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SILVA, Cristiane dos Santos. A luta do trabalhador negro representada pelos
escritos de Feliciano Galdino de Barros nos jornais de Cuiabá na Primeira
República. 2020. 346p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em
História, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2020.

RESUMO
O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a análise da participação de
Feliciano Galdino de Barros na luta do trabalhador negro e do pequeno produtor
negro pela cidadania por meio de artigos de jornais em Mato Grosso, no intuito de
reconstituir o cotidiano do negro livre rural na Primeira República e o embate
político reproduzido por meio imprensa, segundo a ótica de seus escritores. A tese
visa reconstituir o universo rural em que os trabalhadores foram atuantes sujeitos
históricos, e estavam à mercê das mais diversas violências como a falta de acesso
à educação, ao trabalho, à terra e sua regularização e, à participação política,
imersos nummundo letrado que propagava um discurso excludente que reforçava
a tentativa de marginalização einferiorização do trabalhador negro. Os
trabalhadores negros constituíram alianças e filiaram-se a associações operárias e
partidos políticos, no intuito de fortalecerem sua luta por direitos e
reconhecimento social. Os trabalhadores negros não redigiram os artigos de
jornais, mas aliaram-se a um grupo de intelectuais, que, em seus escritos,
questionaram e denunciaram as formas repressivas empregadas pelo coronelismo
na região. Dentre os intelectuais, destaco a trajetória política de Feliciano Galdino
de Barros, professor primário e líder sindical, que redigiu em 1922, no jornal A
Cruz,sobre as investidas contra a comunidade negra de Mata Cavalo, em
Livramento. Os relatos registrados nos jornais, agregados às pistas existentes nas
fontes documentais detalham as ações arbitrárias da oligarquia rural permitindo
um estudo aprofundado sobre o processo de conscientização e resistência dos
trabalhadores e produtores rurais por seus direitos, por sua identidade e seu lugar
de pertencimento.
PALAVRAS-CHAVE: trabalhador negro; terra; jornais; resistência; Mata Cavalo;
Feliciano Galdino de Barros
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ABSTRACT
The present thesis has as research object the analysis of the participation of
Feliciano Galdino de Barros in the struggle of the black worker and the small
black producer for citizenship through newspaper articles in Mato Grosso State, in
order to reconstruct the daily life of the free rural black in the First Republic and
the political clash reproduced through the press, according to the perspective of its
writers. The thesis aims to reconstitute the rural universe in which workers were
active historical subjects, and were at the mercy of the most diverse violence, such
as the lack of access to education, work, land and its regularization and, to
political participation, immersed in a literate world that it propagated an exclusive
discourse that reinforced the attempt of marginalization and inferiorization of the
black worker. Black workers formed alliances and affiliated with workers'
associations and political parties, in order to strengthen their struggle for rights
and social recognition. Black workers did not write newspaper articles, but allied
themselves with a group of intellectuals, who, in their writings, questioned and
denounced the repressive forms employed by rural oligarchies headed by rich
landowners in the region. Among the intellectuals, I highlight the political
trajectory of Feliciano Galdino de Barros, primary teacher and union leader, who
wrote in 1922, in the newspaper A Cruz, about the attacks against the black
community of Mata Cavalo, in Livramento. The reports recorded in the
newspapers, added to the existing clues in the documentary sources, detail the
arbitrary actions of the rural oligarchy allowing an in-depth study of the process
of raising awareness and resistance of workers and rural producers for their rights,
for their identity and their place of belonging.
KEYWORDS: black worker; Earth; newspapers; resistance; Mata Cavalo;
Feliciano Galdino de Barros
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Introdução
O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a análise da
participação de Feliciano Galdino de Barros na luta do trabalhador negro e do
pequeno produtor negro pela cidadania por meio de artigos de jornais em Mato
Grosso.
Um intelectual preocupado com a inserção dos negros e mestiços no
processo democrático e na consolidação da cidadania, visto que o poder
hegemônico não destinava a participação política e tampouco as benesses do
crescimento econômico.
Na Primeira República, a palavra escrita proporcionou a um pequeno
grupo de intelectuais discutir em suas produções jornalísticas as ideias, os
discursos, as alianças, os laços familiares e as representações políticas vigentes na
sociedade brasileira, e utilizou o jornal – símbolo do mundo moderno - como
mecanismo de burla ao sistema instituído para visibilizar o cotidiano e a luta do
negro livre rural em Mato Grosso.
Nas fontes, localizei em ofícios e nos processos crimes alguns
intelectuais que denunciaram as práticas abusivas sofridas pelos trabalhadores e
pequenos produtores rurais. Intelectuais convictos em resguardar os direitos dos
trabalhadores e que diante da injustiça não se calaram, nem se intimidaram diante
das investidas de uma oligarquia rural que estava disposta a perpetuar seus
privilégios.
O recorte temporal tem por baliza os anos de 1889-1930, que se refere
à Primeira República, período analisado na pesquisa. A escolha da baliza temporal
visa entender os reflexos da Proclamação da República na construção da
cidadania, o acesso à terra, a regularização da posse e as relações de trabalho
vivenciadas por parte dos trabalhadores e pequenos produtores rurais negros em
Mato Grosso.
No intuito de reconstituir o cotidiano de luta do negro livre rural na
Primeira República, entendi que seu embate era reproduzido nos artigos de
jornais, segundo a ótica de quem escrevia. Imersos em um mundo letrado, estes
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homens livres não redigiram os artigos, mas aliaram-se a um grupo de
intelectuais, que em seus escritos questionaram e denunciaram as formas
repressivas empregadas pelo coronelismo nas relações de trabalho.
Para construir meu objeto, embasei a tese na História Social pautada
em uma abordagem política para analisar a História Intelectual em Mato Grosso.
Considero pertinente no trabalho, o entendimento de um novo tipo de “intelectual
que não estava apenas a serviço do poder hegemônico”. Interesso-me por este
intelectual, em particular, porque posicionou-se comoformador de opinião e
representante dos trabalhadores negros em Mato Grosso.
Na pesquisa foi possível delinear as ações políticas e o campo de
forças instituídos na sociedade republicana, tornando evidente a constante tensão
política preponderante em Mato Grosso.
Enveredo

na

análise

dos

artigos

de

jornais

escritos

pela

intelectualidade que tratava de temas polêmicos envolvendo religião, política,
relações de trabalho, apropriação de terras e justiça social em Mato Grosso. Alio à
discussão os documentos oficiais que expressaram as deliberações dos
representantes do governo que majoritariamente faziam parte da intelectualidade
dominante existente no ambiente urbano.
Pesquiso a trajetória política de Feliciano Galdino de Barros, um
professor primário que lecionou no ensino público e privado, membro do Instituto
Histórico de Mato Grosso (IHMT)4, que redigiu artigos nos jornais locais;
publicou livros e foi atuante liderança religiosa e operária em Cuiabá.
Um homem sem grandes recursos, mas que detinha uma articulação
política que causou burburinho em Cuiabá e angariou alguns parceiros, e também



CASTRO, Hebe. História Social. In. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia.
(Orgs) CARDOSO, Ciro Flamarion&VAINFAS, Ronaldo. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 4560.

FALCON, Francisco. História das Idéias. In. Domínios da História: ensaios de teoria e
metodologia. (Orgs) CARDOSO, Ciro Flamarion&VAINFAS, Ronaldo. Rio de Janeiro: Campus,
1997, p. 91-126.

Com base em Gramsci, aproprio o conceito de intelectual orgânico que exerce funções culturais,
educativas e organizativas que visavam assegurar a hegemonia da classe que representa. Na
pesquisa considero como intelectual: jornalistas, escritores, professores secundários e outros que
devido ao seu engajamento político influenciaram a vida política direta ou indiretamente. Apud.
“Pode-se observar que os intelectuais ‘orgânicos’ que cada nova classe cria consigo e elabora em
seu desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, ‘especializações’ de aspectos parciais
da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu luz” (GRAMSCI, 2004a, p. 16).

Atualmente, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT).
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oponentes políticos em sua trajetória política. Feliciano Galdino lutou com as
armas de que dispunha, em consonância com o tempo histórico, do qual fazia
parte. Sua articulação política fortaleceu uma rede de solidariedade que, em
momentos distintos, contou com a participação e companheirismo de Francisco
Antunes Muniz, advogado, e Agrícola Paes de Barros, médico. A participação
política desses atores foi evidenciada nos jornais locais, como analisaremos no
decorrer do trabalho.
Esses homens letrados estão presentes na pesquisa, dando forma aos
constantes embates ocorridos no ambiente urbano e rural que foram registrados
nos jornais locais, interligados por teias sociais, estando dispostos a denunciarem
a exclusão social e os entraves políticos empregados para dificultar a construção
da cidadania negra.
Considero que parte da intelectualidade cuiabana, advinda das
camadas menos favorecidas, estava pretensa a veicular no ambiente urbano uma
reflexão vigorosa quanto ao jogo político estabelecido pela oligarquia rural para
permanecer no poder, em contraponto aos intelectuais que estavam dispostos a
perpetuarem a política hegemônica vigente.
Analiso a constituição dos trabalhadores rurais como sujeitos
históricos, que imersos em um universo letrado, constituíram alianças e filiaramse a associações e partidos políticos, no intuito de fortalecerem sua luta por
direitos e reconhecimento social.
Por defender seus ideais políticos, a intelectualidade emergente sofreu
as perseguições típicas de seu tempo, sendo desafiada em suas convicções, nos
laços de solidariedade e nas alianças políticas estabelecidas. Mas, o que percebo
ao longo do trabalho, é que Feliciano Galdino e seus aliados sobreviveram às
investidas de seus opositores.
Subsidio a pesquisa com entrevistas concedidas à jornalista da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Martha Arruda, na década de 80.
As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, com pessoas e parentes daqueles
que viveram o período abordado na tese, seja na condição de patrão ou de



Na pesquisa coletei pistas da trajetória política de um professor, um advogado e um médico.

MORGADO, Eliane Maria Oliveira; DOURADO, Nileide Souza; (Orgs.). Catálogo: Trajetória
de vida na História. Coleção Martha Arruda. Cuiabá: 2019, EdUFMT (prelo).
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empregado. Os relatos coletados pelas fontes orais enriqueceram a tese com a
percepção que guardavam em suas memórias sobre o passado. Um material rico
que permitiu reconfigurar o universo rural confrontando e também corroborando
com a versão oficial veiculada na Primeira República com as fontes documentais.
Preferi pautar a tese no levantamento documental que, a priori,
constituísse o universo rural com base nas denúncias veiculadas nos jornais pelos
trabalhadores rurais e pequenos produtores quanto às relações de trabalho e, como
contraponto, analisei os discursos oficiais que representavam os interesses dos
usineiros e que também utilizavam os periódicos locais para difundirem suas
ideias. Para embasar o trabalho, pesquisei os documentos referentes à Secretaria
de Polícia, aos cartórios do estado, aos processos crimes, aos pedidos de habeas
corpus, aos quadros do Tesouro do Estado, aos jornais locais e de outros estados,
à Gazeta Oficial do Estado de Mato Grosso e aos mapas de Livramento. Ao
trilhar as pistas que comprovam a(s) tentativa(s) de regularização da terra pelo
homem negro, utilizei na pesquisa dados da Estatística de Terras, com base no
imposto territorial de 1911 e os dados da Coletoria de Rendas do estado.
Entretanto, o documento que gerou maiores possibilidades de
indagações foi publicado na década de 20 pelo jornal católico A Cruz, que
detalhava sobre a invasão de uma comunidade negra rural localizada em
Livramento liderada por usineiros de Santo Antônio do Rio Abaixo. O artigo
esmiuçava como a investida ocorrera e trazia dados dos atores sociais envolvidos.
Em minhas buscas incessantes nas fontes documentais, detectei, ao todo, sete
artigos sobre a invasão a Mata Cavalo, intitulados: “Os graves sucessos em
Livramento”, redigidos por Feliciano Galdino de Barros e publicados em 1922.
Os artigos de jornais forneceram elementos importantes para articular
a problematização do objeto – como os jornais representaram a população negra



Utilizo a fonte oral ciente que a memória não é infalível, e traz consigo fragmentos do passado
que compõem um quebra-cabeça do universo político de outrora.
O discurso oficial endossado pela oligarquia rural pode ser esmiuçado nos documentos oficiais e
nos jornais locais; principalmente quando os usineiros utilizam os meios de comunicação para
questionarem as ações do governo, quando estes não atendem aos interesses particulares.
Sobre a comunidade negra rural. Ver: BANDEIRA, Maria de Lourdes. Mato Grosso: a terra no
discurso das leis. (Orgs.) BANDEIRA, Maria de Lourdes; SANTOS, Maria Antônia M. dos;
MENDES, Elieth B.; RAMOS, Jucinei P.; BASTO, Jurandi B. In. Escravidão: Ponto e
Contraponto – Cadernos do NERU. Cuiabá: EdUFMT, Nº 02, dez/1993, p. 53-82.
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rural, diante da condição social de “ser livre” no processo de construção de sua
cidadania, frente a uma oligarquia rural que agia e pensava como se estivesse
estagnado no tempo? Ao tentar responder a esta inquietação acadêmica, constatei
que a resposta a questão dependia de quem estava escrevendo, se era um
intelectual ligado às pretensões da oligarquia de perpetuação do poder, ou se era
um intelectual orgânico ligado aos trabalhadores rurais que incansavelmente
lutavam por constituir a cidadania negra e consolidar os direitos previstos na
legislação.
Para subsidiar a tese, a pesquisa demandava uma análise histórica
sobre o sistema de poder instituído na região de Mato Grosso e também constituir
a trajetória política dos intelectuais que registraram em seus escritos a voz e o
clamor dos trabalhadores rurais, no caso de Feliciano Galdino de Barros, um
professor primário, da rede estadual .
Aguçou meu olhar de historiadora, a oportunidade de analisar as
contribuições de uma intelectualidade negra e mestiça em Cuiabá que dominava a
arte da escrita, como também, pelo fato de seus escritos serem veiculados nos
jornais locais. Estes intelectuais retrataram as questões políticas e sociais que
assolavam o período republicano, principalmente no que tange o universo de
trabalhadores rurais em Mato Grosso.
Ao traçar a trajetória política de Feliciano Galdino de Barros na
sociedade cuiabana, analisei os percalços sociais e as estratégias utilizadas na
inserção em uma sociedade letrada, mas incipiente, pautada na trajetória do
professor, que muitas vezes, estava próximo dos anseios e contradições políticas
vivenciadas pelos trabalhadores e produtores negros rurais. Os artigos redigidos
por Feliciano Galdino de Barros contribuíram para o entendimento da constituição
da rede de sociabilidade estabelecida pelos diversos atores sociais – negros e
mestiços - independentemente dos acontecimentos políticos e dos espaços sociais
ocupados pelos mesmos, em Cuiabá e em Mato Grosso.
O trabalho é composto por 5 capítulos:



Feliciano Galdino de Barros foi transferido de Livramento de forma arbitrária da escola em que
estava empossado para outra cidade sem ter resguardado o direito de contraditório.

O jornal católico A Cruz veiculoua maioria dos artigos escritos por Feliciano Galdino de Barros e
Francisco Antunes Muniz em Cuiabá.
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No capítulo 01, analiso como o discurso da modernidade difundido na
sociedade republicana perpetuou os privilégios da oligarquia rural arraigada nos
valores e práticas do passado. Nesse contexto, a normatização dos espaços e das
pessoas, principalmente as pessoas negras e mestiças, estão entre as metas das
autoridades que dividiam as pessoas entre indolentes ou não, para então definir
quem ficaria presa ou livre. A dinâmica político-econômica existente na Primeira
República pautada na legislação visou reprimir o acesso e a posse da terra pelo
trabalhador rural.
No capítulo 02, os jornais locais são fontes importantes para retratar a
violência realizada no universo rural, desnudada nas relações de trabalho
existentes nas usinas do Norte de Mato Grosso. Nos jornais são denunciados os
maus tratos e o aprisionamento ilegal dos trabalhadores rurais que eram
violentados por patrões que insistiam em agir como antigos senhores e,
principalmente tratar os empregados como “escravos”, uma demonstração direta
de violação aos direitos civis dos trabalhadores. Tenho a preocupação de
contrapor o olhar do patrão e do trabalhador questionando os dois lados e
refletindo sobre a atuação do estado, na regulação do trabalho, em que vigorava
um abuso contra o trabalhador na relação de forças. No capítulo reconstituo a
caminhada por justiça do trabalhador rural, que reagiu às incivilidades dos patrões
e entre as estratégias empregadas impetrou o instrumento de habeas corpus como
forma de resguardar a sua vida e de seus familiares.
No capítulo 03, analiso o papel político dos intelectuais negros nos
jornais locais por serem os detentores da palavra escrita, evidencio a atuação dos
intelectuais orgânicos ligados às causas dos trabalhadores rurais. Para entender a
importância da escrita em uma sociedade majoritariamente iletrada, faço um breve
histórico da educação voltada ao trabalhador rural e às dificuldades enfrentadas
para ingressar e permanecer em sala de aula pelo filho do trabalhador. Considero
oportuno conhecer a trajetória política de três intelectuais: Feliciano Galdino de
Barros, Francisco Antunes Muniz e Agrícola Paes de Barros, sendo que, dos três,
destaco a atuação de Feliciano Galdino por ser professor primário e por ser o
ponto de convergência dessas histórias. Em momentos diferenciados, o professor
esteve ao lado de cada um, lutando pelos ideais que acreditava serem importantes
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e enfrentando os adversários que se interpunha em seus caminhos. Todos
utilizaram a imprensa como mecanismo de proliferação das ideias que defendiam,
e sem dúvida, é o jornal que une os três atores políticos.
Analiso o Movimento de 1924 e a tentativa de tomada de poder.
Único momento político em que vislumbro nas fontes, que parte da
intelectualidade juntamente com militares, tentaram a mudança política através
das armas, enfrentando seus pares e contrapondo-se ao sistema de poder do qual
faziam parte.
No capítulo 04, retrato a luta do trabalhador livre pela cidadania negra
no país e em Mato Grosso, em contraponto às estratégias utilizadas pelo poder
hegemônico para segregá-lo, utilizando a legislação para moldar o trabalhador
rural nacional e o estrangeiro a fim de atender as demandas econômicas do
mercado. Nesse contexto, o papel político da Igreja Católica adquire uma
importância para a tese pelo fato da instituição fazer parte do sistema de poder
instituído e por influenciá-lo. Percebo com os jornais que em determinados
momentos a Igreja Católica esteve ao lado das causas trabalhistas e também
sofreu perseguições políticas por visibilizar as arbitrariedades praticadas contra o
trabalhador. Mesmo diante de um universo adverso, o trabalhador rural entendeu
que a organização coletiva era o caminho a ser percorrido, por isso a filiação na
União dos Operários de Mato Grosso, o que permitiu uma interlocução com as
discussões políticas vigentes e a ligação do campo e da cidade. A associação
operária em Mato Grosso promoveu a organização coletiva pela garantia de
direitos sociais do trabalhador e do pequeno produtor rural. Com base nos artigos
do jornal A Cruz, reconstituo o enredo sobre as invasões às comunidades negras
rurais, principalmente, a que ocorreu em 1922, em Mata Cavalo, localizada em
Livramento e, as possíveis motivações e reações dos envolvidos em Mato Grosso
e, os desdobramentos políticos decorrentes da ação orquestrada pela oligarquia
rural.
No capítulo 05, destaco a representatividade social que a comunidade
de Mata Cavalo exercia em Livramento e o incômodo que a sua existência
causava aos detentores de poder frente as teorias raciais difundidas no país, pois a
comunidade negra era o exemplo vivo de que as teorias eram inertes e inócuas.
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Pondero quanto ao árduo processo de regularização da terra por parte das
comunidades negras e a habilidade de produzir e comercializar em Mato Grosso,
diante as adversidades advindas de especuladores, da falta de concessão de
créditos, da cobrança de altos impostos, da falta de acesso à escola e a saúde,
como também, das investidas dos coronéis e da cumplicidade das autoridades
locais. Sempre resilientes, os trabalhadores rurais também ingressaram em um
partido político, com a intenção de garantirem uma representação política que
atendesse as demandas do trabalhador rural.
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1 - Entre as sombras de antanho12 e as luzes da modernidade13
[...] Assumindo o governo do Estado em 1918, com o aplauso
unânime dos partidos políticos soube S. Exc. colocar-se de
permeio a eles e restabelecer a vida normal deste Estado.
Governou Mato-Grosso durante quatro anos, enfrentando
dificuldades financeiras do tesouro e amparando com habilidade
os golpes que lhe armavam os políticos descontentes.14

É objeto da pesquisa analisar como a cidadania negra foi retratada pela
imprensa no Pós-Abolição, com base nos escritos de uma intelectualidade
incipiente, composta por negros e mestiços, a quem não foi destinado o poder
político, nem econômico, mas que conseguiu uma inserção na sociedade
republicana como formadores de opinião.
O Estado republicano aspirou por uma sociedade que acompanhasse
as inovações trazidas da Europa com novos padrões políticos e culturais que
possibilitassem a constituição de um Estado Moderno que, enfim, implantasse
melhoramentos para impulsionar o desenvolvimento e o progresso para a nação.
Mato Grosso não ficou alheio ao processo de desenvolvimento que
vigorava no país, o certo é que, as motivações econômicas acionaram as
engrenagens movimentadas pela conjuntura política vigente na região.
Em menção ao aniversário de D. Francisco de Aquino Corrêa, o artigo
de jornal sugere que o seu governo enfrentou dificuldades financeiras15 e “golpes
que lhe armavam os políticos descontentes”; mas o que o texto não diz, apenas os



Utilizo o termo "antanho", em referência à obra de José Barnabé de Mesquita "Gente e Coisas de
antanho", no qual o cronista discorre sobre a sociedade mato-grossense de tempos remotos, em que
a oligarquia é retratada com reverência, mas não é destinado o mesmo tratamento ao trabalhador,
principalmente, quando trata da questão racial.

Faço alusão à obra de Feliciano Galdino de Barros Luz e Sombras, de 1917. Embora a obra
original retrate o perigo da maçonaria na sociedade, trato o título de forma diversa ao propósito do
autor. Na tese, o termo luzes representa o futuro promissor tão ambicionado no período
republicano, no qual parte da intelectualidade luta pela garantia de direitos e justiça social,
enquanto sombrasrepresenta, o passado galgado nas velhas práticas repressivas adotadas pela
oligarquia rural que insistia em permanecer.

2 de Abril. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 30, n. 1484, p. 04, 30 mar. 1941.

A crise econômica vivida em Mato Grosso, advinda de gestões anteriores. Mas, cabe ressaltar
que devido às manifestações culturais realizadas em sua gestão, a crise financeira do Estado
aumentou. Se por um lado, Dom Aquino conseguiu aglutinar forças, por outro fomentou mais
críticas a seu governo.
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documentos oficiais são capazes de elucidar, ao longo da tese, é que seu governo
vivenciou uma crise financeira que foi acentuada em sua gestão.
Não foi por acaso, ou por vaidade, que o governo de Dom Aquino foi
eficiente em aglutinar as forças políticas em prol de um bem maior, a estruturação
dos alicerces da modernidade16 em Mato Grosso17. Seja promovendo festas
comemorativas em 1919, para o Bicentenário da fundação de Cuiabá, seguido de
diversos melhoramentos como a inauguração da iluminação pública, com a
instalação da energia elétrica, seja com o calçamento de, pelo menos, uma via de
comunicação; tornando possível inaugurar o tráfego de carros e ônibus na cidade.
Além disso, para constituir e fortalecer a identidade regional o
governo de Dom Aquino fomentou as artes e as produções literárias com a
inauguração do Centro Mato-grossense de Letras e do Instituto Histórico de Mato
Grosso.
O que o artigo não diz, mas sugere, requerendo do leitor um olhar
mais atento, é que, em seu governo, D. Aquino precisou “colocar-se de permeio a
eles” para sobreviver, pois nos 4 anos de mandato, D. Aquino governou o estado
sob a égide de uma habilidade política que o protegeu de investidas mais violentas
de forças políticas que se tornaram oposição18, logo após o seu primeiro
pronunciamento na Assembleia Legislativa.
No campo político, nenhum ato de aproximação ou separação dos
atores acontece ao acaso. Neste episódio, não houve um direcionamento pelos
humores de um grupo político, geralmente, os interesses que permeiam as




Sobre a modernidade. Ver: Modernidade: ontem, hoje e amanhã. In. BERMAN, Marshall. Tudo
que é sólido desmancha no ar: uma aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras,
1986. SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In.
História da Vida Privada do Brasil 3 - República: da Belle Époque à Era do rádio. (Coord.)
NOVAIS, Fernando A.. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Koselleck, Reinhart. Futuro
passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. (Trad.) MAAS, Wilma Patrícia,
PEREIRA, Carlos Almeida Pereira, (Rev.) BENJAMIN, César. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed.
PUC-Rio, 2006.

No governo de Dom Francisco de Aquino Corrêa, a construção da identidade regional ficou a
cargo da elite intelectual do Norte do Estado de Mato Grosso. Tal estratégia política foi eficaz na
diminuição das tensões em relação ao seu governo.

Valmir Batista Corrêa ressalta a existência de dois tipos de coronéis - os coronéis rurais e os
coronéis urbanos -, ambos compondo elite política local e detendo prestígio na sociedade, de
forma direta ou indireta, sendo que alguns se tornavam chefes políticos. CORRÊA, Valmir Batista.
Coronéis e bandidos em Mato Grosso 1889-1943. 2ª ed., MS:Ed. UFMS, 2006.
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decisões estão pautados em questões econômicas que influenciam os rumos da
negociação.
A governabilidade foi garantida, no momento em que D. Aquino não
cedeu às pressões políticas de uma oligarquia que visava ampliar o seu poderio na
região. Se cedesse, D. Aquino tornaria o Estado fraco perante as interferências e
injunções de uma elite rural, que muitas vezes,agiria por conveniência, de forma
violenta para alcançar seus objetivos.
Um

exemplo

evidenciado

nas

fontes

foi

a

tentativa

de

institucionalização da violência, por meio de uma consulta feita ao recém-eleito
governo de D. Francisco de Aquino Corrêa e a resposta substanciada por um
parecer que foi anexado à Mensagem do Governo à Assembleia Legislativa, em
1918. A partir daquele momento, D. Aquino escolhia o caminho que percorreria e
quais forças políticas enfrentaria até o fim de seu mandato.
Um governo que surgiu de um acordo assinado por dois partidos:
Está assignado o accordo pelos dois partidos...Matto-Grossosae
do longo pesadello que o opprimia raia a esperança de dias
melhores...
O que sobremodo nos desvanece como mattogrossenses e como
catholicos é ser o escolhido D. Aquino Corrêa.19

Inicialmente, intitulado como um governo de conciliação, que traria
paz entre os partidos políticos, o novo governo foi testado rapidamente por seus
apoiadores. Logo nos primeiros meses, o governo de D. Aquino foi consultado
por proprietários rurais que reivindicavam maiores condições para prosperarem.
Não era a primeira vez que a oligarquia cobrava apoio incondicional do governo
estadual em Mato Grosso.
Na Primeira República, alguns governantes estiveram mais alinhados
aos objetivos econômicos da oligarquia rural, como o governo de Costa
Marques20, que também respaldou os mandos e desmandos praticados pelo
coronelismo21 em sua gestão. A cumplicidade entre o estado e a oligarquia



O accordo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 348, p. 01, 21 out. 1917.

O governo de Joaquim Augusto da Costa Marques vigorou de agosto de 1911 a agosto de 1915,
marcado por uma crise econômica.

Sobre o coronelismo. Ver: CORRÊA, Valmir Batista. Coronéis e bandidos em Mato Grosso
1889-1943. 2ª ed., MS:Ed. UFMS, 2006. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e voto - o
município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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resultou na promoção de ataques de toda ordem com a participação de autoridades
locais à imprensa e às pessoas com notoriedade social, independente da projeção
política que possuíssem na sociedade mato-grossense. Embora os documentos
oficiais não evidenciem, qualquer pessoa ou veículo de comunicação que
questionasse a ordem constituída e os mecanismos de persuasão empregados era
passível de sofrer ataques e violência na região.
No governo de Costa Marques (1911-1915), parte da intelectualidade
católica precisou se pronunciar quanto às arbitrariedades cometidas no espaço
urbano e rural. O posicionamento da Igreja Católica não foi bem quisto, sendo
considerado reprovável pela oligarquia, principalmente as denúncias feitas no
jornal católico A Cruz, sendo os intelectuais católicos vistos e tratados como
oposição ao governo vigente.
Em 1915, o governo de Caetano de Albuquerque, que foi eleito como
continuação à administração anterior, representou uma decepção política à
oligarquia, que em reação empreendeu uma luta sem tréguas a sua gestão22.
Inicialmente, foi aliado político do Senador Antônio Francisco Azeredo23, mas
após a sua posse aliou-se a Pedro Celestino Corrêa da Costa24, sendo a partir deste
momento, considerado um inimigo político do Partido Republicano Conservador
(PRC) que o elegeu.
No último ano de mandato do governo de Costa Marques, o PRC
conseguira eleger 20 das 24 vagas para deputado estadual, o que garantiria a
governabilidade necessária a sua gestão, mas ao estreitar as relações políticas com
o Partido Republicano Mato-grossense (PRMG), de Pedro Celestino, Caetano de

PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias 1889-1943: A Bahia na Primeira República
Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

Durante meses foi veiculado pelo jornal Gazeta de Notícias, o que ocorria no governo de
Caetano Manoel de Faria e Albuquerque sob o título Os roubadores de terras. Os artigos
publicados no Rio de Janeiro retrataram cada fase do processo de impeachment, até a aprovação da
Intervenção Federal. Um processo de impeachment foi movido contra sua gestão, sendo analisado
pelo STF o que ocupou as páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Os Roubadores de terras: A
situação em Matto Grosso - O accordão do Supremo Tribunal sobre o caso de Matto Grosso.
Jornal Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, ano 41, n. 317, p 02, 13 nov. 1916.

O Senador Antônio Francisco Azeredo era Vice Presidente do Senado Federal detentor de
prestígio político na Capital do país.

Pang ao tratar das oligarquias no país, menciona: "[.] Em Mato Grosso, onde o governo federal
também intervinha frequentemente na política estadual, clãs políticos tais como os Murtinho e os
Correia da Costa (Pedro Celestino) eliminavam rotineiramente os clãs rivais,[...]". PANG, EulSoo. Coronelismo e oligarquias 1889-1943: A Bahia na Primeira República Brasileira. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 24.
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Albuquerque escolhera perder o apoio político que era maioria na Assembleia
Legislativa.25 Na ocasião, o governo de Caetano de Albuquerque foi acusado de
privilegiar o grupo político de Pedro Celestino e agir contra a manutenção dos
privilégios e da hegemonia política do grupo que até então governara Mato
Grosso, por este motivo, a filiação ao partido adversário foi considerado e tratado
como alta traição e para seus antigos apoiadores, Caetano era um inimigo a ser
combatido.
Frente às investidas políticas, a Liga Católica Mato-grossense
publicou uma moção de apoio ao General Caetano de Albuquerque,
[...] Essa campanha, repetimos, fere directamente os interesses
do povo, cuja liberdade e direitos zelamos e defendemos. Ferelhes os interesses porque os seus protagonistas disputam de
novo o mando: esse mando que foi para todos de tão funestas
consequências até o dia que chegastes a estas plagas, como o
anjo da paz e da justiça[...]26

Dentre os aliados, contou com o apoio de representantes da Igreja
Católica que travaram embate político em defesa de seu governo, no entanto, a
oposição que se firmara ao governo de Caetano de Albuquerque liderada pelo
Senador Azeredo, não esmoreceu até conseguir sua saída e instituir a Intervenção
Federal no estado27.
Aliás, a Primeira República em Mato Grosso é conhecida como o
período em que vigorou o coronelismo, marcado por acontecimentos armados que
alcançaram notoriedade nacional28. No entanto, para que entendamos o que



Até 1912, Pedro Celestino Corrêa da Costa pertencia ao mesmo partido do Senador Azeredo,
mas devido a divergências em relação à renovação contratual da Mate Laranjeira, este preferiu sair
do partido e fundar um novo partido de oposição, o Partido Republicano Mato-Grossense. Os
intelectuais católicos também se filiaram ao novo partido. ALVES, Lourembergue. Caetanada:
violência e luta armada como estratégia de obtenção e manutenção de poder. São Paulo:
Scortecci, 2002.

Os roubadores de terras - As manobras dos quadrilheiros e o pessoal das suas empreitadas.
Jornal Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, ano 41, nº 190, p. 01, 09 jul. 1916.

A Caetanada. In. MENDONÇA, Rubens de. História das Revoluções de Mato
Grosso.Cuiabá:SEC-MT, Integrar: Defanti, 2012. Coleções Memórias Históricas. ALVES,
Lourembergue. Caetanada: violência e luta armada como estratégia de obtenção e manutenção de
poder. São Paulo: Scortecci, 2002.

Dentre os acontecimentos da história regional, podemos destacar: o movimento de 1892, o
massacre da Baía do Garcez em 1901, o movimento de 1906, a Caetanada em 1916.
MENDONÇA, Rubens de. História das Revoluções de Mato Grosso.Cuiabá:SEC-MT, Integrar:
Defanti, 2012. Coleções Memórias Históricas. SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. Revivendo Mato
Grosso. Cuiabá: SEDUC/MT, 1997. CORRÊA FILHO, Virgílio. História de Mato Grosso. Várzea
Grande: Fundação Júlio Campos, 1994. Coleção Memórias Históricas, V. 4.
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enfureceu os aliados políticos de D. Aquino Corrêa, é necessária uma análise mais
detalhada consulta promovida pela oligarquia, logo no início de seu mandato.
Uma consulta ao Presidente do Estado29
Ao analisar o parecer encaminhado ao governo, percebe-se que o
discurso liberal reconheceu apenas o indivíduo regulado pelo contrato,
desconsiderando a existência de uma grande massa que trabalhava sem nenhum
respaldo contratual no país. Tal realidade evidenciava a contradição latente no
sistema econômico brasileiro, em que o trabalhador não era reconhecido em seu
direito básico – o de ver assegurada sua condição trabalhista. Até porque, a
intervenção do Estado só podia ser acionada nos casos em que a legislação fosse
aplicada, em contraponto, são invisibilizadas as relações em que predomina o
trabalho informal, a que o trabalhador rural era majoritariamente submetido.
Em consonância com a tendência nacional, a oligarquia rural almejou
ver suas reivindicações atendidas em relação às questões trabalhistas, visto que foi
base de apoio ao governo eleito de D. Francisco de Aquino Corrêa. A elite
hegemônica nunca escondeu seus intentos e rapidamente realizou uma consulta ao
governo do Estado para estabelecer os parâmetros de contratação da força de
trabalho, gerando o parecer anexado à Mensagem da Presidência em 191830.
O Governo do Estado emitiu um parecer a respeitoda consulta pública
feita sobre a questão de locação de serviços envolvendo patrões e trabalhadores, e
o papel do Estado, de acordo com o Código Civil e a Constituição Estadual. Na
consulta foi sugerido,
[.] Dar ás autoridades policiaes, Chefe de Policia e Delegados,
competência para resolverem os casos litigiosos entre os
locadores e locatários; cabendo das decisões das mencionadas
autoridades appelação para um tribunal especial, composto de



Parecer de 08 de abril de 1918 foi assinado pelos Desembargadores do Estado de Mato Grosso
eanexado à Mensagem de 1918, do então, Presidente do Estado, D. Francisco de Aquino Corrêa à
Assembleia Legislativa. A consulta realizada pela oligarquia rural de Mato Grosso tinha como
mote as relações de trabalho, que segundo os patrões careciam de uma normatização por parte do
poder público. Assim que Dom Aquino Corrêa tomou posse foi solicitado por seus apoiadores um
posicionamento sobre a questão.

Parecer de 08 de abril de 1918 foi assinado pelos Desembargadores José Otílio da Gama,
Antonio F. Trigo de Loureiro e José Barnabé de Mesquita sendo anexado à mensagem de 1918, do
então Presidente do Estado, D. Francisco de Aquino Correa.
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dois Juizesarbitraes á escolha dos locatarios e de outros dois á
escolha os locadores; e devendo ser definitiva e irrecorrivel a
decisão proferida por esse tribunal.31

Ao reivindicar maiores poderes ao Chefe de polícia para resolver “os
casos litigiosos”, o documento requer o retorno de parte das atribuições de
outrora. Cabe salientar, que no século XIX, o Estado imperial ao estruturar a
nação brasileira constituiu uma força policial, como instrumento de repressão do
Estado brasileiro.
Anteriormente à criação da figura do Chefe de polícia, fora criado, no
século XVIII, a figura do Intendente32. No século XIX, o Estado disciplinar
estruturou as bases para a organização da sociedade disciplinar, que atendesse aos
propósitos normatizados pelo Código Criminal (1830), pela Reforma do Código
do Processo Criminal (1841) e o Regulamento nº 120 (1842)33.
No século XIX, com a criação da figura do Chefe de polícia em
substituição ao Intendente, não foram instituídas as atribuições deste novo cargo,
responsável pela organização policial. Como salienta Machado Filho, Mato
Grosso era uma das poucas províncias em que “os chefes de Polícia podiam
exercer, cumulativamente, as funções do cargo de juiz de Direito da capital”34,
contudo a partir da década de 70, com a Reforma do Judiciário de 1871, os Chefes
de polícia não acumulavam mais tais funções.
Por ser inconstitucional, o parecer foi incisivo ao repudiar tal
sugestão, por contrariar o art. 162, do Decreto nº 324, de 01 de fevereiro de 1913,
que reorganizou a Justiça do Estado. Segundo a legislação, as questões



Parecer de 08 de abril de 1918, anexado à Mensagem do Presidente do Estado, D. Francisco de
Aquino Correa à Assembleia Legislativa.

