada em tela pelo artista, professor Odenil Sebba, apresentada 
na Figura 6, a seguir, representativa da importância de Nossa Senhora 
Auxiliadora na vida da comunidade, que também se sente envolvida, 
cuidada e protegida pelo abraço carinhoso da Virgem no menino Jesus.

Figura 6: Painel da Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Cuiabá, 2018

Fonte: Sebba (2018).

No intuito de conhecer a dimensão da importância da devoção 
a Nossa Senhora na vida dos devotos, entrevistamos sete deles, quatro 
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mulheres e três homens, para externarem suas experiências de vida, como 
leigos atuantes na igreja, e suas vivências na festa.

O entrevistado 1 (62 anos, natural do estado de São Paulo) 
rememorou as diversas práticas religiosas inseridas pelo saudoso padre 
Firmo Pinto Duarte no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, para o 
qual foi transferido no início da década de 1990. Adepto da Renovação 
Carismática Católica e criador do “Vinde e Vede”, entre suas inovações 
tem destaque a Novena Perpétua a Nossa Senhora Auxiliadora, que antes 
acontecia na Matriz de São Gonçalo e depois passou a ser celebrada no 
Ginásio Poliesportivo do Colégio São Gonçalo. O padre Firmo foi, também, 
o criador do Grupo de Oração Nossa Senhora Auxiliadora, que se reúne no 
santuário às terças-feiras, e o idealizador da procissão das velas, que acontece 
todo dia 24 de cada mês, às 5h30min, seguida pela celebração da missa.

O entrevistado 1 representa um católico fiel que vivencia diferentes 
práticas votivas todos os dias, incluindo a meditação do terço, o ato de 
consagração e a reza do terço da misericórdia, além de participar das 
missas, coordenar grupos de oração e sempre se colocar à disposição dos 
necessitados de uma palavra de conforto ou de ajuda material, tudo isso 
sustentado pelo que expressa com estas palavras: “A minha devoção a Nossa 
Senhora Auxiliadora vem de um amor muito grande que tenho por Nossa 
Senhora. Eu me sinto no colo de Nossa Senhora.”.

A entrevistada 2 (55 anos, natural de Cuiabá) frequenta o santuário 
desde a infância, quando estudava no Colégio Coração de Jesus. Com base 
em suas lembranças sobre a festa, pontuou que naquele tempo as atividades 
se resumiam a missa, procissão, reza do terço e quermesse e que havia 
poucos festeiros, ao passo que hoje a logística da festa é maior, contando 
com bingo eletrônico e expressivo número de festeiros e suas atribuições.
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Ocupa o posto de festeira desde o ano de 2010, quando passou a 
servir como Ministra da Eucaristia no Santuário. Inicialmente foi festeira 
de promessa e depois disso passou a atuar, em todos os anos, como festeira 
normal, sobre o que declarou: “Todos os anos entro como festeira para 
incentivar a devoção mariana e também como forma de agradecimento.”. 
Sua vida é um exemplo de dedicação à igreja: é membro da Irmandade 
da Imaculada Conceição, na Matriz São Gonçalo, pertence à ADMA e 
integra o Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus, cumprindo 
sua devoção na primeira sexta-feira do mês. Além disso, a imagem de 
Nossa Senhora Auxiliadora a acompanha desde a juventude, reza o terço 
e participa da procissão das luzes no dia 24 de cada mês.

Com estas palavras descreveu sua experiência como festeira:

Amo a Virgem Maria, sinto uma alegria, fé, amor e a 
proteção em tudo que faço. O nosso amor é antigo, quando 
o nosso amado e saudoso padre Firmo Duarte estimulou e 
propagou a devoção, fui agraciada com a cura da minha 
saúde. Quando quebrei o braço direito e fiz uma grande 
cirurgia, coloquei dois pinos, doze parafusos e duas placas. 
O médico disse que seria dois anos ou mais para ficar 
curada. Recorri à intercessão da Mãe Auxiliadora e com 
três meses fiquei totalmente curada. Fui dar o testemunho 
no Ginásio, missa da quarta-feira, agradeci ao padre 
Firmo e também a Nossa Mãe querida pelo sucesso.

Outro testemunho da minha saúde aconteceu no ano 
passado, quando fiz uma cirurgia nas mamas [...] 
tudo abençoado e fui curada na fé em Deus, em Nossa 
Senhora Auxiliadora e com a intercessão do santo padre 
Firmo Duarte Filho.

É sempre bom lembrar a devoção a Nossa Senhora 
Auxiliadora, nos leva a rezar pelas vocações sacerdotais, 
santificação dos sacerdotes e demais intenções.
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A entrevistada 3 (49 anos, natural do estado do Paraná) é devota 
de Nossa Senhora e frequenta o santuário desde o ano de 2014. Pertence 
à ADMA, possui oratório de Nossa Senhora Auxiliadora em casa, reza o 
terço todos os dias, participa da procissão das luzes no dia 24 de cada mês 
e do Grupo de Oração Nossa Senhora Auxiliadora às terças-feiras.

O entrevistado 4 (59 anos, natural do estado de Minas Gerais) foi 
aluno do Colégio São Gonçalo de 1977 a 1979 e frequentava o santuário 
por ocasião das festas e eventos. Voltou a participar das celebrações religiosas 
quando suas filhas estudaram na instituição, no período de 2002 a 2008. 
A partir de 2010 passou a servir como Ministro da Sagrada Comunhão 
Eucarística, levando a comunhão a enfermos ou pessoas impossibilitadas 
de sair de suas casas. É membro da ADMA e foi festeiro em 2014. Em 
seu lar possui um oratório dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora e reza 
o terço quase todos os dias.

A partir de suas memórias, contou que a festa de Nossa Senhora 
Auxiliadora “[...] era muito divulgada e contava com grande participação 
dos fiéis. Não tinha tantos festeiros. Havia mais participação de pais de 
alunos do que há hoje.”. Quanto à experiência na função de festeiro, relatou 
em seu depoimento:

Ser festeiro é muito bom. Conhece-se pessoas novas, 
algumas compromissadas, envolvidas e fervorosas [...] 
A função proporcionou-me uma sensação de maior 
visibilidade social na igreja.

Ser festeiro exige muita dedicação pessoal, de tempo, de 
participação de atividades, reuniões, vendas de bingo 
e outros, sendo, ao final, uma função bastante onerosa.

A entrevistada 5 (57 anos, natural do Mato Grosso do Sul) 
participa das atividades do santuário desde o ano de 1990. Com base 
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em suas memórias, apontou algumas mudanças desde que começou a 
integrar a comunidade:

O evento que era realizado era somente a grande procissão 
no dia 24, coordenada pelo padre Firmo Pinto Duarte, 
não tinha a festa social. Mudou muito quando começou a 
festa social, ajuda muito na manutenção da igreja. O sino 
que há muitos anos não funcionava, hoje está funcionado 
com a linda melodia de Nossa Senhora Auxiliadora.

A depoente sempre participou das festividades do santuário, tendo 
sido festeira por duas vezes e rainha da festa no ano de 2016. Pertence à 
Irmandade de Nossa Senhora, na matriz São Gonçalo; à ADMA; à Pastoral 
da Acolhida; e ao Grupo Santa Marta. Entre as manifestações de sua 
devoção a Nossa Senhora, reza o terço, possui oratório em sua residência 
e participa da procissão à padroeira todo dia 24 de cada mês.

Entre suas preocupações destaca que é preciso divulgar a devoção a 
Nossa Senhora, valorizar a meditação do rosário e rezar mais pela santificação 
do mundo. Com palavras carinhosas, reveladoras do seu amor filial e de 
sua devoção mariana, assim expressou sua vivência como festeira:

Ser festeiro ou ser rainha da festa de Nossa Senhora 
Auxiliadora é uma experiência inexplicável. Uma emoção 
muito grande, é uma devoção maravilhosa. É um trabalho 
gratificante aos olhos de Deus. É sentir que Nossa Senhora 
nos abraça, nos acolhe com sua fé que transborda o nosso 
coração. Quando fui escolhida para ser rainha dela, me 
senti no céu, imaginando como é o céu. Por isso dediquei 
o máximo de mim e da minha espiritualidade. A minha 
devoção tenho certeza que contagiou muitos dos festeiros 
que comigo viveram essa maravilhosa experiência. Todos 
os anos eu revivo a cada momento o ano em que fui 
rainha. Tudo está vivo na minha mente e tenho certeza 
que jamais se apagará.
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Ser rainha, festeira de Nossa Senhora é viver a intimidade 
com ela, é admirá-la e venerar a sua existência. Nossa 
Senhora é a Rainha de todas as rainhas que aceitam 
trabalhar e divulgar a sua devoção. Ser rainha de Nossa 
Senhora é viver no paraíso, é amar como ela amou.

A entrevistada 6 (53 anos, natural de Goiás) frequenta o santuário 
desde o ano 2000, quando suas filhas ingressaram no Colégio São Gonçalo. 
Pertence à ADMA e ao grupo de oração Nossa Senhora Auxiliadora. Em 
sua residência, possui um lindo oratório no qual Nossa Senhora é a figura 
central. Todo dia 24 participa da procissão das velas, reza o terço quase 
todos dias e assiste à missa diariamente.

Sobre a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, ponderou: “[...] sei 
que ela está se tornando maior a cada ano ao ponto de se cogitar inserir no 
calendário de festas do município, os reis e festeiros têm se dedicado muito.”.