"[...] o intendente tinha poderes para decidir sobre os comportamentos considerados criminosos,
bem como estabelecer a punição que julgasse apropriada, prender, levar a julgamentos, condenar e
supervisionar sentenças aplicadas aos infratores. Englobando poderes legislativos, executivos
(enquanto polícia e judiciais, era, ainda, responsável pelas obras públicas e pelo abastecimento de
água, além da segurança coletiva e individual, incluindo aí a ordem pública, a vigilância da
população, a investigação dos crimes e a captura de criminosos.[.]."MACHADO FILHO,
Oswaldo. Ilegalismos e jogos de poder: um crime célebre em Cuiabá (1972), suas verdades
jurídicas e outras histórias policiais. 1ªed., Cuiabá: Carlini&Caniato;EdUFMT, 2006, p. 204-5.

Para entender a ação dos chefes de Polícia, Machado analisa a organização policial nas décadas
de 1840 e 1870. Uma polícia reduzida a casco. In. MACHADO FILHO, Oswaldo. Ilegalismos e
jogos de poder: um crime célebre em Cuiabá (1972), suas verdades jurídicas e outras histórias
policiais. 1ªed., Cuiabá: Carlini&Caniato;EdUFMT, 2006.

Uma polícia reduzida a casco. In. MACHADO FILHO, Oswaldo. Ilegalismos e jogos de poder:
um crime célebre em Cuiabá (1972), suas verdades jurídicas e outras histórias policiais. 1ªed.,
Cuiabá: Carlini&Caniato;EdUFMT, 2006, p. 217.
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envolvendo litígio trabalhista seriam dirimidas pelo poder judiciário, órgão
competente para decidir sobre a questão, neste caso, a autoridade policial não
poderia exercer a competência de um magistrado35.
Outro ponto considerado inconstitucional foi a sugestão de instituição
do tribunal arbitral obrigatório, por constituir a segunda instância, pois a primeira
instância seria atrelada às deliberações das autoridades policiais que seriam
definitivas e sem direito a recurso36. A sugestão como um todo era
inconstitucional, até porque, conforme a Constituição do Estado, o juízo arbitral
seria sempre voluntário37.
Um ponto sugerido na consulta foi quanto à caderneta:
[.] de deverem os locadores de serviços ter comsigo uma
caderneta, da qual constem, claramente estipuladas, as
condições do seu contracto, com as assignaturas dos
contractantes e de testemunhas em numero legal, não dá motivo
a outra impugnação, sinão a de que não ha lei alguma que
semelhante cousa autorise.[.]38

A comissão incumbida de analisar sobre a validade da caderneta
detinha uma tarefa um tanto complexa em mãos. No período republicano, poucos
trabalhadores rurais conseguiam o acesso da caderneta de trabalho, e quando
possuíam, estas ficavam sob a guarda dos patrões que registravam à revelia do
trabalhador as informações que considerassem adequadas, tanto em relação ao
crédito quanto ao débito do referido ano trabalhado.
Ao propor o registro das condições do contrato, devidamente assinado
pelos envolvidos na presença de testemunhas e com a ciência de autoridades
policiais, a oligarquia pretendia garantir o cumprimento dos deveres dos
contratados, no entanto, ao envolver o Estado no acordo trabalhista os patrões
garantiriam uma maior visibilidade dos trabalhadores no âmbito do direito, algo
que não estava referendado pelo Código Civil.



A organização policial do Estado era regulamentada por Decreto nº 08, de 26 de outubro de
1891.

A oligarquia, ao solicitar o retorno de um tribunal arbitral obrigatório, em que se deliberaria o
destino do acusado, sem direito a recurso, pautava-se no Código Filipino que em seu Livro V,
previa a ausência de direito à defesa. Neste caso, o passado é bem-vindo quando respaldava os
anseios repressivos vigente na sociedade mato-grossense.

A sugestão por si só era um disparate jurídico que feria toda uma legislação, seria como aprovar
a constituição de um Estado paralelo.

Parecer de 08 de abril de 1918, anexado à Mensagem do Presidente do Estado, D. Francisco de
Aquino Correa à Assembleia Legislativa.
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Cabe ressaltar que a anuência da autoridade policial fortalecia o papel
coercitivo e aumentava o poder da oligarquia e caso tivessem conseguido o seu
intento, a oligarquia fecharia qualquer possibilidade de questionamento do
trabalhador, exercendo, ao mesmo tempo, o papel de “patrão” e de “estado”.
Na sociedade brasileira, a questão social, principalmente, quando
envolvia o trabalhador negro e mestiço era visto e tratado como um “caso de
polícia”. Não por acaso, o advento da República intensificou a atribuição da força
policial, na sociedade mato-grossense, como instrumento institucional do poder
repressivo, e este era acionado para excluir e reprimir, principalmente os corpos
considerados indolentes.
O certo é que, numa sociedade com poucos postos de trabalho, o fato
de integrar a força policial significava ocupar uma das poucas opções que o
trabalhador dispunha para fugir da miséria. Era uma tentativa de sobrevivência,
muitas vezes ineficaz, pois o Estado não reservava o orçamento necessário para
efetivar uma remuneração que garantisse as condições mínimas de vida. Aliás,
nem dos policiais, nem de qualquer outro funcionário público.
A oligarquia rural estava disposta a regular a relação de trabalho pelo
contrato formal desde que os termos do contrato firmado favorecessem o patrão39.
Ao consultar o governo do Estado, a oligarquia apenas queria legitimar, tornar de
direito, o que acontecia, na prática, no interior das usinas na Primeira República,
como será analisado nos próximos capítulos.
Outro fator aventado foi a possibilidade da cobrança de juros do
locador40, caso este devesse ao locatário41, ou por questão particular, quebrasse os
termos que foram acordados no contrato. A pretensão de cobrança de juros
extrapolava o que garantia o código civil e a competência do judiciário. A
oligarquia tentava, sem êxito, legalizar a “escravidão por dívida” em Mato




Ana Lugão Rios, ao pesquisar sobre a história das famílias negras no Pós-Abolição, analisou o
papel do "contrato" nas relações de trabalho das famílias negras e dos proprietários rurais,
principalmente os aspectos que envolviam os conflitos e os acordos que influenciavam na fixação
ou no rompimento do contrato. Conflito e acordo: a lógica dos contratos no meio rural. In. RIOS,
Ana Lugão. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no Pós-Abolição. (Orgs.) RIOS,
Ana Lugão& MATTOS, Hebe Maria. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 231-254.

Locador - camarada.

Locatário - patrão.
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Grosso, pois, de fato, não interessava a prisão do trabalhador, mas sim, o
pagamento da dívida através do trabalho compulsório.
Respaldado pela legislação vigente, a comissão esclareceu no parecer
a previsão do devedor responder por perdas e danos, mas cabia ao poder judiciário
o cumprimento da lei. Ao analisar as três sugestões, a comissão constatou que,
Pelas considerações que ficam expostas, somos de parecer: 1.º
que illegaes e inconstitucionaes são as medidas, cujo exame nos
foi commettido; 2.º que ao Governo do Estado
fallececompetencia para resolver as questões suscitadas entre
patrões e trabalhadores, pela inexecução dos contractos de
locação de serviços.
Dessa conclusão, entretanto, nao se infira que, em absoluto, não
devam as autoridades policiaes intervir nas relações entre
patrões e os seus trabalhadores.[...]42

Em referência à competência da autoridade policial, este deveria
utilizar de meios suasórios para intervir nas relações entre patrões e trabalhadores,
sem utilizar de meios coercitivos, a não ser para prevenir um crime, e na obtenção
da ordem e tranquilidade pública. De acordo com a legislação, o policial deveria
atender a uma reclamação contra o inadimplente e reunir provas contra o acusado
para, diante da lei, incorrer a penalidade conforme o artigo 399, do Código Penal.
Neste caso, o que estava em jogo era comprovar o delito de
vagabundagem, punido com a prisão. A comissão reforçou no documento que ao
constatar a vadiagem, o contraventor fosse encaminhado para a prisão, sendo
orientado no parecer a criação de colônias correcionais, para que neste espaço
disciplinar o corpo desviante se habituasse ao trabalho e à disciplina. Enfim, a
comissão concluiu no parecer que, “[.] Por estes meios se terá, dentro de algum
tempo, attendido ao clamores actuaes dos patrões, sem o emprego de medidas
illegaes e violentas43”.
O Presidente do Estado, D. Francisco de Aquino Corrêa, ao produzir e
respaldar o parecer e contrariar os interesses dos aliados políticos, selou de forma
definitiva as relações políticas de seu governo com a oligarquia rural44. Até então,



Parecer de 08 de abril de 1918, anexado à Mensagem do Presidente do Estado, D. Francisco de
Aquino Correa à Assembleia Legislativa.

Parecer de 08 de abril de 1918, anexado à Mensagem do Presidente do Estado, D. Francisco de
Aquino Correa à Assembleia Legislativa.

Com a manifestação pública do parecer, Dom Aquino contou com o apoio dos antigos aliados,
que permaneceram ao seu lado durante sua gestão.
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o estado era conivente com as práticas oligárquicas que oprimiam os
trabalhadores rurais, silenciando quanto à violência instituída pelos patrões.
Ao ser consultado formalmente, o Estado vê-se obrigado a analisar
quais as ações que eram ou não respaldadas pela legislação, apesar dos
governantes terem ciência que os atos ilegais eram realizados informalmente. Até
então, a oligarquia contava com a cumplicidade do Estado, acreditando, piamente,
que o que não era visto, não seria lembrado.
Talvez, a consulta prévia tenha sido um erro estratégico cometido
naquele momento político, pois os aliados políticos deveriam ter averiguado,
aguardado um pouco mais. A precipitação política custou caro à oligarquia rural
que não as suas pretensões atendidas, pelo contrário, travou uma luta inglória
contra um governo que não foi capaz de destituir.
O parecer foi produzido com brevidade, em resposta à consulta feita
em 1918, no entanto, não respaldou os intentos oligárquicos que almejavam
restringir qualquer direito do trabalhador rural.
Em poucos momentos políticos, há pistas tão evidentes nas fontes
documentais do posicionamento do governo quanto às questões que envolviam o
trabalho rural, ao ponto de reprovar oficialmente, as práticas abusivas que
permeavam a sociedade mato-grossense na Primeira República.
Em meio a um período republicano, que visava a implantação da
modernização do Estado, o trabalhador rural procurou a inserção na ordem social
e política estabelecida, ingressando em associações que o denominavam de
“operário”45. Na ordem econômica, a associação era um veículo valioso na
conquista de direitos que, embora não conseguisse abranger a maioria dos
trabalhadores, era uma forma de representatividade,uma opção, dentre as raras
opções.
Para o mundo do trabalho, o trabalhador rural era operário enquanto
filiado a uma associação ou partido político, contudo não era considerado um




De acordo, com Karl Marx, o termo "operário é uma invenção dos tempos modernos, tanto
quanto o próprio maquinário". In. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: uma
aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 19.
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operário46perante a legislação que só reconhecia os trabalhadores urbanos e/ou
que operassem uma máquina a motor.47 No cenário brasileiro era uma
ambiguidade ambulante, e por ser ambíguo, não possuía direitos, embora fosse a
força motriz de uma sociedade rural.
A questão racial foi tratada como um caso de polícia. Mesmo sendo
invisibilizada, não foi em vão que a oligarquia rural pretendeu fortalecer a
competência do policial nas relações trabalhistas. Neste contexto, o que
verificamos nas “sugestões dos patrões”,é justamente a tentativa de normatizar as
relações de trabalho adequadas aos seus interesses econômicos. Costa analisa o
papel da lei e da norma na sociedade brasileira,
[...] A regulação é o mecanismo de controle que estimula,
incentiva, diversifica, extrai, majora ou exalta
comportamentos e sentimentos até então inexistentes ou
imperceptíveis. Pela regulação os indivíduos são
adaptados à ordem do poder não apenas pela abolição das
condutas inaceitáveis, mas, sobretudo, pela produção de
novas características corporais, sentimentais e sociais48.
Mato Grosso espelha a tentativa de retomada dos privilégios,
reinterpretada segundo a ótica da hegemonia política que articulou uma nova
forma de utilizar a norma em seu favor, de modo a compensar as falhas na
legislação que prejudicavam os interesses dos patrões. Para estes, era evidente que
a legislação regulamentada não atendia as especificidades das relações de trabalho
existentes.
A oligarquia cobrava do Estado a legalização do que praticava no
interior da propriedade rural, tornando público o que vigorava no privado. A
confiança em alcançar os objetivos foi tão grande que não previram a



Considerando o Art. 3º, do Decreto nº 3724/1919 - "São considerados operários, para o effeito da
indemnização, todos os individuos, de qualquer sexo, maiores ou menores, uma vez que trabalhem
por conta de outrem nos seguintes serviços: construções, reparações e demolições de qualquer
natureza, como de predios, pontes, estradas de ferro e de rodagem, linhas de tramwayselectricos,
rêdes de esgotos, de illuminação, telefraphicas e telephonicas, bem como na conservação de todas
essas construcções; de transporte carga e descarga; e nos estabelecimentos industriaes e nos
trabalhos agricolas em que se empreguem motores inanimados."

BRASIL. Decreto nº 3724, de 15 de janeiro de 1919. Regula as obrigações resultantes dos
accidentes no trabalho. Ver. MUNAKATA, Kazumi. A legislação trabalhista no Brasil. São
Paulo: Brasiliense, 1981.

A higiene das famílias. In. COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e Norma familiar. 3ª ed., Rio
de Janeiro: Ed. Graal, 1989, p. 50.
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possibilidade de serem barrados, em seus intentos econômicos,pelo governo
eleito.
Apesar de desagradar a oligarquia rural em suas pretensões
econômicas ao emitir o parecer, o governo de Dom Aquino Corrêa atendeu, por
outro lado, aos anseios da elite mato-grossense quanto à construção de uma
identidade regional e uma memória eminentemente elitista.
Dom Aquino, ao aglutinar as forças políticas em prol da construção de
uma identidade regional, consegue atender parte dos anseios latentes da elite local,
– o de ser guardião da memória – selecionando os acontecimentos do passado,
determinando o discurso ideológico que prevaleceria, exaltando os nomes dos
heróis regionais e escolhendo os monumentos que registrariam essa história.
Não por acaso, Le Goff esclarece que a memória tem a função de
conservar certas informações do passado. E, ao concordar com o raciocínio do
autor, pondero o papel da elite intelectual na construção de uma história oficial, ao
restaurar os monumentos e edifícios antigos da cidade, pontos em que a história
dos antepassados pudesse ser exaltada. No ideal de reconstruir o passado, há a
exaltação de certas datas comemorativas e manifestações culturais, direcionandose assim, a memória de alguns fatos ocorridos em épocas remotas, “Os indivíduos
que compõem uma sociedade sentem quase sempre a necessidade de ter
antepassados; é esta uma das funções dos grandes homens. Os costumes e o gosto
artístico do passado são muitas vezes adotados pelos revolucionários.49”
Com a intenção de criar uma identidade coletiva, foram utilizados
diversos mecanismos para reforçar a consciência do povo sobre o passado, através
de eventos, comemorações, datas cívicas, inaugurações, festividades incentivadas
pelo governo, pela elite local e pela imprensa, que divulgaram as manifestações
culturais às classes sociais subalternas.
Em Mato Grosso foi implementada, pelo governo, a utilização da
memória como instrumento de manutenção da elite local, transformando fatos do
passado a favor do poder hegemônico para, assim,resgatá-los como instrumento
de identificação para a sociedade do presente.




LE GOFF, Jacques. História e Memória. 3ª ed., Campinas:Ed.UNICAMP, 1994.



22

Em consonância com o discurso nacional, Mato Grosso procurou
alinhar seus objetivos ao projeto de modernidade, possuindo forte influência do
Rio de Janeiro. Num primeiro momento, a elite intelectual defendeu a organização
do novo, principalmente, no que tange a organização dos espaços e pouco
elucidou quanto aos aspectos que seriam alterados em relação ao passado.
Rapidamente, a camada hegemônica mato-grossense definiu quais
pontos dos avanços defendidos pelo novo estavam dispostos a incorporar em suas
práticas políticas e quais pontos do que era considerado antigo estavam dispostos
a romper.
Ao revisitar o passado, segundo o cronista José de Mesquita50, a
modernidade tão desejada pelas autoridades e pela oligarquia, não fora alcançada
em Cuiabá e, em suas reflexões, elenca os acertos e os equívocos efetuados no
passado. Mesquita representa a visão preconceituosa de parte de uma
intelectualidade quanto às ações praticadas pela população negra na transição do
século XIX-XX51. O cronista silencia quanto às práticas abusivas dos patrões que
negavam usualmente o direito dos trabalhadores e apenas visibiliza os atos
desviantes, que segundo Mesquita, estava aliado à bebida e aos maus hábitos
praticados pelos pobres. Em seus escritos, o cronista não tece questionamentos
sobre as ações truculentas praticadas pela oligarquia local.
Para subsidiar as argumentações, Mesquita fortaleceu um discurso
preconceituoso pautado nas fontes oficiais em que o pobre é associado ao atraso e
responsabilizado por impedir a implantação do ideal de progresso e modernidade
almejado para Cuiabá, no século XIX.
Outro fator elencado pelo cronista é a miscigenação pautada na visão
52

eugenista

veiculada pelo país que reprovou as relações sociais e a formação

familiar entre descendentes de europeus e africanos e/ou indígenas. Tais
argumentos defendidos por Mesquita visavam desviar a atenção para os reais
fatores que influenciaram o atraso eemperraram o desenvolvimento pretendido




MESQUITA, José de. Gente e coisas de antanho. Cadernos Cuiabanos, 1978.

MESQUITA, José de. Gente e coisas de antanho. Cadernos Cuiabanos, 1978.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial na
Brasil 1870-1930. São Paulo:Companhia das Letras, 1993.
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pelas autoridades no início do século XX, para a região mato-grossense.53 O autor,
estrategicamente, silencia quanto à influência política exercida pela oligarquia,
escolhendo astutamente o que diz e o que não diz ao tratar da elite rural na história
mato-grossense.
Em relação às fontes oficiais, os Relatórios dos Presidentes de
Província/Estado expressam o anseio pela implementação do progresso na região,
“Mato Grosso ainda será o Éden dos brasileiros”54. Em raras mensagens do
governo foram registradas as atitudes abusivas e a omissão da oligarquia rural
para o desenvolvimento da região55.
Normalmente, o discurso dominante proferido pelas autoridades locais
defendia a tranquilidade pública e o progresso, priorizando a prosperidade
regional e os avanços político-econômicos no período republicano. O discurso,
"[...] preocupa-se com aquilo que poderia ou deveria ser a ordem das coisas, mais
do que com o seu estado real"56. Se tratasse do estado real, o Estado moderno
precisaria incluir, em vez de tentar excluir; e além da cidade, os investimentos
públicos seriam destinados às pessoas. No entanto, a exclusão social é
estabelecida por mecanismos capazes de acirrar a desigualdade racial
privilegiando e fortalecendo a hegemonia política dos detentores do poder57.
Em consonância com a política nacional, Mato Grosso implantou
mecanismos para estruturar uma nova organização dos espaços, seja no ambiente
urbano ou rural.58 Embora o século XIX tenha intensificado as pretensões das



Mesquita representa a mentalidade da intelectualidade regional que se alinhando com o restante
do território nacional, pretende avaliar o passado segundo o olhar da hegemonia dominante, e para
estes, o homem negro e/ou mestiço foi o responsável por dificultar os planos de inserir o progresso
e organizar os espaços, seja urbano ou rural.

Relatório do Exmº Sr. Dr. João José Pedrosa - Presidente da Província. APMT, Ano 1878.

Nas mensagens do General Caetano de Albuquerque e de Dom Aquino Corrêa percebe-se no
discurso uma solicitação de união do Estado para alcançar o desenvolvimento pretendido por
todos. Clama-se nas mensagens, por algo que não se vive no cotidiano.

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e criação cultural na Primeira
República. São Paulo: Brasiliense, 1983.

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ática,
1978. Em seus estudos, o autor analisa a herança da escravidão e sua influência no processo de
inserção social da população negra na sociedade brasileira.

Volpato avalia que no século XIX, em comparação aos grandes centros, Cuiabá foi cidade
pequena, estando dividida em duas freguesias urbanas: a freguesia da Sé e a freguesia de São
Gonçalo de Pedro II. A freguesia da Sé concentrava o núcleo central, o aparelho administrativo
composto por: igrejas, logradouros, a casa da Câmara que tinha a cadeia no andar térreo, o largo
do Palácio, situada em frente à residência dos Presidentes da Província e à sede do Governo
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autoridades de organização do espaço urbano, evidencio que o processo em si não
era novo, pois desde o período colonial foram empreendidas medidas para
organizar o espaço urbano em Cuiabá59. Entretanto, parte da norma se restringiu
ao papel, sendo colocada em prática uma ou outra postura que atendesse ao
interesse político vigente.
Na República, o Estado brasileiro buscou o fortalecimento do aparelho
administrativo, utilizando mecanismos para moldar a cidadania, de cima para
baixo, direcionado por grupos dominantes que cotidianamente minavam as
possibilidades de formação de uma cidadania negra pautada em justiça social e
democracia.
[...]Após a abolição, a liberdade e a cidadania eram
semelhantemente condicionadas pela desigualdade racial e de
classe que sobreviveu e evoluiu na ausência da escravidão. Os
brasileiros de descendência africana constituíam mais ou menos
a metade da população do país no século após a abolição, mas
representavam a maioria dos pobres e necessitados.[...]60

O período republicano não garantiu aos homens negros e mestiços que
a liberdade e a cidadania caminhassem juntas. Embora o discurso oficial
veiculado nos grandes centros, como também, em Mato Grosso, difundisse a ideia
de avanço social decorrente do Pós-Abolição. Tal fator, não refletiu em conquista
de direitos sociais, nem tampouco consolidou um avanço para o fortalecimento da
cidadania negra.
No período imperial, o discurso de Joaquim Nabuco, às vésperas da
Abolição, desnuda uma realidade vigente na sociedade brasileira, em que apenas

Provincial, havia também, o Correio, o Comando das Armas e o Prédio da Tesouraria. A freguesia
de São Gonçalo de Pedro II - o porto. Nos arredores da cidade faziam parte do núcleo central: a
mandioca, o baú, o lavapés e o mundéo e, faziam parte dos distritos mais distantes - o Barbado, o
Coxipó e São Gonçalo Velho. Cuiabá contava com as freguesias rurais: Nossa Senhora da Guia,
Santo Antônio do Rio Baixo, Nossa Senhora do Livramento e Santana da Chapada dos Guimarães.
VOLPATO, Luiza Rios Ricci. Cativos do Sertão: vida cotidiana e escravidão em Cuiabá em
1850-1888. São Paulo:Editora Marco Zero, Cuiabá:Ed. UFMT, 1993.

O historiador Carlos A. Rosa analisou o processo de organização do espaço urbano na América
Portuguesa, nesta parte mais central da América do Sul, que possuía o propósito de consolidar a
ocupação portuguesa na América, ao reivindicar o espaço e estabelecer núcleos de povoamento,
reconhecidos pelos tratados territoriais assinados pela Coroa Portuguesa e Espanhola. ROSA,
Carlos Alberto. A Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá (vida urbana em Mato Grosso no
século XVIII:1722 -1808). São Paulo: TD, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, 1996.

ALBERTO, Paulina L.. Termos de inclusão: intelectuais negros brasileiros no século XX.trad:
Elizabeth de Avelar Solano Martins. Campinas: Ed.Unicamp, 2017, p. 15.
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uma parcela privilegiada da sociedade era reconhecida como representante da
cidadania. O orador discursa que, "[...] A escravidão não consentiu que nos
organizássemos e sem povo as instituições não tem raízes, a opinião não tem
apoio, a sociedade não tem alicerce.[...]"61.
Para Nabuco, o significado da palavra"povo" era incipiente e inócua,
sendo utilizada nos discursos oficiais para legitimar a hegemonia política
estabelecida por gerações, sem a mínima intenção de flexibilizar as regras do jogo
político no país. O discurso de Nabuco denuncia a segregação social imposta pela
camada dominante às camadas marginalizadas, silenciando quanto aos
mecanismos de burla utilizados para construir um destino diverso do que fora
projetado pela hegemonia econômica.62 A sociedade imperial retratada por
Nabuco criou mecanismos políticos para enrijecer a formação social e controlar a
ordem e a mobilidade da população negra.
Mattos analisa que na Constituição de 1824 a palavra "povo" foi
designada aos brancos livres, com posses, que votavam. Este estratagema limitava
o número de eleitores e invisibilizava os direitos de segmentos sociais
marginalizados na sociedade brasileira. Em relação à garantia dos direitos
individuais, a lei existia para proteger a "boa sociedade"63. Como salienta José
Murilo de Carvalho64, a Abolição significou para a monarquia uma forma de
preservar a ordem pública, ameaçada pelas fugas e pela necessidade econômica de
atrair a mão de obra livre para as regiões cafeeiras. O Pós-Abolição não garantiu à




NABUCO, Joaquim. Discursos de Joaquim Nabuco no Theatro Santa Isabel, 26 de outubro de
1885, p. 31. Deccenário de Castro Alves. Nabuco evidencia a resistência da sociedade brasileira
em legitimar a cidadania negra, justamente da população que havia sido privada da liberdade,
como também de considerar a luta pela liberdade empreendida no período imperial. A reflexão
citada acima evidencia os entraves encontrados pela população negra para assegurar e acessar o
mercado de trabalho e estruturar sua cidadania.

As formas de resistência praticadas por negros e mestiços na história brasileira, mesmo sofrendo
ataques diretos a qualquer tentativa de consolidação de direitos são silenciados por Nabuco. Ao
optar por esta estratégia discursiva, Nabuco demoniza a hegemonia política vigente por oprimir os
segmentos sociais.

Para ser considerado cidadão na boa sociedade era necessário ter nacionalidade brasileira e
liberdade, eis a regra que separava o escravo, do homem branco: a liberdade. Embora muitos
escravos negros tivessem nascido em solo africano, os que tinham nascido em solo brasileiro não
eram considerados integrantes da mesma. MATTOS, Ilmar R. de. O Império da boa sociedade: a
consolidação do Estado imperial brasileiro. São Paulo:Atual, 1991.

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 2ª
ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 24-5.
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população negra sua inserção à boa sociedade, nem aos homens e mulheres negros
que haviam conseguido a liberdade antes do 13 de maio.
No intuito de marginalizar, o Estado incorporou novos parâmetros
para manter a desigualdade social: como ser uma pessoa letrada, sabendo ler e
escrever. Neste contexto, os alfabetizados possuíam uma distinção social, em uma
sociedade composta em sua maioria por analfabetos. Outro fator era possuir
posses, seja no ambiente urbano e, principalmente, no rural.65
Para a Primeira República, a participação popular era ressaltada nos
discursos oficiais, mas não era incentivada pelo Estado republicano que
conservava a desigualdade social, ao restringir o acesso à educação e a
oportunidade de trabalho remunerado.
No Brasil, a cidadania foi adaptada de forma a respaldar a hierarquia
social, privilegiando parte da sociedade pautada em valores europeus, seja pelo
poder econômico, político ou social. O fato de uma pessoa deter posses, ocupar
um cargo político ou ter acesso à educação eram quesitos necessários para integrar
a "boa sociedade"; por este motivo, era imprescindível para a camada dominante
restringir o acesso das pessoas negras e mestiças ao status quo vigente.
A modernidade traz consigo o desafio de definir– O que é ser livre no
Brasil? O que é ser negro livre em Mato Grosso? Como responder tal questão, se a
cor negra é invisibilizada nos documentos oficiais?
Para Foucault66, modernidade e liberdade não caminham juntas. O
Estado moderno não estruturou as bases para a formação de um novo homem,
apenas construiu facetas da vida moderna, voltada à industrialização, à
urbanização, ao desenvolvimento de mercados e à formação da elite. Mesquita
também reproduz em seu discurso a ideia de modernidade e o quanto sua
implantação beneficiaria a região, no entanto sua idealização apenas serviu aos
propósitos da oligarquia para respaldar suas pretensões econômicas. Na realidade,
a vida moderna apenas foi uma forma sofisticada de ilusão.




CARVALHO,José Murilo. Modernização frustrada: a política de terras no Império. Revista
Brasileira de História. São Paulo, n. 1, v. 1, p. 39-57, mar. 1981.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 7ª ed., Petropólis: Vozes, 1989.
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As pessoas de cor negra, de corpo negro, de jeito negro eram
rejeitadas na sociedade brasileira67, para o Estado republicano elas eram a
lembrança viva de um passado que a camada dominante preferia silenciar. Um
passado em que os fins, justificavam os meios, subsidiado por um discurso
ideológico que defendia avidamente suas posições. Se ascendessem, colocariam
por terra todos os discursos de segregação e argumentos científicos estruturados e
difundidos durante séculos no país.
A linha diferencial não poderia ser transposta pelos marginalizados, e
não por acaso, os espaços sociais foram delimitados para proteger os interesses de
pessoas pertencentes à boa sociedade, seja no período imperial, quanto na
Primeira República. A sociedade brasileira era influenciada e direcionada pela
oligarquia rural que detinha a hegemonia política e econômica do país, e tal qual a
realidade nacional, Mato Grosso também era direcionado segundo os pressupostos
econômicos da elite rural.
Cabe salientar que, na Primeira República, um pequeno grupo de
letrados, composto por uma intelectualidade incipiente era a favor de garantir a
liberdade, a igualdade e a participação popular. Contudo, mesmo no interior dessa
intelectualidade em formaçãohavia divergências políticas quanto às estratégias
mais adequadas para estruturar as bases necessárias para a construção da
cidadania tão almejada, principalmente, os que eram influenciados pelo modelo
positivista que, entre outros pontos, propunha a separação do Estado e da Igreja
Católica.
No caso de Mato Grosso, tal proposta de separação do Estado e da
religião foi combatida de forma veemente pelo grupo religioso68 que defendia
justamente a continuidade da união da Igreja e do Estado.69 O impasse sobre a
questão foi amplamente divulgado por dois jornais em Mato Grosso, o jornal



Fanon analisa como o discurso da alteridade constrói o imaginário sobre o outro, no caso, o
negro, com a intenção de destituí-lo do espaço que ocupa na sociedade africana, como se
precisasse da aprovação do europeu para existir. Ver: A experiência vivida do negro. In. Fanon,
Frantz. Pele negra, máscaras brancas; (trad.) Renato da Silveira . Salvador: EDUFBA, 2008.

Entre os intelectuais mato-grossenses que defenderam a permanência da união da Igreja e do
Estado constam Feliciano G. de Barros e Francisco A. Muniz.

SOUSA, Sandra Miria Figueiredo. Entre tipos, tintas e prensas a história que se fez impressa:
considerações sobre o periódico livre-pensador "A Reacção" (1909-1914). TM, Cuiabá:UFMT,
2019.
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católico A Cruz e, o jornal dirigido por livres pensadores, A Reacção.70 Durante o
tempo de sua vigência, o jornal A Reacção questionou o papel exercido pelo
catolicismo na sociedade brasileira, pautado em um discurso anticlerical que
representava uma vertente do regime republicano que defendia a existência de um
Estado laico.
Como analisa a historiadora Sandra Miria F. Sousa, a Liga dos Livrespensadores Cuiabanos não foram os primeiros a inaugurarem o discurso
anticlerical, nem tampouco, A Reacção foi o primeiro periódico a questionar a
influência da Igreja Católica no estado brasileiro. Contudo, o periódico
protagonizou as críticas mais incisivas e conclamou a participação popular nos
debates públicos. Com estas ações, os livres-pensadores conseguiram movimentar
as praças e ruas da Capital e promover uma breve reflexão sobre a presença da
religião para a constituição da modernidade, questionando a ambiguidade presente
nos discursos oficiais que exaltavam o novo e criticavam o antigo, embora o
desapego ao passado não fosse efetivado.71
Ao analisar os jornais na primeira fase do período republicano,
percebo que a disputa simbólica foi pertinente ao desafiar a Igreja Católica a
demonstrar qual era o papel de relevância que o catolicismo estava disposto a
protagonizar na Primeira República. Neste aspecto, o jornal católico A Cruz foi
importante veículo de informação que movimentou o imaginário da sociedade
mato-grossense e conseguiu, em momentos distintos, angariar opositores às
causas religiosas defendidas em seus artigos.
Até a década de 20,fase em que estava à frente do periódico, o Frei
Ambrósio Daydé protagonizou a voz que denunciou nos artigos as injustiças
sociais e as afrontas cometidas contra o catolicismo na região.72 Em muitos
momentos políticos foi alvo de críticas e perseguições por veicular as



Estes jornais acirraram o debate de forma visceral na região, dividindo as opiniões da sociedade
mato-grossense sobre o caso, pois além da separação entre o Estado e a religião, o jornal A
Reacção defendia um Estado laico, sem a existência da religião no país. SOUSA, Sandra Miria
Figueiredo. Entre tipos, tintas e prensas a história que se fez impressa: considerações sobre o
periódico livre-pensador "A Reacção" (1909-1914). TM, Cuiabá:UFMT, 2019.

Devido à militância anticlerical empreendida em Mato Grosso angariou forte oposição aos
ideais, não conseguindo resistir às investidas, encerrando as atividades em 1914.

O frei Daydé não foi considerado um religioso que promoveu a conciliação, nem tampouco seus
colaboradores como Francisco Antunes Muniz e Feliciano Galdino de Barros, mas conseguiram
combater avidamente o anticlericalismo que se disseminava na região.
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arbitrariedades praticadas pelo coronelismo nas relações de trabalho, como
veremos mais adiante.
Em contradição às aspirações republicanas, o país vivenciou uma
dicotomia em relação às questões raciais: embora o discurso propagasse um novo
período na história do país, em que a cidadania e a democracia seriam pilares da
sociedade; na prática a população negra vivia a discriminação racial presente na
mentalidade nacional, subsidiada pela teoria eugenista73 que associava o negro ao
estigma da barbárie e ao atraso.
Não por acaso, a Constituição Federal de 1891 definiu a quem seria
destinado a cidadania no país, estabelecendo as bases para a segregação social.
Neste contexto político, a população negra e seus descendentes tornaram-se
invisíveis para a nação, mas visíveis para os agentes do poder que detinham a
função de normatizar os corpos indolentes.
Nos documentos oficiais, a cor negra não é mais um fator a ser
informado, ao raiar da república, sua identidade é negada. Destituído de sua cor, o
negro é marginalizado quanto a sua origem. Ao ser silenciado o seu passado, e ser
negado sua cultura e a religião de matriz africana, não é reconhecido em seu
presente e tampouco, faz parte dos investimentos e dos projetos políticos
arquitetados para o futuro.
As autoridades locais negavam os hábitos e os costumes das camadas
marginalizadas, estendendo suas pretensões ao homem do campo. A norma
objetivou a regulamentação do espaço urbano, símbolo da modernidade,
estendendo a regularização ao ambiente rural, visando o controle de todos os
espaços e corpos.
O objetivo da hegemonia política foi conseguir que, aos poucos, a
própria sociedade cobrasse o cumprimento das leis e a aplicação de castigos aos
pretensos criminosos que desrespeitassem as determinações previstas pela
norma.74



SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial na
Brasil 1870-1930. São Paulo:Companhia das Letras, 1993.

Os que não eram mais aptos a conviverem em sociedade deveriam ser restringidos a um espaço
isolado: a prisão, em que ficariam privados da liberdade e nesse local sofreriam a punição
necessária ficando isolados das pessoas boas por causa dos crimes cometidos. Os turbulentos
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Para Foucault, a cidade imaginária descrita nos discursos oficiais
deveria transformar-se na cidade ideal. Nesse caso, a construção da cidade
aconteceria através de representações que fariam a população acreditar que os
propósitos de prosperidade e de uma nova sociedade estariam sendo alcançados.
Desde que a cidade fosse normatizada e estruturasse as bases necessárias para a
implantação do desenvolvimento econômico, os agentes públicos poderiam
exercer sua autoridade e em alguns casos extrapolá-la75.
Na busca pela implementação do progresso, as autoridades
continuaram a invisibilizar os abusos cometidos pelos agentes, sobretudo, o
policial. Na Primeira República, os documentos oficiais não evidenciam a cor das
pessoas, mas este critério racial continua a ser o fator a ser levado em conta para o
aparelho repressivo.
O discurso político construiu as bases para alicerçar os atos
coercitivos praticados contra os menos favorecidos, institucionalizando a
violência. Tal discurso de culto à violência à medida que foi sendo absorvido e
respaldado pela sociedade brasileira estimulou uma mentalidade propícia à
cultura da indiferença76existente durante a vigência da escravidão no país, mas
que, permaneceu no Pós-Abolição.
O perigo do culto à indiferença é o fato de tornar normal o que é
anormal, ou seja, o uso da violência contra aqueles que buscam seus direitos em
uma sociedade que visa marginalizá-los. E de tratar como inimigo, como uma
anomalia aquele que não aderisse ao sistema imposto pelo estado repressivo.
Não por acaso, a narrativa empregada nos artigos de jornais visaram
romper e tornar público o que a sociedade só sabia por meias verdades. Por
conveniência, tratava como natural, como normal; o que de fato era anormal. Parte
da intelectualidade visou inverter a ordem das coisas ao questionar e denunciar o
que a hegemonia econômica tentava tão habilmente institucionalizar por meio da
violência.

regressariam à sociedade apenas quando se tornassem aptos ao convívio social, ou seja, voltariam
apenas quando não causassem mais nenhum transtorno à sociedade.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 7ª ed., Petrópolis: Vozes, 1989.

COSTA, Jurandir Freire. O ponto de vista do outro: figuras da ética na ficção de Graham
Greene e Phillip K. Dick. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
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O código, a norma, a cidade
Na segunda metade do século XIX, Cuiabá intensificava seu projeto
de higienização ordenando o espaço urbano e estabelecendo padrões de
comportamento para a população, com a intenção de impor os valores burgueses
imitados da Europa, segundo os padrões morais de decência e ordem.77
Instituído desde o período colonial, a organização do espaço urbano
foi delineada pelo Código de Posturas, e por sua vez, o código foi criado com o
intuito de gerir todos os espaços e delimitar as ações legais e ilegais no ambiente
urbano/rural. Estes espaços deveriam se subordinar ao código existente, "[...] Ao
fixar a norma, o Código designa ao mesmo tempo os desviantes"78. Segundo as
autoridades, o Código de Posturas contaria com normas que defenderiam a
propriedade e direcionariam a população ao trabalho. Caso necessário, puniria os
contraventores com multas e penas transformando a sociedade em normativa e
disciplinar.
Ao tentar intensificar a implantação da ação normativa, a cidade
planeja e esquadrinha os espaços existentes com o urbanismo, mas não deixa de
normatizar o ambiente rural, principalmente as transações comerciais envolvendo
os gêneros alimentícios. Para estruturar o modelo civilizatório, os agentes
públicos são acionados para concretizarem as aspirações de modernidade, nesse
caso: o jurista, o médico e o policial79.
Na sociedade brasileira, a questão racial foi tratada como um caso de
polícia, atendendo aos ditames de uma legislação discriminadora que punia e
marginalizava em vez de integrar. O espaço estaria sujeito ao arbítrio do poder,
que se faria presente nos momentos em que as leis geradas não fossem cumpridas.




No Brasil, o poder administrativo representava os braços do poder político, mantendo a ordem e
difundindo os valores civilizatórios, que se efetivavam com a adoção de meios coercitivos. No
Império, os agentes públicos deveriam ser os olhos do Imperador, na República continuavam a
exercer o papel de manter a unidade de poder, fator que tornava possível o propósito de progresso
tão almejado na Primeira República. Ver: MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. Rio
de Janeiro:Access, 1994.

PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de
Janeiro:Paz e Terra, 1988, p. 254.

ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de
Janeiro (1808 -1822). Petrópolis: Vozes, 1988.
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Nesse contexto, a presença do agente de segurança, o policial, adquire uma
importância diferenciada na sociedade.
Com a aplicação da norma, a cidade disciplinar molda o indivíduo e o
corpo social, principalmente o turbulento80, que é considerado um indivíduo
perigoso à cidade, é contra ele que a cidade disciplinar demonstra sua força e sua
preocupação, por ser considerado o corpo desviante.
Todo o aparato administrativo implantado com o Código de Posturas
visa conter qualquer ato contrário à ordem estabelecida81. Foucault analisa que,
"[.] Encontrar para o crime o castigo que convém é encontrar a desvantagem cuja
ideia seja tal que se torne definitivamente sem atração a ideia de um delito"82.
A punição aos que não seguiam a lei deveria ser respaldada pela
população como uma ação válida, como também, no caso da aplicação da multa,
da prisão ou do castigo corporal, mesmo no Pós-Abolição. As fontes documentais
revelam que para as autoridades, punir foi mais importante que vigiar, bastava a
suspeita para subsidiar as ações repressivas pelo estado.
No país, a "norma" não serviu para igualar as relações humanas, mas
sim, delimitar os espaços e vigiar as pessoas, os corpos, conforme o período
histórico serviu para atender o interesse político imposto por quem detinha o
poder. A formação de Mato Grosso esteve alinhada aos ditames estabelecidos à
realidade brasileira, "o código" foi introduzido para normatizar o espaço e as
pessoas. A cidade foi moldada com o respaldo da norma e vigiada pelos agentes
públicos designados pelo Estado.83

Segundo Thompson, em sua obra A formação da classe operária inglesa, a palavra turbulência
durante os fins do século XVIII assumia duas designações diferentes: “a de uma ação direta
popular mais ou menos espontânea, e a da utilização deliberada da multidão como instrumento de
pressão, por pessoas "acima” ou à parte da multidão”. No século XIX, uma pessoa turbulenta
significava uma pessoa que contrariava a ordem vigente de forma individual ou coletiva. Por não
cumprir o Código de Posturas vigentes, causava algazarras e brigas pela cidade, o que contraria o
direcionamento organizado pelas autoridades. Neste caso, eram incluídos todos os indivíduos,
inclusive os trabalhadores rurais que transitavam pelo espaço urbano. THOMPSON, E. P. A
formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade.Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1987.

O agente policial precisava vigiar os espaços e cuidar para o cumprimento da lei. Com o intuito
da cidade se transformar de acordo com os padrões estabelecidos pelas autoridades vigentes.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão.Petrópolis:Vozes, 1987, p. 94.

O Código de Posturas é introduzido em Mato Grosso, desde o período colonial com a vinda das
autoridades portuguesas, no entanto, o trabalho irá analisar os códigos de posturas aprovados na
transição Imperío-República na região. Em que o período imperial teve a pretensão de controlar a
ordem pública e o republicano de civilizar as pessoas.
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No caso de Cuiabá, duas posturas municipais foram aprovadas pela
Câmara Municipal no período imperial. Em 1831,foi aprovada as Posturas
Policiais da Câmara Municipal de Cuiabá84 e apenas em 1881 seria aprovada
uma nova postura na cidade.85
Na Primeira República, dois códigos de posturas foram aprovados,
vigorando em 1893, o Código de Posturas da Câmara Municipal da cidade de
Cuiabá86, sendo anos depois aprovado um novo código em 1922, o Código de
Posturas da Câmara Municipal de Cuiabá87, sendo que este código em especial,
vigorou por cinco décadas.
Algumas questões são convergentes nas posturas, no que se refere à
manutenção da ordem pública sendo registrados desde 1831 dois artigos
referentes aos loucos e embriagados. Estes eram recolhidos à prisão pelo Juiz de
Paz, sem previsão de soltura, e neste caso cabia à autoridade definir quando
estariam aptos a serem reintegrados à sociedade mato-grossense. Em 1831, a
prisão servia como espaço de correção para os comportamentos criminosos,
classificados como crimes policiais que atentavam contra a moral e os bons
costumes. O código de 1881 continuou a preocupar-se com as consequências
ocasionadas pelo excesso na conduta humana, como vozerias e ofensas à
moralidade pública.
No código de 1893, foi estabelecido que aqueles que não seguissem a
norma ficariam sujeitos à multa, mas, em outros casos, a legislação acionava a
autoridade policial, como consta na normativa, "[...] Art. 126. Toda a pêssoa de
qualquer sexo ou idade que for encontrada sem occupação e em estado de
vagabundagem será mandada apresentar a autoridade policial competente para
assignar o termo de que trata o codigo do processo. [...]88."



Posturas Policiais da Câmara Municipal de Cuyabá. 1831. O código de 1831 evidenciava que a
normatização dos espaços e dos corpos era uma questão de polícia.

No Império, a Postura Policial visava normatizar as ações da polícia e sobre quem as leis
deveriam vigorar.

Câmara Municipal de Cuyabá. Resolução Nº 03. Código de Posturas da Câmara Municipal da
cidade de Cuyabá. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. 1893.

Código de Posturas. Resolução nº210, de 22 de janeiro de 1922. Cuiabá: Typographia Official,
Câmara Municipal de Cuiabá, 1922.
Art. 126, Título 12. Código de posturas da Camara municipal da cidade de Cuyabá. In. Câmara
Municipal de Cuyabá, Resolução n. 3, de 26 de setembro de 1893. Cuiabá, Gazeta Official do
Estado de Matto-Grosso,Anno 04, nº 487-9.
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Ao comparecer perante a autoridade policial, a norma estabelecia ao
suposto "vagabundo" a assinatura de um termo de ciência atendendo aos rigores
da lei, mas, caso permanecesse na mesma condição – sem ocupação e/ou sem
trabalho fixo por muito tempo, estes seriam direcionados pelas autoridades
policiais para uma ocupação, no caso para as usinas.
Na sociedade disciplinar, a prisão representa a perda da liberdade e a
usina representava a continuidade da privação de direitos, e muitas vezes, às
pessoas presas não eram asseguradas as garantias previstas em lei. Até porque, o
ato em si era ilegal.
Gastão Pompéu de Campos89 ao descrever o cotidiano da usina
Conceição narra,
[..] Naquela ocasião a polícia aqui, [...] fazia das usinas casa de
correição, aquilo era casa de correição de pessoas, de
vagabundos, de ladrões aqui de Cuiabá e essas pessoas só
davam mau exemplo lá dentro do estabelecimento, não é? Aos
trabalhadores nossos, para a gente nossa então esse pessoal
assim que a polícia mandava não tinha o que fazer com essa
gente, cadeia cheia, então mandava [...] quando assusta chegava
lá, polícia lá levando 3, 4 trabalhadores [...] Eles aconselhava o
pessoal ali a demandar, não trabalhar porque eram vagabundos
né [...] Nós éramos obrigados a receber aquele pessoal ali[...].90

A reclusão era a pena aplicada às pessoas que eram acusadas de
vadiagem, no entanto, o governo não dispunha de espaço e nem verba para mantêlos por muito tempo na cadeia. O agente policial, ao prender uma pessoa sob a
acusação de vadiagem, criava um suposto subterfúgio jurídico para obter mão de
obra para as usinas.
No âmbito da legislação vigente, o fato do preso ficar na usina para
pagar por um suposto delito era na realidade uma ilegalidade que contava com a
cumplicidade do estado, mas sem nenhum respaldo jurídico, pois a usina não
poderia ser a extensão da cadeia pública.
A usina representava o espaço da danação para o trabalhador acusado
de vadiagem que se via obrigado ao trabalho compulsório, sem registro e sem
direitos na relação de trabalho. A mentalidade predominante entre a oligarquia

Gastão Pompéu de Campos administrou a Usina Conceição, localizada em Santo Antônio do Rio
Abaixo de 1928-1948.
Entrevista concedida por Gastão Pompéu de Campos, na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
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rural na Primeira República não é muito diferente do período imperial91, o
trabalhador que fosse preso era expropriado da possibilidade de negociação, não
sendo permitido questionar quanto à morada, à remuneração, nem tampouco sobre
as condições de trabalho que lhe eram impostas. Os trabalhadores rurais não
sabiam quando ou se teriam direito à liberdade futuramente, sendo seus destinos
traçados pelos patrões, que por sua vez, contavam com a anuência do Estado.
Em contrapartida, os trabalhadores livres que estavam nas usinas por
livre escolha, não recebiam nenhuma regalia, pois as condições de trabalho não
eram muito diferentes, como esclarece Gastão de Campos sobre o contrato de
trabalho. Para os patrões, os trabalhadores livres eram vistos como pessoas mais
inclinadas ao trabalho, mas na prática não detinham nenhuma vantagem perante
os demais92.
Outro ponto relatado por Gastão de Campos é sobre o contrato,
[...] Não havia contrato [...] Eles tinham mensalidade, os
operários da fabricação nas usinas, eles tinham mensalidade
ganhavam mais que os trabalhadores de roça, de lavoura,
ganhavam mais e no período da entressafra também era a
mesma coisa... porque eles faziam reparos nas máquinas,
limpeza [...] verbal, não havia contrato [...] Nada, nunca
houve[...]93

Normalmente, o acordo era firmado verbalmente, não sendo assinado
um contrato escrito que regulasse a transação de trabalho entre patrão e
trabalhador, em contrapartida o estado não regulava nem fiscalizava a situação
ilegal dos trabalhadores rurais nas propriedades. Na prática, o patrão detinha toda
a autonomia sobre o trabalhador rural que ficava à mercê de seu jugo, sendo
cobrado por tarefas não acordadas e explorado acima das suas forças físicas nas
usinas.



O que distingue o período imperial do republicano é que no primeiro predominava o trabalho
escravo, em que a população negra foi obrigada a realizar o trabalho compulsório, sem possuir
direitos na sociedade brasileira. Na república, vigorava o trabalho livre, em que o trabalhador
possuía o direito de exercer a cidadania negra. Na Primeira República, o coronel torna-se
contraventor ao empregar mecanismos para perpetuar o trabalho compulsório.

A falta de valorização do trabalhador rural é registrada por Walter Fraga no Recôncavo Baiano
na Primeira República. FRAGA FILHO, Walter. Porque não eram escravos: trabalhadores rurais
no Recôncavo Bahiano no Pós-Abolição (1888-1930). In. RIBEIRO, Gladyz Sabina. Escravidão e
cultura afro-brasileira: temas e problemas em torno da obra de Robert Slenes. RIBEIRO, Gladyz
Sabina... [et al.]. Campinas: Ed.Unicamp, 2016, p. 343-367.

Entrevista concedida por Gastão Pompéu de Campos, na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
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Neste caso, para as autoridades locais, o "turbulento" e o "vagabundo"
adquirem o mesmo significado, pois são considerados os responsáveis pelo atraso
e pela manutenção da desordem na cidade. A maioria dos artigos publicados nos
jornais locais disseminavam as representações expressas na Primeira República,
em consonância com o discurso empregado pelas autoridades e pela
intelectualidade sobre a questão. Não por acaso, a questão permeia os discursos
oficiais, os processos crimes, os artigos de jornais e as entrevistas concedidas
sobre o período.
Uma questão importante a ser abordada é que na sociedade
republicana, o trabalhador rural e o suposto vagabundo recebem o mesmo
tratamento nas usinas, embora o discurso tente diferenciá-los e criar a ilusão de
valorização e reconhecimento do primeiro, em detrimento do segundo, contudo na
prática não havia distinção.
Como as relações trabalhistas não melhoraram no período
republicano, cada vez mais os jornais debatiam sobre as questões políticas e as
relações de trabalho, retratando de forma pujante o tratamento dispensado aos
trabalhadores. O Estado passa a entender que além dos corpos, o código precisa
normatizar as palavras impressas, que são veiculadas pelos jornais locais em Mato
Grosso.
Leônidas Pereira Mendes94 argumenta que o código de posturas de
1922 teve o propósito de abranger todos os aspectos da cidade,
[.] as modificações, cujo objetivo era atualizar a situação de
administração municipal, né. Esse, esse meu trabalho, esse
código de postura abrangia tudo, serviços públicos, construções
civis, rodovias, viu? E melhoramentos das vias públicas, tudo,
tudo, tudo[.] Tudo que podia ter numa cidade foi objetivo desta
Resolução.[.]95

Com o propósito de consolidar a urbanização da Capital, Leônidas P.
Mendes tornou-se vereador, com o intuito de propor e aprovar o novo código de



Leônidas Pereira Mendes foi Engenheiro Civil e político local. Segundo entrevista, elegeu-se
vereador, juntamente com Philogôneo Correa para proporem na Câmara um novo Código de
Posturas para Cuiabá, sendo aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá, a Resolução nº 210, de
22 de janeiro de 1922. Entrevista concedida por Leônidas Pereira Mendes, na década de 1980. In.
MORGADO; DOURADO (2019).

Entrevista concedida por Leônidas Pereira Mendes, na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
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posturas. Tendo como modelo, os outros códigos vigentes nas capitais do país,
adaptou a norma para a realidade local e prezou em atender os aspectos que
tornassem viáveis a organização do espaço público, o regulamento teve o cuidado
de manter as normas que tratavam das questões relacionadas ao rural.
Dentre as inovações do novo código, tratou da imprensa como se fosse
um perigo inerente, capaz de ameaçar a segurança do estado, enquadrando-o como
um crime público96. Sob esta perspectiva, o que é escrito e publicado no ambiente
urbano é transformado em perigo público pelo Código de Posturas de 1922, que
regula a ação e a responsabilidade da imprensa e seus proprietários quanto às
publicações veiculadas pelo meio de comunicação,
Art. 215. - Os proprietarios ou redactores de jornaes, revistas e
publicações de qualquer natureza deverão em livro especial da
Intendencia, assignar termo de responsabilidade, sob pena de
30$000 de multa, de cada vez que fôr publicada uma edição até
que seja cumprida a formalidade deste artigo97.

A intenção de restringir e cobrar a responsabilidade pelas publicações
da intelectualidade teve como objetivo vigiar e moldar o que seria escrito, o que
seria disseminado no espaço urbano. O Estado procurou direcionar o pensamento,
controlar o discurso imbuído nos artigos, que a princípio respeitaria a liberdade de
expressão, desde que endossada pelas autoridades competentes.
No Código de Posturas de 1922, vigorou a normatização do que era
escrito na sociedade moderna. Nesse contexto, a figura do Intendente adquire um
novo status, o de censor, cabendo a ele a tarefa de repreender e multar os artigos
que eram considerados sediciosos e inadequados para circularem no espaço
urbano. Em 1928, Agrícola Paes de Barros responde à Portaria 114 e publica no
jornal A Plebe, o teor do documento encaminhado às autoridades competentes,
[...] Declaro para todos os efeitos que o jornal "A Plebe" foi
fundada por Agricola Paes de Barros e em consideração a um
pedido particular do Dr. Mario Corrêa, passei a direção do
referido jornal a um "sindicato" composto por dez operários.



"Eram considerados crimes públicos, por exemplo, a conspiração, a rebelião, a sedição, a
insurreição, a resistência, o suborno, a falsidade, o perjúrio, o peculato, a moeda falsa e o
contrabando". Uma polícia reduzida a casco. In. MACHADO FILHO, Oswaldo. Ilegalismos e
jogos de poder: um crime célebre em Cuiabá (1972), suas verdades jurídicas e outras histórias
policiais. 1ªed., Cuiabá: Carlini&Caniato;EdUFMT, 2006, p. 212.

Código de posturas. Resolução nº210, de 22 de janeiro de 1922. Cuiabá: TypographiaOfficial,
Câmara Municipal de Cuiabá, 1922.
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Pretendendo abandonar todo e qualquer emprego publico, por
não querer sujeitar-me a pensar pelo cerebro de outros, rezolvi
reassumir novamente a direção da "A Plebe", que sairà do
proximo numero em diante, sob minha inteira responsabilidade.
Pretendo por esse motivo ir amanhã á policia para regularizar a
situação do mesmo jornal.[...]98

Na década de 20, a imprensa passa a ser vista e tratada como um
possível veículo de turbulência na cidade normatizada. Quem escreve é
considerado um pretenso criminoso,apesar de a legislação garantira liberdade de
expressão, esta somente é aceita quando questiona o grupo político que não faz
parte da base do governo. No caso do jornal A Plebe, Agrícola Paes de Barros
denuncia que teve o requerimento retido pela polícia por 15 dias, depois as
autoridades tentaram impedir a circulação do referido jornal sob a alegação de que
o diretor era louco e, por fim, emitiram um atestado alegando: “esteve detido na
policia, por dois dias, por estar envolvido em um movimento revolucionario, que
tinha por fim depor as autoridades...”[.], quando enfim as alegações findaram, o
jornal pode retornar a circular em Cuiabá.
Se antes era o vagabundo, o embriagado ou louco que precisavam
assinar um termo perante uma autoridade policial, a partir de 1922, era o
proprietário do jornal ou o redator que precisavam comparecer diante a autoridade
competente para serem enquadrados.
Em Mato Grosso, a suposta liberdade de imprensa foi normatizada.
Não por acaso, o artigo do Código de Posturas de 1922 citado é contemplado no
Capítulo I, do Título V, que trata – Da tranquilidade pública, da moral e da ordem
pública, justamente, os delitos que ameaçavam a segurança do Estado.
A ordem pública não poderia ser alterada por escritos que veiculassem
acontecimentos políticos que precisavam ser silenciados pelas autoridades. Ao
publicar, ao tornar público, o jornal torna-se um meio de comunicação perigoso à
ordem instituída quando utilizado para elucidar, questionar e principalmente,
denunciar fatos que a sociedade disciplinar busca esquecer em Mato Grosso.
O Estado normatiza o que diverge e incomoda aos propósitos do
governo. O jornal, por exemplo, registra o que está presente nas mentes inquietas,
e muitas vezes, consideradas perigosas. No período republicano, uma ideia pode

________. Jornal A Plebe. Cuiabá, ano 01, n. 21, p. 04, 31 jan. 1928.
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ser mais perigosa aos intentos do governo, do que uma arma, pois revela e faz
refletir mentes que precisavam estar calmas e alheias aos acontecimentos.99
Antes da aprovação do código de 1922, o jornal operário A União
denunciou os abusos cometidos pelos patrões e em seus artigos conscientizou os
trabalhadores quanto ao seu papel político na sociedade100, incomodou muito mais
a hegemonia econômica do que qualquer outro jornal porque representava as
ideias e a voz da consciência do operariado rural. Não foi o único jornal operário
em Cuiabá, mas foi o que teve uma vida efêmera na Capital, tamanha a pressão
política para o seu fechamento.
Na entrevista concedida a Marta Arruda, na década de 1980, Leônidas
Pereira Mendes analisa a necessidade de um novo Código de Posturas para
Cuiabá, devido o último código ser de 1893. Segundo Leônidas, as posturas eram
antigas e precisavam ser atualizadas para atenderem as demandas do novo século.
Decorridos, praticamente 30 anos, Cuiabá precisava de um código que
acompanhasse as mudanças no ambiente urbano, no intuito de implementar o
processo de urbanização, principalmente no que tange à arquitetura e à
salubridade do espaço urbano.
Ressalta que o seu olhar de engenheiro se pronunciou, ao propor um
novo código para inserir a Capital no cenário nacional. É inquestionável que
Cuiabá carecia de melhorias, mas como considerá-la um símbolo de modernidade,
se estas eram centralizadas na Capital e em mais algumas cidades? A
modernidade tão sonhada pelas autoridades locais poderia ser pautada apenas nas
melhorias implementadas em Cuiabá? Era uma contradição centralizar as
melhorias necessárias há poucos espaços, não as estendendo às demais cidades do
estado mato-grossense.
O código de 1922 pensa nos espaços, mas pouco viabiliza o
desenvolvimento das pessoas que o habitam, sobretudo os mais carentes que
continuavam marginalizados, e, alheios ao progresso tão exaltado.

Enfatizo que não encontrei nas fontes oficiais registros de comparecimento dos responsáveis dos
jornais na Intendência municipal. Tampouco consta a aplicação de multa por veiculação indevida.
Contudo, o fato de ser destinado no código artigos que tratem da questão, demonstra um olhar de
preocupação quanto às informações veiculadas pela imprensa livre.

Em 1919, o jornal A União foi a voz mais pujante do operariado ao veicular em Cuiabá fatos
nas relações de trabalho, até então silenciados na cidade. o jornal foi mantido pela União dos
Operários de Matto-Grosso, mas devido às pressões políticas teve curta duração.



40

Na sociedade normatizada, o trabalhador negro indaga-se quanto ao
seu devido lugar na sociedade e, principalmente, quais os meios de que poderia
dispor para alcançar uma inserção social pautado nas garantias constitucionais.
Como ser cidadão em uma sociedade que trata toda e qualquer forma de
questionamento como indolência? Como garantir a cidadania negra?
Os Códigos de Posturas vigentes na transição Império-República
normatizaram e instituíram normas para higienizar os espaços urbano e rural. No
caso do homem do campo, o Código de Posturas estabeleceu regras quanto à
venda de gêneros, à comercialização e à conservação de alimentos, seja de origem
vegetal ou animal.
No período republicano, o desafio de romper com uma mentalidade
dominante consolidada por séculos pela elite brasileira fez com que o trabalhador
criasse estratégias para burlar os dispositivos vigentes exercendo o seu direito e
assegurando a justiça social. O embate político promovido entre o passado e o
presente provocou ora a convergência, ora a divergência das forças instituídas, em
que a sociedade brasileira experimentou momentos de luz e sombras.
A economia de Mato Grosso
Os documentos oficiais evidenciaram versões diferenciadas sobre o
passado, ora questionando, ora respaldando as ações da oligarquia rural que
detinha o poder político e econômico em Mato Grosso. Para o desenvolvimento
da tese, faz-se necessário o entendimento da influência econômica101 de Santo
Antônio do Rio Abaixo na estruturação política da região, como também, dos
benefícios e das sequelas sociais que a oligarquia rural produziu na Primeira
República.
Em Mato Grosso, a base econômica do Norte do estado foi pautada na
produção das usinas de cana-de-açúcar que influenciavam a política e a economia
da região. A oligarquia rural esteve concentrada nas usinas situadas em Santo


 

A economia do Norte de Mato Grosso era pautada na produção da cana-de-açúcar nas usinas da
região.



41

Antônio do Rio Abaixo102, local que absorvia a maioria da mão de obra e cenário
de denúncias de maus tratos nas primeiras décadas do século XX.
Apenas uma parcela da intelectualidade questionava nos artigos de
jornais o poder político-econômico exercido pela oligarquia e as relações de
trabalho presentes nas propriedades dos usineiros na região. Segundo os jornais
cuiabanos, as violações aos direitos e a impunidade da oligarquia rural perdurou
graças à omissão e à cumplicidade das autoridades locais na Primeira República.
Na década de 20, são veiculadas massivamente denúncias nos jornais
locais quanto às práticas de violência cometidas pelos usineiros, trazendo à tona
os casos silenciados ou esquecidos pelo discurso oficial. Nesse cenário de
opressão, o trabalhador lutou por melhores condições de trabalho e denunciou as
práticas abusivas dos usineiros, que se excediam no trato diário causando
constrangimentos e coações.
Nos artigos de jornais, a opressão desmedida sofrida pelos
trabalhadores rompia as sombras e as ações de violência publicadas e veiculadas
em Cuiabá conseguiam provocar indignação e rejeição e cada vez mais adeptos, se
uniam contra as práticas abusivas da oligarquia rural.
Para os trabalhadores rurais103, romper o silêncio quanto ao processo
de dominação e intimidação ocasionado pelos usineiros ao longo dos anos foi um
desafio, mas fortaleceu a luta por direitos pela população negra na Primeira
República. Emília Viotti analisa que "[...] o ano de 1889 não significou uma
ruptura do processo histórico brasileiro. As condições de vida dos trabalhadores
rurais continuaram as mesmas, [...]"104.Com o fim da monarquia, a oligarquia
rural estava temerosa com a nova forma de governo, mas em poucos anos
percebeu que não perderiam privilégios na república.


 

A freguesia de Santo Antônio do Rio Abaixo foi criada pela Lei Provincial nº 11, de 26 de
agosto de 1835. Com a Lei Estadual nº 22, de 04 de outubro de 1890, de Freguesia tornou-se Vila.
Apenas com a Lei Estadual nº 1023, de 02 de setembro de 1929, passou a ser uma cidade.
 
Ao retratar as ações e reações do trabalhador rural na Primeira República, trato da população
negra que enfrenta o desafio de lutar por sua cidadania no Pós-Abolição. Diante de uma
hegemonia política que nega seus direitos políticos e sociais e invisibiliza a identidade racial de
uma nação majoritariamente negra.
 
A proclamação da República. In. COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia á República:
momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo: Ed.UNESP, 1999, p. 490.
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A Primeira República consolidou-se como o auge do poder político
dos usineiros de Santo Antônio do Rio Abaixo105. Os mandos e os desmandos
praticados pela oligarquia rural permearam as páginas dos jornais e os processos
crimes no estado de Mato Grosso, e em todo país.
Ao analisar o universo rural, na região de Mato Grosso, o discurso
oficial adotado pela oligarquia revela o jogo de poder que expressava a verdade
oficial, pautado na visão do usineiro, sendo que o discurso do opressor destituía o
lugar e a importância do outro, contrapondo-se à visibilidade do trabalhador e do
pequeno produtor que resistiam às investidas econômicas impostas em seu
cotidiano.
Todavia, para que tratemos das pessoas, do trabalhador e produtor
rural precisamos entender o processo de acesso e ocupação da terra em Mato
Grosso. Assim, será possível entender mais claramente, a influência e o poder
econômico exercido pelos usineiros situados em sua maioria em Santo Antônio do
Rio Abaixo, avaliando a hegemonia política do Norte de Mato Grosso na
transição Império-República.
Em Mato Grosso, a cana-de-açúcar foi cultivada em Aquidauana, Bela
Vista, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Diamantino, Livramento, Mato
Grosso106, Miranda, Nioac, Poconé, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sant´Anna do
Paranaíba e Santo Antônio do Rio Abaixo107.
A importância da economia açucareira justificou a criação de usinas
ao longo do rio Cuiabá e o surgimento tardio dos engenhos esteve aliado ao
processo de colonização em Mato Grosso108. A cidade de Santo Antônio do Rio

 

A iniciativa em fundar uma usina de cana-de-açúcar em Mato Grosso deve-se a família Paes de
Barros. A usina Conceição foi fundada por Antônio Paes de Barros. Depois a família fundou a
usina Itaicy e por último a usina Maravilha, inaugurada em 24-05-1928. A inauguração contou
com a presença de autoridades, como o Presidente do Estado, Dom Aquino Corrêa. Usina
Maravilha. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 39, n. 2105, p. 01, 27 maio 1928.
 
Atualmente, Vila Bela.
 
A cultura de canna e fabricação de assucar e aguardente no Estado de Matto Grosso. Jornal O
Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n. 1297, p. 03, 27 jun. 1915. O artigo publicado pelo jornal O
Matto-Grosso transcreveu parte do artigo publicado em 01-05-1915 no Jornal do Commercio. As
informações foram fornecidas pelo Ministério da Agricultura pelo Sr. Carvalho Barbosa. Embora o
jornal não cite, Cáceres também estruturou sua economia para o cultivo da cana-de-açúcar

PÓVOAS, Lenine de Campos. O ciclo do açúcar e a política de Mato Grosso. Cuiabá: IHGMT
1983. SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. A ocupação pioneira da região do Rio Abaixo. Cuiabá:
IHGMT, 1997. SILVA, Paulo Pitaluga Costa e. A visão dos vencidos: Totó Paes: Cem anos
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Abaixo foi beneficiada por concentrar a maior parte das usinas e aglutinar na
região a influência político-econômica de Mato Grosso, no Norte do Estado.
No período republicano, poucas usinas investiram na aquisição de
novos maquinários em Mato Grosso, sendo constatado em 1915, pelo Serviço de
Agricultura, que apenas 6 usinas se modernizaram. Estas implantaram a usina a
vapor de sistema duplo, sendo cinco situadas às margens do rio Cuiabá e uma à
margem do rio Paraguai.
Os efeitos da hegemonia econômica exercida pelos usineiros sobre o
aparelho administrativo estatal podem ser percebidos em todas as áreas, como na
área financeira com a análise do erário estadual. A análise do quadro de
arrecadação do Estado de Mato Grosso (1910-1922) fornece elementos valiosos
para compreender a deficiência nas finanças do Estado109. (Anexo 01)
O quadro abrange a gestão de 6 governos, sendo que Pedro Celestino
Corrêa da Costa governou em diferentes períodos históricos. Opto em analisar o
Quadro Demonstrativo da Receita do Estado de Mato Grosso, tendo como
referência os dados da Coletoria.110 Cabe frisar que a arrecadação é influenciada
por decisões administrativas, como a aprovação da organização tributária e
legislativa e um maior investimento para efetivar a fiscalização, garantindo assim,
a arrecadação estadual.
Virgílio Corrêa contribuiu para a análise da economia do Estado na
primeira fase republicana, em que Mato Grosso vivenciou um longo período de
escassa arrecadação que interferiu nas pretensões de investimentos na região.111 O
governo de D. Aquino Corrêa reorganizou a cobrança dos impostos sobre a

depois. Cuiabá: IHGMT, 1997. Menezes, Alfredo da Mota. Morte de Totó Paes: A política no
interior do Brasil. Cuiabá: Carlini&Caniato, 2007.

O período analisado no Quadro Demonstrativo contempla os governos de: Pedro Celestino
Corrêa da Costa (1908-1911); Joaquim Augusto da Cota Marques (1911-1915); Caetano Manoel
de Faria Albuquerque (1915-1916); Camilo Soares de Moura (1917); D. Francisco de Aquino
Corrêa (1918-1922) e novamente de Pedro Celestino Corrêa da Costa (1922-1924).

Considero importante para a tese uma breve análise da situação financeira e como a organização
administrativa influenciou no aumento ou na diminuição da arrecadação estadual, pois a condição
orçamentária forneceu elementos para entender o potencial de investimento que o governante
dispunha para fomentar o desenvolvimento da região. Para compor o Quadro Demonstrativo da
Receita do Estado de Mato Grosso (1910-1922), mesclei informações de 2 Quadros
Demonstrativos divulgados pelo Tesouro do Estado.

CORRÊA FILHO, Virgílio. História de Mato Grosso. Várzea Grande-MT, Fundação Júlio
Campos, 1994. (Coleção Memórias Históricas, v. 4). CORRÊA FILHO, Virgílio.  
 . São Paulo: Companhia Gráphica Editora Monteiro Lobato, 1925.
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produção e exportação agrícola, sobre a ocupação territorial, sobre as atividades
comerciais e sobre o exercício profissional. No setor agrícola, conseguiu elevar a
arrecadação estadual, sobretudo em Santo Antônio do Rio Abaixo, de acordo com
o anexo 01.
Os esforços das autoridades competentes visavam uma economia
voltada à grande produção, se possível de base exportadora, pautada na produção
agrícola, seguida do extrativismo e da pecuária. No que se refere à estruturação do
universo rural, principalmente quando se trata da terra e de seu uso e posse, faz-se
necessário a reconstituição deste universo dinâmico que se moldou com o passar
dos tempos.
A terra: uso e posse
No Brasil, até meados do século XIX, a pessoa que adquiria uma
propriedade de terras fortalecia seu prestígio social e associava seu nome ao
mérito. Com a aprovação da Lei de Terras em 1850112, a aquisição de terras foi
associada ao poder econômico, pois a lei aprovada pelo Imperador dificultava o
acesso à terra ao trabalhador livre.
A Lei de Terras não reconheceu a posse natural113, uma característica
predominante na época e tampouco favoreceu a formação de pequenas
propriedades capazes de distribuir a renda entre a população. No contexto
brasileiro, a Lei de Terras foi um instrumento político que mediou as relações de
classes e as relações raciais no país.
Marcio Antônio Both da Silva analisa que a Lei de 1850 visava
dificultar o acesso à terra à população negra, com o objetivo de manter a mão de
obra necessária, garantindo a produção agrícola das fazendas. Tendo como base a



BRASIL. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no Império e
sobre as que são possuídas por título de sesmarias sem preenchimento das condições legais, bem
como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que, medidas e demarcadas as
primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, para empresas particulares, como também para o
estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizando o governo a promover a
colonização estrangeira na forma que se declara.

Com base nas Ordenações Filipinas, a autora analisa as formas de posse empreendidas no
Brasil. Segundo Motta, a posse natural estaria assentada em atos possessórios, ou seja, no cultivo.
MOTTA, Márcia Maria Menendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do
século XIX. 2ª ed., Niterói: EdUFF, 2008. (Coleção Terra, 1)
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Lei de Terras, avaliei os diferentes modos de definir "propriedade" e as formas de
ocupação empregadas no Brasil, para o entendimento da posse da terra como uma
construção social presente nos estudos sobre as concepções de terra e seu uso.
Silva salienta que "[...] os grupos que historicamente ocuparam e usaram a terra
sustentados em outros critérios que não os jurídicos e de mercado viram suas
lógicas questionadas, foram expulsos, violentados, transformados em intrusos,
vadios e criminosos.114"
O conhecimento acumulado pelos povos ancestrais foi ignorado no
processo de ocupação, sendo os pequenos proprietários negros e/ou mestiços os
mais afetados na transformação da terra em propriedade/mercadoria, cuja
regulação estava embasada na Lei de Terras. Diante de uma realidade
segregadora, o lavrador pobre resistiu ao regramento com os mecanismos que
dispunha, dificultando, à sua maneira, à ocupação desregrada do grande
proprietário.
Nesse contexto, o pequeno lavrador ocupou à terra de forma
tradicional115, uma tradição passada por gerações, em que os espaços territoriais
foram ocupados lentamente, seja por uma família e/ou grupo de pessoas,
denominada de posse coletiva116.
O entendimento do processo de aquisição de terras demanda uma
análise mais detalhada de todo o processo de ocupação territorial no cenário
brasileiro, pois ao analisar as normas estabelecidas, podemos perceber a quem foi
destinada a ocupação do solo e qual cenário político fomentou tal distribuição de
terras.
No passado, o Tratado de Tordesilhas assinado pelas Coroas
portuguesa e espanhola em 1494 definiu que a ocupação da terra era primordial
para a reivindicação da posse e, por este motivo, todas as intenções de efetivação



SILVA, Marcio Antônio Both da. Lei de Terras de 1850: lições sobre os efeitos e os resultados
de não se condenar "uma quinta parte da atual população agrícola". Revista Brasileira de História,
São Paulo: Anpuh, v. 35, n. 70, p. 87-107, jul/dez. 2015.

Motta define a forma de ocupação tradicional, como posse imemorial, ou seja, "aquela que
ninguém sabe o princípio, nem pelo ter visto, nem ouvido a quem o visse e ouvisse". MOTTA,
Márcia Maria Menendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século
XIX. 2ª ed., Niterói: EdUFF, 2008, p. 107.

No processo de produção agrícola as pessoas ajudavam-se cotidianamente, assegurando a
sobrevivência e a união coletiva que era o fator primordial para o desenvolvimento da cultura no
campo.
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do domínio-posse deveriam ser reportadas ao poder real, no caso da América
Portuguesa, a Portugal.117
Arias Neto analisa que, no século XVI, o Brasil desenvolveu
atividades industriais, “como a fabricação do açúcar nos engenhos, a construção
naval e algumas manufaturas constituíram-se como as mais importantes atividades
fabris do Brasil colônia.”118
Nos séculos XVII-XIX, a indústria de cana-de-açúcar era uma das
bases da economia nacional e necessitava de uma extensa quantidade de terras
para efetivar o cultivo porque a produção no engenho requeria maquinário e mão
de obra. Até as primeiras décadas do século XX, a usina de cana-de-açúcar
constituiu a principal base econômica do Norte de Mato Grosso, mas,
diferentemente de outras cidades brasileiras, os proprietários não investiram na
introdução de maquinários, atendo-se ao uso da enxada, como era denominado na
época de "trabalho em punho". A falta de investimento dos usineiros acarretou em
uma produção onerosa que não detinha as mínimas condições para competir com
o mercado nacional.
A autora Gislaene Moreno, ao tratar da legislação agrária em Mato
Grosso119, analisa o processo de regularização e ocupação da terra e os
mecanismos utilizados pela elite para a apropriação das terras públicas120.Segundo
Moreno, entre 1822-1850 o domínio ocorria pela concessão de sesmarias, baseado
nas normas e costumes de usufruto, pois a posse da terra no território nacional era
definida pelo soberano. Nesse contexto, o sesmeiro recebia as terras por doação,
comprometendo-se a produzir num prazo de 5 anos e efetuar o pagamento dos
impostos devidos ao soberano, conforme a extensão da propriedade adquirida.