Em relação a sua experiência como rainha da festa de 2015 e festeira 
nos anos subsequentes, descreveu:

Como rainha, foi um lindo aprendizado, estar à frente de 
uma festa como esta foi imensurável, ainda mais com meu 
marido junto, nunca me esquecerei. Ser festeira, para mim 
é uma experiência fantástica, adoro toda movimentação 
para que tudo ocorra perfeitamente, mas gosto de sempre 
frisar que além da festa social, tem a parte espiritual que 
não abro mão, participar dos retiros, missas em honra a 
Nossa Senhora, a devoção em si, pois às vezes esquecemos 
deste lado, que eu acho mais importante. Lógico que 
precisamos trabalhar para manter o conforto e a beleza 
do nosso Santuário, mas não adianta um Santuário 
lindo e uma fé morna.

O entrevistado 7 (25 anos, natural de Cuiabá) começou a frequentar 
o santuário ainda criança, acompanhando a mãe e a avó, e passou a fazê-lo 
com maior assiduidade a partir de 2006, ano em que retornou a Cuiabá 
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após um período morando fora da cidade. Integra o grupo de coordenadores 
das jornadas do Santuário, além do grupo de oração às terças-feiras. É 
acólito há mais de 10 anos.

Ao discorrer sobre a festa em tempos anteriores, afirmou:

Nossa Senhora Auxiliadora sempre esteve muito presente 
na população cuiabana, sendo ela uma santa de enorme 
devoção. Apesar de o movimento mariano existir há 
muitos anos, as festividades tomaram mais força a partir 
de 2010, principalmente no mês de maio. Minha avó foi 
presidente da ADMA (Associação de Maria Auxiliadora) 
por muitos anos. Minha mãe foi rainha da Festa de Nossa 
Senhora Auxiliadora no ano de 2014. Não digo que houve 
uma grande mudança na festa em si, mas é notável a 
força que ela adquiriu no pouco tempo em que passou a 
ser de fato celebrada. Além disso, a quantidade de devotos 
aumentou de forma considerável da mesma maneira.

Quanto a sua participação na organização da festa, disse:

Eu participo da Festa de Nossa Senhora Auxiliadora [...] 
sempre trabalhando junto às barracas (principalmente no 
pastel). A primeira vez que fui festeiro foi no ano de 2011, 
não fui mais depois, apesar de sempre colaborar com a festa. 
No ano de 2017 fui convidado a ser rei da festa (o qual 
prontamente aceitei) e agora continuarei como festeiro.

Acerca da experiência de ter sido o rei da Festa de Nossa Senhora 
Auxiliadora em 2018, bem como da grande participação de jovens festeiros, 
o entrevistado teceu as seguintes considerações:

Posso dizer que foi uma das melhores experiências vividas. 
Pude sentir de fato o que significa essa devoção a Nossa 
Senhora Auxiliadora. Tantos relatos de graças recebidas, 
tanto esforço em movimentar a cidade inteira em prol 
da mãe das famílias cuiabanas fazem com que aumente 
ainda mais essa devoção. O ano de 2018 ficou marcado 
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pela grande presença dos jovens na festa. Acredito que 
os jovens auxiliam em todos os aspectos, principalmente 
pelo fato de que os jovens de hoje que tomarão a frente 
da festa de amanhã.

O entrevistado 7 conclui suas reflexões evidenciando o quanto os 
jovens devotos de Nossa Senhora Auxiliadora são dedicados ao santuário 
e estão em sintonia com os ideais de Dom Bosco e da família salesiana: 

“Procuro frequentar as missas às quartas-feiras (Novena Perpétua em devoção 
à Nossa Senhora Auxiliadora), bem como as missas todos os dias 24 de cada 
mês, além da oração do terço diária.”.

Para finalizar este tópico, no qual foram apresentadas as carinhosas 
manifestações de fé dos devotos de Nossa Senhora Auxiliadora, deixamos 
registrada a composição de autoria de uma devota:

As pétalas e eu
 
Vou partilhar um pouco com vocês
uma passagem que vivi na noite de ontem [26/05/2018]:
Após a maravilhosa Santa Missa, permanecemos, eu e a Cida,
no Santuário, e juntas varremos e juntamos as 
pétalas e balões
que haviam  se espalhado, pela igreja,após uma linda 
celebração[...]
E no silêncio daquele momento (que não foi 
completo pela presença das pessoas que estavam nas 
quadras,aguardando a grande festa),
pude perceber o quanto é imenso o “nosso Santuário “,
não digo apenas em tamanho [...]
Mas, grandioso sim, em amor!
Ali pude ouvir a procissão se afastando e retornando
com toda a grandiosidade em demonstração de fé,
devoção, gratidão e amor de seus fiéis à Nossa Mãe 
Auxiliadora. 
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Os cantos e orações e o clamor das vozes eram bálsamos 
aos nossos ouvidos!! 
Agradeci a Nossa Senhora pelas bênçãos em minha vida,
minha família,
na vida e família dos festeiros e comunidade em geral.
Foi um dos tantos momentos lindos que vivi nesta casa, 
que acolhe, conforta e nos direciona ao caminho da 
santidade e à casa do Pai.
Parabéns Padre Paulo, Padre Dídimo e demais padres!
Parabéns Rei e Rainha por tamanha dedicação e amor!
Parabéns  festeiros e amigos!
Muito obrigada por tudo.
Nossa Senhora Auxiliadora os abençoe cada vez mais!
(Dinah Elena Caldart, 2018)

A continuidade da festa

As linhas traçadas neste texto são expressivas da importância do 
Santuário Nossa Senhora Auxiliadora para a cidade de Cuiabá, integrando 
as memórias dos devotos que nele congregam e o têm como fonte de 
espiritualidade e de fortalecimento da fé.

Destaca-se o carinho, o apreço e a dedicação do povo cuiabano à 
Virgem de Dom Bosco desde o final do século XIX, com a chegada dos 
padres, irmãos e irmãs salesianos, passando pelo eminente filho da terra, 
Dom Francisco de Aquino Corrêa, idealizador do santuário que ganhou 
visibilidade a partir dos anos de 1990 com os exemplos de fé e devoção 
do inesquecível padre Firmo Pinto Duarte Filho.

Conforme ressaltado, a imagem do santuário se destaca na paisagem 
de Cuiabá, para o qual aflui muita gente todos os dias e, em especial, aos 
domingos e na época da festa de Nossa Senhora Auxiliadora, que tem 
ganhado notoriedade motivada pela fé dos inúmeros devotos.



523

Cuiabá 300 anos 

É esse um tempo de confraternização entre os membros da igreja, 
muitos dos quais pertencentes aos movimentos e pastorais que renovam 
a esperança dos que precisam de pão e/ou de uma palavra de conforto. A 
renda auferida com a festividade é revertida em obras de benfeitoria no 
santuário para mantê-lo como espaço santificado de comunhão entre os 
devotos e Nossa Senhora.

O mês de maio no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora se sobressai 
como um tempo sagrado, quando os fiéis se fortalecem espiritualmente por 
meio das práticas religiosas em honra à padroeira. Mesmo observando que 
o evento vem crescendo em importância no âmbito urbano da cidade, ele 
mantém em suas ações o carisma de Dom Bosco, manifestado essencialmente 
pela demonstração da devoção dos participantes.

Nesse sentido, a festividade reúne milhares de pessoas oriundas 
dos mais diferentes bairros da cidade e de distintas classes sociais, mas que 
têm em comum a devoção à padroeira. A capital acomoda o movimento 
desses fiéis, que percorrem os espaços públicos levando sua mensagem de 
fé. A procissão segue iluminando a noite com as velas acesas, em súplica 
à Virgem de Dom Bosco para que ilumine a vida de todos os habitantes 
de Cuiabá, nossa tricentenária cidade.

Bradamos todos a uma só voz:
Nossa Senhora Auxiliadora!
Rogai por nós!
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PERCEPÇÃO SOBRE PRAÇAS E SEU ENTORNO 
NA CIDADE DE CUIABÁ

Luiz Augusto Passos

Suíse Monteiro Leon Bordest

No contexto das comemorações dos trezentos anos de Cuiabá, 
realizamos com este escrito a proposta de desenvolver uma reflexão sobre 
o seu tema-título, A percepção sobre praças e seu entorno na cidade de Cuiabá, 
a qual é fruto do esforço conjunto de traduzir nas linhas seguintes nossas 
experiências de pesquisadores e educadores acerca do assunto. O texto se 
fundamenta em nossos estudos investigativos sobre as práticas humanas no 
mundo, perspectivadas pela fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, de 
quem tomamos emprestado o conceito de espacialidade, dialogando com 
a fenomenologia da paisagem, descrita por Y-Fu-Tuan e categorializada 
como topofilia e topofobia. Dito de outro modo, buscamos explorar a 
experiência humana no cotidiano, no mundo vivido lebenswelt1 sob o 
foco da fenomenologia do espaço de Merleau-Ponty em diálogo com as 
categorias da fenomenologia da paisagem de Yi-Fu-Tuan. Há, no trajeto 
escolhido, uma intencionalidade sobre a qual repousam nossas reflexões, 
buscar compreender, no caminho empreendido por nós juntamente com 
nossos (as) leitores (as), o sentido abrangente de percepção na fenomenologia 

1  O mundo vivido é o mundo imediatamente vivido por todos nós, mesmo ainda 
bebês ou infantes, que nos capacitará para que somente, mais tarde, o possamos con-
ceituar como um mundo pensado. Aliás, o mundo vivido é a condição para que ele 
seja pensado, e não se trata de qual dos dois é uma tarefa mais complexa, nem que o 
mundo da ciência, pelo fato nascer da experiência vivida, se torne secundário. Este, na 
verdade, tomado como um mundo segundo que só pode se realizar sob a apropriação 
do mundo imediatamente, se anteriormente percebido. Essa será a lógica que guiará a 
nossa percepção neste texto (MARTINS, 1992).
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do filósofo francês de sorte a enunciar dimensões pouco visitadas e reais 
da nossa relação com o mundo.

Nesse sentido, nosso intuito é explicitar o quanto a fenomenologia, 
ao alçar voo da centralidade da percepção, como o faz a educação, acaba por 
retornar ao lugar de sua morada: o coração humano. É de conhecimento 
geral que as mudanças na dinâmica social e, consequentemente, na 
sociedade vêm sendo empreendidas cada vez mais rapidamente. Tal se 
verifica nas configurações das praças e do entorno das cidades, manifestadas 
em seu ambiente físico, humano e espiritual refletidos na fisionomia de 
seus habitantes. Tomemos como objeto de nossas ponderações o centro 
da cidade de Cuiabá, o micro local das praças ladeadas de igrejas, ruas e 
ruelas, o locus expressivo da convivência espacial entre um rico e preservado 
arsenal cultural, a exemplo das igrejas restauradas e revitalizadas, e seu 
entorno, este último, quase sempre, de aspecto desleixado em termos 
da conservação das edificações, da limpeza pública das ruas, da rede de 
esgotos, da qualidade da saúde física e mental de pessoas que perambulam 
pelas imediações e, em muitos casos, viciadas em drogas, são submetidas 
a diferentes tipos de exploração.

Será sobre esse ambiente de contradições que lançaremos um olhar 
interrogativo e fenomenológico, pois o julgamos nuclear e elucidativo de 
muitas outras relações que incluem a tríplice dimensão de nossa humanidade, 
a forma como tratamos o TER, o PODER e o VALER, para podermos 
compreender as distrofias que estilhaçam o espaço. É precisamente na avareza 
da ocupação dos espaços das áreas centrais e na reserva dos territórios por 
instituições de controle, e de mercado, ostensivos em mostrarem-se pelo 
tamanho, sua importância que se impõe à visualização, centros políticos, 
prefeitura, igrejas, grandes lojas e shoppings, policiamento ostensivo, 
seguranças, donde se apresentam às pessoas moradoras daquela cidade, 
como se fosse, um lembrete ou a forasteiros, quem são as instituições 
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que efetivamente possuem maior poder nas cidades, e cujos centros de 
decisões nevrálgicas que definem, em grande parte, o que manter, o que 
preservar, o que destruir, ou o que reconfigurar a partir de interesses, do 
poder maior do capital e de sua esfera política. E, para preservá-la, as 
estratégias de privatização do espaço, e também a de segurança, calçadas, 
faixas de segurança, policiamento por sistemas de segurança, que desnudam 
uma cultura de reserva dos espaços, com diminuta representação, e de 
impactos da violência.

Longe de pressupor receitas para agir, nosso intento aqui não é 
trazer respostas prontas às questões formuladas, - sequer elas não existem -, 
e sim elaborar algumas reflexões sobre as investidas das novas configurações 
urbanas nos centros de cidades antigas, aqui sobre tudo na capital de Mato 
Grosso, Cuiabá, cujo tricentenário comemoramos. Pretendemos reler seu 
espaço citadino, sob o olhar da abordagem fenomenológica, contribuindo 
para a aderência das práticas educativas com a sede e a fome do coração que 
incentivem a participação, a valorização da cidadania e o enriquecimento 
cultural. Ora, fenomenologia é atenção cuidadosa à experiência do sentido 
humano emprestado ao mundo, aos outros e a si mesmo. Assim, ler a 
subjetividade em movimento no mundo da vida esclarece a ênfase dos 
caminhos do coração, o que incentiva a sensibilidade, a estesia, a um 
só tempo, prazer e beleza, que fortalece a convivialidade e o sentido da 
esperança. Talvez pudéssemos realizar aqui uma psicanálise do espaço, 
familiar a Bachelard (2000) sobre tudo tornar a nossa casa, como uma 
visita ao útero materno, que nos acalenta, encanta, fortalece raízes históricas 
e a luta pela melhor cidade. Neste sentido, o espaço não é algo exterior, 
puramente, mas como o regaço primal de/na nossa própria humanidade.

É falso atribuir ao cuidado de si um caráter intimista, pois, em 
consequência da dimensão política que engrandece e avoluma nossa 
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humanidade pessoal repercute nas humanidades de todos os (as) outros 
(as). Nenhum cidadão se faz cidadão sozinho, mas emerge do mergulho de 
uma cidadania coletiva: aquela da cidade. Uma cidadania afetivo-relacional 
se expressa nas músicas locais, nas danças, nos ornamentos, nos ritmos que 
nos torna mais completos e melhores. E nos permite também uma diferença 
a ser socializada com orgulho da nossa cultura, língua própria, nossos 
adereços e as formas das nossas relações com o mundo, que demonstrem 
nossos valores e belezas.

Na tentativa de construir uma abordagem que extrapole a recons-
tituição descritiva das trajetórias e centros de cidades, buscamos o apoio 
teórico da fenomenologia existencial para revelarmos a imprescindível 
necessidade de compreender a percepção presente na curiosidade episte-
mológica como tempero saboroso e significador, que motiva e impulsiona 
a incursão das pessoas no âmbito da cultura. Trata-se da descoberta de que 
não há espaço sem olhar e, que sequer, há sujeito sem paisagem; isso dito, 
conduz ao entendimento de que o espaço não é um lugar; é, sobretudo, 
um olhar – e um olhar feito cultura nas peles de suas gentes não raro entre 
nós, muitos povos que estão em Mato Grosso, e que nos antecederam, e 
trazem muitas línguas, etnias, adereços, artesanatos, princípio religiosos, 
e maneira de pensar a existência e o mundo. Reconhecer outros universos, 
por vezes até, paralelos aos nossos, com saberes distintos, cosmovisões 
singulares, é também nos provocar a vivendo nossos costumes, e mundos, 
acolher perceptiva, racional e afetivamente a continuidade e o cuidado 
do mundo dos outros e outras. Todos têm sede de buscar certo equilíbrio, 
junto a novos sentidos compartilhados. A afinidade entre o prazer humano 
e ambiental ético e estético que implica na nossa gentificação – a palavra 
mais significativa para falar de educação, inventada por Paulo Freire! – o de 
reencontrar o caminho de, no desempenho da atividade de lazer, ampliar 
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o sentido do mundo e da vida de cada qual e entre as ricas diferenças que 
construímos como seres históricos e de sentidos.

Com esse objetivo e valendo-nos de um micro espaço de praças, 
queremos rememorar e refletir sobre feições do centro da cidade de Cuiabá 
e seu contorno espacial contemporâneo, percebendo o velho no novo e 
seus significados, todos eles atribuídos, por nós, à luz da percepção que 
tivermos do mundo da vida, da experiência imediata sensível e sintética 
que isso nos confere, e de um mundo apreendido como totalidade orgânica, 
condição que desde nossa infância, compartilhamos.

Tempo / espaço - extensão da corporeidade

A vertente fenomenológica suscita uma abordagem diferenciada, 
capaz de lidar com subjetividade e conflito, tema de grande significado 
neste contexto. Surge daí a possibilidade de a percepção dos indivíduos/
coletividade – inseparáveis para a fenomenologia – ocupar um lugar 
indescartável na condução do processo educacional na cultura. Para proceder 
a nossa interpretação, foram importantes as leituras dos diversos autores 
que nos forneceram as bases para chegarmos a uma melhor compreensão da 
inter-relação do ser humano no seu cotidiano com o ambiente individual 
ou comunitário.

Lembramos que no cotidiano, passear pelo centro de cidades é 
viajar no tempo e redescobrir culturas artefatos plásticos da imaginação 
criadora das subjetividades que falam por meio da corporificação de sua 
arquitetura, igrejas, museus, sobrados, praças, ruas e vielas. Verificamos 
que centenas de pessoas percorrem as ruas durante a semana, enquanto, 
nos finais de semana e feriados, a cidade praticamente adormece. Algumas 
pessoas preferem estes momentos para um passeio tranquilo, para observar 
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detalhes da arquitetura; para andar calmamente como em outros tempos; 
e, quando possível, adentrar e mergulhar nos fatos históricos que lhes 
imprimem a alma do lugar. O turista e mesmo o habitante local, em 
momentos de lazer, podem traçar um itinerário a ser seguido com a 
ajuda de um guia turístico. Mas, se preferir, pode também sair a esmo 
e flanar, isto é, passear ociosamente, vagar, perambular, como fazia o 
flâneur parisiense conforme lembram Marshall Berman (1983), apud 
John Urry (1996: p.185).  Os autores lembram que, naquele tempo, o 
flâneur era aquele indivíduo que vagabundeava pelas ruas de Paris, então 
considerada uma cidade de incertezas, associando-o, juntamente com 
a fotografia, àquilo que era de fundamental importância para aquela 
capital a reconstrução do espaço urbano, que permitiu novas maneiras de 
ver e de ser visto, de fotografar e registrar. Daí considerar Paris a cidade  
do flâneur.