No século XVI, a distribuição das Capitanias hereditárias evidenciou a forma de ocupação
instituído na América portuguesa, no qual a administração e posse de grandes áreas territoriais
privilegiavam as pessoas que detinham riquezas para investir no empreendimento agrícola, sem
necessitar, em tese, do apoio da Coroa, pois o foco era ocupar e produzir.

ARIAS NETO, José Miguel. Primeira República: economia cafeeira, urbanização e
industrialização. In. FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O
Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da Proclamação da República à
Revolução de 1930. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 195.

MORENO, Gislaene. Terra e poder em Mato Grosso: política e mecanismos de burla - 18921992. Cuiabá-MT: Entrelinhas:EdUFMT, 2007. Os estudos ponderam quanto aos mecanismos de
burla utilizados, os conflitos agrários entre sesmeiros e posseiros, a destituição dos trabalhadores
pobres do acesso à terra e a ação dos governantes na distribuição das terras públicas.

As terras públicas, também são denominadas de terras devolutas.



47

Apenas em 1850, a Lei de Terras alterou as normas referentes à
ocupação e posse da terra, pois segundo a lei, "o acesso à terra devoluta passou a
ser regido por contrato de compra e venda, cessando definitivamente as
concessões dadas em sesmarias e as posses livres de terras."121
A princípio, a legislação imperial visava corrigir as falhas vivenciadas
desde o século XVI, associadas tanto à falta de controle quanto à má
administração das propriedades e à precariedade na fiscalização da produtividade.
Outro ponto de preocupação foi em relação ao posseiro que, em muitos casos,
protelava a regularização das terras para aumentar a extensão da propriedade de
forma lenta, com a intenção de sonegar o imposto real devido.
Em Mato Grosso, apenas em 1892, o Presidente da Província, Manoel
José Murtinho, sancionou a lei de terras estadual que "dispunha sobre os
processos de revalidação das sesmarias, legitimação da posse e venda de terras
devolutas, definindo-as inclusive."122 A legislação estadual não só definiu a área
máxima de ocupação123 como também criou repartições, instituiu comissões,
departamentos para organizar o processo de regularização124. Apesar de o estado
criar toda uma estrutura respaldada pela legislação para organizar a ocupação e
posse da terra, o governo não disponibilizou os recursos tampouco o quadro
técnico necessário para a efetivação.
O governo de Pedro Celestino Corrêa da Costa denunciou as
ilegalidades decorrentes da venda de terras devolutas, questionando na
Assembleia Legislativa"os atos abusivos que vinham ocorrendo nas medições e
demarcações de terras com o envolvimento de agrimensores e a venda



_____________. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no
Império e sobre as que são possuídas por título de sesmarias sem preenchimento das condições
legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que, medidas e
demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, para empresas particulares, como
também para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizando o governo
a promover a colonização estrangeira na forma que se declara.

MATO GROSSO. Lei nº 20, de 20 de novembro de 1892. Dispõe sobre os processos de
revalidação, legitimação e venda de terras no Estado.

Sendo destinado 900 ha. destinado à lavoura, 3.600 ha para a criação e 450 ha. para o
extrativismo.

O argumento defendido pelo governo era que tais medidas otimizariam o cumprimento do
regramento, da fiscalização nas ocupações, do controle das aquisições e das vendas de terras.
Moreno analisa a existência de mecanismos de burla, que atenderam aos interesses da elite rural,
gerando situações conflitantes aos governantes, como beliches fundiários, títulos voadores e
outros. A corrupção contava com a falta de organização da política fundiária e a participação de
agrimensores que fraudavam os dados de medição.
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indiscriminada de terras"125. A rede de corrupção envolvia funcionários, políticos
e autoridades locais, e também disseminava a proteção e silenciava quanto aos
mandos e desmandos dos grandes proprietários rurais que adotavam medidas
coercitivas para transformarem as terras adquiridas – de ilegítimas para legítimas.
Dependendo do governo, a omissão do estado quanto à corrupção
instituída no processo de compra e venda de terras reconfigurava-se, mudando
apenas o modo de operacionalização. Na Primeira República, as distorções
existentes na aquisição de terras eram tamanhas que resultou na obra Questões de
Terras126, escrita por Virgílio Corrêa Filho127, em 1923. A obra contribuiu para a
análise das contendas que envolveram o uso e ocupação de terras no estado de
Mato Grosso.128 Dentre os casos destacados, o autor menciona a falta de controle
na legitimação de terras, fato este, que circulou nos jornais mato-grossenses, tendo
como referência a Fazenda Taquarussú129,
No quatriennio passado, teve inicio a demarcação judicial da
fazenda Taquarussú, que se avisinha do fim, não obstante os
vehementes protestos de grande parte dos municipaes de
TresLagôas, que se não conformam com o esbulho em seu
patrimônio. O processo correu quasi á revelia do Estado de
Matto-Grosso, ebora tivesse o Presidente actual, D. Aquino
Corrêa, tentado acudir ao descuido dos seus atencessores,
contractando patrono para embargar a tremenda sem justiça.
Que nos aproveite a licção.130




Em 1909, Pedro Celestino Corrêa da Costa denunciou a corrupção existente na Província, sendo
um dos poucos governantes a fazê-lo. Gislaene Moreno. Terra e Poder em Mato Grosso: política e
mecanismos de burla (1892-1992). Cuiabá-MT, Entrelinhas: EdUFMT, 2007, p. 70.

Questões de terras. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 14, n. 645, p. 02, 18 nov. 1923. O jornal A
Cruz divulga a obra de Virgílio Corrêa Filho composta por pareceres e artigos sobre direitos
particulares a enormes glebas de terras no Estado de Mato Grosso. CORRÊA FILHO, Virgílio.
Questões de terras. São Paulo, Typografia D'o Estado de São Paulo, 1923.

Cabe salientar que Virgílio Corrêa Filho representa o olhar do grande proprietário rural que não
estava satisfeito com o encaminhamento adotado pelo governo.

Virgílio Corrêa assinala as propriedades de terras cujas contendas tiveram repercussão
políticanos jornais de Mato Grosso. Na obra, o autor retrata a evolução no processo de ocupação
das terras devolutas em Mato Grosso. Saliento que o Decreto Imperial nº 1318/1854 embasou o
trabalho do autor, no entendimento da legislação imperial e suas peculiaridades. Auxiliando nas
reflexões quanto ao processo de posse de terras no Estado de Mato Grosso.

CLAMA... Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 438, p. 01, 03 ago. 1919.

CORRÊA FILHO, Virgilio. Questões de Terras. São Paulo, Typografia D'o Estado de São
Paulo, 1923, p. 21.
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Com ampla repercussão na sociedade mato-grossense, a contenda foi
acompanhada por envolver pessoas conhecidas na região131. Neste caso, a
propriedade estava localizada no Sul do estado de Mato Grosso, em terras férteis
com maior densidade populacional e com mão de obra abundante, em comparação
ao Norte do estado.132 Cabe enfatizar, que caso a legislação estadual deixasse
lacuna na interpretação e instrução do processo, recorria-se à legislação federal
vigente para respaldar a decisão judicial sobre a questão de terras.
A Lei Imperial nº 601/1850 definira no primeiro artigo que "ficam
prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de
compra."133 A legislação determinou a forma de aquisição de terras devolutas no
Brasil, a partir da aprovação da lei e definiu no artigo 3º o que seriam "terras
devolutas":
§1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico
nacional, provincial, ou municipal.
§2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer
titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras
concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em
commisso por falta do cumprimento das condições de medição,
confirmação e cultura.
§3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras
concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso,
forem revalidadas por esta Lei.
§4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar
de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta
Lei.134



No caso da Fazenda Taquarussú, o Presidente do Estado, Dom Aquino Corrêa interveio no
processo para apaziguar os ânimos de ambos os lados. Mas, nem sempre a intervenção do
Presidente do Estado era fator determinante para decidir um impasse jurídico. Para a sociedade em
geral, o desfecho do caso adquiriu relevância, pois o resultado poderia influenciar processos
vindouros.

Os filhos do Barão de Antonina, João da Silva Machado, estavam solicitando a demarcação das
terras. Estes eram acusados por Virgílio Corrêa de terem abandonado a propriedade e se
estabelecerem no litoral. O excesso de área aconteceu pelo fato de nem o Governo, nem os
proprietários resolverem demarcar a terra, o que ocorreu quando, por via judicial, os herdeiros
ingressaram com ação e o Juiz de Direito determinou a demarcação.

Lei Nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império.

BRASIL. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no Império e
sobre as que são possuídas por título de sesmarias sem preenchimento das condições legais, bem
como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que, medidas e demarcadas as
primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, para empresas particulares, como também para o
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Não por acaso, Virgílio Corrêa enfatizou os casos em que não se
enquadravam como terras devolutas: o de domínio particular, as sesmarias sujeitas
à revalidação e a posse sujeita à legitimação135, provavelmente porque eram os
casos que mais recorriam ao poder judiciário em busca de uma solução.
Apesar de ocorrer uma pressão por parte das autoridades para a
regularização das terras, é importante pontuar que poucas pessoas eram letradas
na sociedade republicana, independente da condição econômica, e também que a
maioria não detinha os recursos necessários para acionarem e acessarem o poder
judiciário para fazer valer a legislação imperial.
Para os grandes proprietários rurais não era interessante no âmbito
econômico a regularização das propriedades. No Brasil, a elite letrada se restringia
à uma pequena parcela da população que normalmente resguardava os interesses
da oligarquia que constituía o segmento que detinha maiores recursos na nação.
O processo de regularização da terra em si requeria o atendimento de
várias etapas até a consolidação da posse definitiva. No caso de Mato Grosso,
para regulamentar a propriedade, o requerente deveria preencher as seguintes
etapas: o registro das terras para legalizar a posse da terra; a medição das terras
mediante requisição ao Juiz Comissário do município. Nesse caso, o juiz era
nomeado pelo Presidente de Província. Outra etapa era a publicação em edital na
Gazeta Oficial do Estado, constando os dados da propriedade (contendo a
localização e os limites) e o nome do requerente; a medição da propriedade
ocorria mediante nomeação do agrimensor e do escrivão.
E, enfim, depois de publicado o edital, cabia recurso ao governo, caso
ferisse o interesse de outro possível proprietário que se manifestasse no tempo
estipulado em edital. Após o atendimento de todas as etapas, o requerente recebia
o título da propriedade. Em muitos casos, os posseiros deixavam de legalizar as
propriedades, sem efetuarem o pagamento dos impostos devidos caindo em
comisso, ocasionando a perda do direito a terra.

estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizando o governo a promover a
colonização estrangeira na forma que se declara.

CORRÊA FILHO, Virgilio. Questões de Terras. São Paulo, Typografia D'o Estado de São
Paulo, 1923, p. 43-4.
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Em contrapartida, muitos posseiros foram ocupando o sertão matogrossense sem a fiscalização das autoridades por omissão e falta de infraestrutura
para controlar e organizar o processo de ocupação, devido à grande extensão
territorial.136
No caso de Mato Grosso, a Lei de Terras nº 20/1892137 definiu que as
terras devolutas seriam
I - As que não estivessem applicadas a algum uso publico
federal, estadual ou municipal, (art. 2º, § 1º).
II - as que não estiverem no dominio particular por titulo
legitimo, (art. 2º § 2).
III - aquellas cujas posses não se fundaram em titulo capaz de
legitimação ou revalidação, (art. 2º § 3º).

Neste caso, a legislação estadual ao definir o que seriam as terras
devolutas permitiu num primeiro momento, a legitimação da simples posse:
(.) com cultura effectiva e morada habitual, estabelecidas sem
protesto ou opposição alguma antes de 15 de Novembro de
1889 (art. 5 § 5), e acceitando, como prova de cultura effectiva,
a plantação de arvores frutiferas, as roças, a conservação e
cultivo dos vegetaes aproveitados pela industriaextractiva, os
campos aproveitados á criação de gado, desde que nelles
houvesse curraes e arranchamento. (art 6).138

Com o intuito de incentivar o povoamento do estado, a legislação
estadual, a princípio, legitimaria a posse dos pequenos produtores, mas na prática,
apenas as terras dos grandes proprietários foram beneficiadas, sendo invisibilizada
a posse individual ou coletiva na região.139
Em relação à aquisição da terra por usucapião em Mato Grosso140, o
proprietário deveria comparecer ao juiz de direito da Comarca apresentando



Neste contexto, Virgílio Corrêa destaca que "apesar de nullas perante a lei, várias dessas posses
foram doadas, vendidas ou partilhadas, passando a novos detentores, em condições jurídicas
fortemente perturbadas".CORRÊA FILHO, Virgilio. Questões de Terras. São Paulo, Typografia
D'o Estado de São Paulo, 1923, p. 52.

MATO GROSSO. Lei nº 20, de 09 de janeiro de 1892 - Dispõe sobre os processos de
revalidação, legitimação e venda de terras no Estado. A Lei de Terras foi aprovada pelo Governo
de Mato Grosso.

CORRÊA FILHO, Virgilio. Questões de Terras. São Paulo, Typografia D'o Estado de São
Paulo, 1923, p. 53.

Virgílio Corrêa ressalta algumas similitudes exigidas pela legislação no processo de legitimação
da terra, pois exigia o registro de todos os posseiros, mesmo os que alegavam que a posse era
anterior a 1850. Estes, precisavam apresentar 3 atestados de sua existência. Saliento que parte das
exigências impostas pela legislação não foram atendidas.

Pautado no artigo nº 550, do Código Civil.
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testemunhas que afirmassem – "ser possuidor por mais de 30 anos sem
interrupção nem oposição" do lote de terras, definindo os limites territoriais. E
mediante reconhecimento por parte das autoridades legais quanto ao
preenchimento da exigência, que determinava o testemunho de pelo menos 3
vizinhos da propriedade em questão. As testemunhas precisavam confirmar a
ocupação da posse do interessado; só assim, o reconhecimento era legalizado.
Desde que, também houvesse a ausência de reclamação de outro interessado que
alegasse à posse da terra141, senão, o caso se arrastaria por anos no poder
judiciário estadual.
Constato na pesquisa alguns casos relevantes envolvendo o
reconhecimento de posse da terra por usucapião que são veiculados nos jornais
locais e nos processos cíveis. Em 1929, o governo do estado de Mato Grosso
ingressou com uma apelação cível envolvendo a posse da Fazenda Aroeira142.
Neste caso há uma discussão judicial que promove uma reflexão sobre
propriedade e posse, como veremos a seguir.
Em 1914, Alice Medeiros, co-herdeira da fazenda Aroeira, situada em
Campo Grande, alegou que não foi reconhecido o requerimento apresentado na
Repartição de Terras de medição para a legitimação da posse. Alegava que a
fazenda era ocupada desde 1854, e antes era ocupada por outros proprietários que
transferiram a posse da terra para sua família. A reclamante declarava que nunca
abandonaram a terra, inclusive foi feito a medição e demarcação em 1910, no
entanto, o ato foi anulado pelo então Presidente do Estado, sem apresentar
fundamento de direito.
Alice contesta o ato de anulação, conforme consta no texto
encaminhado ao jornal O Matto-Grosso
Si, os primitivos occupantes e continuado pela protestante e
mais co-herdeiros, no decurso de mais de meio século, não lhes
assiste direito de legitimação dessas terras, muito menos o Dr.



Virgílio Corrêa Filho faz críticas severas ao reconhecimento da terra por usucapião, alegando
que 20% da arrecadação do Estado seriam comprometidos, ao optar por não cobrar pela venda de
terras devolutas. Além de considerar a forma de reconhecimento e legitimação da terra lesiva aos
interesses da coletividade.

Appelação Cível nº 5960/1929, em que o apelante foi o Estado de Mato Grosso e os apeladosD.
Maria Alice de Medeiros e outros, sendo o advogado do Estado, Dr. João Villas Bôas. O apelante
ingressou no Supremo Tribunal Federal para resolver a questão de posse da Fazenda Aroeira.
(NDIHR, Nº 043)
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Trigo de Loureiro, que alli nunca residio, para ao menos
contemplar-se como intruzo; e dado mesmo o facto de cahirem
em commisso os direitos anteriores adqueridos, havia entretanto
o direito de preferencia de compra ao Estado, pela protestante e
mais co-herdeiros, e não á um estranho. [...] O Estado diante
das posses registradas pela Lei de 1854, só podia (assim deves
ser), mandar regular e cumprir, impondo uma multa aos
remissos, e nunca annulartaes direitos.[.] Presume-se usucapião
a occupação por mais de 30 annos de um immovel, mansa e
pacificamente, justificado ou justificavel perante o poder
judiciario local; [...]143

Neste caso, Alice buscou o seu direito à posse por via legal e tornou
público as adversidades pelas quais estava passando, como forma de resguardar
sua integridade física. O caso de Alice desnuda uma realidade latente, no qual o
proprietário rural estava à mercê da "negação do direito". Independente do
preenchimento de parte dos requisitos exigidos por lei, o proprietário dependia do
interesse de autoridades locais em atender ou não o processo de regularização das
terras.
Por outro lado, nas alegações registradas no processo, o estado de
Mato Grosso declarava que, por ser parte interessada na partilha, deveria ter sido
consultado e que no dito processo ocorreram alguns erros processuais, pois o caso
não foi julgado na Capital, no caso Cuiabá, como seria o procedimento correto, e
sim, em Campo Grande. Outro ponto alegado foi a falta de pagamento da siza144,
na ocasião da doação, aliás, a sonegação de impostos era uma prática usual na
época.
Em sua defesa, Alice alegou que a legislação regulamentava a
cobrança de multa por falta de pagamento dos impostos, porém, o juiz optou pela
anulação do direito à posse, sem facultar no processo a alternativa de pagamento
da multa e, por este motivo, Alice apelava ao poder judiciário para obter, como
último recurso, o reconhecimento da posse por usucapião. Ao optar por este
estratagema no processo, acreditava que poderia impedir a perda definitiva do
direito a terra.
Na instrução do processo, o Dr. João Villas Bôas, representante legal
do Estado, alegou que a transferência da propriedade não fora adquirida por título



Protesto. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1243, p. 04, 07 jun. 1914.

A siza era o imposto referente a transmissão de propriedade.
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legítimo, tornando a posse legitimável, ou seja, ficando sujeita às especificidades
da Lei de 1854. Declarando no processo:
Sí a propriedade ficava isenta de medição para que pudesse ser
alienada ou hypothecada (art. 23 do Dec. 1.318, de 1854) o
mesmo não se dava com a posse, que, para a legitimação, estava
obrigada á medição (art. 28, 30, 32 e 33 do citado Dec.
1.318).145

Segundo o recurso tramitado e julgado pelo estado de Mato Grosso,
no Supremo Tribunal Federal – STF, o Estado enquanto terceiro interessado na
partilha da fazenda se sentiu prejudicado e encaminhou a apelação para ser
julgada pelo STF146.
Outro caso de usucapião veiculado em Cuiabá ocorreu em 1920.
Hermenegildo Amaro de Souza denunciou as supostas ameaças feitas pelos
herdeiros de seu sogro que pretendiam desapropriá-lo das terras147. Na ocasião,
alegou de forma pública que em 1901 arrematou uma haste pública de terras,
adquirida do espólio de Manoel Vicente Bôava no lugar denominado Poço
Grande, e que durante 20 anos ninguém protestara a aquisição e ocupação.148
Hermenegildo solicitava que, caso não fosse reconhecido o processo
de compra da terra, ao menos fosse reconhecido o direito de usucapião149, desta
forma, o requerente acreditava estar resguardando sua legitimidade de posse150.
As evidências de casos de com isso e de usucapião nas fontes
documentais destacam as dúvidas que circulavam na sociedade mato-grossense
quanto ao direito à posse e em quais situações a justiça poderia ser acionada.151 As



Appelação Cível nº 5960/1929. (NDIHR, Nº 043)

O Estado instruiu o processo alegando que a forma de aquisição da terra tornava-a terra
devoluta e como tal, a posse não era reconhecida, considerando o processo nulo.

Hermenegildo Amaro de Souza era conhecido por Hermenegildo do Poço, pelo fato de sua
fazenda estar situada em Poço Grande. Solicitadas. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n.
06, p. 03, 21 nov. 1920.

No entanto, em represália, os ditos herdeiros estavam matando a criação pertencente a
Hermenegildo e trancando o porto existente em frente ao seu estabelecimento para prejudicar seu
comércio.

Com base no Artigo nº 551, do Código Civil.

Neste caso, Hermenegildo do Poço enquanto proprietário da Fazenda Chimbuva fora
denunciado por maus tratos aos camaradas e também, por não tratar bem os pequenos proprietários
que eram seus vizinhos. A trajetória de vida causava dúvida quanto a veracidade das denúncias
feitas, fazendo com que as autoridades locais averiguassem o caso com mais precaução. O Sr.
Hermenegildo do Poço. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 39, n. 1488, p. 02, 28 abr. 1918.

Com exceção do caso envolvendo a Fazenda Taquarussú, o autor não destinou a pesquisa nas
contendas que envolviam as grandes propriedades de terras.
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fontes oficiais evidenciam que as pessoas poderiam ocupar a terra, mas em muitos
casos, não eram considerados os proprietários legítimos.
Deter uma propriedade, ocupá-la e torná-la produtiva em Mato Grosso
não significava ser o dono legítimo. Na maioria dos casos, não era reconhecida
sua posse, sua legitimação. O suposto proprietário precisava seguir os trâmites
legais para a regularização da posse, estando sujeito à negação da legitimidade de
ocupação pelo poder judiciário. O mundo letrado exigia que o produtor se
adequasse às regras instituídas.
Cabia às autoridades a obrigação de fiscalizar e estimar as
propriedades aptas à regularização. O processo em si não era fácil de ser
executado, dependia dos interesses econômicos e políticos envolvidos na região.
No período republicano, as autoridades mato-grossenses estavam mais inclinadas
em organizar o ambiente urbano, do que o ambiente rural, pois a meta era civilizar
a nação.
Não podemos nos enganar, que a terra, o uso e a posse, era um bem
valioso que expressava o poder econômico de um grupo e/ou pessoa no universo
rural. Provavelmente, por esta razão estava destinada à uma pequena parcela da
sociedade brasileira que utilizou a legislação vigente para favorecer a
concentração deste bem nas mãos de poucos.
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2 - As relações de trabalho nas usinas de Mato Grosso
[...] O modelo preconizado pela República, que se iniciou em
novembro de 1889, pautou-se pela exclusão de largos setores
sociais, sempre em nome de uma política que priorizasse uma
nova modernidade e racionalidade. Nesse sentido, se não há
como negar que a Primeira República promoveu processo
acelerado de institucionalização, largas faixas da população
viram-se, ainda que com acesso à liberdade e à igualdade
jurídica, excluídas do jogo social que então se montava. [...]152

O governo de D. Aquino Corrêa, ao ser consultado sobre a
possibilidade de normatização dos deveres dos trabalhadores nas relações de
trabalho em Mato Grosso, procurou subsidiar as respostas aos questionamentos
pautado na legislação vigente na Primeira República, tendo o cuidado de
evidenciar a viabilidade ou não de tais pretensões.
Não construiu o parecer para apontar, também, os direitos dos
trabalhadores nas relações de trabalho, se o fizesse teria que questionar o sistema
de poder instituído, até então. Acreditou que não cabia ao seu governo fazer tal
intervenção, preferiu se omitir aos acontecimentos que eram denunciados nos
jornais locais. Um posicionamento diferente quando comparado aos artigos
escritos pelo jornal A Cruz, o que nos faz deduzir que existiam duas atuações
políticas em seu governo, convergentes quando tratavam da fé, mas, muitas vezes,
destoantes quando tratavam dos direitos dos trabalhadores.
Por mais que os jornais locais visibilizassem os acontecimentos
ocorridos no interior das usinas, em seu governo, como nos demais, não foi
evidenciado nas fontes documentais medidas para fazer cessar as arbitrariedades
cometidas contra o trabalhador, verificamos apenas ações pontuais, que serviram
para apaziguar os ânimos dos trabalhadores rurais.
No Brasil, o mecanismo de estruturação do poder fora arquitetado e
executado para atender aos interesses da oligarquia. Na Primeira República, os
jornais que expressavam o pensamento da intelectualidade mato-grossense
publicaram versões diferenciadas sobre os acontecimentos marcantes do passado
em Mato Grosso. Os jornais, como instrumentos da modernidade, estavam



SCHWARCZ, Lilia Moritz. População e Sociedade. In. A abertura do mundo; 1889-1930. Vol
3. (Coord.) SCHWARCZ, Lilia Moritz. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 35. (História do Brasil
Nação: 1808-2010; 3)
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imbuídos de um discurso que representava o interesse de um determinado grupo
político, em contraposição aos intelectuais que questionavam o processo de
cidadania negra que se instaurava na região. Nesse contexto político, em alguns
casos, os artigos de jornais publicam os relatos das relações de trabalho sob a
ótica dos patrões.
Um olhar sobre o passado é lançado, quando na década de 30, a elite
agrária relata nos jornais os tempos de antanho mesclado por um sentimento
saudosista e de ressentimento. Esses artigos nos fornecem elementos para
entender como a oligarquia se enxergava no contexto econômico.
Uma carta enviada à redação do jornal em 1933 permitiu esmiuçar o
universo rural sob o olhar do proprietário da usina de Flechas, que publicou a
resposta ao Coletor das Rendas Federais de Santo Antônio do Rio Abaixo e expôs
publicamente o conteúdo no jornal A Cruz,
O Estado de Mato-Grosso não figura em nenhuma estatistica do
Brasil como produtor de assucar, senão para o pagamento de
impostos, e é justo que assim seja, porque as dificuldades de
toda a ordem que pesam sobre esta infeliz classe tão mal olhada
pelos poderes publicos não lhes permitem produzir 25% da
capacidade de suas fabricas.[...] Outro fosse o Paiz em que
tivemos a infelicidade de nascer e que os seus dirigentes
avaliassem as dificuldades que sentimos, desde a falta absoluta
de braços e capital até a falta de transporte para vencer a
distancia que nos separa do centro, talvez fossemos olhados
com maior carinho e alguma proteção; mas, infelizmente somos
brasileiros e aqui estamos, [...].153

O usineiro relata a dificuldade no desenvolvimento da produção
açucareira em Mato Grosso, e atribui a produção precária à alta taxação que
encarecia o produto e impedia a prosperidade do setor. O discurso adotado carrega
consigo elementos de sua percepção sobre o passado em que a oligarquia é o
representante maior da tradição e da memória regional.
Segundo o seu olhar, constrói um passado em que se isenta da
influência política que o setor agropecuário exercia no período republicano,
pautado em uma estrutura consolidada por alianças e prestígio dos coronéis que
possibilitavam a permanência do status quo consolidado por gerações.Esquece-se




A produção do assucar no Estado. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 23, n. 1073, p. 03, 26 mar. 1933.
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de forma fortuita que a oligarquia representava a estrutura política e econômica
que dirigia o país e o estado.
Não por acaso, as formas de produção continuaram inalteradas pela
oligarquia que permanecia inoperante e obsoleta quando comparada a outras
regiões de economia açucareira. Por optarem pela continuidade do modelo arcaico
de produção, os usineiros conseguiam abastecer apenas o mercado interno, pois o
preço final do produto não favorecia ao consumidor e tampouco ao produtor,
impedindo a competitividade com outros Estados.
Durante a Primeira República, a sobrevivência da produção agrícola
aconteceu graças aos acordos firmados em prol de vantagens financeiras
conseguindo diminuir os prejuízos econômicos acumulados ao longo dos anos
pela falta de investimentos no setor com a contínua exploração da mão de obra
rural. O trabalhador rural que era a base da pirâmide sustentava toda a inoperância
do setor e ainda era alvo do discurso excludente que o responsabilizava pelo
atraso da economia e da sociedade mato-grossense.
No que tange às relações de trabalho, os usineiros administravam as
propriedades perpetuando práticas do século XIX, de forma conveniente
mantiveram uma mentalidade atrelada ao passado, ao atraso, estendendo-o ao
mundo do trabalho. Por este motivo, foram barradas todas e quaisquer formas de
avanço de direitos, sobretudo o direito trabalhista. Aos trabalhadores rurais foram
destinadas práticas de exclusão social, em que a cidadania era apenas uma palavra
que permeava os documentos oficiais, apesar da cidadania negra e a luta por
direitos serem demandas arduamente reivindicadas pelos trabalhadores.
Nesse sistema, enraizado nas técnicas do passado, os patrões exauriam
a terra e os trabalhadores rurais, e instituíam, de forma consolidada, a escravidão
moderna. Imbuídos de um discurso politizado, no qual a conquista da
modernidade dependia da normatização dos corpos, focado no trabalhador, que
era retratado como alguém avesso ao novo, ao progresso do país que se projetava
para o crescimento nacional, mas que era impedido devido à indolência do povo.
Tal
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o
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lentamente os direitos sociais e políticos, tão caros aos trabalhadores e tão
repudiados pela elite.
Poucos usineiros conseguiram romper com as velhas práticas de
exploração instituídas nas relações de trabalho no ambiente rural. O proprietário
da usina Flechas foi uma exceção, procurando modificar as condições de trabalho
vigentes ao abolir as ações coercitivas que vigoraram até então, melhorando o
trato diário com os trabalhadores, no entanto, não implantou, nem modernizou o
trabalho agrícola na propriedade.
Não por acaso, a carta enviada ao jornal local adquire um peso
diferenciado ao analisarmos o universo rural, pois parte de um usineiro que
buscou adequar-se às inovações de seu tempo. A carta detalha a visão da
oligarquia rural sobre sua realidade, nesse caso, não é um jornalista que escreve,
que defende os usineiros, mas sim, o próprio usineiro, que detinha influência
política e que, em determinados momentos políticos, exerceu e veiculou sua
opinião nos jornais locais da região.
Alguns pontos são elencados pelo usineiro para embasar seu
questionamento quanto à cobrança da Coletoria de Rendas. No primeiro ponto,
estranha o fato de ser requisitado um relatório com os dados da produção de
açúcar da usina entre os anos de 1925-1932, para posteriormente ser encaminhado
ao Presidente da Comissão de Proteção do Açúcar. Na argumentação alega que o
setor açucareiro não era referência no estado, e com ironia, analisa as diversas
dificuldades enfrentadas pelos produtores que mal atingiam 25% da capacidade
total de produção nas propriedades de Mato Grosso.
Em seu texto, o usineiro não pondera sobre a ausência de
investimentos no setor e a responsabilidade dos produtores pela baixa
produtividade nem avalia a omissão na adoção de técnicas modernas de manejo da
cultura. Redige o documento, como se desconhecesse as obrigações fiscais nas
quais também estava inserido, uma reação estranha. Por estar habituado ao
universo letrado154, sabe como ninguém, que o registro e a disponibilidade dos
dados, quanto à produção, para as autoridades competentes, estão estabelecidas
em normativas e na legislação estadual, instituída por seus pares.



O usineiro João Pedro de Arruda também foi Juiz de Direito.
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No ambiente rural, a falta de escolaridade também influenciou no
meio de produção, pois muitos proprietários mal terminavam o ensino primário tal
qual os trabalhadores rurais que empregavam; provavelmente. A falta de
escolaridade dificultava a avaliação quanto à eficiência que se alcançaria com a
modernização do campo.155 Entretanto, as habilidades políticas os transformavam
na personificação do poder, detendo as condições necessárias para escolherem
seus representantes em Mato Grosso. Mas, desperdiçaram a oportunidade com
ações irrelevantes, desgastadas com brigas internas que apenas enfraqueciam o
grupo político que estava no governo. Em suas mãos estava o destino político e
econômico, sendo capazes de estruturar e direcionar a construção dos meios
necessários para beneficiarem a produção agrícola.
Quando oportuno, propagavam um discurso proferindo uma suposta
isenção nas decisões políticas vigentes, construindo uma argumentação pautada na
ideia de que o poder público não valorizava os produtores rurais. Como se o
governo representasse outros interesses e estivesse em desacordo com as
pretensões da oligarquia local.
Cabe salientar que o rigor na fiscalização financeira do estado
dependia do governo em exercício. No governo de Dom Aquino Corrêa156 foi
organizada a fiscalização de forma mais eficaz, acarretando no aumento da
arrecadação do estado, principalmente nos municípios em que a produção
econômica era forte, mas, estranhamente detinham uma arrecadação baixa, como
o caso de Santo Antônio do Rio Abaixo.157
No município de Santo Antônio do Rio Abaixo, a organização efetiva
na fiscalização conseguiu aumentar a receita do estado, ao ponto da arrecadação
registrada em 1917 de $ 7.268$066 réis aumentar em 1918 para $ 16.665$612
réis, sendo registrado um aumento no percentual arrecadado de mais de 100% no



Em relação à escolaridade, a diferença entre o patrão e o empregado, é que, o primeiro não
estudava por opção, enquanto o segundo é por falta de opção. A oligarquia julgava desnecessária a
implantação de novas técnicas de manejo, e também, a contratação de profissionais formados para
dinamizar a produção.

Dom Francisco de Aquino Corrêa governou Mato Grosso de 1918-1922.

Embora a carta encaminhada a Coletoria de Rendas possua um tom de indignação, não foi a
primeira vez que o usineiro foi cobrado, pois a documentação coletada revela que em 1919, a
Coletoria de Rendas Federais intimou os usineiros devedores a comparecerem à Coletoria.
Collectoria das Rendas Federaes de Sto Antonio do Rio Abaixo. Gazeta Oficial do Estado de
Mato Grosso, Cuiabá, ano 30, n. 4461, p. 08, 28 ago. 1919.
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setor açucareiro. Conforme o Relatório dos Presidentes dos Estados, a alta
arrecadação no município continuou crescente durante o governo de Dom Aquino
Corrêa.158 O que não configurou como uma prática contínua de governo.
No segundo ponto, o usineiro questiona a política de governo
empreendida pela Nova República159, principalmente com a nomeação do
Interventor Antonino Menna Gonçalves para Mato Grosso. Segundo o usineiro, o
interventor não conhecia a realidade do Estado, mas optou por ações
intempestivas sem averiguar a veracidade dos fatos. Seu discurso ignora o corpo
administrativo instituído, que integrava o governo, e que conhecia a realidade
regional tão bem, como o caso do Dr. Francisco Antunes Muniz que foi nomeado
em 1930 para a Comarca de Santo Antônio do Rio Abaixo ocupando o cargo de
Juiz de Direito.160 Em Santo Antônio do Rio Abaixo, recepcionou, conjuntamente
com o Intendente municipal, o Interventor do Estado - Coronel Antônio Menna
Gonçalves que visitou a cidade.161
O discurso deixa lacunas que silenciam ou criam distorções sobre a
realidade, com o intuito de construir uma verdade oficial que corrobora com a
versão apresentada há décadas depois por Silvério Corrêa Cardoso em sua
entrevista.
Segundo Silvério C. Cardoso162, os representantes do governo de
Getúlio Vargas fizeram uma grande manifestação em Cuiabá repudiando o
tratamento dispensado aos trabalhadores rurais. Depois de alguns dias, as
autoridades foram para as usinas verificarem as condições de trabalho163. Na
ocasião, os trabalhadores rurais decidiram partir com a força policial, mas,



Estado e Matto-Grosso - Quadro demonstrativo por estações da receita effectiva arrecadada no
decennio de 1913-1922. In. Relatórios dos Presidentes dos Estados Brasileiros (MG) 1892-1930.
BN DIGITAL.

A terminologia foi adotada pelo governo de Getúlio Vargas, no qual denominou a Primeira
República, como Velha República em referência as ingerências do coronelismo no país, e intitulou
seu governo de Nova República. Como se a influência do coronelismo tivesse terminado.

Comarca de S. Antonio. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 20, n. 909, p. 02, 26 jan. 1930. Em 1930
possuía assento no Superior Tribunal de Justiça do Estado. In. Dr. Francisco Muniz. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 20, n. 915, p. 01, 09 mar. 1930.

Grande manifestação. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 52, n. 2186, p. 02, 30 nov. 1930.

Silvério Correa Cardoso, proprietário da usina Conceição na década de 30, filho de João
Celestino Correa Cardoso. Entrevista concedida por Silvério Correa Cardoso, em 1980. In.
MORGADO; DOURADO (2019).

Em janeiro de 1931, a usina Conceição recebeu a força policial que sitiou a propriedade e
interpelou o proprietário.
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segundo relato do usineiro, muitos se arrependeram ao perceberem que não
conseguiriam emprego na cidade, destes, muitos tentaram retornar para a usina
Conceição.
A verdade muitas vezes é construída segundo o olhar de seu
protagonista; estando passível de interpretações distintas, próximas ou distantes
dos fatos ocorridos. As entrevistas concedidas por atores políticos que viveram no
período fornecem elementos para a compreensão do acontecimento de maneira
diferenciada, como o relato de um membro da família de João Pedro de Arruda.
[...] Essa situação perdurou até o governo do Cel. Antonino. O
Antonino mandou recolher com uma lancha todos os escravos
livres que quisessem abandonar as usinas. E todo mundo saiu164.
Como consequência, os fazendeiros e os usineiros ficaram sem
mão-de-obra a partir daí começou a decair a produção
açucareira. Muitos empobreceram, outros tiveram que vender
tudo.165

Em nenhum momento foram mencionadas as condições de trabalho
existentes na época, nas quais muitos trabalhadores sofriam atrocidades praticadas
pelos patrões. Na Primeira República, a justiça era clamada por tantos, mas
ouvida por poucos.166
A consciência quanto ao cotidiano nas usinas de Mato Grosso pelas
autoridades federais influenciou nas ações do Interventor Menna Gonçalves que
preferiu num primeiro momento retirar todos os trabalhadores das usinas e
encaminhá-los para a cidade. E só depois, estariam liberados para decidirem sobre
o futuro, se retornariam as usinas ou se procurariam outras alternativas de
trabalho.
Na carta, João Pedro de Arruda retrata que a produção da usina fora
prejudicada com a retirada dos trabalhadores rurais das propriedades. Entretanto,
silencia quanto às condições de trabalho e ao estado de sobrevivência dessas
pessoas, bem como não revela que o interventor apenas encaminhou os
trabalhadores para Cuiabá para proceder à averiguação dos fatos e depois liberou
a todos, pois estes tiveram a opção de retornarem às propriedades.