A definição clássica de espaço se relaciona intrinsecamente com 
aquela do tempo. Inexiste tempo sem espaço, inexiste espaço sem tempo. 
Aristóteles define o tempo como o espaço –duração - de um movimento 
entre um antes e um depois. Segundo a qual há um espaço que institui a 
temporalidade, e, nesse sentido, conforme afirma o físico Géza Czamosi 
(1988), espaço e tempo são dimensões gêmeas, incindíveis. Ainda que 
distinguíveis, do ponto de vista lógico, como entes de razão, como o é 
um número e, com base em uma analogia biológica, espaço e tempo estão 
imbricados, um não se constitui nem existe sem referência ao outro. Para 
Clifford Geertz (1989, p. 62-63), o espaço, tanto quanto o tempo, é um 
artefato humano simbólico2.

2 Um constructo da mente, ou um fictios - palavra com o sentido de fabricação – sob o 
qual pisamos para em um tempo inquieto e que nunca finda, ‘pará-lo’ e definir, afinal, 
onde mesmo estamos.
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E, Geertz define a ambivalência do tudo o que ocupa espaço e se 
projeta para fora de si.

Charters é feita de pedra e vidro, mas não é apenas 
pedra e vidro, é uma catedral, e não somente uma 
catedral, mas uma catedral particular, construída num 
tempo preciso e por certos membros de uma sociedade 
particular. Para compreender o que isso significa, para 
perceber o que é isso exatamente, você precisa conhecer 
mais do que as propriedades genéricas da pedra e do 
vidro e bem mais do que é comum a todas as catedrais. 
Você precisa compreender também - e, em minha 
opinião, da forma mais crítica - os conceitos específicos 
das relações entre Deus, o homem e a arquitetura que 
ela incorpora, uma vez que foram eles que governaram 
a sua criação. Não é diferente com os homens: eles 
também, até o último deles, são artefatos culturais.

Há em nós, os humanos, uma continuidade inseparável entre 
o genérico, o particular e o singular. Pertencemos todos ao gênero hu-
mano, do ponto de vista universal; somos, contudo, particulares no 
tocante, grupos, tribos e etnias de pertencimento e, ao mesmo tempo, 
singulares, porque absolutamente únicos. Não há contradição entre essas 
dimensões que nos constituem e, segundo Boaventura de Sousa Santos 
(1991), podemos protestar a nossa universalidade ou singularidade sem-
pre que uma delas for ameaçada de expressão e servir de propósito para  
sequestrar direitos.

Tanto o espaço quanto o tempo são definidos, na visão de Merleau-
Ponty (1971), na relação com o humano, sendo que a posição do observador 
ou do sujeito determina o tempo que se pode chamar de passado, presente 
e futuro. Nesse sentido segue o comentário descritivo realizado por sobre 
as considerações de Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da Percepção:
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[...] um hipotético rio que corre da sua nascente no 
cume da montanha de encontro à sua foz que embaixo 
deságua no oceano. No olho-d’água de suas nascentes 
esteve postado um espectador alguns minutos antes, 
quando águas vertiam brotando do chão. Caso este 
mesmo sujeito se transportasse numa fração de segundo 
[...] para a boca do oceano, aquelas mesmas águas [...] 
do seu presente, na condição de passado, serão naquele 
mesmo átimo águas do futuro de alguém, aguardando-
as na foz. O tempo flui e diz respeito à posição que o 
espectador ocupa. Aquilo que foi o passado de alguém 
se constituirá presente ou futuro para outro alguém, 
em algum outro lugar. (PASSOS, 2005, p. 136).

Em última instância, o tempo não é uma paisagem newtoniana, fixa 
e imutável; é um continente com uma densidade objetiva, apresentando-se 
circunscrito à constituição e à significação que lhe forem atribuídas pela 
subjetividade situada. De acordo com Immanuel Kant (apud MERLEAU-
PONTY, 1971, p. 413), em sua obra Fenomenologia da Percepção, o tempo 
é a forma do “sentido íntimo”, condição de nosso espírito... “[...] há no 
coração do tempo um olhar, ou [...] alguém para quem a palavra como 
possa ter sentido [...]” (p. 425).

 O sujeito é constituído em temporalidade e espacialidade não como 
um tempo e um espaço exterior, mas concebendo este último a partir da 
sua extensão, da sua corporeidade. Ele a faz e, ao fazê-la, redefine o seu 
rosto. Não é um simples dado, menos ainda um dado inerte; é um produto 
ativo e volátil dele. O sujeito constitui o espaço num processo instituinte 
aberto, no seu aparecimento na extensão, com seu próprio corpo. E todo 
o tempo e todo o espaço possui um nome, uma constituição específica, 
estabelecida por um sujeito situado-no-mundo, indiscernivelmente colado 
aos outros sujeitos. Constituímo-nos quando parturizamos a temporalidade 
e a espacialidade por meio do nosso engajamento, do nosso aparecimento 
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ou nossa apresentação ao mundo, este que, contudo, nos precede. Isso é 
o que diz, exatamente, Merleau-Ponty (1971, p. 413):

Podemos agora dizer da temporalidade o que dissemos 
[...] da sexualidade e da espacialidade: a existência não 
pode ter atributo exterior ou contingente. Ela não pode 
ser o que quer que seja - espacial, sexual, temporal - 
sem sê-lo integralmente, sem retomar e assumir seus 

“atributos” e fazer deles dimensões de seu ser.

Espacialidade, corporeidade, temporalidade e sexualidade não são 
dimensões extrínsecas ou adereços e sim nossa condição de encarnação e 
aparição no mundo. A espacialidade e a temporalidade não são simples 
dados que se possam colher prontos. Constituímos o espaço na medida em 
que ele também nos constitui. E todo o tempo e todo o espaço possuem 
um nome, uma natureza própria, estabelecida por um sujeito situado no 
mundo com os outros-eus.

Por isso, o tempo e o espaço não são unívocos; ao contrário, são 
tantos quantos são os sujeitos que os definem e os constituem como 
constructos simbólicos vividos. Dessa forma, carregam mil e um sentidos, 
de formas inesgotáveis, pois são polissêmicos, adquirindo o significado que 
lhes damos e conferimos; fazendo em nós e a nós o que lhes dizemos que 
faça. As cidades são aquilo que os cidadãos constroem dela, politicamente, 
por sua ação cidadã.

O Espaço como Extensão da Intimidade e da Interioridade

Somos antropologicamente humanos, “indescolavelmente” híbridos; 
mais que isso, ultrapassamos os limites pela superposição dos corpos 
guiados para uma unidade do diverso. Nossa comunicação carece do 
espaço e do tempo, carece de uma corporeidade que nos permita ter 
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acesso à extensão e à duração. Nada pode ser expresso humanamente sem 
a mediação dessa extensão, na linguagem. Na verdade, nossos sentidos são 
imanentes ao mundo, espacializam-nos, e, é no espaço que se materializa 
a possibilidade desse acesso, no qual se corporificam carências, desejos, 
frustrações, necessidades, gozos, faltas e expectativas. O espaço está para a 
territorialização dos desejos como o tempo está para a memória. A grande 
luta do ser humano está em territorializar, que, em última análise, significa 
mediar-se para o mundo com vistas a sua materialidade cósmica para se 
comunicar, sob o risco de poder não ser acolhido ou de ser reificado, no 
sentido concebido por Martin Buber3, como um isso, um objeto, negando 
sua condição de pessoa. Toda linguagem é temporal porque corporifica 
nas teias da temporalidade a gestualidade que se comunica. A extensão 
desenha as formas, desenha nosso corpo e nossos sonhos. Também é ela 
que se senta à mesa para o carinho, o beijo e a ternura, à procurade pôr 
corpo nos afetos.

Tecidos, que somos num espaço; situados por relações íntimas de 
todos e tudo, com todos e com o mundo, apresentamo-nos visceralmente 
inculturados numa cultura material e social plasmada e tecida em tempo. 
Nada se pode dizer de lugar algum. Dizemo-nos num tempo, tempo que 
é roda viva mediante a qual nos fazemos, vivenciando-o numa duração 
limitada. (PASSOS, 2003, p. 432).

É o espaço que mediatiza a comunicação e o amor através dos corpos 
e dos sentidos; permite o toque que sensibiliza e a sensação que move; e 
explode no amplexo das almas. O espaço é a grande arena da proclamação 
pública das intimidades. O amor, quando desabrocha nos filhos, encarna 
a publicação do encontro sexual, como selo do amor que se dá, que se faz 
e se compartilha, visibilizando, sem escondimento, o carinho na alcova. 

3  Cf. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586803-no-principio-era-a-relacao
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Quando essa publicação é interditada, os filhos não são reconhecidos; são 
frutos da interdição e do não amor. É essa condição que estimula no período 
medieval a praça, incialmente como anúncio público. E, posteriormente, será 
mesmo lugar do castigo, da interdição. A praça foi o lugar do acolhimento 
dos corpos durante a Idade Média tendo sido condenado ao escondimento 
pela ordenação do capital, permitindo a publicização apenas do suor, da 
disciplina, do tempo contado pelas máquinas sob a censura da badalada 
dos relógios das torres. Naquele tempo, a genitália dos santos também em 
paralelismo nada sutil, foi recoberta com lençóis superpostos para esconder 
a intimidades, pois temia- se que o prazer alardeado implicasse também no 
alardeamento do horror dos sacrifícios de mulheres e crianças – sufocadas 
na tuberculose, - nas fábricas controladas pela burguesia. Nessa perspectiva, 
a prisão é o espaço-arma política do controle dos corpos. É preciso trazer 
de volta não os relógios, mas a praças como entorno de sua negação.