O grifo é da autora NEVES, Maria Manuela Renha de Novis. Relatos Políticos (entrevistas:
memória divisionista MT). TD, Campinas:UNICAMP, 2008, p. 243-244.

Maria MÜLLER. In: NEVES, Maria Manuela Renha de Novis. Relatos Políticos (entrevistas:
memória divisionista MT). TD, Campinas:UNICAMP, 2008, p. 243-244.

Nos relatos não é mencionado escravidão provocada por dívidas, rapto e cárcere privado.
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Ao ser entrevistado, Antônio Isidoro da Silva167 relata o trabalho
árduo na usina, descrevendo a tarefa efetuada por cada trabalhador, consistindo na
formação média de 600 feixes, sendo que, cada feixe continha 30 paus de cana-deaçúcar, totalizando 1800 paus cortados diariamente. O encarregado recebia a
produção de cada trabalhador que logo era transportado para o vagão por um
responsável. Cada carregamento era composto por 6 vagões que constantemente
eram enchidos, para depois serem levados para a moenda.
Ao ser perguntado se as pessoas que trabalhavam na usina eram
negras ou vindas da cadeia, Antônio nega a presença de trabalhadores negros
alegando que todos eram "filhos de lá"168. Em suas memórias, Isidoro não recorda
da presença de pessoas negras na propriedade, um relato um tanto incomum, em
uma sociedade em que a maioria das pessoas era descendente de indígena e
africano.
Menciona que mesmo sendo criança na década de 30, recorda de
Menna Gonçalves
[...] Depois de 30, de 1930 quando o Coronel Antonino que
tomou conta, que acabou com a escravidão, acabou prisão. [...]
Eu era moço de meus.... 10 anos [...] encontró na usina Aricá,
tronco, na Maravilha não encontró, no Itaicy, encontró tronco,
nas Flechas não encontró, mas Aricá, São Miguéencontró tudo
[...]169.

Antônio Isidoro esclarece que na usina Conceição também havia o
tronco, porém, salienta que os trabalhadores só foram castigados no tempo da
família Paes de Barros, em que estes eram presos, normalmente pelos pés. Afirma
que na época dele não era mais assim e reforça a informação de que o tronco foi
levado por Menna Gonçalves,
Em suas lembranças, recorda que dentre as usinas, o tronco havia sido
abolido apenas em Flechas e Maravilha, por este motivo não precisou ser levado



Antônio Isidoro da Silva, filho de Vicente Canavarros de Souza, nasceu em 1918 na usina
Conceição, onde trabalhou por um tempo, como também nas usinas Itaicy, Maravilha, Aricá e
Ressaca, como piloto da lancha "14 de junho". Entrevista concedida por Antônio Isidoro da Silva,
em 1981. In. MORGADO; DOURADO (2019).

Ao longo da entrevista a identidade racial dos trabalhadores é negada, ao utilizar como
subterfúgio declarar que eram "filhos de lá". Antônio Isidoro não define quem eram, negando e
invisibilizando a existência de trabalhadores negros na usina. Entretanto, se os trabalhadores eram
os mesmos, significa supor que após a Abolição, as famílias negras permaneceram na propriedade.

Entrevista concedida por Antônio Isidoro da Silva, em 1981. In. MORGADO; DOURADO
(2019).
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ou destruído pelo interventor nessas propriedades. Neste caso, há uma negação de
Antônio Isidoro quanto à continuação dos maus tratos aos trabalhadores,
principalmente depois da intervenção de Menna Gonçalves, na década de 30.
O relato de Isidoro desmonta o discurso de indolência atrelado ao
trabalhador rural que realizava um ritmo de trabalho extenuante, sendo mal
remunerado, além de não conseguir a garantia das condições mínimas de
sobrevivência.
Em contraponto, Silvério Cardoso trata como exagero os relatos de
maus tratados atribuídos aos trabalhadores da usina Conceição, alegando que, sob
sua direção, tais ações não aconteciam. Esclarece que, por ter sido avisado sobre a
vinda das tropas, reuniu os empregados que auxiliavam na administração da usina
e os orientou para que não reagissem, nem os encarregados da roça deveriam estar
armados, como era comum.
No fundo acredita que a usina era um lugar bom de viver. Rebate que
na usina tinha escola para as crianças e um salão de festas, onde os trabalhadores
se divertiam todo sábado, ao som de siriri e cururu. Recorda que todo ano
ocorriam os festejos de São João e São Pedro, além da peça encenada em nome de
Nossa Senhora da Conceição, em 08 de dezembro. Na percepção do usineiro, a
usina continha algumas regalias, como festas e escola. Diz, sem dizer, que nas
outras usinas os trabalhadores não contavam com tais benefícios.Minimiza a
presença do tronco e do castigo, como também da polícia de terreiro, e do
encarregado da roça que estavam sempre armados. Apesar de relatar que não
mandava ninguém atrás dos trabalhadores que fugiam, os jornais rebatem tal
versão dos fatos, demonstrando uma situação bem diferente, em que o trabalhador
assim que conseguia fugir, refugiava-se e impetrava o instrumento de habeas
corpus para não ser capturado ou sequestrado pelos homens dos usineiros.
Gastão Pompéu de Campos, encarregado da usina Conceição,
descreve um ambiente harmonioso entre patrão e empregado na usina Conceição
que contava com 50 a 60 trabalhadores fixos. Na época da safra eram contratadas
pessoas da povoação de Praia Grande, Bom sucesso, Capão Grande e Capão do
Pequi. Nega a presença de armas ou qualquer outro instrumento de castigo. Ao ser
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perguntado sobre o declínio das usinas de cana-de-açúcar não atribui a
intervenção de 1930
[...] Depois de 1930 que houve essa queda porque as terras
muito cansadas deviam ser então mecanizadas e os proprietários
para que num, num queriam ou não enxergavam esse rumo que
elas deviam ter tomado... a decadência veio por aí [...]170

Na entrevista não atribui ao Coronel Antonino Menna Gonçalves o
declínio das usinas, afirma que resulta da falta de investimentos e modernização
do setor açucareiro na região. Em relação às fugas, Gastão diverge da versão de
Silvério, pois revela que os trabalhadores que fugiam eram perseguidos e
castigados no tronco, sendo as pernas presas, com o intuito de moralizar.
A prática de "moralização"do trabalhador visava educá-lo e enquadrálo ao sistema do patrão171, que remonta um passado escravocrata. Nesse sistema
opressor e ilegal, não era aceito a fuga, pois refletia a insatisfação ao processo
implantado dentro das propriedades rurais. O discurso defendido pela oligarquia
rural era de harmonia entre patrão e empregado; uma harmonia estruturada pela
submissão do trabalhador às regras do patrão. Se muitos decidiram partir com o
interventor é porque as condições de trabalho não eram tão favoráveis para
justificar a permanência.
No terceiro ponto, enumera as dificuldades enfrentadas pelos
produtores rurais como: a falta de braços, de financiamento e a falta de transporte
para escoamento da produção. Realmente, o Norte do estado possuía um número
reduzido de mão de obra para a lida no campo, quando comparado ao Sul do
estado; associado ao fato das denúncias dos maus tratos infligidos aos
trabalhadores rurais serem de conhecimento público e notório na sociedade matogrossense, difundido amplamente pelos jornais locais e da capital do país. O que
causava certa resistência a possíveis interessados de se fixar na região.
Em relação ao financiamento, o usineiro omite que este era destinado
ao grande produtor, sem direcionar qualquer auxílio ao pequeno produtor. Na



Entrevista concedida por Gastão Pompéu de Campos, em 1980. In. MORGADO; DOURADO
(2019).

A prática da moralização, da submissão ao sistema escravocrata é retratada por Silvia H. Lara
em Campos da violência. O que difere o senhor de escravos, do patrão da usina não é a
mentalidade, pois esta não se alterou com a Abolição ou Proclamação da República. O que difere é
a resistência em tratar os trabalhadores livres segundo o código de direito - civil, social e político que vigorava na sociedade brasileira, mas que a elite agrária insistia em ignorar.
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Primeira República, a oligarquia rural consolidou e instituiu formas de
organização para sua proteção, como a fundação em 1907, da Sociedade Matogrossense de Agricultura que inicialmente agregou 22 associados, sendo o
presidente-fundador Virgílio Alves Correa.172 A preferência na destinação do
recurso ao grande produtor rural perdurou durante toda a Primeira República.
Nacionalmente, era comum que a maioria hegemônica decidisse e
organizasse as pessoas que concorreriam nas eleições municipais, estaduais e
federais, ocupando cargos políticos, no intuito de direcionarem os caminhos do
Estado. Alguns eram usineiros, ou parentes de usineiros, como o caso de Pedro
Celestino Corrêa da Costa173, Francisco Pinto de Oliveira174, Palmiro Paes de
Barros e outros.
Embora, João Pedro de Arruda não faça menção quanto à localização
das usinas como um dos fatores da baixa produtividade do setor, as fontes por sua
vez esclarecem que a escolha de Santo Antônio do Rio Abaixo para sediar as
usinas de cana-de-açúcar dificultou o cultivo e o escoamento da produção, pois a
maioria das propriedades dependia da via fluvial para a locomoção175 e o
transporte da safra.
Arlindo Pinto de Oliveira176relata que a decadência das usinas
aconteceu por alguns fatores que foram determinantes para afetar o setor
açucareiro. Dentre os fatores, relata o fato das usinas estarem localizadas ao longo
do rio Cuiabá contando em média com apenas uma faixa estreita de plantio de 300
metros nas propriedades, pois o restante das terras era inundado no período das
cheias tornando o terreno impróprio para o cultivo. Pela localização em área
ribeirinha, o escoamento da produção dependia do transporte fluvial, por meio de
balsas pertencentes a terceiros. No período republicano, era comum a produção



Sociedade Matto-grossense de Agricultura. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso,
Cuiabá, ano 20, n. 304, p. 04, 21 dez. 1909. O tesoureiro da sociedade citada era Fernando Leite de
Figueiredo.

Governou o Estado por mais de uma gestão, além de ser eleito para o legislativo.

Por quatro décadas, Francisco Pinto de Oliveira representou a legislatura do Estado.

Até as primeiras décadas do período republicano, o meio de locomoção mais utilizado em Mato
Grosso era a canoa e a balsa, devido à falta de estradas. Tanto que, as casas mato-grossenses eram
construídas voltadas para o rio.

Entrevista concedida por Arlindo Pinto de Oliveira, em 1980. In. MORGADO; DOURADO
(2019). Arlindo Pinto de Oliveira era filho de Francisco Pinto de Oliveira, expoente político e
proprietário da usina Aricá e Itaicizinho.
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ser vendida, assim que a cana fosse processada. O produtor não tinha como escoar
sua produção pela estrada de rodagem ficando à mercê do comércio e do
transporte fluvial.
Em comparação, as usinas de cana-de-açúcar existentes no Nordeste e
São Paulo, Mato Grosso não modernizaram sua indústria, com raras exceções;
nem tampouco modernizou a técnica de plantio com a implantação do arado. Os
fatores elencados acima tornaram a produção açucareira na região mais onerosa;
apesar de o produto ser de boa qualidade, o produtor não conseguia competir com
outros estados. O relato de Arlindo Pinto de Oliveira permite entender o ambiente
rural da época e a mentalidade vigente que contribuiu para que a produção de
açúcar fosse restrita a 25% da capacidade total de uma usina.
A afirmação de alagamento de boa parte da propriedade é constatada
em estudo promovido pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, na década de 60177.




O estudo foi realizado pelo Engenheiro Agrônomo Gilberto Miller Azzi que percorreu as usinas
situadas ao longo do rio Cuiabá, Poconé, Cáceres e Miranda. Estudo da situação agro-industrial e
econômico financeira das usinas de açúcar do Estado de Mato Grosso - Levantamento do
Problema Agrícola. São Paulo: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1961. NDIHR, Nº 079.
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Figura nº 01 - Instituto de Açúcar e Álcool, 1961 (NDIHR)

Das usinas existentes no rio Cuiabá, foram analisad
analisadas
as Conceição,
Santo Antônio do Leverger, Aricá, Itaici e Flechas. Com o estudo, constata
constata-se
se que
estas usinas existentes na Primeira República não ffaliram178 com a ação da
intervenção federal realizada na década de 30, apenas
apenas precisaram se adequar aos
novos tempos. Com a aprovação do Estatuto da Lavoura
Lavoura Canavieira de 1941, o
governo federal regularizou a situação dos fornecedores
fornecedores e lavradores de cana-decana
açúcar no país,
país, normatizando o setor.179
O estudo de Gilberto M. Azzi analisa que, no períod
período
o das cheias,
apenas uma pequena faixa (de 50 a 500 m de largura) paralela ao rio permanecia




Mesmo com a ação do Interventor Menna Gonçalves, as usinas continuaram suas atividades,
mas tiveram que se adequar a nova realidade. Além da
da produção de cana-de
cana de-açúcar
açúcar plantaram
outras culturas na propriedade
propriedade e também adotaram a pecuária.

O Estatuto da Lavoura Canavieira foi aprovado pelo Decreto-Lei
De
Lei nº 3855, de 21 de novembro de
1941.
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seca, justamente onde estavam instaladas as usinas e os canaviais180, no entanto,
durante as chuvas, uma parte da usina ficava inundada. Se a inundação do
canavial perdurasse, por mais de 15 dias, a produção do açúcar da propriedade era
comprometida.
Na década de 60, a lavoura da cana-de-açúcar predominava nas
propriedades, contudo os proprietários aliaram à produção, a criação de gado e a
pesca, como também, o plantio de gêneros de subsistência advindo de lavouras
menores. Cabe salientar que, com o passar dos anos, a técnica agrícola não havia
mudado, permanecendo a prática de roçar o mato em punho e queimá-lo sem
adotar qualquer critério técnico, mesmo decorrido tantos anos, poucas usinas
haviam introduzido o trator na produção.
Em relação à administração, Azzielucida: "as usinas de Mato Grosso
se ressentem principalmente pela falta de mentalidade de "homens de êmpresa"
dos usineiros."181 Salienta que os fiscais das propriedades administravam as
lavouras sem possuírem conhecimento agrícola, baseando-se em uma cultura
tradicional que perpetuava o uso da enxada. Provavelmente, os fiscais apenas
reproduzissem as ordens que recebiam de seus patrões, sem contrariá-los.
O relatório segue verificando as desigualdades nas relações de
trabalho, em que a mão de obra era submetida ao trabalho agrícola regido pelo
sistema de tarefas, em que os salários pagos eram muito baixos. Mas avalia que
O trabalhador não executa mais de uma tarefa por dia por mais
leve que seja o serviço. Em geral, antes das onze horas, ou o
tardar, às catorze horas, o operário está de volta do campo.
Passa o resto do dia se ocupando da pesca, muito abundante nos
Rios de Mato Grosso, ou tocando viola e bebendo cachaça. [...]
Fecha-se um círculo vicioso em que a argumentação principal é:
"para que trabalhar, se o Cuiabá está cheio de peixes e a banana
é nativa em suas margens? Para que confôrto de uma casa bem
arrumada, se todo o mundo dorme em rêdes porque não suporta
o calor na cama?"182.




O Engenheiro salienta a dificuldade em comparar a produção de São Paulo e Mato Grosso,
porque no primeiro existe uma "indústria do açúcar", enquanto no segundo existe uma "pequena
agricultura do açúcar"; sem ter a pretensão de avançar como empreendimento industrial
especializado como São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste do país.
 
AZZI, Gilberto Miller. 1961, p. 37.
 
AZZI, Gilberto Miller. 1961, p. 37-8.
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O texto pondera sobre os vários fatores que tornaram a produção nas
usinas de cana-de-açúcar mais ineficaz que nos demais estados produtores, mas
enfatiza uma mentalidade atrasada que prevaleceu na década de 60, atrelado às
dificuldades diversas como a falta de condições sanitárias, de escolas, de
comunicação fácil, de energia elétrica e a falta de assistência de toda a espécie ao
homem do campo.183 Ainda perdurava nas ações dos usineiros a mentalidade de
tempos remotos.
Passados tantos anos, a intervenção federal apenas desnudou o que os
jornais operários já difundiam na época, a falta de desenvolvimento do estado de
Mato Grosso não estava atrelada às ações de um povo indolente184, mas devido à
permanência de uma mentalidade arraigada as práticas do passado que fortaleciam
o atraso econômico e impedia um futuro promissor.
Por fim, João Pedro de Arruda faz referência ao abandono e certo
isolamento dos que viviam em Mato Grosso e cita no documento a frase do
General Dantas Barreto185 afirmando que "no fim do mundo existe um morro e
atrás desse morro está Cuiabá". Reforça um discurso construído por viajantes e
autoridades em seus registros, em que projetaram por séculos a região como um
sertão inóspito186. Em seus relatos, a natureza precisava ser domada e os naturais
da terra, domesticados. Tal mentalidade prevaleceu no período republicano, sendo
disseminado pelo discurso hegemônico que sempre se auto intitulou o guardião da
civilidade e prosperidade regional.
Ao reproduzir a frase de Barreto, reforça a ideia de uma região em que
prevalece um cenário hostil, que fora desbravado e transformado pelos
colonizadores que vieram do litoral ocupando o interior do país.
Velloso analisa que o modernismo difundido no período republicano
trata a questão nacional, envolto em um sentimento de esperança, de promessa (do
que o país poderia vir a ser). Imerso em uma visão ambígua sobre seu futuro. No

 

Infelizmente, Azzi apresenta como uma das soluções a introdução de mão-de-obra qualificada
advinda de regiões em que há uma tradição no plantio da cana, como São Paulo e os Estados do
Nordeste.
 
O poder hegemônico trata como indolência, o questionamento e a resistência à violência
imposta pelo coronelismo nas propriedades.
 
O General Emílio Dantas Barreto (1850-1931) foi político, militar, jornalista, romancista e
teatrólogo brasileiro.
 
GALETTI, Lylia da Silva Guedes. Sertão, fronteira, Brasil: imagens de Mato Grosso no mapa
da civilização.Cuiabá:Entrelinhas:Ed.UFMT, 2012.
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cenário político, a brasilidade pauta-se na teoria dos dois brasis187, estabelecendo
duas realidades no território nacional - uma associada ao litoral (legal) e outra
associada ao interior (real)188.
A vertente pautada na visão geográfica associava à brasilidade ao
"Brasil real, ao interior," considerando-o essência cultural do país. Outra vertente
enxergava o interior do país segundo o ideário do liberalismo oligárquico,
considerando Mato Grosso como o espaço associado ao longe, ao distante e ao
inóspito.
O discurso sobre o longe, em contraposição ao perto, é explorado
pelos viajantes como forma de classificar o civilizado do não civilizado. Galetti
analisa, sob a ótica dos viajantes - "a que Mato Grosso estava tão distante"?
Para os padrões desta época, vapor, telégrafos e trens, "perto"
era qualquer lugar que permitisse o fluxo ininterrupto, e num
tempo relativamente curto, de mercadorias, pessoas e
informações. Estar ou situar-se longe significava, desse modo,
privar-se de todas as experiências e possibilidades que estas
transações de coisas, gentes e ideias favoreciam. E podia
significar, ainda, aproximar-se da barbárie, correr o risco de
perder-se para sempre em seus desertos.189

De acordo com a visão dos viajantes, para Cuiabá ser considerada
"perto"precisava estruturar-se seguindo os símbolos da modernidade, em que
progresso e desenvolvimento econômico caminhariam juntos, com o propósito de
atender às demandas do liberalismo. O discurso de Dantas Barreto reproduz os
registros dos viajantes que foram difundidos na sociedade brasileira e que
permaneceram na mentalidade republicana. Um olhar preconceituoso que
sobreviveu por gerações.
Ao mencionar a visão de um militar190 em relação à região, Arruda
tem o cuidado de exaltar a memória regional que possui como herói nacional, o
colonizador. Nesse contexto, faz alusão ao usineiro, que, assim como os primeiros
colonizadores, procurou transformar o estado e enfrentou as adversidades

 

Nessa vertente predominava a visão da geografia sobre o Brasil.

VELLOSO, Monica Pimenta. O Modernismo e a questão nacional. In. O tempo do liberalismo
excludente - da Proclamação da República à Revolução de 1930. (Orgs.) FERREIRA,
Jorge&DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2017. (O Brasil republicano I)

GALETTI, Lylia da Silva Guedes. Nos Confins da civilização: sertão, fronteira e identidade nas
representações sobre Mato Grosso. TD, São Paulo:USP, 2000, p. 88.

O militar representava o guardião da república.
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inerentes ao ambiente, mas supostamente, com o firme propósito de impulsionar a
economia regional. Talvez, seja por este motivo que Arruda considere pertinente a
oligarquia deter privilégios e permanecer detentora da hegemonia política,
independente das condições políticas e econômicas que geraram, ou não, para o
desenvolvimento regional.
O olhar do usineiro quanto aos desdobramentos políticos ocorridos na
década de 30 desnuda como as oligarquias rurais reagiram diante as ações do
Governo Federal que redefiniu as forças políticas que dirigiriam o país. Perplexos,
perceberam que as velhas práticas vigentes em suas propriedades não eram mais
bem-vindas, e que os novos tempos impunham uma ruptura no modo de agir nas
relações de trabalho.
Mudar era algo difícil para aqueles que resistiram por um longo tempo
pela mudança. O termo absorvido pela elite agrária foi "se adequar, se adaptar". A
adaptação à gestão do novo governante foi a forma empregada para sobreviver e,
posteriormente galgar privilégios no novo governo que se instaurava no país.
Dos entrevistados, apenas alguns relataram que as usinas sofreram um
golpe irreparável com a retirada dos trabalhadores rurais, acentuando a decadência
do setor. Por sua vez, as fontes documentais elucidam o que fez os trabalhadores
partirem, não foi um processo repentino, advém de uma longa jornada em que o
patrão desqualificava o empregado, sem resguardar em suas práticas o direito e o
respeito no trabalho diário.
Marlene Gonçalves191 pesquisou sobre o coronelismo em Santo
Antônio do Leverger, coletando os depoimentos dos trabalhadores rurais de
quatro usinas - Aricá, Conceição, Flechas e Maravilha. É sob o olhar do
trabalhador rural que Marlene Gonçalves reconstitui o universo rural e analisa
como o declínio dos usineiros ocorreu de forma gradativa influenciado por fatores
políticos e sociais, culminando no enfraquecimento dos mesmos.
Analisa, em sua pesquisa, que dentre os chefes políticos, Palmiro Paes
de Barros exercia uma influência e liderança de destaque em Santo Antônio do

 

GONÇALVES, Marlene. Memória, trabalho, coronelismo: usinas de Santo Antônio de
Leverger MT 1900-1950.TD, Campinas:UEC, 2005. A pesquisadora avalia, a partir da memória
dos protagonistas, o impacto gerado o período de Getúlio Vargas nas relações de trabalho nas
usinas.
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Rio Abaixo e que em sua trajetória política ocupou cargos relevantes no
executivo, legislativo e judiciário, tornando-se expressão do coronelismo na
região. Conforme o governo em exercício, foi situação ou oposição, mantendo o
prestígio político ao longo da Primeira República em Mato Grosso. Não por
acaso, é citado nos documentos oficiais e nas páginas de jornais locais pela forma
arbitrária com que agia contra seus adversários e trabalhadores rurais, exercendo
forte domínio no Norte do estado e movimentando a política regional192.
Não pretendo detalhar os mandos e os desmandos de Palmiro Paes de
Barros, contudo, sua presença nos jornais torna-se inevitável por ser o Chefe
político de maior proeminência em Santo Antônio do Rio Abaixo na Primeira
República.
As fontes documentais permitem trilhar os caminhos de violência e
injustiça social em Mato Grosso, mas são poucos os casos em que o poder
judiciário é acionado, principalmente quando determinavam a garantia dos
direitos sociais do trabalhador, mesmo assim, aqueles que conseguiam denunciar
procuravam a justiça instituída pelo mundo letrado para tentar reverter a situação
arbitrária que os assolava.
No discurso proferido pelo coronelismo, as denúncias dos
trabalhadores são tratadas como difamações, utilizadas como mecanismo político
para atender pretensos interesses políticos obscuros, que tentavam constantemente
depreciar a oligarquia local. Nesse cenário político, várias versões foram
veiculadas pelos jornais locais, ora representando o discurso da elite rural, com o
firme propósito de defender a oligarquia das acusações; ora representando o
discurso do trabalhador, que rapidamente era rebatido por seus adversários.
Os mandos e os desmandos do coronelismo
No Pós-Abolição, a violência continuou a ser empregada no ambiente
rural e ser tratada como algo corriqueiro pelas autoridades locais e pela oligarquia.
Nesse contexto, as incivilidades do coronelismo advinham de longa data,

 

A autora Marlene Gonçalves relata que Palmiro Paes de Barros foi o único usineiro de Santo
Antônio do Rio Abaixo a falecer na pobreza.
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envolvidas por arbitrariedades e abusos. Em Mato Grosso, a usina representava
um estado à parte na região, onde os proprietários rurais tratavam suas posses
como microterritórios de perpetuação e emanação do poder193. Nesse microespaço
não era aceita a interferência do estado, apenas o coronel era o mandatário maior.
Na Primeira República, os mandos e desmandos da oligarquia são
registrados nos jornais locais e conforme o desenrolar dos casos estão presentes
nos processos crimes e nos relatórios oficiais. A importância de veicular a notícia
pelos jornais consistiu no grau de visibilidade que o acontecimento alcançava,
pois a publicação tornou-se instrumento de exposição para a esfera pública da
notícia.
O jornal é um veículo de comunicação de rápida disseminação do fato,
repercutindo os escritos dos artigos no ambiente urbano e rural; em contraponto
aos demais registros oficiais que ficavam restritos a esfera privada, já que o
documento oficial é manipulado apenas pelas autoridades policiais e judiciárias,
agentes autorizados para acessar a informação uma vez que a instituição pública é
um espaço de acesso restrito, ocupado pela autoridade competente.
Ao informar sobre os fatos, o jornal apresenta-se como mecanismo de
contestação, capaz de contribuir para a mudança de mentalidade na sociedade
mato-grossense. Um feixe de luz é direcionado pelos intelectuais que visam
questionar a constituição da cidadania negra na região. Esses intelectuais, ao
promoverem uma ponderação, muitas vezes singela quanto ao jugo do
coronelismo e as condições de trabalho existentes nas usinas, conseguem
sensibilizar a opinião pública, pelo menos, instigar um olhar mais atento aos
acontecimentos que envolvem o cotidiano nas usinas.
Alguns jornais locais abordaram em seus artigos os casos sob o olhar
do trabalhador, tornando possível perceber as injustiças e os embates econômicos
que os envolviam. Ao tornar pública a desigualdade nas relações de forças, o
jornal presta um serviço de interesse social e inicia um processo lento de mudança
de paradigmas.


 

ALEIXO, Lúcia Helena Gaeta. Vozes no silêncio: subordinação, resistência e trabalho em Mato
Grosso (1888-1930). Cuiabá: Ed. UFMT, 1995.
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Com o passar do tempo, esses casos são acompanhados com mais
atenção por parte da população que questiona: o que era aceitável ou inaceitável
na sociedade republicana? Independentemente da resposta, constato que são
poucos os casos de demonstração de desconforto por parte da sociedade, apenas
alguns atores sociais se posicionaram e puseram em xeque a estrutura
socioeconômica vigente.
Ao pesquisar sobre os casos de violência no campo constatei que as
fontes documentais forneciam mais pistas quanto aos acontecimentos que
envolviam os homens, do que as mulheres. São poucos os casos em que os nomes
das mulheres são mencionados, geralmente estão presentes nas fontes quando
envolvem a sua família que sofre alguma injustiça, ou quando são separadas dos
filhos, ou mesmo violentadas. Normalmente, as mulheres são mencionadas nos
jornais quando o seu pai ou companheiro não pagam uma suposta dívida e estas
são levadas para realizarem trabalhos forçados até quitarem o débito, o que
normalmente nunca acontecia, pois as dívidas eram impagáveis. Usualmente, são
visibilizadas porque fazem parte de um grupo, são raros os casos em que são as
lideranças das comunidades a qual pertenciam.
Constatei que são poucos os casos em que as mulheres ganham
visibilidade e figuram nas páginas dos jornais, por isso torna-se pertinente quando
é citado o seu nome completo, o que não era algo comum. Havia uma mentalidade
corrente que permeava o universo masculino, que, ao não citar o nome feminino,
os redatores estavam poupando-as, resguardando-as do julgamento social. Mesmo
nos casos de barbárie, era levantada a dúvida, o talvez, o quem sabe, quanto à
participação, à influência feminina no acontecimento, de vítimas, muitas
vezes,eram tratadas como rés194.
Não por acaso, as denúncias dos sequestros eram relatadas por algum
membro da família, quando muito, seguidas de relatos de trabalhadores rurais que

 

Soihet questiona o discurso pautado no cientificismo que atribui às mulheres características
específicas, adequadas apenas ao poder hegemônico, "As características atribuídas às mulheres
eram suficientes para justificar que se exigisse delas uma atitude de submissão, um
comportamento que não maculasse sua honra.[...]", pois na sociedade republicana prevalecia a
mentalidade de que, mesmo quando as mulheres eram vítimas, cabia as elas provarem quem não
eram culpadas. SOIHET, Raquel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In. História das
mulheres no Brasil. DEL PRIORE, Mary. (Orgs); PINSKY, Carla Bassanezi (Coord.), 10ª ed, São
Paulo: Contexto, 2013, p. 363.
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conseguiam fugir e procuravam o apoio das autoridades locais. Muitos
trabalhadores rurais que conseguiam uma orientação na cidade recorriam ao
judiciário para impetrar o habeas corpus, instrumento que garantia a liberdade e o
direito de ir e vir.
No dia 08/10/1901, um grupo de indivíduos armados
capitaneados pelo Cel Henrique Paes de Barros invadiram a
Fazenda Quilombo aprisionando algumas pessoas entre
homens, mulheres e crianças cujas pacientes se encontram
incluídas. As pacientes juntamente com outros prisioneiros
foram levados para a fazenda Pindaival do Cel Henrique sob
vigilância, sofrendo sevícios como se fossem escravos. O
impetrante pede o habeas corpus para que elas possam ser
restituídas à companhia do marido e do pai.195

Em 1903, a petição de habeas corpus foi impetrada depois de dois
anos da invasão ocorrida na fazenda Quilombo, assim que Maria Margarida e
Benedita Carlota conseguiram fugir da usina196.
Em muitos casos, o resultado da petição dependia da política vigente,
pois a balança da justiça normalmente pendia para o coronel quando este fazia
parte do grupo político que apoiava o governo; ou quando era parente de alguma
autoridade local, ou seja, se fazia parte da rede de solidariedade. O certo ou o
errado dependia do momento político e de quem estava sendo acusado de maus
tratos.
Em 1916, o proprietário da usina Sant'Anna mantinha em cárcere
privado Joanna Evangelista, a paciente foi detida violentamente e separada dos
filhos.
Joanna Evangelista era amasia do camarada José Gonçalves, da
usina Sant´Anna. Ha um anno mais ou menos, o sr. Vivi, ou
porque vendesse José Gonçalves a outro patrão, ou porque o
transferisse para o seu estabelecimento da Maravilha, Joana, na
ausencia do amazio, vira-se privada de recursos, rasão pela qual
retirara-se, com os filhos do poder do sr. Vivi, indo asylar-se
em casa do capitão Protogenes. Passados dias o sr. Vivi
conseguiu que Joanna Evangelista regressasse a sua usina onde
a detem sob o pretexto de ser ellaresponsavel pela divida do
amante, não obstante a intervenção do dr. Armando de Souza,

 

José Augusto Caldas (Impetrante), Maria Margarida Rainha dos Anjos e Benedita Carlota de
Moraes (Pacientes). Tribunal da Relação. Doc. 1231, Caixa 52, Cuiabá/MT, Ano 1903.
 
O recurso do habeas corpus era impetrado para garantir a liberdade, além de pressionar as
autoridades locais no sentido de coibir os desmandos dos coronéis. Infelizmente, poucos
prisioneiros conseguiam escapar, pois os fazendeiros possuíam patrulhas particulares que
impediam e até perseguiam os trabalhadores que tentassem.
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O fato de Joana e seus filhos conseguirem asilo na casa de um capitão
assegurou que as crianças não tivessem o mesmo destino da mãe, que foi
aprisionada e forçada ao cárcere privado. Se não estivesse sob a tutela do capitão,
provavelmente Joana não conseguiria acionar o juiz de direito sobre o ocorrido,
como também proteger seus filhos.
Em relação ao companheiro, Joanna supõe que foi vendido ou
transferido para outra propriedade do usineiro, deixando a família sem notícias;
outra possibilidade silenciada era de José Gonçalves ter sido morto pelo usineiro,
por este motivo a transferência da dívida à família. Seja como for, Joanna não
estava só, poderia não ter um parente para protegê-la, mas conseguira um
padrinho para proteger seus filhos e este estava atento ao desenrolar de sua prisão.
Os jornais locais conseguiam a cada caso divulgado sobre as relações
de trabalho e as ações abusivas praticadas pelos usineiros elucidar a opinião
pública quanto aos acontecimentos ocorridos nas usinas, só assim, o espaço
privado torna-se público, nos artigos dos jornais.
Decorridos alguns anos, em Poconé, o Delegado de polícia, Tenente
José Soares recebeu a denúncia de familiares sobre duas mulheres que estavam
presas no sítio de Júlio da Costa Marques198. Assim que recebeu a denúncia,
encaminhou um ofício ao proprietário do sítio requisitando a liberação das
mulheres e deliberou que as mesmas fossem encaminhadas à delegacia de
Poconé199.
O Tenente José Soares, mesmo sob ameaça, se dirigiu ao sítio com
dois praças200, e chegando lá constatou a prisão das mulheres e de um camarada


 

As proesas do Sr. Vivi. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 27, n. 1340, p. 03, 30 abr. 1916.

Em Poconé. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 07, p. 02-3, 25 nov. 1920.

Júlio da Costa Marques respondeu com a negação da presença de mulheres em seu sítio e
desafiou o delegado a encontrar as citadas mulheres presas na propriedade.

Segundo relatos, o irmão de Júlio, Alfredo Marques estavam à espreita do delegado com alguns
camaradas armados em Várzea Cumprida, mas não o atacou.
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em um compartimento fechado201, os mesmos foram soltos e encaminhados à
Poconé.202
Nesse caso, o usineiro contou com o apoio do deputado Anibal de
Toledo203 que relatou a sua versão dos fatos ao governo estadual com a intenção
de comprometer em vão o delegado que possuía uma ficha militar exemplar.
Inconformados, continuaram os seus intentos enviando um telegrama ao governo
do Rio de Janeiro, relatando uma versão dos fatos mais próxima ao seu
entendimento, com o intuito de prejudicar o delegado e conseguir sua
transferência da região204.
O caso ocorrido em Poconé desnuda a realidade vigente em Mato
Grosso, em que o coronelismo desafiava o poder local tentando constranger e
intimidar as autoridades competentes que se opusessem aos seus intentos205. O
artigo não revela quem são as mulheres aprisionadas e tampouco o que motivou a
prisão na usina. O silêncio destinado a elas e outros trabalhadores impede a
elucidação dos fatos e transforma-as em mais um caso de violência, em que as
mulheres estão envolvidas nas ações de barbárie e desrespeito ao próximo por
aqueles que se julgavam intocáveis.
A violência no campo intensificada na Primeira República configurou
um período de brutalidade em que os direitos civis foram atacados por grupos
armados que se consideravam acima de tudo e de todos. Para o trabalhador rural
não havia dúvidas a quem o banditismo servia!
Na década de 10, os casos sem solução eram uma constante nos
jornais e nos processos crimes, mesmo assim os jornais veiculavam matérias sobre

 

Conforme os relatos, onde os trabalhadores dormiam era um comportamento de um cômodo que
só possuía uma porta, sem janelas.
 
Em momentos distintos, enquanto retornavam à Capital, tiros foram disparados contra o
delegado, na primeira tentativa, a comitiva do Tenente Soares foi alvejada quando estava perto da
cidade de Poconé, mas os atiradores o fizeram do mato, não conseguindo alcançar o alvo, a
segunda tentativa foi ao anoitecer, sendo disparado de vários pontos da cidade causando pânico na
população.
 
Aliado dos Conservadores.
 
O delegado não foi transferido da região.
 
O delegado, ao ter se encaminhado ao sítio para verificar a realidade dos fatos, conseguiu um
inimigo político que não pouparia esforços para prejudicá-lo futuramente. A diligência de resgate
às pessoas mantidas em cárcere privado foi reprovada por um grupo de proprietários rurais que
estavam acostumados com tais atrocidades, pois o desrespeito à Constituição e aos direitos civis
era uma constante na Primeira República.
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a violência no campo. Embora a sociedade cuiabana soubesse quem eram os
mandatários, curiosamente a justiça não conseguia vê-los, nem alcançá-los.
Em 1913, em Couro do Onça206, um bando armado pertencente à
usina São José praticara atos violentos contra a família de José Marques da Silva
Fontes e seus filhos; pai e filhos foram atacados e alvejados com tiros e faleceram,
e também um sobrinho que não resistiu às agressões do bando. Apenas um filho
de José Marques não foi morto, sendo preso e encaminhado para a usina207. A
repercussão do caso foi divulgada pelos jornais locais que cobraram uma ação
enérgica das autoridades mato-grossenses.
Em 1914, ocorreu na usina Conceição um crime misterioso cometido
contra Jeronymo Joaquim de S'antanna, que inicialmente as autoridades locais não
conseguiram desvendar o assassinato. Segundo relatos, o corpo foi encontrado
perto do porto de Santo Antônio do Rio Abaixo, cravejado de balas, com o ventre
aberto e os pés amarrados com uma pedra.
Embora o crime tenha acontecido com brutalidade, a demora na
resolução do caso gerou indignação do irmão de Jeronymo, que se empenhou para
descobrir a verdade e na ocasião acusou os responsáveis da usina Conceição de
ordenarem o crime, publicando suas suspeitas no jornal católico A Cruz,
conclamando insistentemente pela justiça, alegando que a elucidação do caso
ajudaria a impedir que o mesmo mal fosse praticado com outros trabalhadores
rurais208. A cobrança por uma elucidação do crime contra Jeronymo causou
indignação na sociedade cuiabana e acarretou em uma pressão popular que fez o
Chefe de polícia encaminhar uma diligência e investigar os possíveis envolvidos.
A diligência policial não encontrou evidências do(s) autor(es) do
crime, nem identificou testemunhas oculares do ocorrido, mas conseguiu coletar
os relatos dos trabalhadores rurais da usina. De acordo, com os relatos, Jeronymo
foi contratado pelo fazendeiro Henrique Paes de Barros para trabalhar como

 

Scena de sangue. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 120, p. 02, 30 mar. 1913. Couro do Onça
era localizado em Santo Antônio do Rio Abaixo.
 
Segundo relatos, os atos de arbitrariedade foram liderados por Esmeraldo da Costa Ribeiro que
trabalhava em São José.

Caetano Alberto de Sant´Anna, depois de um mês do assassinato de seu irmão publica no jornal
católico a quanto andava as investigações sobre o caso. Pela justiça. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano
05, n. 192, p. 03, 06 set. 1914.
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empregado geral do estabelecimento comercial, sendo considerado uma pessoa
pacífica209.
A investigação policial não descobriu os autores da barbárie, mas
conseguiu desvendar outro crime ocorrido um mês antes, em que um camarada da
usina Conceição tentara escapar da propriedade e fora assassinado. Curiosamente,
o crime não foi comunicado a autoridade policial, como era exigido pela
legislação estadual, estando o governo alheio ao crime cometido contra o
trabalhador.
Tal

silenciamento

dos

responsáveis

pela

usina

não

causa

estranhamento, afinal; como justificar um assassinato? Qual interesse teria o
usineiro de revelar o que acontecia no interior da propriedade e promover provas
contra si?
Todavia, neste caso em específico, a resolução dos crimes ocorridos
na usina estava longe do fim. Em agosto de 1914, a força policial foi acionada
mais uma vez para conter um conflito ocorrido em Santo Antônio do Rio
Abaixo210, pois vários boatos sobre a usina Conceição chegaram à Capital.
No episódio, o Chefe de polícia e as autoridades locais viram-se
ameaçados por Henrique Paes de Barros Sobrinho, gerente da usina Conceição211,
que tentou impedir o prosseguimento das investigações por meio violento,
atacando com seus camaradas o Chefe de polícia, o Promotor público e outras
autoridades no edifício em que trabalhavam, sitiando-os212. Em reação, as
autoridades tentaram resistir e repelir as investidas do gerente da usina.
Para salvaguardar a vida das autoridades locais, a força policial da
Capital foi acionada e prontamente dirigiu-se ao local para resolver o incidente, e
mesmo encontrando resistência; perseguiu e capturou parte dos insurgentes213.




Crime. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 188, p. 01, 09 ago. 1914. O crime também foi
noticiado no jornal O Matto-Grosso, com Crime hediondo. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano
25, n. 1252, p. 03, 09 ago. 1914. Jeronymo era conhecido na Capital por ter sido empregado do
comércio local.

Conflictos em S. Antonio e no Rosario. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 189, p. 01-2, 16 ago.
1914.

A ultima hora. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1252, p. 04, 09 ago. 1914.

O caso da Conceição. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1253, p. 02, 16 ago. 1914.

A força policial não conseguiu capturar o sobrinho do Coronel Henrique Paes de Barros. Ao
término do confronto, este conseguiu fugir.
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O crime hediondo contra Jeronymo S'antanna na usina Conceição
havia ultrapassado os limites instituídos pela violência costumeira, mesmo para os
parâmetros de Santo Antônio do Rio Abaixo. O jornal O Matto-Grosso cobrava
uma atitude imparcial por parte do governo, para que os responsáveis fossem
julgados pelos crimes que cometeram, pois, neste caso, as autoridades locais
foram traiçoeiramente ameaçadas de morte por representantes do coronelismo que
se julgavam acima da lei e do governo. Decorridos alguns meses, o jornal O
Matto-Grosso continuava a cobrar uma atitude firme do Presidente do Estado,
acusando-o de negligência e conivência com o crime ocorrido e de favorecer o
sobrinho do coronel Henrique Paes de Barros214. Os casos envolvendo a usina
Conceição permearam as páginas dos jornais, mas apenas uma parte dos
envolvidos foi julgada pelo poder judiciário.
Em 1917, uma ordem de habeas corpus foi impetrada em favor de
uma família inteira que vivia em cárcere privado na usina Conceição. Um
contingente da força federal foi encaminhado para a propriedade, visando trazer
os pacientes para a Capital, mas regressaram sem sucesso, não sendo encontrada a
família, nem armas e muito menos munições215. Nem sempre, a diligência policial
era mais rápida que o informante que conseguia antecipar os passos do coronel e
poupá-lo de uma situação constrangedora, mas, neste caso o desfecho seria
diferente.
Um mês depois, o jornal O Republicano publicou novamente sobre a
concessão de habeas corpus, desta vez adicionando novos elementos ao caso da
família aprisionada, sendo escravizados na usina Conceição, "escravos no coração
do Brasil, em 1917!"216. O contumaz usineiro prendia um homem há 8 meses no
tronco, mas como era chefe político da região, o jornal denunciava que em pouco
tempo os costumeiros aliados publicariam que o usineiro era vítima dos
trabalhadores escravizados.



A Mensagem. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n. 1294, p. 01, 06 jun. 1915.

Entretanto, a força não saiu em sigilo de Cuiabá, sendo possível o usineiro ter sido avisado
quanto à diligência para Rio Abaixo. A anuência de autoridades locais protegia os usineiros com
informações privilegiadas e a morosidade na execução das ações, desta forma, o proprietário
ganhava tempo para burlar a lei. Habeas corpus burlado. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano 01,
n. 37, p. 02, 15 abr. 1917.

Habeas-corpus. Jornal Republicano, Cuiabá, ano 01, n. 47, p. 02, 20 maio 1917.
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Os irmãos Palmiro e Armindo Paes de Barros foram acusados de
cárcere privado de 16 pessoas, dentre elas, uma octogenária e uma criança de
peito, além de lavrarem escritura falsa de terras, onde as pessoas residiam217.
Apesar da diligência policial não ter encontrado a família num primeiro momento
e os jornais aliados declararem que as acusações eram falsas e apenas buscavam
difamar a família Paes de Barros, a verdade dos fatos foi revelada e as vítimas
procuraram a justiça diante da violência enfrentada.
O julgamento de habeas corpus realizado pelo Tribunal da Relação
ocupou as páginas dos jornais locais, pois a família de lavradores morava no sítio
denominado São João do Rebojo, em Santo Antônio do Rio Abaixo e estavam
enclausurados há vários meses na usina. No tribunal, 12 pessoas foram ouvidas,
entre eles, uma senhora com mais de 80 anos testemunhou
E contou, a custo, que fôra trazida da sua casinha por capangas
da usina "Conceição", tivera os seus bens inutilizados outros
vendidos, restando apenas, de tudo quanto a sua familia
possuia, um velho tacho! Contou a fome que passou e que todos
estavam vendo no seu aspecto desolador, que reduzia aquella
inditosa creatura a uma especie de mumia.218

O testemunho da anciã é um dos poucos momentos em que identifico
nas fontes a fala feminina sendo divulgada nos jornais locais, cujo testemunho
repercutiu na opinião pública a favor de quem denunciava. A coragem em
testemunhar e revelar as atrocidades sofridas durante o período de aprisionamento
era necessária para livrar do cárcere a anciã e sua família. Não restam dúvidas de
que o primeiro passo era conseguir a liberdade, e só depois decidiriam se
regressariam ou não ao sítio.
No julgamento, Raymundo Manoel Cruz não compareceu ao tribunal
devido ao estado debilitado de saúde por ter passado meses no tronco da usina
Conceição. O lavrador permaneceu em repouso e não testemunhou. Depois de
todos os horrores, o Sr. Raymundo e sua família não são mais mencionados nos




O Directorio celestinista de Santo Antonio do Rio-Abaixo. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano
02, n. 82, p. 02, 23 set. 1917.

Tribunal da Relação - O julgamento de dois <habeas-corpus>. Jornal Republicano, Cuiabá,
ano 01, n. 38, p. 01-2, 19 abr. 1917.
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jornais, o destino deles tornou-se uma incógnita nas fontes documentais,
tampouco é mencionada a decisão do judiciário quanto aos usineiros.219
Victor Nunes Leal analisa que "a situação dos pequenos proprietários
é em regra difícil em nosso país, sobretudo quando em contato com a grande
propriedade absorvente"220. Segundo o autor, a pequena propriedade que prospera
é uma exceção na sociedade brasileira, devido à baixa produtividade da terra, à
falta de financiamento aliado ao número pequeno de proprietários e também às
ingerências dos grandes produtores.
A documentação referente a Mato Grosso demonstra que o pequeno
proprietário estava imerso em um universo rural ambíguo, lidando com o descaso
do estado e o desrespeito do coronel que não os tratava como produtores rurais,
além de sofrerem com os altos impostos e a indefinição dos preços dos gêneros
alimentícios produzidos.
Outra tática utilizada pelo coronelismo para banir o pequeno
proprietário de terras era impedir ou prejudicar sua produção, facilitando a
invasão de propriedades vizinhas com a ocupação do gado, sem respeitar a posse
ou a cerca da propriedade rural.
Feliciano Galdino, em artigo "Em Rio Abaixo", relata as ações de
Manoel Rodrigues que conduzia o gado para pastar nas terras de Luiz França dos
Reis prejudicando sua lavoura. O lavrador prestou queixa dos atos do camarada ao
coronelPalmiro Paes de Barros, mas nenhuma providência foi tomada para
solucionar a invasão221.
Diante da inoperância do coronel, o agricultor222 agiu por conta
própria para não perder a lavoura, viu-se obrigado a matar o gado que invadia sua
propriedade, porém esta atitude não agradou seu vizinho que acionou a autoridade
policial para que averiguasse as cabeças de gado mortas e cobrasse o valor de




Não encontrei o processo no Tribunal da Relação, aliás, como tantos outros processos que são
citados nos jornais.

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no
Brasil. 7ª ed., São Paulo:Companhia das Letras, 2012, p. 51.

Em Rio Abaixo. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano 05 , n. 365, p. 02-3, 28 out. 1920.

Com a invasão do gado a lavoura ficaria danificada e Luiz França perderia sua produção,
ficando sem opções para sobreviver. Para impedir o avanço dos animais, viu-se obrigado a matar o
gado que ultrapassava a cerca.
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Luiz França, sob a ameaça de ser encaminhado à usina Conceição, caso não
pagasse pelo gado morto.
No episódio, foi ignorado pelas autoridades policiais o que
regulamentava o Código de Posturas de 1893, no artigo 59, que trata da criação de
gado, em que o proprietário de animais fica proibido de criar em terrenos de
plantação, como também conservá-los presos, de modo a não prejudicar a lavoura
do vizinho, estando o infrator sujeito a multa de $ 5$000 réis. O código também
previa que lavrador prejudicado poderia relatar o fato às autoridades competentes
e recolher ao depósito público os animais223. Mas tal opção foi ignorada por Luiz
França, provavelmente por Palmiro Paes de Barros ser uma liderança política na
região e os ditames legais não serem aplicados ao usineiro.
Depois das ameaças, Luiz França seguiu para Cuiabá afim de garantir
sua liberdade. O lavrador não foi o único a entender como o coronelismo agia.
Alguns dias antes, os camaradas da usina Conceição invadiram o lugar
denominado Santa Bárbara e raptaram o filho de 12 anos de uma família que vivia
em Pissarão.
Mesmo sob constantes ameaças, os trabalhadores rurais não aceitaram
acatar o código de silêncio instituído pelo coronelismo, perceberam que calar era
respaldar a situação instaurada pelo medo, por isso decidiram romper o silêncio.
De forma gradual os trabalhadores denunciaram e reivindicaram por providências
das autoridades competentes para cessar tais ações de barbárie, com o tempo, a
luta por justiça tornou-se maior que o medo.
Os trabalhadores rurais não estavam sós em sua luta por direitos, os
jornais também projetaram os embates políticos e as denúncias dos trabalhadores,
pois representavam a voz de parte da intelectualidade que acreditava na
constituição da cidadania negra na região. A habilidade de escrever e defender um
determinado discurso era valorizado em uma sociedade letrada que ansiava em
introduzir e representar a modernidade na sociedade republicana. Nesse contexto,
a verdade simboliza um ícone de poder, que é construído e ressignificado pelo
grupo político que conseguisse prevalecer com a sua versão sobre os fatos.
Percebemos, em determinados momentos políticos, os jornais travarem



Posturas Policiais da Câmara Municipal de Cuyabá. 1831.
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verdadeiras batalhas em nome da informação, reivindicando para si a veracidade e
a prevalência de sua versão sobre os fatos. O que está em jogo é a construção da
verdade oficial, verdade esta que prevaleceria sobre a sociedade cuiabana.
Não é raro, encontrar em jornais rivais acusações de falsas postagens
contra um determinado grupo político. Destaco um artigo do jornal O MattoGrosso que em 1917 acusou o jornal O Republicano de incitar ódios e veicular
inverdades com o intuito de difamar membros da família Paes de Barros. O caso
citado na matéria envolvia mais uma vez a usina Conceição, administrada na
ocasião por Armindo Paes de Barros que foi acusado juntamente com Palmiro
Paes de Barros de escravizar trabalhadores rurais224.
Segundo o jornal O Matto-Grosso, os trabalhadores em questão
estavam na usina Aricá vivenciando "ampla liberdade e passando a champagne e
biscoito de araruta"225.A narrativa segue acusando o órgão Azeredista de uma
torpe explosão de ódios contra "um jovem" que pertencia ao Partido Matogrossense que combateu "a anarchia e o banditismo, ao saque e ao roubo que os
aventureiros de toda casta, ao serviço do azeredismo, haviam implantado nessa
opulenta região do Rio Abaixo"226.O sarcasmo presente na construção do artigo
quanto à situação dos trabalhadores rurais, demonstra uma mentalidade alheia à
condição do outro, desprovido de humanidade e respeito, ao ponto de não
considerar pertinente um tratamento digno, tão reivindicado pelo trabalhador
rural.
Em 1917, Palmiro Paes de Barros era filiado ao PRMG, partido do
qual faziam parte Francisco Antunes Muniz e Feliciano Galdino de Barros. Ao
pesquisar as fontes documentais não encontrei qualquer menção destes
intelectuais nos artigos do jornal A Cruz, do fato abordado pelos jornais O MattoGrosso e O Republicano. O que leva a crer, que o jornal A Cruz também




Esclareço que a usina Conceição foi fundada pela família Paes de Barros, mas teve ao longo de
sua existência mais de um proprietário rural.

Explosão de odios. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 28, n. 1404, p. 01-02, 03 maio 1917.

Explosão de odios. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 28, n. 1404, p. 01-02, 03 maio 1917.
Por alguns, Palmiro Paes de Barros foi filiado ao PRMG, o mesmo partido que pertenciam
Feliciano Galdino de Barros e Francisco Antunes Muniz.
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procurava se manter alheia a alguns acontecimentos que fossem considerados
melindrosos227.
A indiferença presente nos artigos de jornais e nos processos crimes
tem uma causa bem conhecida. Embora silenciada nos documentos oficiais no
período republicano, os trabalhadores negros, libertos em 13 de maio, não tiveram
sua liberdade reconhecida pelo coronelismo e tampouco contaram com o aparato
estatal para assegurá-lo. Aos trabalhadores negros, aos seus filhos e netos é
destinado o mesmo tratamento, o de invisibilidade.
O que o discurso não diz, mas insinua e deixa implícito, é que para o
coronelismo, a população negra era uma eterna devedora de uma liberdade
alcançada sem esforço, que atingiu apenas aos proprietários rurais, que se viram
envolvidos em uma relação de trabalho, em que o negro que outrora fora
escravizado, deveria ser reconhecido e tratado, como um homem livre.
Prevalecia

no

coronelismo

uma

mentalidade

escravocrata,

denominada nos jornais da época de "escravagista", resumindo-se na constante
negação do outro, enquanto sujeito de sua história e de sua cidadania, em uma
sociedade em que prevalecia a exclusão racial.
A

Primeira

República

perpetua

a

mentalidade

presente

do

coronelismo, em que o coronel dispõe da mão de obra como bem entende,
transferindo-o, ou vendendo-o para outra propriedade e para outro coronel quando
era propício, ignorando a lei e os direitos dos trabalhadores rurais. O governo trata
as ações dos coronéis como se fossem normais, quando na realidade são ilegais e
passíveis de judicialização. Nesse contexto, mesmo que o coronel fosse
processado dificilmente seria condenado.Ao acionar a justiça, normalmente,
garantia-se a libertação das pessoas aprisionadas ilegalmente, um passo
importante no processo de judicialização da violência imposta pelos coronéis nas
relações de trabalho e também como forma de assegurar os direitos civis dos
trabalhadores na região.




O jornal A Cruz será incisivo em questionar e denunciar as ações de Palmiro Paes de Barros,
quando o usineiro se desfiliar do PRMG durante a vigência do governo de D. Aquino.
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O coronel insiste em ignorar os direitos civis e sociais que vigoravam
na legislação brasileira, sendo o tráfico humano tratado como algo inerente à
sociedade, quando na verdade era um ato de contravenção.
Outro ponto a ser analisado é o combate ao discurso instituído, no
qual o grupo aliado aos Paes de Barros denuncia as práticas realizadas pelos
aliados de Azeredo, pois conforme o jornal, o mesmo detinha o hábito de saquear
e roubar, como também, utilizar-se de bandos armados para executarem suas
pretensões.
O jornal O Matto-Grosso exalta a intervenção de Palmiro Paes de
Barros para proteger Santo Antônio do Rio Abaixo das investidas do banditismo.
O episódio evidencia que um chefe político nem sempre ocupava apenas a posição
de benfeitor ou de malfeitor, de acordo com os fatos narrados nos jornais e que foi
verificado na documentação.
O artigo desnuda o embate existente entre os coronéis visando ao
domínio e hegemonia política, por isso, o ódio narrado no artigo seria um ódio
político, com intenção de deturpar a verdade e depreciar um grupo político perante
o outro.
Como contraponto, o artigo questiona as práticas coercitivas utilizadas
na usina Aricá, denunciando o privilégio alcançado por pertencer ao grupo
político aliado do Azeredismo. O jornal O Matto-Grosso adota um tom desafiador
ao afirmar que era público e notório o uso do tronco "a proposito de tudo, como
calmante e, às vezes, como estimulante, também.[...]"228.
Na América portuguesa, o castigo foi adotado como um ato de poder
sobre a mão de obra escrava e empregado como instrumento de ensino e
disciplina.229 No período republicano, o castigo foi perpetuado pelo coronelismo
como mecanismo de disciplina e moralização dos trabalhadores rurais, embora
pudessem adotar uma postura diferente nas relações de trabalho preferiram
perpetuar os velhos hábitos do passado. Mesmo com o Pós-Abolição, os usineiros



Explosão de odios. Jornal O Matto-Grosso,Cuiabá, ano 28, n. 1404, p. 01-02, 03 maio 1917.

"As "surras iniciais", como mencionada por Ribeiro Rocha, dadas quando o escravo chegava ao
engenho, os castigos exemplares deixavam cicatrizes que impunham ao escravo que ele se
reconhecesse como tal e assumisse sua condição de ser submisso." In. LARA, Silva Hunold.
Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 87.
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optaram por continuar a utilizar o tronco e o açoite como instrumento de coação e
obediência. Não é por acaso, que o tronco estava presente na maioria das usinas
mato-grossenses quando os agentes policiais ligados ao Interventor Menna
Gonçalves resolveu inspecioná-las.
Consta nos artigos de jornal uma denúncia quanto à conivência das
autoridades relativa a um grupo de fugitivas que haviam escapado da usina Aricá
e registraram no órgão competente a violência imposta por punições no tronco. Os
corpos apresentavam sinais de açoites, além disso, diziam ter uma dívida
impagável,estimada em $ 500$000 réis. Nesse episódio, uma diligência foi
realizada pelo Major Valgas Neves.
A denúncia também abrangia a usina Ressaca que foi acusada de lesar
os trabalhadores em sua remuneração, além de utilizar o dinheiro público
destinado ao investimento agrícola, para comprar armas visando à segurança da
usina. O texto é enfático ao narrar as práticas realizadas pelos coronéis,
demonstrando que, independentemente do partido político, os usineiros possuíam
a mesma mentalidade quanto à administração e ao tratamento a ser dispensado aos
trabalhadores rurais em suas propriedades.
Em resposta às várias denúncias que inundavam os jornais locais, o
jornal Correio do Estado publicou uma carta escrita pelo usineiro João Pedro de
Arruda narrandoas condições de trabalho em Santo Antônio do Rio Abaixo230.
Percebe-se com as publicações, que era algo natural para João Pedro Arruda a
utilização do jornal para registrar suas impressões sobre o que estava ocorrendo na
política local.
O usineiro utilizou o jornal para criticar os insultos contínuos
veiculados pelos jornais locais contra o cel. Palmiro Paes de Barros e os usineiros
de Rio Abaixo. João Pedro de Arruda questiona as pressões exercidas pela
imprensa para que o costume instaurado por gerações fosse rompido.
É verdade que precizamos, quanto antes que se regule essa
materia, mas, emquanto os poderes publicos não levarem a serio
este problema, estabelecendo um systema de vida entre o
operario e o patrão, nós, os industriaes, não poderemos deixar
de seguir os processos antigos por sermos a isso obrigados.231



Camaradas e patrões. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 07 nov. 1920.
João Pedro Arruda era proprietário da Usina Flechas.

Camaradas e patrões. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 07 nov. 1920.
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Ressalta a implantação de mudanças nas condições de trabalho em
algumas propriedades rurais, em que o trabalhador rural recebia adiantado, somas
mais elevadas que antigamente, no tempo da escravidão, e que em contrapartida,
alguns não trabalhavam como o combinado. Pondera que o poder público também
deveria regulamentar as relações de trabalho que careciam de uma normatização
por parte do estado232, no entanto, tal propositura só seria atendida com o fim da
Primeira República, com a aprovação do "Estatuto de 1941".
A celebração para demarcar a ruptura quanto às relações de trabalho
praticadas até então, foi representada por um almoço, em que participaram do
evento o usineiro João Pedro de Arruda e os trabalhadores rurais. No entanto, o
usineiro em sua narrativa argumenta a falta de estima dos camaradas quando foi
entregue as cadernetas para cada trabalhador233, sendo pago na ocasião os salários
a quem possuía saldo e esclarecido aos devedores o montante da dívida que estava
registrada até o período trabalhado.
A partir desse dia, o usineiro combinou com seus camaradas que o
pagamento seria mensal, mas segundo relato, o rendimento no trabalho dos
camaradas diminuiu bruscamente, além de aumentar a reivindicação pelo
descanso nos dias santos e as ameaças de greves por melhores condições de
trabalho.
O ressentimento da elite republicana brasileira com o trabalhador rural
é parecido com o que foi vivenciado nos EUA durante a guerra civil no século
XIX, pelo senhor em relação à população negra.
Genovese retrata a guerra civil ocorrida nos EUA no século XIX, na
década de 60, em que a promessa de liberdade para a população escravizada do
Sul foi um fator predominante para que o Norte vencesse.234




No Governo de Dom Francisco de Aquino Corrêa, tal regulamentação foi pensada e cobrada
pelos usineiros para atender seus interesses. Na prática tentou-se legalizar, o que era ilegal.

Entregar a caderneta ao trabalhador representava mais um ato simbólico, porque para uma
camada iletrada, os números e letras registrados nos cadernos eram apenas rabiscos sem
significados.

O Norte venceu o Sul na guerra da secessão não só porque tinha uma força bélica mais
preparada, mas também porque contava com a participação da população negra que vivia no Sul
do país. Eles lutaram contra seus opressores, lutaram por sua liberdade, este fator foi bem utilizado
pelos soldados do Norte, pois quem conheceria melhor a região sulista senão essa população que
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Os senhores tinham esperado de seus escravos mais que
obediência, esperavam fidelidade, obediência sentida sob a
forma de dever, respeito e amor. Era o que tinham a fazer pois,
do contrário precisariam reconhecer-se exploradores brutais.235

O ressentimento era compartilhado pelos dois lados236. A sensação
vivenciada pelo senhor de terras nos Estados Unidos é similar do coronelismo no
Brasil, embora seja contraditório, pois nos Estados Unidos, até então,
predominava o trabalho escravo, enquanto no Brasil vigorava o trabalho livre. Na
Primeira República, a oligarquia rural justificava em seu discurso a violência e a
opressão empregadas contra a população negra, e ainda defendia que suas práticas
os tornavam um bom patrão.
Em contrapartida, o trabalhador rural, ao cobrar os devidos direitos,
estruturava uma situação nova na relação de trabalho em Mato Grosso, pois os
patrões estavam acostumados a cobrarem os deveres dos empregados, mas não
estavam preparados para negociarem e tampouco sua mentalidade estava alinhada
aos novos tempos, em que o trabalhador exigia os direitos e não se resignava
apenas a realizar os deveres.
A referência do usineiro ao passado pauta-se em um tempo em que
existia a escravidão e os poucos trabalhadores livres que existiam se submetiam
aos trabalhos exaustivos237 para sobreviverem por um prato de comida e talvez
moradia.
No universo rural, tanto o trabalhador quanto o pequeno produtor rural
lutavam para romper a violência instituída por décadas de opressão e injustiças.
Na Primeira República, o coronel dispunha da mão de obra utilizando dos mais
diversos expedientes para obtê-la, como a compra da dívida por um terceiro, seja
referente a um trabalhador, ou pequeno proprietário, seja através da coação e
mesmo do rapto humano.


trabalhava nos campos? GENOVESE, Eugene D. A terra prometida: o mundo que os escravos
criaram. Rio de Janeiro: Paz e Terra, Brasília: CNPq, 1988, p. 21.

GENOVESE, Eugene D. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, Brasília: CNPq, 1988, p. 21.

Quando a população negra fugiu do campo para lutarem na guerra, causaram um grande choque
em seus senhores, pois nem mesmo os senhores considerados "bons" foram poupados.

Ver: BEIGUELMAN, Paula. A crise do escravismo e a grande imigração. 4ª ed., São Paulo:
Brasiliense, 1987.
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A "compra da dívida" era uma forma de arregimentação da mão de
obra muito utilizada na região, como o caso de Eduardo Capistrano da Roza que
foi vítima de uma transação ilícita, sem contar com sua ciência e anuência
"São Miguel, 19 de Fevereiro de 1918. Ilmo Sr. Eduardo
Capistrano da Roza. Tendo o Sr. Francisco Lucas de Barros238
me transferido o seu contrato com elle e - como no contracto
Vmce. está em falta da 1º clausula em que Vmc. devia ter dado
por conta de seu debito a metade do total, é o motivo porque
derijo-lhe esta para convidar-lhe a dar uma chegada até aqui em
nossa caza para acertarmos qualquer cousa a respeito. (...)
Como camarada não lhe quero porque sua divida é muito
grande e nunca poderá pagar-me. Esperando que Vmce. não se
negará a dar uma chegada já em nossa caza assigno como Seu
Amº Obrº Eduardo de Carvalho"239.

A "escravidão por dívida" era uma prática utilizada pelos fazendeiros,
pois os pequenos proprietários não contavam com auxílios de crédito por parte do
governo, estes ficavam à mercê das intempéries da natureza e do valor pago pelos
especuladores sobre os produtos agrícolas, e muitas vezes, a produção alcançada
não cobria os gastos, gerando uma dívida com os fazendeiros vizinhos que
emprestavam o dinheiro a juros exorbitantes.
Normalmente, o contrato era firmado tendo como garantia uma parte
da produção, ou do lucro alcançado. Quando os gastos eram maiores que os
ganhos, os pequenos proprietários viam suas dívidas sendo vendidas para
especuladores, sem o prévio consentimento e sem negociação, e não demorava
muito tempo para que os altos juros cobrados conseguissem reter a posse da terra
e a própria liberdade do produtor rural.
O agiota sempre que possível era evitado pelo pequeno produtor,
devido aos altos juros cobrados para conceder o empréstimo desejado, como
também, por causa da exigência de garantias que normalmente eram
desproporcionais à concessão do valor acordado; em muitos casos, a posse da
terra era a garantia exigida, caso a dívida não fosse paga no prazo estimado.




O Coronel Francisco Lucas de Barros era notório seringueiro de Rosário Oeste, que precisou
quitar dívida com o Governo do Estado em 1912, conforme Aviso 149 da Secretaria de
Agricultura no qual solicitava o pagamento do valor de 1.494$725, publicado em jornal local.
Despachos. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 316, p. 03, 17 out. 1912.

A escravidão em Matto-Grosso. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 368, p. 02, 10 mar. 1918.
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Conforme a dívida aumentava, o agiota exigia a submissão do
pequeno produtor, até que a propriedade fosse utilizada para o pagamento dessa
dívida. Além de perder a terra e se tornar empregado do agiota, não tinha direito à
remuneração, nem a garantia de condições mínimas de sobrevivência dentro da
propriedade. Estes estavam obrigados a realizar o trabalho seguindo as instruções
do patrão, em muitos casos, estendiam seu destino a sua família.
Enredados, por esta teia de artimanhas e mentiras, viam-se diante do
algoz que tanto tentaram evitar. Os usineiros preferiam a aquisição da mão de
obra de pequenos produtores rurais que detinham o conhecimento de produção
agrícola e estavam adaptados à lida na terra. Esses trabalhadores não tinham
perspectivas de conseguir a liberdade em curto prazo e dependiam do
consentimento de seu mais novo patrão, que segundo as fontes documentais, não
possuía a menor intenção de liberá-los e determinar a quitação da dívida.
A transferência da dívida sem consulta prévia era uma estratégia
utilizada pelo coronelismo para justificar a imposição do trabalho compulsório aos
trabalhadores. Tal prática burlou a lei e contou com a anuência das autoridades
locais.
Ao tornar público no jornal católico a carta enviada por seu credor
Eduardo de Carvalho, o devedor visibiliza o ato de intimidação diante do
ocorrido. Nesse caso, as autoridades locais não podiam alegar falta de
conhecimento na prática de coerção por parte do usineiro, caso Eduardo
Capistrano desaparecesse. Nesse episódio, o devedor conseguiu ser mais astuto
que seu credor, pois na carta, fica evidenciado que Eduardo Capistrano não seria
tratado como camarada, porque, bem ou mal um camarada receberia uma
remuneração, que não era o caso, devido à alta dívida acumulada. Para o usineiro,
este teria que se submeter aos ditames de seu novo patrão.
Além disso, o usineiro cobrava a presença de Eduardo Capistrano em
sua casa, para resolver de forma "amigável" a questão, sem maiores alardes. Com
a notoriedade do fato pela opinião pública, o devedor ganha tempo para negociar a
dívida, sem ameaças imediatas de aprisionamento. Assim, as relações de forças
estabelecidas pelos protagonistas adquirem um contexto diferenciado, em que a
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negociação se incorpora no ato da transação e o poder judiciário pode ser
acionado para dirimir a questão.
Um tempo precioso é ganho pelo devedor, um tempo para pensar em
caminhos alternativos que poderão ser seguidos, sem que a decisão ocorra de
forma precipitada e unilateral atropelando as chances de garantia da liberdade240.
Em outro episódio, o Deputado Jayme de Vasconcellos defendeu o
proprietário da usina São Miguel, Eduardo de Carvalho, acusado supostamente de
falsas alegações de escravidão. Segundo o deputado, "a afirmação de existir em
nossas usinas assucareiras uma disfarçada escravidão já é velha", questionando o
anonimato das vítimas e a falta de acusação formal e articulada?241
O deputado segue o discurso esclarecendo que mais de um deputado
em Mato Grosso era proprietário de usina, mas que nenhum deles teria o temor de
receber uma visita surpresa de qualquer autoridade policial que fosse preciso, para
verificar as condições de trabalho no interior das propriedades rurais. Além disso,
argumenta que a calúnia também atingia as autoridades policiais, pois caso
permanecesse a escravidão em Mato Grosso, a força policial ocuparia a função de
capitão do mato dos escravocratas.
E´ falso, é absolutamente falso que existam escravos em nossas
usinas de assucar. E´ falso, ou melhor, é rematada sandice, que
existam escravos nas nossas fazendas, onde o trabalho, sendo
nos campos, em completa liberdade, exclue desde logo a
possibilidade da existência de trabalhadores forçados.(...)242

O discurso do deputado Vasconcellos foi saudado por gritos de
apoiado, puxado pelo deputado Barros Maciel. A certeza de impunidade entre os
usineiros era tamanha, que agiam com indiferença frente às revelações dos jornais
locais que mencionavam os nomes dos trabalhadores aprisionados e os recursos




No artigo há a indagação de "Quando desaparecerá a mancha negra da escravidão?", uma
questão que ainda permanece na sociedade atual, decorridos pouco mais de 100 anos, a questão
ainda é contemporânea e desafia a sociedade brasileira a erradicar a violência e o trabalho forçado
que prevalece no meio rural.

Em discurso na Assembleia Legislativa, o Deputado Jayme de Vasconcellos protesta contra os
caluniadores de Mato Grosso. Na Assembleia legislativa. Jornal do Commercio, Campo Grande,
ano 07, n. 271, p. 01, 07 jul. 1927.

Em discurso na Assembleia Legislativa, o Deputado Jayme de Vasconcellos protesta contra os
caluniadores de Mato Grosso. Na Assembleia legislativa. Jornal do Commercio, Campo Grande,
ano 07, n. 271, p. 01, 07 jul. 1927.
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de habeas corpus impetrados no período republicano com o intuito de garantir a
liberdade das vítimas que estavam em cárcere privado.
Não causa admiração o fato do deputado alegar desconhecimento ou
inexistência da "escravidão" em Mato Grosso, pois para parte da oligarquia se
apropriar do trabalho do outro, do corpo do outro era normal, supostamente não
cabia julgamento para aqueles que sustentavam a economia do estado. Mas, de
fato, quem sustentava a economia do estado - seria o usineiro ou seria o
trabalhador?
Vigorava no coronelismo a mentalidade que fortalecia o uso da
violência contra os trabalhadores, como forma de disciplina, de subordinação e
controle243, não reconhecendo os seus direitos nas relações de trabalho. Até
porque, o sistema de poder foi configurado para atender os interesses da
oligarquia rural e relegar a um segundo plano os direitos dos trabalhadores.
No discurso vigora a tese de que o coronelismo fora mal interpretado e
julgado de forma inapropriada por seus adversários políticos que buscavam a
promoção pessoal. Nesse cenário opressor, a voz dos trabalhadores não é ouvida
pelos patrões, apesar do poder judiciário ser acionado pelos que lutavam por seus
direitos, normalmente era julgado apenas ações pontuais. Todavia, o instrumento
de habeas corpus cada vez mais foi acionado por aqueles que procuravam o poder
judiciário.
Foi publicado na Gazeta Official de Mato Grosso o habeas corpus de
Francisco Mariano de Souza244, por sofrer constrangimento ilegal, por parte do
proprietário do sítio de Sant'Anna, o Tenente Coronel Virgílio Nunes de Ferraz.
Outro caso, envolvendo o mesmo usineiro foi a solicitação de habeas corpus de
Mariano de tal, que sofreu cárcere privado na usina245.
Os mandos e desmandos dos coronéis, cada vez mais eram
denunciados pelos trabalhadores rurais e pequenos produtores, pessoas que antes
se calavam, passaram a se encaminhar para a Capital, no intuito de publicar nos



A sociedade se organiza. In. ALEIXO, Lúcia Helena Gaeta. Vozes no silêncio: subordinação,
resistência e trabalho em Mato Grosso (1888-1930). Cuiabá: Ed. UFMT, 1995, p. 205-251.

________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 08, n. 2729, p. 02, 30
nov. 1907.

___________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 09, n. 2750, p. 03, 18
jan. 1908.



95

jornais locais o que acontecia no universo rural. Na década de 20, houve o
aumento das denúncias dos trabalhadores rurais diante das investidas do
coronelismo que não aceitava perder nem um milímetro de seus privilégios. Nesse
contexto, o trabalhador entende que o silêncio favorecia apenas o opressor.
O código do silêncio, um código rompido
Muitos desses homens do campo, mestiços e negros, estavam vivendo
condições de trabalho similares ao período em que o trabalho escravo ainda era
institucionalizado no Brasil. No entanto, "Trabalhar nos termos das velhas
relações escravistas era visto pelos libertos como "continuação do cativeiro".246
Entenderam a importância de suas vozes ecoarem e romperem o ciclo de violência
silenciada por décadas. Antes, da Abolição a violência imposta aos homens
negros era tratada como normal, com a Abolição, foi tratada como inexistente247.
A discriminação racial impôs um silêncio injustificável em relação à
violência imposta à população negra na Primeira República, independentemente
da condição social a qual pertenciam. Todo o aparato repressor arquitetado pelo
Estado foi pensado para conter a maioria populacional negra que existia no país; e
que buscava inserir-se no processo de cidadania e participação política.“[..]Nós
brazileiros somos uma raça mesclada, que a par de virtudes inegaveis, possuem a
eterna desconfiança do índio, o desejo incontido de vingança do negros e as
majelas moraes do branco.[...]"248.
Diante da pobreza imposta às populações negras no Pós-Abolição, as
autoridades receavam pela permanência e trânsito das pessoas pelas ruas da
cidade, pelas estradas, pelo país. Sem adotar uma política de desenvolvimento
social que investisse em educação e trabalho, o Estado preferiu encará-las como
um potencial perigo que deveria ser contido, independente se praticado um crime
ou não. O negro livre era tratado como culpado, sem sê-lo.