As praças são também a disputa centímetro a centímetro dos seus 
lugares menores. Disputa corpo a corpo de crianças e adolescentes para 
acesso a migalhas de centavos, para um caramelo, ou como trabalho aos que 
ali os protegem na mendicância, por troca de cigarros, ou fumo, ou drogas, 
por vezes. Ali também é a disputa pelo descanso, pela ameaça do excesso de 
presenças cuja identidade é ignorada. É também a negação da identidade 
outra, por aquela entronada com roupa, adereço, e linguagem teatral. O 
crescimento ascensional destitui também outras alteridades expulsas por 
aquelas que chegaram ontem. Se a Praça pode ser um espaço homogêneo, 
na verdade ela é que nos dá uma aula de imensa variação a cada dia. O 
momento das chegadas dos ônibus, ainda cedo, para os trabalhadores e 
trabalhadoras, os horários das vendas de alimento.
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Espaço e Publicidade do Ser

Todo espaço é um hiato, pausa ou descontinuidade de presença 
entre um antes e um depois. Condição de aparecimento, publicidade e 
sacramento4; nele nos  localizamos enquanto seres cósmico-caóticos da 
geopolítica magmática, mediante uma história processada num território 
que nos situa na grande corrente política da expressão pública, visível; numa 
sociedade obsessivamente escópica, controlada pelos olhos estranhos e por 
câmaras, em qualquer tempo e lugar. É pela circunscrição do espaço das 
instituições que as providências de exposição e de invisibilidade, são adotadas. 
Os corpos, com suas formas volumétricas e especializadas, são feitos para 
ver e serem vistos. O Ser que possui uma excentricidade, ou um movimento 
centrífugo, é reiteradamente jogado para fora, exorbitando-se, e não se 
guarda. Quando a sociedade contemporânea assegura o máximo de controle, 
pode inclusive liberar os indivíduos para que ganhem as praças e dilua a 
circunscrição dos cativeiros, prisões, internações nas instituições, espaços 
públicos cativos que permitem a aparente liberdade dos corpos. Apesar 
de tudo, densidade e interioridade driblam toda pretensa determinação 

“absoluta”. Ainda que apreendidas como massas, em dupla significação, 
ainda assim as pessoas fogem da reificação completa. Sobretudo quando 
se afirmam como interioridade em direção ao alter – outro/a. O alter é 
reiteradamente, é nosso salvador. Não somos seres que nos fazemos a nós 
próprios em relação. Há um homem e mulher que nos antecedem. Somos 
provocados a nos espelhar no olhar do outro e outra, jamais revelando-

4  Sacramento é entendido, classicamente, como o lugar da emergência de uma reali-
dade simbólica que se superpõe emanando uma nova significação, ao encontro sobre 
o que antes era apenas uma realidade material, ou signo. E, por isso se soma duas 
realidades, uma tangível e física, cuja conexão com uma significação transcendente, 
a toma alterando o sentido precedente, que dá lugar a uma vivência symbólica, por 
uma significação que as transcende. A palavra de origem grega SYN (junção, conexão) 
Ballein (Jogado, atirado).
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nos a nós mesmos, que o espelhamento que confirmam ou desconfirmam 
quem de fato somos. Se, na busca de realização, nosso olhar pousa sobre o 
desejo das coisas visíveis e extensas, capaz de serem contidas e fagocitadas 
pela nossa dimensão sensível, não há saciedade permanente; somente o 
desejo do desejo do outro nos humaniza, e o faz por sua corporificação da 
liberdade. Sempre um encontro dramático de feitura dos que se encontram, 
espelham, e interferem no ser, um do outro.

 Todo momento de apagamento das fronteiras e limites, de não-
lugar e, portanto, do não-tempo – neste sentido; é preciso compreender 
a experiência da transcendência radical – isso é como se o tempo se 
desintegrasse, e desaparecesse; ficando dele apenas o vácuo. Se faço ou não 
faço, será fruto de uma escolha, então estamos condenados à liberdade – 
diz Sartre (1978). Não posso, jamais, não escolher: isso me compromete 
eticamente com o que escolhi ou deixei de escolher. Realizar nossa liberdade 
só o faremos, escolhendo. É preciso, dizia Paulo Freire assumir nossa 
palavra, dizendo-a, menos em fala, do que com a decisão do nosso corpo. 
Essas são também as reflexões de Wittgenstein, nas quais as vivências mais 
fortes levam-nos à perplexidade, êxtase e perplexidade, no qual, as pessoas 
não encontram palavras, para poder comunicar o que estão vivenciando. 
É a experiência do in-e-favel (inefável). In-fabellare, traduzindo do latim, 
o não falável, por não achar palavras. Isso gera, contudo, uma agonia, um 
sofrimento que não acha forma de expressar. Recomenda Wittgenstein 
(1996): “Voltemos para o atrito”! Vamos tropeçar sem palavras, ainda que 
nossa corporeidade mesma, sempre fale. É a espacialidade e temporalidade 
de nossos corpos, que sempre abrem espaço para afirmar no tempo, a 
chama tremulante e ígnea; mesmo frágil do nosso ser a vida: que é chama!

As cidades são os lugares, espaços, nos quais a ocupação deles 
termina não permitindo a liberdade de escolha. E a pergunta de Marc 
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Augé, se existe ou não um Não-lugar, ele responde dizendo que vivemos 
em uma sociedade escópica – Todo espaço público é cativo: “Sorria! Você 
está sendo filmado!” Ainda assim, espaços deixam frestas entre as coisas. 
Salientando aparências buscadas como princípio de ordenamento: a beleza 
das construções, o jogo de massas e espaços, a grandiosidade estética, a 
integração das edificações e a utilização práticas dos seus serviços. Ela 
é feita de imóveis, prédios e espaços exíguos pensados para garantir os 
processos de relações de trabalho, exploração, hegemonia do capital e de 
lazer. Pessoas – entre estes - são em parte detalhes, mas também fornecem 
suporte da ordem pétrea que vige nos planejamentos de cidades mortas. 
Ora, a cidade não é, efetivamente, o que o seu conceito simbólico implica.

Assim como a estrutura atômica expressa um movimento e um fluxo 
permanente nas suas entranhas, apesar da aparente organicidade e estrutura, 
a cidade é fluxo, indeterminação, caos e, especialmente, desordem. Razão 
pela qual é ideológico imaginar a cidade feita por imóveis. Há duas grandes 
surpresas nos espaços da cidade: a visibilidade é uma condição da consciência 
e, desse modo, o espaço é a expressão das intimidades, das intencionalidades, 
em face do que nos surpreendemos sempre e de forma diferente da que 
pensamos quando as âncoras de nossa estesis (sensibilidade), amalgamadas 
com o estofo do mundo, se põem e se derramam na duração dos tempos.

As cidades, em suas grandezas exteriores são visíveis pelo espaço 
duro, áspero e objetivo, é: elas são, na verdade, mentirosas: pouco sinceras 
e um pouco falsas! Vistas a partir da beleza higiênica de suas ruas e das 
aparências belas das fachadas, esconde o que não se pode jamais imaginar. 
Vista de cima, nos quintais e telhados, a cidade é contraditória. Vista por 
cima, de aviões ou arranha-céus, jamais coincide com o imaginário de sua 
planta baixa ou arquitetura experimentada de baixo. Ela esconde o óbvio 
numa espacialidade fugaz que impede de ser apreendida e, como tudo no 
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tempo é ambiguidade e polissemia. Na cidade, o que efetivamente não 
existe é o imóvel (CERTEAU, 1994). Mesmo porque cada um dos cidadãos 
possui estratégia capaz de iludir, para que possa sobreviver.

Cidades como São Paulo (Brasil), consideradas metrópoles “desen-
volvidas”, na verdade escondem o caos expresso no habitacional - as ruelas, 
os cortiços, os becos, as bocas de fumo, a irregularidade das construções, nos 
estoques de terra clandestinos, de projetos executados ao acaso, fundando 
imensa distância entre o que consta no papel do ponto de vista predial e 
a ilicitude das construções em face do previsto e vigente nas normas de 
segurança. Nesse sentido, a cidade é uma grande produção ideológica, um 
fantasma ou uma miragem como nos desertos. Representação de uma idea-
lidade que dificilmente se aproxima daquilo que existe no real. Somente 
durante chuvas, desabamentos, incêndios, ações de gangues nos becos, 
entre outras ocorrências, se pode ter uma ideia do quanto os processos 
simbólicos circulantes e o discurso adequado e de “bom tom” configuram a 
cidade, estabelecendo uma trégua à conspiração permanente e ativa contra 
a ordem e a pretensa estabilidade tida como perpétua.

Ainda assim, a praça de uma cidade é seu coração, mas também 
são suas vísceras. Em cidades pequenas, é o lugar do observatório, onde 
pessoas se aglomeram em torno do aparelho de TV. Também é o lugar 
ao qual chegam transeuntes e forasteiros vindos da rodoviária. É onde 
se desenha a conspiração coletiva de um não-lugar disponível à fuga da 
própria cidade. É, pois, onde existe uma reserva romântica versus a crise 
severa contra o progresso urbano, materializada no retorno ao poético, ao 
bucólico, à natureza e na poluição, nos ruídos, na insalubridade.

Nos albores do Iluminismo, as cidades foram construídas como 
expressão civilizatória da centralidade da liberdade da razão contra as 
determinações da realidade material, subjugada e cativa às leis inexoráveis 
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e mecânicas que regiam a natureza. Nos centros urbanos, a grande obra 
foi o domínio do tempo e do espaço como expressão máxima da cultura, 
concebendo-se a natureza como caos, permissividade, desordem, não cultura. 
Então, envidou-se grande esforço para eliminar áreas que impossibilitasse a 
intervenção da mão humana, arrancando e carpindo plantas nativas, “mato”, 
inço e produzindo jardins e hortos, com plantios racionais, dispondo árvores 
em fila, podadas e desenhadas para efeito ornamental, desqualificando-as 

de sua beleza rupestre e livre. A cultura era compreendida como o libertar-
se da natureza indômita, selvagem, caótica que disciplinava a natureza 
domesticada e servil. Era o contraponto contra a própria concepção da 
natureza como opositora ao processo civilizado e cultural.

Nesse projeto de embelezamento urbano, a praça era organizada 
com espécies ornamentais raras, invariavelmente importadas, constituindo 
uma paisagem do modelo de intervenção cultural humanizador e civilizador. 
E não raro, mesmo as pedras, tinham que se livrar de sua selvageria, e nele 
jogar a cal mutiladora de sua real identidade. A praça enquanto coração 
da cidade era, nesse caso, o cartão de visitas. Em seu espaço, as grandes 
catedrais, os grandes castelos, os suntuosos jardins ultrapassavam em muito 
as condições tecnológicas do seu tempo e, por meio da criatividade artística 
com que se apresentavam, imitando a natureza, superavam os domínios 
da matemática, da física e da química, com base em cujas ciências foram 
realizadas obras que até hoje perduram. Foi no jogo das massas, no brincar 
com as proporções que se tornou possível edificar milagres como a igreja de 
Santo Estevão, em Viena, uma das mais altas torres do mundo estruturada 
nas medidas 3, 4 e 9 e em estrutura gótica.
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O Espaço da Praça como Representação

A praça é lugar de encontros, de chegadas e partidas de muitas 
pessoas; de contemplação dos transeuntes; e de repouso. É onde, me-
taforicamente, experimentamos a saudade de um dia termos adentrado 
à vida, nascido, chegado à luz de um primeiro encontro com o mundo. 
Espaço da chegada primal, evoca a partida incontinente do espaço e do 
tempo, a aventura de nos desvestir da carne histórica e empreender, nus, 
a desterritorialização para a liberdade da terra que nos abraça, para outro 
caminho de sermos livres de paradigmas. Ali, talvez experimentemos, ao 
vivo, que não somos o mundo, mas o limite dele (WITTGENSTEIN, 
1996, p. 25-26). A praça é o útero da vida da cidade, no  qual e pelo 
qual, tudo repercute; dela, tudo se expande. Nela tudo se publiciza.

Na praça respiramos o ar essencial, o éter de nossa própria hu-
manidade mais simples e primitiva. Lugar de encontros e desencontros, 
de acolhimento e abandono da memória expressa em monumentos, que 
evocam outras tantas memórias benditas e malditas – significações cons-
truídas a partir de desejos e faltas. Entre os sonhos que emanam da praça 
desejada, há outros tantos atores que nela se encontram levando consigo 
outros desejos e necessidades de sobrevivência, de trabalho, de conquista, de 
devorar com o olhar, de formas sensuais, de ruídos frenéticos, de motores, 
de propagandas, de cheiros, de convites, de comidas e perfumes – quase 
tudo marcado pelo preço.

Em Londres, durante a Revolução Industrial, o crescimento em 
massa na produção urbana de carvoarias, tecelagens, cimento, fármacos, 
tintas desencadeou uma consequência trágica o smog ou fog. O ar pestilento 
e intoxicado e as águas contaminadas desencadearam doenças humanas 
oriundas das condições ambientais rendendo severas críticas à indus-
trialização, às obras humanas sobre o espaço e, ao mesmo tempo, à busca 



543

Cuiabá 300 anos 

pelos lugares e nichos ecológicos, agora de forma romântica. Diferente 
disso, nossas praças são os últimos constructos dessa nova cultura e repre-
senta o mito do eterno retorno, segundo a psicanálise freudiana, a busca 
pelo útero materno, na qual o conflitivo desaparece; na qual o espaço é 
um espaço de não poluição, de não trabalho, de lazer, de relaxamento, de 
terapia. Todavia, não são essas as praças que temos.

Nossas praças estão incrustadas no caos e na trepidação do urbano. 
No conflitivo, no neurotizante, no controle do capital, nos processos de 
reificação que se lhes atribuem, recompondo a ordem como se fosse apenas 
uma pequena válvula de recarga de utopia para daí se partir para o real: as 
ruas, os becos, os atropelos, a neurose, os encontrões, o des-reconhecimento, 
que é bem pior que o anonimato. O espaço da praça é o espaço da luta, da 
competição, da correria pela afirmação de ser ou não ser. A praça que temos 
é o repouso negado. Território de guerra. Guerra do espaço da apropriação, 
do assalto, do bullying. Guerra pelo domínio e do extermínio em nome do 
implacável deus do capital. Terminal da informação e da desinformação, 
da sedução, da compra-e-venda.

A praça é, na verdade, um domínio sucedâneo do centro da polis 
grega, mas em sentido contrário, esta última era a ágora o lugar político de 
todas as decisões, compartilhadas, por todos que eram considerados gregos, 
com a marginalização, menos cruel do que em nossas sociedades, daqueles 
que eram considerados escravos, excluídos das decisões, mas eram aqueles 
que trabalhavam para manter a vida dos demais. Aos gregos franqueavam-
se devassas nas vidas de todos. Hoje, contudo ficam eximidas as devassas 
para aqueles que em atividades de poder. A política, hoje, mudou-se de 
novo, dos lugares públicos habituais. Em Roma transplantara-se da arena 
dos palácios para os subterrâneos da cidade, as catacumbas; hoje, também 
se mudou, mas sem deixar endereço. Ela se dissociou de todos os rituais 
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explícitos, por meio dos quais podia ser acessada pública e democraticamente, 
situando-se não se sabe exatamente onde.

A centralidade do poder político não está mais nas praças, não está 
mais nos espaços de domínio público – o das câmaras, das prefeituras, dos 
partidos, dos processos eleitorais, dos movimentos políticos, situando-se nos 
escuros, nos guetos de luxo, nos cassinos, em tudo aquilo que é noturno 
e vetado aos olhos, de lá conduzindo os rituais decisivos que levam ao 
poder e à morte.

Porém, o que a cidade não pode esconder é o significado encarnado 
pelas massas e por suas formas arquitetônicas. Nela, a dominância se 
restringe ao centro, razão pela qual naquele espaço se projetam edifícios, feito 
zigurates, representativos do poder e da grandeza, constitui o que Larrosa5 
(2001) entendia de todas as pessoas voltam ao desejo de serem babilônios 
renitentes. Em Babel, as formas possuem a intencionalidade comunicativa 
de expor as dimensões satélites como dominadas e justapostas aos seus pés, 
arrasadas pela exuberância e prepotência. Contudo, essa mesma condição 
e centralidade a expõem a uma nudez decorrente da incapacidade medular 
da impotência: do centro da cidade não se vê a periferia! O conjunto de 
arranha-céus da cidade vertical não vê senão a si próprio, analogicamente 
como a consciência do senhor, atada ao seu limite: o corpo do servo. O 
centro é cego: uma das verdades cruciais de sua condição ôntica. Não 
enxerga seu limite, menos ainda a alteridade do outro.

Se, todavia, do centro a cidade ninguém poderá enxergar as 
alteridades da periferia; a periferia é que melhor percebe a ordem vigente 
na cidade. As cidades não escondem a malvadeza de sua arquitetura 
voltada sobre si mesma, e para aqueles que se acumulam no(s) centro(s), 
se vê com precisão, uma ilha coagulada de edifícios isolados, amontoados, 

5  Repressão física e moral dos valentões sobre os tímidos ou mais fracos.
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disputando altura, como representação do domínio pelo centro. A condição 
de centralidade inclui a percepção mutilada, uma noção de mesmice míope, 
sendo o outro apenas um apêndice ou adereço da totalidade diferenciada. 
É por isso que do coração das cidades não há acesso à temporalidade real. 
Saber da existência de uma espacialidade mais próxima do real da vida 
política, e mantê-la sem políticas públicas que apontam a busca de superar 
a distância entre os diferentes, Merleau-Ponty se refere a isso ao mencionar 
que as sociedades orgânicas têm, na verdade, uma visão da temporalidade 
muito mais aguda e existencial do que aquela formulada pelos processos 
das ciências modernas.

A modernidade não consegue perceber, na perspectiva de Alain 
Touraine (1994, p. 431), que ela se constituiu contra o movimento das 
sociedades vivas, ficando frequentemente à margem da vida e de suas 
significações, no plano das representações abstratas. Dizia com dureza e 
verdade: “Os modernos moram em uma redoma de vidro”. E, acrescenta: 

“A modernidade é a guerra da ordem contra o movimento”.

Se de um lado, na atualidade a capital do Estado de Mato Grosso 
reúne um rico arsenal cultural, herança de seus antepassados, de outro 
lado reúne também inúmeros problemas, dentre os quais a incapacidade 
da sociedade de ouvir os gritos e as vozes que vêm das ruas e praças.