FRAGA, Walter. Pós-Abolição: o dia seguinte. In. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dicionários da
escravidão e liberdade. (Orgs.) SCHWARCZ, Lilia Moritz & GOMES, Flávio dos Santos. 1ª ed.,
São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 356.

FRAGA, Walter. Pós-Abolição: o dia seguinte. In. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dicionários da
escravidão e liberdade. (Orgs.) SCHWARCZ, Lilia Moritz & GOMES, Flávio dos Santos. 1ª ed.,
São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 351-357.

Do meu canto. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 68, p. 04, 02 maio 1926.
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Não é por acaso que no período republicano, as pessoas negras
figuram nos jornais quando sofrem algum ato coercitivo ou quando se rebelam
contra as investidas do poder instituído. Seus nomes constam nas fugas,
assassinatos, raptos, crimes ou quando denunciam o que ocorre no universo rural.
Em contrapartida, o coronelismo resistia em alterar as relações de
trabalho, empregando todos os mecanismos que dispunham para insistir na
permanência de um passado com privilégios, burlando a lei, ignorando o Estado e
o direito civil e social estabelecido na nação. O apego ao passado impossibilitou o
avanço econômico e o progresso, tornando a região de Mato Grosso um território
indesejável para a mão deobra livre.
Diante de um sistema hostil, o jornal representava uma voz que em
determinados momentos políticos se contrapôs ao discurso difundido pela elite
agrária, que além de opressora, atacava constantemente o trabalhador rural
desmoralizando-o e atribuindo-lhe o atraso da região, como se fosse um
adversário à ordem instituída e ao progresso.
Poucos jornais se posicionaram a favor do trabalhador, tentando
consolidar a cidadania que lhe era negada. O jornal A Luz analisa que o povo
mato-grossense não era composto por indolentes
O que ha de fazer o povo sem escolas, sem orientação, sem
capital? Faz o que pode, planta mandioquinha e pesca, até o dia
que é agarrado e miseravelmente entregue a um régulo,
protegido da situação dominante e que tem uma USINA!!!249

Às vésperas do Movimento Revolucionário de 1924, o jornal constata
a falta de investimentos por parte do governo no setor social, sobretudo
investimentos em áreas que beneficiariam o trabalhador que sobrevivia com as
poucas opções de que dispunha, estando à mercê dos humores do coronelismo.
O discurso da modernidade que ecoava pelos espaços urbanos de
Cuiabá e que apregoava o desenvolvimento, na prática não promovia ações que
estruturassem o progresso. Do lema positivista presente na bandeira nacional
Ordem e Progresso, a oligarquia estava disposta a implementar apenas a ordem, a

249



O povo Matto-grossense não é indolente. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 11, p. 01, 24 out.
1924.
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ordenação, a normatização dos corpos, concentrando as ações políticas para o
ordenamento da nação.
Sem acesso a outras alternativas de emprego e de mobilidade social, o
trabalhador viu-se coagido a permanecer na usina. No cenário rural, a usina
representava o espaço da condenação, da danação, em que a pessoa expurgava
suas faltas e cumpria suas supostas penas, um espaço de normatização dos corpos
e de exclusão social. Uma prática realizada pelas autoridades locais era o
recolhimento na cadeia pública de pessoas sem culpa, para depois serem
encaminhadas para as usinas, como o caso de Flavio Waldemiro dos Reis250.
Em 1927, o trabalhador rural requisitou o habeas corpus, mas o
recurso inicialmente foi negado, sob a alegação policial de que o prisioneiro era
louco. Cabe salientar que a alegação de loucura251 pelas autoridades, apenas foi
passível de prisão no código de Posturas de 1831 que regulava no Título VI,
Sobre loucos e embriagados
Art. 1º - Sendo muito prejudicial ao publico a divagação dos
embriagados e loucos pelas ruas, onde muitas vezes com
petulante atividade insultão e atacão as pessoas mais sizudas,
alem do precipicio (..) a que estão sujeitas pela auzencia de seu
juizo, o Juiz de Paz os mandará recolher à prisão logo que tiver
noticia da sua divagação durante a bebedice ou acessos furiozos
da loucura.252

Os códigos das décadas de 80 e 90 previam o pagamento da multa,
obrigando os familiares a cuidarem dos devaneios de seus familiares, não trata dos
casos em que não há a presença de um ente familiar. Percebe-se que pelo costume,
as autoridades continuaram a prender as pessoas que fossem "consideradas"
loucas no espaço urbano. Tal questão nem é normatizada no código de Posturas
de 1922, a norma preocupa-se com a organização e funcionalidade do espaço
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A pedidos (de um operário). Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 10, p. 02, 13 out. 1927.
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Foucault investiga o jogo de verdades instituído pelo poder, que define o homem como "louco"
estruturado em uma narrativa histórico-discursiva que visa convencer "o outro", do que ele é, na
sociedade. Em seus estudos, Foucault analise a construção da verdade respaldada pelosaber
médico que define a "loucura", um saber pautado em bases científicas. FOUCAULT, Michel. A
História da Loucura na Idade Clássica. 5ª ed., São Paulo: Perspectiva, 1997. Em Mato Grosso, o
policial é o agente que define quem deve ser considerado como "louco", suas deduções não
possuem qualquer parâmetro científico, apenas político, que servem aos propósitos da hegemonia
dominante.
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urbano, primando pela salubridade e higiene dos espaços, pela urbanização,
objetivando civilizar a cidade.
O período republicano visou à efetivação da modernidade, sendo o
espaço urbano a expressão maior do êxito das autoridades locais de sua
concretização, não por acaso o código de 1922 volta-se a organização espacial de
Cuiabá, afinal de contas, a urbanidade deveria ser finalmente normatizada e
implantada em sua plenitude.
Desde o período colonial, o código de posturas foi organizado para
atender os interesses políticos da Coroa Portuguesa, nesse sentido a legislação
esteve voltada para tornar possível a urbanidade, mas é na república que os
esforços são intensificados para sua concretização pela hegemonia política.
Ao longo do processo histórico, uma elite intelectual foi formada para
representar e estruturar a sociedade republicana. A elite dominante precisava
demonstrar sua capacidade de transformar a cidade, símbolo da modernidade, em
ícone de desenvolvimento e de sucesso tão sonhado. Por esse motivo, no código
de 22, a maioria dos artigos estão voltados para a organização do espaço e poucos
artigos normatizam as ações das pessoas. O código de Posturas de 1922 não
centraliza suas preocupações no controle da tranquilidade pública, do mesmo
modo que os códigos anteriores, embora as autoridades continuassem a agir e
adotá-las como parâmetro nas ações administrativas.
Sob os auspícios republicanos, Flavio Waldemiro dos Reis não
desistiu de lutar por sua liberdade e recorreu mais uma vez às autoridades
competentes, questionando a alegação policial de sua possível loucura, que o
impossibilitava de ser livre, mas que não o considerava tão louco assim, para ser
encaminhado a uma usina e realizar o trabalho diário.
Segundo o jornal, por não conseguirem uma alegação melhor para
prosseguirem com seus intentos, os interessados em arregimentar Flávio
Waldemiro visitaram-no na prisão oferecendo a liberdade, mediante anuência de
trabalhar em uma usina. Tal oferta fora aceita por outros prisioneiros. O
diferencial foi que Flávio não desistiu de buscar a justiça e denunciou no jornal A
Plebe os constrangimentos sofridos, com a esperança de tornar público o assédio e
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conseguir o apoio do governo e da sociedade mato-grossense em prol de sua
liberdade.
Dos casos relatados nos jornais, um relato ganhou maior atenção da
opinião pública por desnudar de forma visceral a violência imposta ao trabalhador
em Mato Grosso. Em 1927, o jornal operário noticia o caso do trabalhador rural
que também rompeu o silêncio e relatou os maus tratos sofridos durante o período
que trabalhou na usina. No artigo intitulado "O martírio de Manoel Nunes", o
trabalhador narra os detalhes dos abusos sofridos em Mato Grosso.
Tenho 40 anos, sou forte, sadio, gozei sempre bôa saùde e em
Mato-Grosso, dois coroneis uzineiros, puzeram-se neste estado:
inutilizado para sempre, inutil á Patria querida, à familia e a
mim próprio.
Estou aleijado!253

A coragem de Manoel Nunes em narrar como foi sua trajetória como
trabalhador rural em Mato Grosso demarca um período de luta contra as ações
violentas impostas ao homem do campo. Em finais da década de 20, a imprensa
operária é a porta-voz dos trabalhadores, e em seus artigos figuram os desmandos
dos patrões engrossando o processo de indignação balizado pela opinião pública
quanto às contravenções do coronelismo presente no mundo do trabalho.
No artigo, Manoel cita a justiça dos homens com certa descrença, pois
durante muitos anos viveu injustiçado nas usinas de cana-de-açúcar, por esta razão
acreditava que a reação popular pela força fosse parte da solução para enfrentar os
mandos e desmandos dos usineiros.
Em seu relato, Manoel Nunes esclarece que o martírio iniciou em
Várzea Grande, onde lhe foi imputado o assassinato de uma criança. Segundo
Manoel, as autoridades locais estavam cientes do verdadeiro responsável pelo ato,
mas preferiram culpá-lo. Diante da injustiça imposta, amarraram e prenderam
Manoel, e ,quando colocado diante do Delegado de polícia, ficou decidido que os
soldados deveriam matá-lo ao anoitecer, sob a falsa alegação de autodefesa dos
policiais.
Manoel credita à intervenção divina o fato do veredicto não ser
executado e este conseguir fugir da cadeia. No intuito de se esconder da falsa



O Martirio de Manoel Nunes. Jornal A plebe, Cuiabá, ano 01, n. 18, p. 01, 1927.
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acusação, se dirigiu para Santo Antônio do Rio Abaixo, sendo empregado em uma
usina da região. Trabalhou na usina por um bom tempo, sem receber remuneração,
até que uma briga aconteceu e o patrão não aceitou a presença da diligência
policial na propriedade para a averiguação dos fatos.
Em decorrência da diligência, o usineiro resolveu resistir e armou os
camaradas contra os policiais, na ocasião, Manoel refutou a ideia de participar do
confronto e escondeu-se na mata, temendo as consequências da insubordinação,
mas logo foi perseguido pela escolta da usina que o alvejou com tiros que
acertaram sua mão, perdendo um dedo e aleijando outro. No evento perdeu muito
sangue, mas mesmo assim o coronel deixou-o em um quarto sem remédios até
cicatrizar os ferimentos254. Em pouco tempo, a propriedade foi comprada por
outro patrão que continuou as agressões através de seu capataz.
Devido ao adoecimento de sua companheira Maria Gregória, Manoel
solicitou que a acompanhasse até Santo Antônio em busca de tratamento, o que
foi negado. Em virtude da piora de sua companheira, Manoel deixou de trabalhar
por um dia na lavoura para cuidar de sua enfermidade, o que contrariou o
encarregado da usina.
Por faltar a um dia de trabalho, o encarregado mandou recado para
Manoel conversar com ele no canavial, onde foi agarrado por quatro homens e
agredido. Manoel acredita que levou de 200 a 250 bordoadas pelo grupo e depois
da surra foi colocado no tronco, por uma das pernas por sete dias, mesmo
perdendo muito sangue, o castigo não cessou. Depois de quatro dias, lavaram a
cabeça com salmoura e o alimentaram. Quando finalmente foi solto, Manoel
conseguiu fugir de Santo Antônio rumo a Cuiabá, onde resolveu denunciar as
atrocidades pelas quais passou255.
O jornal operário cobrou das autoridades providências para punir os
escravizadores de Rio Abaixo e exigiu a destruição do tronco, ainda presente nas
usinas da região. O artigo salienta que existia uma liga composta por 100 homens



Nas usinas, os quartos eram como solitárias, pois não possuíam janelas, tampouco circulação de
ar. Os trabalhadores eram presos em quartos isolados, muitas vezes sem água, comida e sem
condições mínimas de higiene.

A redação do jornal chamou um médico para examiná-lo, sendo constatado que tinha fraturas,
luxações, perda de pedaços do corpo, ferida contusa na parte esquerda da cabeça, contusão na
cervical e em diversos pontos do tronco e na lombar, pedaços de pau grudados no corpo em
consequência da surra, apresentando também dores pulmonares e cefaleia.
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armados, cansados da "escravidão operária" e estavam dispostos a invadir a
primeira usina em que repetisse tal ato desumano256. A reação do jornal foi
imediata, tanto pelo relato de Manoel quanto pelo fato do artigo alardear a
existência de uma liga armada disposta a confrontar os desmandos dos coronéis.
O jornal não faz menção quanto uma possível participação de
Feliciano Galdino no grupo armado que estaria disposto a reagir, mas,
dificilmente, uma reação de tamanha pretensão seria realizada sem sua
colaboração, por ser o diretor do Centro Operário e contar com a confiança dos
trabalhadores rurais. Talvez, os trabalhadores que faziam parte do grupo
insatisfeito com os desmandos em Santo Antônio não fossem lideranças
reconhecidas, nem mesmo nos jornais operários figuraram seus nomes nos artigos
veiculados. Sua produção é silenciada pelo anonimato, possivelmente, escreveram
nos jornais, embora fossem poucos os trabalhadores letrados.
Esses trabalhadores tinham muito para relatar, sabiam mais do que
ninguém do universo do qual faziam parte, no entanto, nos jornais vislumbramos
apenas os escritos da elite, ou, pelo menos, quem permeava a elite, como o caso
de Feliciano Galdino de Barros. Os demais trabalhadores não enxergamos,
embora tenham se filiado no Partido Trabalhista e/ou na Associação operária.
Estão presentes na cidade como porteiros, soldados, barbeiros, comerciários,
tipógrafos, professores e outras ocupações que foram capazes de ingressar no
ambiente urbano. Muitos artigos não são assinados, impossibilitando desvendar,
esquadrilhar, decifrar os escritos dos trabalhadores.
O jornal expressa em seus artigos a insatisfação de um grupo de
intelectuais que questionava a ordem preestabelecida e a omissão das autoridades
locais. Alguns dos intelectuais faziam parte da elite dominante, como Agrícola
Paes de Barros e José AnnibalBouret Filho, porque estavam inconformados com a
opressão desmedida praticada pela elite a qual pertenciam.
Quando entrevistado, Bouret define o grupo como "os consertadores
do mundo", posiciona-se contra a desigualdade e a violência impostas na
sociedade mato-grossense, expressando em suas palavras uma visão coletiva, em



O jornal não esclarece quem seriam estas pessoas, provavelmente, trabalhadores rurais, pois
poucos jornais e membros da sociedade questionavam as ações da elite agrária e a omissão das
autoridades locais.
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que a prosperidade e o progresso precisavam inserir toda a sociedade no processo
de desenvolvimento. Foi essa intelectualidade que utilizou o jornal como
instrumento de reflexão e de denúncia em Mato Grosso em prol da cidadania
negra.
O jornal A Luz relatou que outrora os trabalhadores das usinas de Rio
Abaixo comiam e bebiam mal, muitas vezes eram castigados no tronco, sendo
que, poucas vezes reagiam aos desmandos, quando o faziam optavam pela fuga.257
Ao longo dos anos, os trabalhadores rurais começaram a reivindicar cada vez mais
por melhores condições de trabalho, entenderam que precisavam fazê-lo em
grupo, pois assim seriam ouvidos, mas quando fugiam, se dirigiam para o
Araguaia ou a Chapada, sempre pela mata. Poucos iam em direção à Capital.258
Provavelmente, esse seja o motivo do pouco acionamento do instrumento de
habeas corpus nos processos judiciários.
Com o passar do tempo, muitos trabalhadores procuraram o auxílio do
partido ou da associação operária, mas poucos se filiaram, acredito que faltava a
consciência coletiva e muitas vezes, dinheiro para pagar o ingresso para efetivar a
filiação. Os trabalhadores que procuravam as representações sindicais acreditavam
que a filiação tornava a luta por justiça mais forte, afinal não estariam mais sós.
Acreditavam na força que detinham ao realizarem a luta de forma coletiva contra
o sistema de poder instituído na região, depositando esperança na união e nos
líderes sindicais que enfrentavam as injustiças existentes na sociedade
republicana.
Paulatinamente, a população negra foi entendendo o papel político que
precisavam exercer como cidadãos e sujeitos de sua história; passando a acreditar
na força que possuía coletivamente. Caso se afastassem do processo político,
optando pelo silêncio apenas estariam fortalecendo o poder econômico vigente, ao
invés de contribuir para a sua transformação.




Municipio de Santo Antonio do Rio Abaixo. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 01, 22 ago.
1924.

O jornal esclarece que para fugirem das emboscadas transitam à noite por rotas pouco utilizadas,
tais hábitos de fuga foram adquiridos com o tempo, conforme as informações circulavam entre o
meio operário. Municipio de Santo Antonio do Rio Abaixo. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 02,
p. 01, 22 ago. 1924.
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A teoria da indiferença não se aplica apenas nos casos de violência
física. Também se aplica nas outras formas de violência, tão complexas e tão
inflexíveis que atingem o trabalhador comoa violência psicológica, porque muito
mais eficaz do que dizer quem é o outro, é justamente convencê-lo, de que ele é o
que discurso diz,introjetando o discurso do preconceito, da inferioridade, da
indolência e do atraso. Ao ponto do sujeito histórico negar o seu papel político,
fortalecendo assim o discurso do poder hegemônico que não se furta em ocupar o
espaço social, de acordo com os ideais liberais.
Em preciosas ocasiões, as pessoas simples demonstravam mais
coragem em procurar alternativas para apaziguar a aflição do próximo do que as
pessoas que detinham posses ou sobrenome tradicional. Essas pessoas são capazes
de sentir empatia pelo sofrimento do próximo, colocando-se no lugar do outro,
estabelecendo estratégias para burlar o sistema vigente.
Tal situação é registrada no jornal A Luz, que relata como um
vendedor de peixes buscou intervir sobre o destino de um conhecido, Chico Roxo,
que estava sob ameaça de ser preso e encaminhado para a usina - "Maravia, Vivi
ou Itaici" - sob a alegação de ter roubado uma espingarda259. Chico Roxo pediu
para o amigo vendedor de peixes que intercedesse por ele junto ao delegado, pois
possuía mulher e filhos pequenos, preferindo ser preso ou ser processado, a ser
levado para trabalhar na usina em Rio Abaixo.
O amigo de pronto procurou o delegado e expôs a situação, no
entanto, a reação foi a pior possível, sendo o vendedor insultado e colocado para
fora da delegacia. Indignado, o vendedor não se deu por vencido e partiu para o
Palácio do governo para tratar com o Presidente do Estado sobre a questão.
Astutamente, se dirigiu ao palácio com seus peixes sob a suposta
desculpa de vendê-los, mas na primeira oportunidade que surgiu, pediu para falar
com o Presidente do Estado. No relato descreve o teor da conversa, "[...]Eu falei:
o Sr. que sarvouco as força da Chapada, nós, da iscravidão dos Conservadô, tem
que assarvá tambem agora um pobre pae de famia que vae sê vendido pra Uzina e



O Sr. Presidente do Estado dá uma licção de justiça e bondade ao sr. Delegado de policia. In.
Jornal A Luz, Cuiabá-MT, 22-08-1924, Ano 01, Nº 02, p. 02. O vendedor de peixes não publiciza
seu nome, sendo identificado no artigo como B.A.. É descrito como um senhor idoso, com cabelos
e barba branca e que andava descalço pela cidade vendendo peixes.
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contei tudo[...]", nesse caso, o Presidente do Estado atendeu as reivindicações
escrevendo um bilhete ao delegado, que foi entregue em mãos pelo vendedor.
As idas e vindas do vendedor de peixes pela cidade de Cuiabá expõem
as relações de solidariedades construídas cotidianamente, seja pela proximidade
espacial, apoiadas pelas condições comuns de vida ou pelas relações de
parentesco260.
As relações de reciprocidade estabelecidas no dia a dia subsidiaram o
pedido de auxílio de Chico Roxo e o pronto atendimento de seu amigo, que o
momento, a urgência da solicitação suplantou o perigo da empreitada, pois o
mesmo destino do amigo poderia ser compartilhado por seu intrépido defensor.
Graças a sua reivindicação ao Presidente do Estado que se comoveu
com as intenções do peixeiro, a autoridade promoveu um ato de benevolência e
mudou o destino tão temido de Chico Roxo. O redator do artigo exaltou o
Presidente do Estado, Pedro Celestino Corrêa, por seu ato de bondade em favor
dos mais pobres. Aliás, a benevolência é utilizada pela oligarquia como uma
expressão do poder que exercem, ora punindo, ora absolvendo; serve como
mecanismo de afirmação e fortalecimento do poderio que possuem.
O jornal em seu papel de noticiar sobre os fatos, do mesmo modo que
exalta o Presidente do Estado, também pode tecer críticas quanto a uma conduta;
como o caso da invasão à comunidade negra, em 1922, e em relação à
permanência das práticas de escravidão no estado de Mato Grosso.
Tanto que, alguns anos depois, o Presidente do Estado de Mato
Grosso respondeu ao telegrama do governo federal comunicando que a atual
gestão: "está tomando providencias afim de ser extinta a escravidão no seu
Estado."261 Ora, se há uma resposta do governador sobre a questão da escravidão
no estado é porque a atuação do coronelismo chegara a níveis inaceitáveis.
No cenário político, houve grupos distintos defendendo a sua versão
sobre os fatos; um grupo defendia que não havia nas propriedades a existência de
condições de trabalho análoga à escravidão; o outro defendia que as velhas




O código do sertão. In. FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem
escravocrata. 4ª ed., São Paulo: Ed.UNESP, 1997.

Ha, ainda, escravo no Brasil. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 74, p. 04, 09 jun. 1926.
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práticas conhecidas da sociedade não haviam acabado, declarando que a
"escravidão atual" era mais repressora, do que a vivenciada 38 anos atrás
Em Corumbá, (.) diversos agentes de "senhores" de pseudas
fazendas do interior principalmente da parte Norte, engajam
pobres homens, com fa a es promessas de boa remuneração.(...)
Esses homens são embarcados como cousas em embarcações
mais parecidas com transportes de animaes e, sem saberem o
rumo que vão levar, havendo sempre o cuidado de occultar,
seguem os desgraçados rio acima, dias e dias, ate que são
desembarcados numa ribanceira de rio, geralmente guarnecida
de uma vegetação de pantano. Ahi começa a verdadeira odysséá
do escravo, se bem que já em Ladario - 15 minutos após
Corumbá - exista, em letras garrafes numa columna de uma
ponte
nuca
acabada
o
seguinte
aviso:
262
"Lasciateognisperanzavoicheentrate" - inscricção deixada por
algum sofredor para cautela do que atraz de si viessem e
pudessem evitar o verdadeiro inferno (...).263

O jornal A Capital denunciou as condições desumanas existentes nas
fazendas, em que o trabalhador sobrevivia às péssimas condições de vida ficando
à mercê de doenças e passando fome, e mesmo estando com o corpo debilitado
para exercer o trabalho físico, este era castigado com chibatas para continuar
trabalhando, até a exaustão de suas forças.
Não foram poucos os casos de abusos e raptos praticados pelos
usineiros em Mato Grosso e coube aos jornais denunciarem as práticas abusivas e
cobrarem das autoridades medidas para impedi-las. O jornal O Fifó veiculou a
súplica do pedreiro Antonio Baptista Romão264, ao Presidente do Estado para
livrar do cativeiro sua esposa, Vicencia Maria da Conceição e os dois filhos
pequenos que estavam na usina Sant´Anna sem poderem partir, alegando que não
tinham mais dívidas com o usineiro.265
Alguns anos depois, o jornal A Plebe publicou o caso em que o
usineiro de São Miguel e seus homens invadiram a casa de Sebastião e agarraram




"Deixai qualquer esperança, vós que entrais" (tradução). Verso da Divina Comédia escrita por
Dante.

Ha, ainda, escravo no Brasil. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 74, p. 04, 09 jun. 1926.

Antonio Baptista Romão foi contratado para trabalhar na usina, mas devido aos maus tratos
fugiu deixando esposa e filhos. Gravissimo. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 02, 26 dez.
1924.

-------------. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 02, n. 12, p. 03, 22 mar. 1925.
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a família de Argemiro à força.266 O caso ocorreu na rua 15 de novembro, mãe e
filhas foram forçadas a entrarem no automóvel em plena luz do dia e
encaminhadas para a usina pertencente ao deputado267. O operário Argemiro da
Costa e Oliveira procurou a redação do jornal operário e concedeu entrevista para
tratar do sequestro de sua família e narrar sobre os fatos, com a intenção de tornar
público o ocorrido.
Segundo relato, o operário exercia a profissão de carpinteiro na usina
e depois de alguns anos de trabalho se encaminhou para Cuiabá com a família
sendo empregado em uma carpintaria localizada na rua de baixo, com
remuneração de $ 10$00 réis por dia.
Passados alguns dias, Argemiro percebeu uma movimentação estranha
e procurou o 16º Batalhão da Cavalaria, temendo por sua segurança. Após o
sequestro tentou impetrar o habeas corpus para resgatar sua família, mas as
autoridades policiais dificultaram a solicitação de recurso, até fazê-lo desistir,
mas, com o auxílio do jornal publicou as injustiças ocorridas
- Ha quanto tempo vem sua escravização naquela uzina?
- Ha muito tempo devia ao Cel...720$, dei em pagamento dois
lotes de terra que herdara, com 30 braças de frente, pouco mais
ou menos, por 400$ e fiquei devendo ainda 320$, motivo que
obrigou-me a ir trabalhar na usina, para pagar o restante.
- Quanto tempo trabalhou?
- Trabalhei 4 anos, de carpinteiro, não conseguindo pagar essa
infame conta, que aumentava sempre.(...)
- Como éra feito o pagamento?
- Recebia "vale", é o dinheiro da uzina e com este vale éra
obrigado a comprar na loja da uzina por preços ezorbitantes.
- Que mais comprava, alem de roupa?
- Nada. Recebia por semana, para gasto de caza:
4 litros de arroz com casca; 1 quilo de carne fresca, quando
matava boi; (na uzina mata-se 2 a 3 rezes por semana); 1 quilo
de assucar; 1/2 litro de sal; 1/2 quartilho de querozene; 1 barra
de sabão.268

Argemiro possuía uma pequena propriedade que precisou entregar ao
usineiro como parte do pagamento da dívida, a outra parte seria quitada com o seu



Boletim Operário - É desaforo, é desaforo. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 14, p. 04, 22 nov.
1927.

Sua esposa, Maria de Arruda e Oliveira foi arrastada pela Rua 15 de novembro de tal forma que
as chinelas ficaram pelo caminho, sendo empurrada para dentro do automóvel, o mesmo fim foi
destinado as suas filhas de 7 e 4 anos que foram arrastadas pela rua até o automóvel.

A plebe. Jornal A Plebe, Cuiabá,1927.



107

trabalho, permaneceu na usina por quatro anos na lida, mas em vez de diminuir a
dívida contraída, o saldo devedor só aumentava. A escravidão por dívida
instituída pelo coronelismo eternizava a presença do trabalhador na usina,
manipulando e ludibriando-o com a esperança de conseguir a liberdade com o
trabalho269. Não assinavam nenhum contrato para firmar as regras de trabalho e o
prazo para quitá-las, ficavam à mercê dos humores dos patrões, que em
contrapartida, não tinham interesse de extinguir a dívida.
O resultado sobre o caso de Argemiro e outros trabalhadores não são
encontrados nas fontes documentais, estes, figuram nos jornais como sujeitos que
procuram resistir às investidas dos poderosos e procuraram meios alternativos
para uma possível solução.
Os jornais operários são redigidos por uma geração de intelectuais que
anseiam pela transformação do mundo político, defendendo uma mudança de
percepção do estado quanto às questões sociais e quanto ao trabalhador. Ao
tornarem público e notório o que acontecia no interior das propriedades, e, ao
abrirem espaço para o trabalhador rural relatar as mazelas a que estava exposto,
acreditavam que o jornal transformava-se em um instrumento de luta, um
instrumento político.
Por optar em adotar um posicionamento mais combativo, dificilmente
permaneciam aliados do grupo político com qual haviam estabelecido uma
aliança. Muitos estavam dispostos a enfrentar seus adversários no campo da
palavra, que era seu instrumento de luta. O ato de escrever, de opinar era antes de
mais nada, um ato político.
Em 1927, Agrícola Paes de Barros escreve no jornal A Plebe
insatisfeito com o governo vigente e decepcionado com o antigo aliado
desabafando,
Rompemos com o ditador Mario mas não unimos ao
celeberrimo Pedro. [...] Talvez, futuramente, "A Plebe" venha
achar algun atrativo no Sr. Pedro Celestino; prezentemente não.
Ainda fere-nos a retina: o impastelamento da "Voz do Povo",
do Advogado Souza; o impastelamento do "O Republicano"; a
violencia contra o Cap. João Bento; a tentativa de morte contra
os deputados, na Caetanada; o assassinio feito por seus
politicos, em "Mutum", onde não pouparam mulheres e



Não encontrei nas fontes o resultado do habeas corpus.
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crianças; o massacre dos protejidos do Centro Operario, no
municipio de Livramento; o assassinato do Major Gomes; a
pecha de "ladrão de Banco", que pretendeu atirar contra os que
tentaram arrancar do governo o Sr. Estevam, o creador da
celebre fraze "o que o branco manda, negro obedece";[...]270
[Grifo nosso]

Ao citar os vários acontecimentos que marcaram as páginas dos
jornais locais e a história de Mato Grosso, o artigo desmonta o discurso de
aparente tranquilidade que a oligarquia tentava projetar, demonstrando o quão
cruéis eram as intervenções na política de Mato Grosso. Muitas destas
intervenções realizadas violentamente, não poupavam os aliados políticos, como o
caso da invasão de Mata Cavalo.
Muitos anos depois, o jornal operário rompe o silêncio e menciona as
investidas cometidas contra a comunidade negra em Livramento, que na época
foram veementemente negadas pelas autoridades vigentes. Em 1922, o governo
recém-eleito ignorou as denúncias contra as autoridades policiais e os usineiros,
tratando-as como difamações e, astutamente, apenas em 1924 relata nos
documentos oficiais o acontecido sem explicar as motivações das diligências
policiais.
De forma oportuna, o artigo traz à luz fatos do passado que foram
emudecidos, retirando das sombras a opressão exercida contra a comunidade
negra de Livramento. Não era a primeira vez que o jornal operário direcionava
seus artigos a questionar as verdades propagadas na sociedade, tendo como foco,
o preconceito a que era exposto o trabalhador negro, "[.] Nem todo negro obedece
o que branco manda, porque ha negros, e muitos, que possuem mais talento,
altivez e caracter que muitos brancos.".271
Na república, ser negro livre no país era um desafio muito maior, que
no período imperial, porque constantemente precisava provar a uma sociedade
discriminadora que era capaz de integrá-la, como um ser livre e cidadão. Coube à
população negra entender que a república representava um período de lutas, luta
pela vida, luta pela terra, luta pela cidadania e sem luta não haveria nenhuma




______. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 15, p. 02, 04 dez. 1927.

______. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 83, p. 04, 17 out. 1926
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possibilidade de vitória. A vitória, nesse contexto, representava a garantia de uma
vida livre, em que o negro figurasse como ser político.
A modernidade foi marcada, portanto, por esse caráter
profundamente excludente. Existia uma descrença na
capacidade da população negra e mestiça. Por isso, a adoção de
práticas democráticas mostrou-se tão problemática. A
civilização não implicava a democratização social mas, antes,
no reforço dos ideais aristocratizantes.[.]272

Na sociedade republicana, o anseio de incorporar a modernidade
torna-se uma questão crucial para os governantes e a elite dominante. Estratégias
foram traçadas para implantar e disseminar os símbolos desse tempo moderno.
Mas, o que do moderno seria incorporado - as coisas e/ou as pessoas? Ou seria
destinado apenas às elites? A exclusão destinada às pessoas mestiças, e,
sobretudo, às negras, demonstra que a modernidade foi destinada apenas a um
grupo restrito da sociedade, a elite.
O Estado brasileiro excluiu do processo de desenvolvimento a população
273

negra

,que foi encarada como o elo fraco do sistema que a ignorava. Nessa

conjuntura, a cidadania não é reconhecida ao indígena, tampouco ao africano.
Embora sejam os símbolos da brasilidade, não são considerados dignos da
nacionalidade, tratados mais como entraves do que como soluções para promover
o desenvolvimento do país.
Nessa ambiguidade, Mato Grosso tentou a inserção do estado nos
"tempos modernos".Os intelectuais, ao construírem os alicerces da identidade
regional, tentaram unir a tradição e a modernidade, mas foram desafiados a
definirem: Quais acontecimentos seriam enaltecidos? Quais heróis seriam
aclamados? Como as raças seriam retratadas na memória mato-grossense?
Na tese, Galetti ressalta,
Na leitura do passado e nas projeções do futuro, as
representações da identidade regional guardam cuidadosa
distância daqueles outros - os índios e os proletários indolentes
e turbulentos - vistos como uma parte da população mato
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grossense que ou havia perdido as qualidades raciais de seus
ancestrais ou nunca as tivera.[.]274

Ao tratar dos "outros", o discurso hegemônico nega a existência da
população negra, ignora suas contribuições à construção da história regional, não
a considera protagonista, talvez figurante de uma história em que o herói era
personificado na figura do bandeirante.
A construção da identidade regional guiada pela intelectualidade
nortista valorizou os atributos ligados às qualidades europeias. Mesmo sendo
composta por um povo mestiço, um povo formado por bugres, valorizava-se
apenas algumas individualidades da história regional275. Pessoas que se
destacaram por seu mérito pessoal e por se aproximar do herói bandeirante, como
o caso do Marechal Mariano Cândido Rondon.
O governo de Dom Aquino poderia ter trazido um sopro de alento a
aqueles que foram perseguidos e injustiçados ao longo da Primeira República.
Apesar das primeiras décadas do século XX, os intelectuais católicos denunciarem
as brutalidades e aflições pelo qual passaram os trabalhadores rurais, quando o
governo teve a oportunidade de destacá-los como protagonistas na formação da
história regional não o fez, não garantiu na memória de Mato Grosso o espaço que
lhes era devido, negando sua presença.
No momento oportuno foi o olhar e os feitos da oligarquia que foram
exaltados e prevaleceram na história regional, pois a presença e contribuição do
povo negro, não foi citado no hino, nem na bandeira de Mato Grosso, nem na
história regional.
As mãos negras hostilizadas pelo seu país e a quem foi negado um
lugar na história nacional e regional, cultivaram, lutaram, sangraram e arduamente
construíram as bases da sociedade brasileira da qual faziam parte. Realizaram
muitos feitos, mas foram negados, silenciados e tratados como se fossem meros
figurantes. O povo negro não era um estrangeiro, mas também não era tratado
como um filho estimado da nação do qual pertencia.
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3 - A intelectualidade mato-grossense na Primeira República
Se, nos capítulos anteriores,a tese teve a intenção de analisar a
sociedade republicana sob a ótica dos trabalhadores e dos patrões, nesse capítulo,
preocupo-me em perceber a difusão das ideias, dos discursos e das representações
construídas sob a ótica dos intelectuais. Afinal, são eles que ocupam os cargos
públicos, que escrevem as obras e artigos de jornais e fazem efervescer a cidade e
o campo. São considerados pela sociedade cuiabana como os mensageiros do
"devir".
"Há mais homens de Juizo do que se pensa, achão-se ordinariamente
nas classes medias, e inferiores da sociedade."276 Ao analisar as relações de
trabalho sob a ótica dos trabalhadores e dos patrões, percebi que o sistema de
poder instituído na sociedade republicana era pautado em um discurso
hegemônico construído pela intelectualidade regional. Em contraponto, uma
pequena parcela da intelectualidade esteve atenta aos desdobramentos políticos de
um sistema excludente que exaltava a democracia e a cidadania para seu povo,
mas que na prática apenas enrijeceu a ascensão social.
O advento da República representou uma polarização nas relações de
forças existentes no universo político em Mato Grosso, pois a sobrevivência de
um grupo social dependia de sua habilidade em transitar pelos espaços sociais
existentes, constituindo uma rede de solidariedade em que, ora lutavam pela
permanência, ora reivindicavam a ruptura da ordem estabelecida. As relações
sociais e políticas foram estabelecidas por gerações, constituídas por alianças e
laços familiares que se fortaleceram ou se enfraqueceram, conforme o interesse
envolvido.
Com base na análise da historiografia regional277 e nas fontes
documentais, foi possível verificar na pesquisa que o jogo político constituído em
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Mato Grosso na Primeira República foi mais complexo e desenvolveu formas de
solidariedade peculiares entre os vários segmentos sociais.
No processo de formação da sociedade republicana, as novas ideias
foram difundidas por grupos ativos da classe média, compostos por padres,
militares, funcionários públicos, pequenos comerciantes, pequenos produtores
rurais e operários.
Esses atores sociais estão presentes nas fundações de associações,
partidos políticos e ligas, seja católica ou de livre pensadores, e outros, no intuito
de consolidarem seu espaço político na sociedade, como também de lutarem por
direitos, sendo responsáveis pela construção das bases da cidadania brasileira.
Nesse contexto,
[...] A escrita tornou-se um ato político fundamental,
obviamente por servir de veículo de comunicação e organização
de estratégias políticas numa República em que o acesso à
esfera pública nacional era extremamente restrito. Mas a escrita
também tinha um cunho político por sua própria capacidade de
provar a aptidão dos homens negros para a cidadania e pela
contestação das ideias dominantes sobre sua degradação
intelectual.278

Os intelectuais mato-grossenses exerceram uma representação política
de forma aprimorada ao longo dos anos. Por sua vez, os intelectuais negros e
mestiços que representavam a maioria populacional, mas minoria letrada,
utilizaram a imprensa para veicularem e defenderem seus ideais e agregarem
forças com os diversos segmentos sociais existentes.
A imprensa deteve uma importância singular no contexto político por
ser responsável pela divulgação dos acontecimentos de circulação local e
nacional. Não por acaso, o jornal figurou como centro motor das ações e reações


coronelismo: usinas de Santo Antônio de Leverger MT 1900-1950.TD, Campinas:UEC, 2005.
NEVES, Maria Manuela Renha de Novis. Relatos Políticos (entrevistas: memória divisionista
MT). TD, Campinas:UNICAMP, 2008. OLIVEIRA, Daniel Freitas. O Jornal A Cruz: Imprensa
Católica e Discurso Ultramontano na Arquidiocese de Cuiabá (1910-1924). TM, Dourados:UFGD,
2016. SOUSA, Sandra Miria Figueiredo. Entre tipos, tintas e prensas a história que se fez
impressa: considerações sobre o periódico livre-pensador "A Reacção" (1909-1914). TM,
Cuiabá:UFMT, 2019. MENDONÇA, Rubens de. História das Revoluções de Mato Grosso.
Cuiabá: SEC/MT; Integrar; Defanti, 2012. CORRÊA FILHO, Virgílio. História de Mato Grosso.
Várzea Grande-MT, Fundação Júlio Campos, 1994. (Coleção Memórias Históricas, v. 4).
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de uma sociedade moderna que se fez ouvir através deste veículo de comunicação,
apesar de apenas uma pequena parcela da sociedade saber ler e escrever.
Desde o Império, o processo de construção de uma sociedade letrada
fora pensada para Mato Grosso, estando em consonância com a tendência
nacional que estruturou as bases sociais e políticas para a construção da nação.
Nessa vertente, a elite brasileira investiu na estruturação de uma intelectualidade
capaz de resolver os problemas do país, "[...] Era necessário provar "para fora e
para dentro" que o Brasil Imperial era de fato independente, faltando para tanto
"não apenas novas leis, mas também uma nova consciência"”.279
No final do século XVIII e início do século XIX, as famílias
tradicionais enviaram seus filhos para estudar na Europa, com o intuito de
moldarem sua própria forma de poder, constituindo uma intelectualidade
capacitada para consolidar e fortalecer a representação política.
Nesse processo político, Mato Grosso fabricou seus letrados que
teriam acesso à uma educação universitária voltada aos estudos jurídicos, médicos
e/ou de engenharia. Estes representariam o ideal de sociedade e a eles seria
destinado o futuro e o controle político da região.
Consolidou-se, na Primeira República, um projeto político de controle
social proposto pela e para a elite mato-grossense, em prol da estruturação de uma
intelectualidade dominante que aliaria uma nova consciência política às
pretensões da elite vigente.
Nesse contexto político, os atores sociais, negros e mestiços, alguns
integrantes da intelectualidade e residentes no ambiente urbano permeiam o
presente trabalho. Estes intelectuais desequilibraram o poderio hegemônico
traçado pela oligarquia rural por conseguirem acesso à educação, e em alguns
casos, mesmo enfrentando os percalços, conseguiram concluir os estudos e
adquiriram uma formação que os ajudou a ocupar cargos públicos, dificilmente
preenchidos por pessoas negras.
O acesso à educação e o senso de coletividade os diferenciaram no
contexto político regional, quando se fizeram presentes nas discussões político


SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial na
Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 141.
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econômicas advindas dos grandes centros. Embora, o processo de formação de
uma sociedade letrada fosse voltado à elite local, uma pequena parcela da
sociedade conseguiu acessar uma educação universitária, mesmo sem contar com
o apoio financeiro do Estado ou de familiares influentes.
Ao analisar a trajetória de Feliciano Galdino de Barros280 e das
parcerias firmadas com Francisco Antunes Muniz e Agrícola Paes de Barros,
percebi os mecanismos e as estratégias de burla utilizados por estes atores sociais,
no intuito de conquistarem uma inserção política, em uma sociedade cuja
segregação social era latente. Ao centrar a pesquisa na trajetória política de
Feliciano Galdino foi possível entender o universo letrado pulsante em Mato
Grosso na Primeira República, onde cada um constituiu uma biografia
diferenciada em Cuiabá.
Feliciano Galdino de Barros foi professor primário e jornalista, teve
uma atuação política intensa em Mato Grosso atuando como líder político dos
trabalhadores rurais e como formador de opinião nas causas religiosas e sociais,
conforme veremos evidenciado nas obras de sua autoria e nos artigos dos jornais
locais.
No caso de Francisco Antunes Muniz, este acessou o ensino
universitário, cursando Direito no Rio de Janeiro. O fato de ser advogado e fazer
parte do universo letrado enquanto modelo de intelectualidade não o protegeu da
discriminação racial por ser negro, filho de negro africano281. Durante sua
trajetória política enfrentou os ataques e as discriminações de seus adversários
políticos que tentaram desqualificá-lo, associando sua ascendência, ao estigma da
barbárie e inferioridade.
Agrícola Paes de Barros, devido à falta de recursos financeiros
formou-se cirurgião-dentista, e, só então, garantiu com a primeira formação os
recursos necessários para subsidiar a realização do sonho de ser médico pela




Feliciano Galdino de Barros nascera em Barranco Branco-MT (1884-1938) exerceu a docência
no ensino particular e público. Foi romancista, jornalista, rábula, líder sindical, fundador do
Partido Trabalhista e membro do Instituto Histórico de Mato Grosso.
 