Touraine (1994), em seu livro “Crítica da Modernidade”, argumenta 
sobre dois elementos constitutivos da modernidade: a racionalização e 
a subjetivação. O Sujeito, diz Touraine “é ao mesmo tempo liberdade e 
memória” (1994, p. 332). Nas sociedades neoliberais o sujeito tende a ser 
dissolvido em nome da liberdade, criando os in e os out devido ao vazio de 
atores. Enquanto isso, nas sociedades “neocomunitárias” o sujeito tende a 
ser aprisionado em crenças que lhe tiram o direito de agir com liberdade.
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A que se deveria a permanência de ícones no centro de Cuiabá? 
Seria ao registro de sua historicidade, que teve início há quase trezentos 
anos com a mineração do ouro ou as lavras de Sutil às margens do córrego 
Prainha? Seria às lembranças nostálgicas de quem, se reportando às fases 
de expansão e declínio urbano, conheceu e viu desaparecer o, prédios 
residenciais e comerciais, casas de diversões, centros culturais? Quem ousa 
afirmar que esse espaço não pode ter alma na celebração e encontro?

O sentido topofílico das igrejas, além da beleza de suas talhas 
interiores, suscita nas pessoas formas de apreensão e interpretação de uma 
complexa construção cultural. E o sentido topofíbico de algumas ruas e 
prédios decadentes de seu entorno, que, ao contrário, causam desconforto e 
medo, não deve ser interpretado como um caso isolado, mas, integrante de 
um contexto histórico no qual convivem interesses econômicos, políticos, 
educacionais e espirituais.

Permeando o ambiente físico, humano e social, o nosso olhar 
perscruta contexto das praças e seu entorno e considera o pensamento de 
Eduardo Yázigi (2001), para quem o problema não é o bucolismo, mas 
a injustiça social e miséria não resolvida: “Legitimar os lugares, tentando 
resgatar grupos residuais como eram, ignorando suas transformações, seria 
frontalmente reacionário. Mantê-los como eram ou como alguns ainda 
são, significa a própria estetização da miséria.” (p. 286).

Assim, queiramos ou não, nossa identidade está impressa com alta 
resolução no território que prima pela divisão social imposta e não na 
opção cultural, de convivialidade, como seria normal numa democracia.
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Palavras Finais

No marco do tricentenário é preciso que o ambiente de contradições, 
provoque reflexões, de como interpretar o olhar da sociedade, quando falar 
e reinventar cultura dos lugares públicos. É possível reconstruir o espaço, 
livrando-o dos aspectos topofóbicos e ressignificá-los pela topofilia? Não 
estamos finalizados nem como filo-humano. Cabe-nos, por isso, o mesmo 
cuidado de investir na humanização, nos processos abertos que se movem 
em direção às significações humanizadoras. Resistir às formas necrófilas e 
imprimir um caráter educacional em direção à biofilia e a todas as formas 
de criação, cidadania e responsabilidade ambiental e cívica. Se, em tempos 
pregressos, houve expressiva luta de homens e mulheres para marcar sua 
presença neste espaço, é na linha de continuidade da mesma esperança que 
o próprio espaço convida, e provoca ações contemporâneas de acalentar 
subjetividades encarnadas a marcar também o seu tempo, ao seu jeito e 
à sua maneira. Dependerá ainda que cada pessoa, grupo, organização e 
movimento busque contribuir com todos que acreditam que a cidade dos 
sonhos é possível, se brotar hoje ainda, de nossas mãos, como “cidade 
possível”. Mais que isso é jovem de quase trezentos anos, certamente nos 
cobra, e não estamos como cidadãos, forasteiros, pau rodados, ou nativos 
de torna-la espaço da cidadania, da decência e a grandeza política e popular. 
Não estão dispensados moradores, visitantes, empresários, governantes, 
aquilo que o poeta Otávio Paz mencionava como a mais charmosa de 
todas as tarefas, a da construção da paz. Lembremo-nos dos sonhos de 
Freire: [...] ninguém me pode afirmar categoricamente que um mundo 
assim, feito de utopias, jamais será construído.

Este é, afinal, o sonho substantivamente democrático a que aspiramos, 
se coerentemente progressista. Sonhar com este mundo, porém,não basta 
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para que ele se concretize. Precisamos de lutar incessantemente para 
construí-lo. (FREIRE, 2000, p. 60).
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FALAR O QUÊ? O JEITO É ESPIÁ, NÉ!1

Antonio João de Jesus2

Nauk Maria de Jesus

Cuiabano, nasci no Bairro do Porto, a 50 metros do Córrego da 
Prainha e a 100 metros do Rio Cuiabá. Isso há muito tempo, tempo que 
não passa, mas que me permite ver as mudanças ocorridas nesta bela cidade, 
antes chamada de “cidade verde”.3 Hoje, tenho um nome que me fora dado 
pelos índios Bororo, Meriréu, pertence a uma metade e a um clã social desse 
povo, outrora senhores da região central da América do Sul, cujo coração 
era Cuiabá, ou, na língua dos Bororo Coxiponé, Ikuyapá – Ikuye = flecha 
arpão e pá=lugar –, significando “lugar onde se pesca com flecha arpão”.

Segundo esses indígenas, o lugar ficava localizado na barra do 
Córrego da Prainha, ou Ikuiére-Bo, “córrego das estrelas”, uma referência à 
quantidade de fagulhas de ouro que rolavam de seu leito. Quando criança, 

1  Fui solicitada para escrever sobre a pintura que estampa a capa deste livro. Não tinha 
palavras, nem poderia. Antonio João lia e escrevia muito. Consultei sua página do 
Facebook e, a partir de alguns dos seus registros e comentários que, tendo sido escritos 
entre os anos de 2011 e 2013, ali se encontravam dispersos, optei por deixar Jesus 
(nome como assinava suas pinturas) falar. Fiz pequenas correções e tentei organizar as 
frases no texto ora apresentado. O título também é dele. Outra opção foi apresentar as 
minhas anotações sobre o conteúdo nas notas de fim de texto.

2  Trabalhou como indigenista na Funai e como servidor público na Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT), onde atuou no Museu do Índio por muitos anos. 
Pelo trabalho desenvolvido no museu, recebeu a Medalha do Mérito Universitário, da 
UFMT; o Troféu A Crítica – Diploma Mérito Rondon (2001); e o Troféu Você Faz 
Parte desta História, da Diretoria Regional dos Correios de Mato Grosso (2013). Os 
desenhos e pinturas fizeram parte de sua vida desde a adolescência. Ilustrou livros de 
Rubens de Mendonça, Dunga Rodrigues e Joana Fernandes. Nas horas vagas, dedi-
cou-se à fotografia e à escultura.

3  Nasceu em 1948, na casa de seus pais.
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eu e meus irmãos e outras pessoas dos bairros próximos catávamos pequenas 
porções de ouro tanto na Travessa das Brotas (atual Rua Caetano Santana, 
no Porto), como no leito sinuoso do Córrego da Prainha, fincado no 
centro da América do Sul. No entanto, a fome de modernização acabou 
por matar o Porto4 e por derrubar a ponte Júlio Müller , que, embora tenha 
sido reformada, não teve preservada a beleza original5; hoje,  restam ali 
uns paredões horropilantes.

Quando meninos, nós corríamos para lá logo que as lanchas davam 
seus terceiros apitos e ficávamos vendo o desembarque dos passageiros 
que vinham de Corumbá/MS. No Porto, existia o Beco Sujo6. Injusto 
nome, pois ali transbordava alegria. A entrada para o beco se dava pela 
Avenida 15 de Novembro, havendo no seu interior uma bifurcação em 
T com uma saída para o Rio Cuiabá e outra para o Córrego da Prainha. 
Tínhamos nesse beco muitas pessoas amigas de nossa casa. Dali saíam pela 
madrugada vários pescadores rio acima ou rio abaixo para dar um jeitinho 
num troquinho e fazer a feira da semana. Lugar pitoresco e divertido do 
qual, hoje, nada sobrou...

Várias personagens davam vida ao bairro e a outros localizados 
às margens do rio Cuiabá. O Carroceiro do Porto de Cuiabá vendia areia 
para as construções. O Verdureiro do Bairro do Porto de Cuiabá, quando 
não cultivava a própria horta saía pela madrugada para comprar produtos 
de terceiros e percorria diversas ruas e becos gritando: “Verduleiroooo, 
verduleiroooo, olha a banana, peixe, maxixoooo... Verduleiroooo...”.

4  O Bairro do Porto é frequente nas suas pinturas, mas ele também retratou o centro e 
seus casarões, personagens, igrejas e festejos.

5  A ponte foi pintada por ele em outras obras.
6  Os termos registrados em itálico correspondem aos nomes atribuídos por Antonio 

João de Jesus às suas pinturas.
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Esses personagens típicos do cotidiano cuiabano colorem nossas 
lembranças de saudades. O Fazedor de pilão, sempre presente no Bairro 
do Terceiro e em Várzea Grande. O pilão era muito importante numa 
cozinha, mas sentar nele fazia a gente ficar preguiçoso. O Tirador de areia, 
trabalho ao qual vários ribeirinhos se dedicavam. No final da tarde, eles 
vendiam a areia acumulada na margem do rio Cuiabá para carroceiros 
que a revendiam nas pequenas construções da cidade. Desse modo, o rio 
pulsava: tirador de areia, Chalana chegando e saindo, bêbados, marinheiros, 
curiosos, turistas, compradores de peixe, negrinhos, (eu) esboçando cenas 
pitorescas para pintar e tantas outras situações que davam vida a um Porto, 
ao Porto do rio Cuiabá7.

7  Dessa profusão de cenas nasceu um painel cujo nome os filhos de Antonio João de 
Jesus cresceram ouvindo-o dizer que era Pedra 21, como referência a um conjunto de 
pedras existentes às margens do rio Cuiabá. Reza a lenda, conforme registra Dunga 
Rodrigues em seu livro Cuiabá, Roteiro das Lendas, publicado em 1985, embora com 
registro de 1984, que, na extremidade em que as pedras sumiam submersas, o lugar se 
tornava repentinamente perigoso, pois debaixo delas morava um jaú enorme e cabe-
ludo que não tinha amizade com os outros peixes. O descuido poderia levar a pessoa 
desatenta para o fundo do rio, como que sugado por uma força estranha. Na cena 
retratada as pessoas estão do lado da ilha de pedra, onde não havia perigo algum. É um 
dia de sol e vemos a ponte que ligava Cuiabá e Várzea Grande; “mulheres que lavavam 
roupa de ganho nas pedras debaixo da ponte”, pescadores, crianças, curiosos em cima 
da ponte e canoas atracadas. Num quartinho escuro de sua casa, Antonio João passou 
muitos meses pintando esse painel numa placa de madeira que mede aproximadamen-
te 1 metro de altura e 1 metro e meio de comprimento. Talvez o tenha concluído em 
1968, conforme registrado na obra. Ele não gostava que as pessoas o vissem pintando. 
De modo geral, em suas pinturas, o amarelo, o ocre, o azul e o verde se destacam. 
Apesar de não estar presente no painel, o cachorro vira-lata preto é figura comum em 
algumas de suas obras. Segundo ele, esse animalzinho não podia faltar, porque em to-
dos os lugares sempre existia um cachorrinho. É possível encontrar alguns personagens 
em telas diferentes e alguns outros representando pessoas conhecidas dele. O pai foi 
carpinteiro; a mãe, dona de casa que tinha estudado até o ensino normal. Das mulhe-
res da família paterna, sabemos que as irmãs de sua avó, Andrezza, e suas respectivas 
filhas foram domésticas e algumas lavaram e passaram roupa de ganho. Conforme 
a lembrança de familiares, as suas tias eram do quilombo de Livramento. Esse foi o 
mundo em que Antonio João de Jesus cresceu. Agradeço a Vanilse Cardoso de Jesus, 
Anders Sucksdorff e Etane de Jesus por me ajudarem com algumas das informações.
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Os Cururueiros também foram figuras marcantes nas festas de santos 
e noutras ações do povo cuiabano. Vez por outra, as bandas do Inácio, de 
Luz Marinho, da Polícia Militar e do 16º BC participavam tocando o 

“ganzá e viola de coxo” de nossa vida cultural. Então, dizia: canta e dança 
“nhoca” (guri), pois a vida é curta...

E, na memória, A Rua 15 de novembro, na qual pessoas sentadas 
observavam o movimento, a carroça do padeiro, a torre da Igreja São 
Gonçalo, a rua calçada com paralelepípedos. Cuiabá de todos nós. Próxima 
a ela, na Rua Caetano Santana, ou Beco do Caetano ficava a Casa dos meus 
pais, João Menelau e Zoita. Ele era carpinteiro e fazia carroças, carros de 
boi e charretes. Muitos clientes, quando iam pegar suas encomendas, seus 
animais, cavalos, burros, bois-de-carro, e outros, moradores de outras 
cidades, de caminhões fretados. Eram momentos inesquecíveis e muito 
animados, principalmente quando os burros ou os bois brigavam para não 
puxarem as conduções.

Ah, as “coisas de Cuiabá”, da Cuiabá cidade, lendas, alegrias e tristezas!

E era preciso cuidado com o Minhocão do Pari8, que faz parte do 
corpo lendário-mítico local. Diziam que essa cobra gigante (talvez uma 
sucuri), quando enraivecida, “rebojava nas águas calmas e fazia uma grande 
onda de virar até barco de médio calado”. Muitos afiram ter visto esse 
bicho pro lado do Pari. E o Candimba? Figura das memórias cuiabanas 

8  O minhocão foi desenhado por Antonio João de Jesus a pedido de Dunga Rodrigues 
para ilustrar o livro mencionado na nota anterior, constituído por basicamente três 
cores: preto, vermelho e amarelo. Posteriormente, ele levou o desenho para a tela, na 
qual a cobra gigante ganhou cores e mais movimentos. Dunga tinha alguns dos esbo-
ços feitos por ele à época de preparação do livro, mas precisava de outros ou atualizar 
os antigos para compor sua obra. Mais de uma vez, fui à sua casa para levar e trazer os 
desenhos que estavam sendo preparados.
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que materializei por meio das descrições da Professora Dunga Rodrigues, 
vizinha da casa de meus pais.9

As mulheres, As mexeriqueiras na janela, as donas de casa, as mulheres 
com as mãos na cintura, A mulher fritando banana, A mulher socando pilão, 
a Mulher limpando peixe, as Lavadeira do Morro do Tambor.

Antes que Cuiabá, 293 anos10 seja apenas “memória fotográfica 
ou de pinturas entranhadas de saudades, como essas que pintei, divulgo”. 
Certa vez, comecei um canto que nunca terminei: “A saudade quando chega. 
Maltrata o meu coração. E a morena que ficou só me traz desilusão...”. 
Espero terminar com a emoção de uma Cuiabá sempre Cuiabá, moderna 
e antiga. Cuiabá, de seus 300 anos.

9  Representação criada na década de 1980 para o livro de Dunga Rodrigues a partir das 
descrições feitas por ela e por seus familiares. Diziam que, até certa idade, Candimba 
era sujeito comum, sem nenhum defeito físico, e sabia ler e escrever. “[...] Mas pelo 
seu mau-caráter e pela maneira como tratava a sua mãe, chegando até deferir-lhe pon-
tapés como se estivesse apossado do demônio, ele foi adquirindo fisionomia diferente 
e o próprio corpo foi se deformando, os membros paralisando-se e, no ânus foi-lhe 
crescendo uma protuberância que os que a viram consideraram um perfeito rabo ou”.

10  Não sei se essa frase foi escrita quando Cuiabá completou 283 anos ou posteriormente, 
de sorte que o artista, ao redigi-la, possivelmente confundiu a idade da cidade.
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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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ORGANIZADORES

Elizabeth Figueiredo de Sá. Doutora em 
Educação pela USP. Professora e Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFMT. Grupo de pesquisa: História da 
Educação e Memória – GEM/UFMT (Líder).

Nileide Souza Dourado. Doutora em Educação 
pela UFMT. Professora do Mestrado Profissional 
em Ensino de História e de História da UFMT. 
Historiadora da área Técnica e Científica do 
NDIHR do IGHD/UFMT. Grupo de Pesquisa: 
Etrúria: Laboratório de Estudos da Memória, 
Patrimônio e Ensino de História/UFMT.

Renilson Rosa Ribeiro. Doutor em História 
Cultural pela Unicamp, com estágio pós-doutoral 
em Educação pela USP. Professor associado 
do Departamento de História, do Programa 
de Pós-Graduação em Estudo da Linguagem 
e do Mestrado Profissional em Ensino de 
História da UFMT. Coordenador da EdUFMT. 
Grupo de Pesquisa: Etrúria: Laboratório de 
Estudos da Memória, Patrimônio e Ensino de  
História/UFMT.

O Projeto Ouro & Mel foi criado com a missão 
de abrigar publicações de coletâneas, obras 
integrais e catálogos de fontes sobre a história 
e a cultura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, 
no contexto das comemorações dos seus 
300 anos, em 2019. Trata-se de estudos que 
congregam pesquisadores de diferentes áreas 
do saber, vinculados a instituições de ensino 
e pesquisa e a entidades culturais do Estado, 
e que têm por centralidade a compreensão 
da cidade de Cuiabá como objeto de diversos 
sentidos, significados e narrativas em 
temporalidades plurais. As obras, publicadas 
em formato impresso e digital, comporão o rico 
acervo de bibliografias e fontes disponíveis 
sobre essa “cidade agarrativa” na parte mais 
central da América do Sul.

Nesta coletânea, Cuiabá em enredos, tramas e 
paisagens: história, cotidiano e sociedade, os 
autores e as autoras trazem ensaios versando 
sobre as histórias, as personagens e as 
comunidades, os cenários urbanos e rurais e as 
práticas educativas de um mundo polissêmico 
chamado Cuiabá.

Foi do encontro entre o salgado-doce e o doce-salgado que floresceu no ideário 
dos organizadores desta obra o desejo de resgate das esmeraldas cuiabanas 
dos trezentos anos de descobertas pelos canoeiros e pelas canoeiras durante 
as aventuras realizadas. E, nesse ponto, o lembrete de que a chama do mundo 
se mantém acesa devido às inquietudes do presente da vida.

O salgado e o doce da vida, em tempos tanto de calmarias quanto de 
tempestades, compõem os enredos dos textos. O salgado refere-se à espera 
do trem que nunca chegou, e o doce, à magia de viver num lugar parecido 
com o que fora idealizado como “paraíso”, cujo real significado muitos, embora 
desejando viver ali, parecem pouco compreender.

Prefácio - Fernando Tadeu de Miranda Borges
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