Denominação recebida aos negros nascidos na África.
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Faculdade do Rio de Janeiro282, seu posicionamento político não foi bem quisto
por seus pares, e por isso foi censurado por terposicionamento favorável às causas
dos marginalizados.
Dos três, Feliciano Galdino de Barros foi o intelectual que promoveu
o elo dessas trajetórias políticas em Cuiabá. Em momentos diferenciados, o
professor esteve ao lado de cada um deles, lutando pelos ideais que acreditava e
enfrentando os adversários que se interpunham em seu caminho. Todos utilizaram
a imprensa como mecanismo de proliferação das ideias que defendiam, e sem
dúvida, foi o jornal que uniu esses três atores políticos.
Em meio a transição política (Império-República), o anseio das
autoridades locais de constituir um ambiente urbano e rural adequado para a
consolidação do progresso em Mato Grosso preservou os velhos hábitos de
poderio do passado ao transformar a região em palco de disputas políticas que
permearam as páginas dos jornais nas primeiras décadas da República.
A República foi, na sua fase mais equilibrada, uma construção
de fazendeiros ou bacharéis das províncias em ascensão: o que
deu uma consistência ideológica a grupos locais e acabou
envolvendo certa praxis literária que se propunha reproduzir as
realidades mais próximas do escritor.283

Na Primeira República, o comportamento da imprensa mato-grossense
era a expressão do que ocorria na nação. Logicamente algumas províncias se
destacaram, como Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse contexto, Cuiabá vertia as
aspirações de projetar uma cidade próspera, em que os signos da modernidade se
consolidassem.
Morgado constata que o surgimento da imprensa em Mato Grosso data
de 1839284, quando o governador Antônio Pimenta Bueno instalou a primeira
Imprensa Oficial do Centro-Oeste,
A diversidade de títulos prolifera em tão pouco tempo na
província de Mato Grosso, são jornais de caráter oficial,

 

Diferente de Feliciano e Francisco que eram católicos, Agrícola era espírita, e, mesmo seguindo
uma religião diferente de seus aliados, conseguiu estabelecer laços de solidariedade em sua vida
pública e privada.
 
BOSI, Alfredo. As letras na Primeira República. In. FAUSTO, Boris (Org.). O Brasil
Republicano - sociedade e instituições (1889-1930). 4ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil,
1990, p. 299.
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abolicionista, partidário, noticioso, literário, religioso,
comercial, associativo, estudantil, operário, humorístico,
cultural e educacional, além daqueles defensores de ideais
revolucionários e outros que deixaram seus registros na história
dos periodicos mato-grossense.285

A instalação da imprensa promoveu uma mudança no cotidiano da
sociedade cuiabana, pois os impressos circularam pela cidade e marcaram com a
palavra escrita uma sociedade majoritariamente iletrada. Os impressos difundiram
as ideias que permeavam os diversos espaços da cidade, enfim, a intelectualidade
materializava o pensamento, reconfigurando os grupos políticos. No Brasil, a
imprensa personificou a escrita como um ato político.
Com base na trajetória do professor Feliciano Galdino de Barros é
possível analisar a importância da intelectualidade regional e o papel político
exercido na sociedade mato-grossense. Em seus escritos, Feliciano Galdino
registrou a percepção do seu tempo nas obras e artigos de jornais veiculados
principalmente em Cuiabá. Se suas atitudes fossem pautadas em benefício
próprio, provavelmente garantiria para si, uma próspera ascensão política286.
Por ser um protagonista de sua época, envolveu-se nos embates
políticos e religiosos travados com a oligarquia regional, que intensificava
estratégias para manter o controle da mão de obra na região. Feliciano, para
sobreviver às pressões políticas, também criou estratégias com as armas que
dispunha, pois não advinha de família abastada, tampouco obteve condições para
ascender politicamente, apesar de efetuar várias tentativas durante sua vida.
Embora convivesse com a intelectualidade católica,isso não foi o
bastante para ser aceito pela elite local, e de fato não era tratado como igual. Para
ser aceito, precisaria compactuar com as regras impostas pelo jogo político que
favorecia o grande proprietário rural. Devido às convicções que possuía, seus
objetivos estavam atrelados à defesa do trabalhador e do pequeno produtor.
As

estratégias

utilizadas

por Feliciano

Galdino

podem ser

identificadas quando analisamos o discurso dominante que transitava pela

 

MORGADO, Eliane Maria Oliveira. Catálogo de jornais, revistas e boletins de Mato Grosso
1847-1895. Cuiabá: EdUFMT, 2011, p. 16.
 
Mas, não foi esse o caminho escolhido por Feliciano. Preferiu questionar o poder instituído a
silenciar-se quanto às injustiças sofridas pelos menos favorecidos.
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sociedade republicana. Para entendermos o que Feliciano Galdino enfrentou, é
preciso analisar o papel da educação na região.
A educação em Mato Grosso
A República recebe uma herança caracterizada pelo fervor
ideológico, pela sistemática tentativa de evangelização:
democracia, federação e educação constituíam categorias
inseparáveis apontando a redenção do país. A República
proclamada recebe assim um acervo rico para pensar e repensar
uma doutrina e um programa de educação.287

Desde os primeiros anos republicanos, o poder hegemônico
preocupou-se com o fortalecimento da economia e com o controle das pessoas,
sobretudo do trabalhador. Pelo fato da economia agrária sustentar o país, o
trabalhador rural tornou-se o foco principal das ações do estado disciplinar que
primou no controle dos corpos e mentes dos trabalhadores.
Ao pesquisar a trajetória política do professor Feliciano Galdino de
Barros, busquei entender o papel da educação em uma sociedade, dita moderna,
que estava supostamente pautada em valores democráticos e o papel
desempenhado pelo intelectual na consolidação da cidadania negra em Mato
Grosso.
Ao longo da tese reconstituo este universo ambíguo, em que discurso
e prática são em muitos momentos contraditórios; em que prosperidade e
cidadania, normalmente não caminhavam juntas. E mesmo diante deste cenário
opressor, um professor primário buscou lutar contra o sistema de poder, sem negálo, mas buscando incansavelmente burlá-lo.
No período republicano, a elite intelectual percebe a importância de
implementar um programa educacional capaz de diminuir e/ou acabar com o
analfabetismo, que segundo o discurso oficial, impedia o país de alcançar o
progresso e o desenvolvimento tão almejado. O analfabetismo é visto como um


 

NAGLE, Jorge. A Educação na Primeira República. In. O Brasil republicano III: Sociedade e
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problema nacional que precisava ser sanado com medidas que fortalecessem a
escola primária288 e a escola normal.
Na Primeira República, a elite cuiabana idealizava a organização de
um ambiente urbano capaz de normatizar os espaços e corpos, mas poucos
governantes contemplaram no projeto político o investimento necessário à
educação. Em 1925, ocorre na esfera federal a reorganização da escola secundária
e superior. Na esfera estadual, também foram promovidas reformas na escola
primária e na escola normal289.
Em 1896, o governo de Mato Grosso regularizou a Instrução Pública
do estado, tornando o ensino primário obrigatório às crianças entre 7-10 anos de
idade290. Na ocasião apenas um pequeno número de matrículas foi efetivado em
decorrência da distância das escolas, pois muitas famílias não residiam nas
proximidades das unidades escolares, além do regulamento não estender a
obrigatoriedade ao ensino feminino.
Em 1910, foi aprovada a Reformulação da Instrução Pública no
governo de Pedro Celestino Corrêa da Costa, cuja gestão primou pela contratação
de nove normalistas formados, advindos de São Paulo, com a intenção de
implementar ações que subsidiassem a concretização do ideário educacional, ao
molde republicano.
Póvoas registra sobre a criação da Escola Normal,
[..] vê surgir a "ESCOLA NORMAL PEDRO CELESTINO",
criada sob a supervisão dos educadores paulistas Leowegildo de
Melo (seu primeiro Diretor) e Gustavo Kuhlmann, trazidos de
São Paulo pelo Presidente Pedro Celestino Corrêa da Costa
especialmente para orientarem a profunda reforma da instrução
pública estadual levada a efeito em seu Governo.291




A escola primária, também era denominada de escola popular.

NAGLE, Jorge. A Educação na Primeira República. In. O Brasil republicano III: Sociedade e
instituições (1889-1930). FAUSTO, Boris (Dir.). 4ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p.
264. (História Geral da Civilização Brasileira). A escola pública no Brasil: história e
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Esses professores tiveram a incumbência de instalar uma Escola
Normal, que ficou sediada em uma casa alugada, enquanto era construído o
Palácio da Instrução e, também, de efetuar a organização das ações pedagógicas
de ensino da Escola Modelo, com o devido amparo legal.292
Segundo a mensagem do Presidente do Estado, em 1919, existiam 142
escolas públicas distribuídas pelas cidades de Mato Grosso:
Nº

Municípios

Escolas Públicas
(quantidade)

01

Cuiabá (Capital)

30

02

Corumbá

11

03

Mato Grosso

04

04

Cáceres

01

05

Rosário

12

06

Diamantino

05

07

Poconé

05

08

Três Lagoas

03

09

Livramento

05

10

Santo Antônio do Rio Abaixo

14

11

Coxim

07

12

Miranda

04

13

Nioac

03

14

Campo Grande

06

15

Aquidauana

05

16

Bela Vista

07

17

Porto Murtinho

02

18

Rio Madeira

03

19

Ponta Porã

05

20

Sant'Anna do Paranahiba

02

21

Araguaia

08

TOTAL

142
Quadro nº 01 - Relação de Escolas Públicas(1919)293


 

A escola pública primária mato-grossense no período republicano (1900-1930). In. SÁ, Nicanor
Palhares & Sá, Elizabeth Figueiredo de (Orgs.). Revisitando a história da escola primária: os
grupos escolares em Mato Grosso na primeira república. Cuiabá: EdUFMT, 2011, p. 29-53.
 
A Tabela de Escolas Públicas existentes no Estado de Mato Grosso foi baseado na Mensagem
do Presidente do Estado Dom Francisco de Aquino Corrêa em 07-09-1919. Fundo Digital do
Estado de Mato Grosso.
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Nas escolas públicas existentes em Mato Grosso, apenas 6.067
crianças estavam matriculadas e nas particulares, apenas 3.442 crianças tinham
acesso à educação. A Instrução Pública registrou naquele ano um total de 25.000
crianças em idade escolar; mas, apenas 9.509 crianças estavam matriculadas no
estado, perfazendo um total de 38,03%. Cerca de pouco mais de 60% das crianças
não tinham acesso ao ensino em Mato Grosso. Ainda que as informações acima
possam ter imprecisões, elas permitem averiguar a dificuldade do governo para
garantir o acesso à escola, pois um índice pequeno de crianças tinha condições de
estudar, evidenciando a dificuldade do governo de alfabetizar os iletrados
existentes em Mato Grosso. As informações acima são pistas valiosas para
questionar um sistema educacional injusto, que não era pautado na inclusão
escolar. Como seria possível alcançar o progresso tão apregoado no período
republicano sem o devido investimento na educação?
Apenas no Código de Posturas de 1922 ocorre a regulação sobre o
ensino obrigatório voltado às crianças de 7 a 14 anos de idade; contudo, a norma
não obrigava a frequência escolar àquelas que residiam distantes mais de 2 km da
escola mais próxima, ou as que apresentassem incapacidade física ou alguma
moléstia contagiosa.294 Entretanto, para garantir o acesso dos estudantes à escola,
o código prevê o amparo do estado aos indigentes, abandonados ou vagabundos, o
que não era pouco a ser feito, visto que representavam a maioria populacional.
Esse código delineou uma meta um tanto ambiciosa para um estado
com uma baixa arrecadação e sem condições financeiras para investir no setor
educacional. Além de ignorar o tratamento dispensado pelas autoridades policiais
aos "indigentes, abandonados ou vagabundos", sendo de fato marginalizados e
excluídos do projeto político do governo. O fato é que as autoridades competentes
não contemplaram os trabalhadores, sobretudo os que trabalhavam no campo, com
ações que efetivassem o acesso à educação, à saúde e ao trabalho.


 

Código de Posturas. Resolução nº 210, de 22 de janeiro de 1922. Cuiabá: Typographia Official,
Câmara Municipal de Cuiabá, 1922. Nos artigos 462-467, o código estabelece que o Intendente
Geral do Município buscará os meios necessários para instalar no município escolas onde houver
núcleos de povoação numerosa e mais afastada das escolas existentes, sendo amparado pelo
código os indigentes, abandonados ou vagabundos. Outro recurso a ser utilizado é a instalação de
escolas em prédios particulares que forem consideradas adequadas ao ensino.
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A reformulação da instrução de 1910 perdurou até 1927, quando foi
aprovada uma Nova Reforma da Instrução Pública para Mato Grosso. A reforma
de 1927 organizou e ampliou a oferta de ensino, categorizando-a, como também
contemplou a inserção do ensino noturno voltado aos jovens e adultos, garantindo
o retorno dos estudantes que precisaram deixar os bancos escolares, mas que
retornavam às salas de aula anos mais tarde.
Classificação das escolas primárias, segundo o regulamento de 1927
Categoria
Escolas

isoladas

rurais

Localização

Mais de 3 km da sede do Instrução primária rudimentar
município

Escolas

isoladas

urbanas

Até 3 km da sede do
município

Cursos Noturnos

em três anos
Curso em três anos

Até 3 km da sede do Curso
município
Até 2 km, onde funcionam

Escolas Reunidas

Características

três ou mais escolas isoladas
com a frequência mínima de
80 alunos

em

Até 2 km

anos

para

meninos de mais de 12 anos
Curso

em

três

anos,

com

programa próprio.
Só poderá ter, no máximo, sete
classes; atendendo o regimento
dos grupos escolares
Continuam

Grupos escolares

três

seguindo

o

regulamento anterior, tendo no
mínimo,

oito

classes,

totalizando 250 alunos.
Quadro nº 02 - Regulamento da Instrução pública, 1927.295

Conforme o governo, a falta de aprovisionamento de recursos
financeiros direcionados à educação acarretava na interrupção do ano letivo,
prejudicando o estudante e a comunidade circunvizinha, que ficava muitas vezes
sem alternativa de matricular os filhos em outra unidade escolar mais próxima e


 

Tabela retirada da obra - A escola pública primária mato-grossense no período republicano
(1900-1930). In. SÁ, Nicanor Palhares & Sá, Elizabeth Figueiredo de (Orgs.). Revisitando a
história da escola primária: os grupos escolares em Mato Grosso na primeira república. Cuiabá:
EdUFMT, 2011, p. 36.
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sem a perspectiva de terminar o ano letivo.296 Outro fator de interrupção era a
licença médica ou gestacional, quando, normalmente, o(a)s professore(a)s não
era(m) substituído(a)s.
Embora o acesso à educação fosse uma questão social urgente em um
país de economia agrária, permanecia na mentalidade republicana a necessidade
de fortalecer, em primeiro lugar, o letramento nas cidades, relegando a segundo
plano o trabalhador rural e seus filhos que residiam no campo.
Em 1918297, o jornal A Cruz publicou um artigo referente ao ensino
em Mato Grosso defendendo a escolha do profissional da educação pautado em
critérios atrelados à competência e à idoneidade moral298. O artigo reacendia a
questão da qualificação dos professores que ministravam aulas na região, pois
muitas escolas eram compostas por professores leigos.
Nas vilas de Mato Grosso era comum o cargo público representar um
espaço de barganha entre o coronelismo e as autoridades locais, que geralmente
designavam seus apadrinhados políticos. Quando um governante rompia o pacto
preestabelecido conseguia gerar um mal estar na região, pois colocava em xeque o
prestígio político do líder local. Tal atitude era considerada uma afronta nas
relações de poder, porque deliberar sobre um cargo público representava um
instrumento de dominação299.
Na década de 20, um caso ocorrido na vila de Santo Antônio do Rio
Abaixo foi noticiado nos jornais locais, pelo fato de um professor ser distratado
por um líder local. Na ocasião, um professor fora designado para uma vaga na
escola pública situada naquela vila e, em seu desembarque, foi interpelado pelo
chefe político da região que rejeitou sua nomeação.
[...] dias e dias o velho professor, por lhe ser terminantemente
prohibido mãos caridosas offerecer-lhe qualquer agasalho, ficou
exposto ás intempéries, tendo apenas para a sua protecção e da
sua familia frondosa arvore á margem do rio Cuiabá, e ali
aguardou resignadamente o retorno da embarcação que o devia

 

A mensagem III Instrucção Publica. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n. 1294, p. 01, 06
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O docente não poderia ser escolhido segundo critérios atrelados ao favorecimento da
politicagem local, pois a indicação era nociva a Instrução Pública.

A importância do cargo público como importante instrumento de poder pelo coronelismo é
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novamente conduzir á capital do Estado, levando a declaração
do dictador, á guiza do passaporte, dirigida ao presidente:
"DEVOLVO A V. EXCIA. POR NÃO SER PERSONA
GRATA".[...].300

Diante do mandonismo presente na região e da interpelação do chefe
político que desconsiderou sua designação, o professor viu-se obrigado a retornar
para Cuiabá. A questão foi registrada na Mensagem do governo apresentada à
Assembleia Legislativa com o intuito de revelar o destempero do líder local301,
que na ocasião detinha status, prestígio e poder de decisão.
Em Mato Grosso, os professores estavam na linha de frente das ações
intempestivas da oligarquia local. Em muitos casos, os atos arbitrários causavam
murmurinho, mas logo eram silenciados e relegados a segundo plano, sendo
tratados como algo corriqueiro para a região.
Em Santo Antônio do Rio Abaixo, o líder local não aceitou a
designação e repudiou a presença do professor na localidade, o que estava em
jogo era o prestígio político que desfrutava. O fato do governo estadual nomear
um professor a um cargo público na cidade sem consulta prévia, configurava um
desrespeito à ordem instituída. Nesse caso, para o chefe político, o que menos
importava era o impacto da falta de um professor para as crianças que ficariam
sem aulas ou perderiam o ano letivo, o que interessava mesmo era preservar a
relação de poder entre o governo e o coronel.
A Constituição Federal de 1891, no §6º, Art. 72 determinava que, "[...]
Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”, enquanto o §24 do
mesmo artigo garante "o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e
industrial."302".O artigo resolvia de forma paliativa uma demanda imediata em
relação à falta de professores formados no país. A lei, ao admitir que a mão de
obra leiga lecionasse em sala de aula, acreditava na adoção de solução provisória
para a questão de âmbito nacional.



Dr. Mário Corrêa - Mensagem apresentada pelo Presidente do Estado de Matto-Grosso á
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Na Primeira República, o ensino público estadual era precário:
faltavam professores com formação, acarretando na contratação de professores
leigos; faltavam estudantes nas salas de aula e faltavam os materiais escolares.
Nesse cenário educacional, o Estado dispunha de poucos prédios próprios, sendo
grande parte alugada e inadequada ao ensino.
A Instrução Pública estava relegada a segundo plano, muitas escolas
estavam instaladas em prédios alugados, inadequados ao estudo e sem garantia de
salubridade. A precariedade dos edifícios tornava o ensino um desafio ao docente
que trabalhava sem as mínimas condições em sala de aula.
A diversidade da oferta não representou a qualidade no processo de
ensino-aprendizagem em todas as modalidades de ensino, como o caso das escolas
isoladas – urbanas e rurais. O tempo de duração do ano letivo nas escolas isoladas
rurais era o mesmo das escolas urbanas, mas a organização pedagógica era
"rudimentar", pois não era direcionado o mesmo conteúdo em sala de aula.
Com a reforma de 1927, estrutura-se um tratamento diferenciado aos
filhos dos trabalhadores rurais, em que não foi priorizada pelas autoridades
competentes a construção de uma base pedagógica consistente, adequada a
realidade da modalidade. Tampouco a construção de escolas rurais para o ministro
das aulas.
Na mensagem de 1929, Mário Corrêa relata
[...] o facto de não haver na maior parte das localidades, casas
destinadas especialmente ao funccionamento das escolas ruraes,
as quaes são, quasi sempre, localizadas, não nas sédes das
povoações, mas nos sítios e nas proprias casas de residencia dos
professores, que passam, para todos os effeitos, a tomar o nome
da povoação em que a escola foi creada.
E quando se dá a substituição do professor fica a povoação por
muito tempo sem o beneficio da instrucção por não haver casa
que se preste para o funccionamento da escola.
Faz-se, por isso, necessario ser exigido como um dos requisitos
necessarios para a creação de novas escolas ruraes, que, alem do
numero sufficiente de crianças em idade escolar, a povoação
disponha tambem de casa com as accomodaçõesindispensaveis
para a escola, seja offerecida pela população ou pela
municipalidade, ou mediante aluguel que o Estado pagará,
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contanto que o predio seja destinado á serventia exclusiva da
escola publica local.303

Dificilmente, no ambiente rural havia casas alugadas destinadas ao
ensino das escolas rurais tampouco eram instaladas nas sedes das povoações,
normalmente, funcionavam em sítios ou nas casas dos professores. Caso o
governo transferisse o professor da escola ou não renovasse o contrato de
trabalho, a povoação ficava sem ensino por um longo período, até resolver a
questão304.
Um desafio para a época era conseguir assegurar no meio rural um
local adequado para o ensino e um professor com formação para ministrar as
aulas. Normalmente, a intenção de criar escolas ficava apenas no papel, o usual
era utilizar a casa do professor como espaço de saber, onde todos os estudantes
compartilhavam o mesmo espaço e o mesmo conhecimento lecionado305.
Muito diferente do modelo projetado pela Reforma de 1910, "Tal
reforma pressupunha a aplicação do ensino simultâneo, ou seja, a organização
homogênea dos alunos, sendo estes distribuídos em classes e séries, ficando
estabelecida uma relação entre série e idade do aluno, o que era essencial.306"
Se o governo estadual atrelasse ao funcionamento das escolas rurais o
cumprimento da Reforma de 1910, a maioria das escolas, quiçá todas, seriam
fechadas, o que aumentaria o caos social, por isso, neste caso, a aplicação da
norma foi mais flexível.
O governo espiava, sem ver, o que realmente acontecia nas escolas
rurais de Mato Grosso. De tempos em tempos, olhava discretamente de soslaio
uma modalidade de ensino que era marginalizada, tanto quanto seus
frequentadores, os filhos dos trabalhadores rurais.
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Outro ponto que tornava pouco atrativo a profissão de professor era o
baixo salário e o atraso nos pagamentos. Aliás, uma característica marcante da
primeira fase da república são os atrasos dos salários, decorrente da baixa
arrecadação do estado. O funcionalismo viveu em vários momentos políticos um
estado de penúria que obrigava a ocupação de mais de um posto de trabalho.
A situação das escolas localizadas no interior do estado era mais
caótica, pois algumas delas existiam apenas no nome, não sendo assegurado, pelos
governantes, um acesso educacional a quem precisava, devido à falta de empenho
da administração pública.
Em 1925, Agrícola Paes de Barros escreve no jornal O Fifó: "negro
não estuda, nem filho de pobre tira bôa nota na escola, nesta infeliz Capital das
trevas"307. O descaso destinado aos pobres, sobretudo aos negros, era ainda maior
em Mato Grosso.
Na década de 20, em defesa da criação de escolas rurais, foi
questionado o ensino destinado ao trabalhador rural nos jornais
[...]o citadino e o camponez têm, por fatalidade das condições
proprias e pelas imponderaveis inclinações do seu caracter, uma
comprehensão muito diversa das cousas e do mundo. (...) O que
num seria grave defeito è noutro, muitas vezes, uma qualidade
indisputavel e necessaria até aos embates da existencia[...].308

Não havia um consenso sobre o modelo de ensino destinado aos filhos
dos trabalhadores rurais. O discurso oficial estava imbuído de um preconceito
inerente ao ensino voltado aos estudantes matriculados nas escolas situadas no
campo. O discurso defendido pelas autoridades locais e a oligarquia rural alegava
que o ensino ministrado aos estudantes urbanos estava muito acima da capacidade
dos que residiam no ambiente rural, pois o grau de assimilação dos estudantes do
campo, em relação aos ensinamentos ministrados em sala de aula era desigual. O
embate girava em torno do processo educacional mais adequado a ser aplicado nas
escolas urbanas e rurais.309 O discurso hegemônico defendia um projeto
pedagógico diferenciado ao filho do trabalhador.

 

---. Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 02, n. 04, p. 03, 18 jan. 1925.
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À margem da Conferência da Educação. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 54, n. 2243, p.
01, 21 fev. 1932.
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O jornal O Matto-Grosso revela a preocupação das autoridades da
escola em promover um despertar da consciência política nas comunidades rurais,
ao ponto de causar revoltas e incentivar o êxodo rural. O despertar político era
considerado um perigo para a ordem estabelecida, porque a reflexão social quanto
ao local de pertencimento poderia gerar rejeição às relações de trabalho vigentes,
motivando o trabalhador rural a procurar outras opções de trabalho.
Na prática, o discurso de prosperidade veiculado pelas autoridades
para a região não abrangeu todos os segmentos sociais. A hegemonia política
julgava importante, na consolidação da ordem e prosperidade, o papel exercido
pelo jurista, pelo médico e pelo policial. O discurso relegava e marginalizava a
importância do professor no processo de organização e prosperidade da sociedade
republicana.
Em Mato Grosso, não houve uma política continuada voltada à
educação, que destinasse uma parte dos investimentos para a área social. A falta
de continuidade de investimentos na área educacional revela o descaso quanto ao
papel do professor para solidificar o progresso e a prosperidade econômica tão
propagada nos discursos oficiais. Embora fosse o agente capaz de tornar viável o
projeto de modernidade almejado para a cidade, o professor não era valorizado
pelo estado. Afinal, a promoção da escola pública incluiria justamente os
segmentos que deveriam ser marginalizados pelo sistema político e econômico.
Cabia ao professor educar e conscientizar as crianças e jovens de seu
papel na engrenagem política e no desenvolvimento do estado, no entanto, poucos
governos investiram para tornar o futuro promissor possível. Embora, a sociedade
mato-grossense fosse composta por uma maioria massacrante de iletrados, poucas
ações governamentais foram implementadas para diminuir a escassez de escolas e
de pessoas letradas para garantir a formação dos estudantes.
O caminho a ser percorrido em prol de um ensino de qualidade era
árduo e, além dos fatores acima elencados, também requeria o comprometimento
na escolha do livro didático, pois o livro direcionava o método de ensino a ser
adotado em sala de aula.
[...] um livro didactivo não é um trabalho de litteratura, nem um
árido compendio de sciencia para uso de lettrados: antes deve
ter, ao lado da simplicidade da fórma, inteira despreoccupação
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de qualquer affectação ou erudicção exaggerada e um alto
espirito de exactidão e escrupulosa moralidade.[...]310

Na sociedade republicana, o debate sobre a escolha do livro didático
foi ganhando espaço nos jornais locais, pois o livro didático a ser adotado em sala
de aula influenciava na formação pedagógica que fortaleceria o processo
cognitivo da criança. Mas, sua escolha e aplicação em sala de aula demandou
debates e amadurecimento por parte dos docentes e do governo sobre a questão.
Poucos estudantes tiveram acesso ao material didático apropriado, e em muitos
casos, principalmente no meio rural, nem dispunham do caderno e do lápis.
É percebida, nos artigos dos jornais, a intenção de aliar ao
aprendizado do estudante do campo as matérias que ensinassem técnicas agrícolas
e hábitos de higiene. Assim, o cenário rural poderia ser modificado ao introduzir
técnicas de produção mais adequadas na lida do campo. As autoridades estavam
preocupadas com a conscientização quanto às medidas preventivas de
higienização contra doenças consideradas comuns nas comunidades rurais, como
o amarelão311, mas, poucas ações sanitárias foram efetivadas pelas autoridades ao
longo dos anos312.
O jornal O Matto-Grosso analisou o processo de implantação da saúde
pública no estado e reconheceu que apenas três governantes envidaram esforços
para concretizarem ações sanitárias no campo, no caso, Dom Aquino Corrêa,
Pedro Celestino e Dr. Manoel Murtinho. Os dois primeiros criaram o Serviço de
Saneamento e Profilaxia Rural, e o terceiro criou a Inspetoria de Higiene Pública
do Estado313.
O homem do campo não tinha acesso à saúde de qualidade, em que
fosse orientado e acompanhado da fase pueril à terceira idade, estendendo a falta
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de informação e cuidados básicos do corpo e quanto ao uso da terra, seja no
cultivo, ou na criação. A falta de visão, de parte das autoridades mato-grossenses,
em realizar um investimento na saúde pública, gerou decisões desastrosas,
sucateamento e até mesmo a extinção do Serviço de Saneamento.
O descaso das autoridades gerou uma população sem os cuidados
básicos necessários, ficando à mercê de doenças que facilmente seriam sanadas, se
orientadas corretamente quanto à importância da higiene pessoal. O homem do
campo era acometido de doenças que debilitavam o corpo, pela falta de higiene e
falta de alimentação adequada. Em Mato Grosso, como em todo o país, o campo
era ocupado por homens doentes e iletrados.
Em meio aos desafios cotidianos, o homem do campo precisou
enfrentar as doenças típicas do meio, recorrendo ao saber popular, utilizando da
flora local para realizar o tratamento, pois o corpo debilitado ficava propenso a
doenças que grassavam na região, como a disenteria que se espalhou de forma
rápida e muitas vezes fatal devido ao ambiente insalubre existente.
Em 1910, o governo formou uma comissão para combater os vários
casos de disenteria, liderada pelo Dr. Alberto Novis que viajou pelo estado de
Mato Grosso, visando distribuir medicamentos para acabar com a moléstia. Um
dos municípios atendidos pela comissão foi Santo Antônio do Rio Abaixo, sendo
visitadas 3 usinas – Aricá, Sant´Anna e Flechas, e em cada uma foram
diagnosticados casos de disenteria, sendo encontrados três casos fatais em Aricá e
Sant´Anna314. Tais ações sanitárias normalmente eram pontuais, não tendo a
pretensão, por parte do governo, de manter uma política de saúde continuada.
No ambiente rural prevalecia a miséria e a doença, e muitos
trabalhadores rurais e pequenos produtores adoeceram sem contar com uma
orientação quanto aos cuidados básicos de higiene pessoal e alimentação. Tal
situação se estendia também aos grandes proprietários rurais, como é relatado
pelos entrevistados315 na década de 80. Estes apontaram que não existia banheiro
dentro das casas onde, independentemente da condição social, as pessoas faziam
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as necessidades no mato e tomavam banho no rio. A introdução da fossa séptica
nas casas demorou a ser adotada na região. O Dr. Henrique Vieira Neto316
constata que a mudança nos hábitos de higiene foi lenta, sendo mais vagarosa no
espaço rural317. A mudança de hábitos da população dependia de investimentos
em saúde e educação pública, o que dependeu muito da gestão vigente.
Ao projetar, para o século XX, uma cidade moderna para Cuiabá, as
autoridades criaram espaços que simbolizassem a modernidade tão apregoada nos
discursos oficiais. Para que o processo de urbanização fosse incorporado pela
sociedade cuiabana, criaram-se edifícios que aproximassem o estado de um futuro
promissor com desenvolvimento e expansão econômica e cultural. Seguindo esta
linha de pensamento, um espaço de conhecimento foi implementado pelas
autoridades locais na Primeira República: a construção da Biblioteca Pública, que
simbolizou um espaço de acesso ao saber, com a meta de possibilitar a circulação
de obras a todos aqueles que procurassem o espaço para enriquecer o
conhecimento. O governo disponibilizou o acesso e empréstimo de obras
existentes na biblioteca, como também manteve o prédio aberto à pesquisa e ao
estudo na Capital.
Entretanto, era um espaço de pouca procura da população cuiabana.
Como já mencionado, a maioria das crianças e jovens não tinham acesso à
educação. Em decorrência da falta de uma política educacional continuada em
Mato Grosso, o espaço de conhecimento foi ocupado por uma minoria letrada,
sendo irrelevante ao mar de iletrados que residiam em Cuiabá.
Para o mar de analfabetos existentes, a biblioteca representava um
espaço de exclusão que era muito mais sofisticado do que qualquer espaço com
grades ou cercas que o estado poderia projetar. A biblioteca era a guardiã de um
conhecimento que separava os iletrados dos letrados. Mesmo estando aberta ao
público, de forma direta barrava aos que não sabiam como acessar as informações
que estavam registradas nos livros.
Durante a Primeira República, o estado preocupou-se em construir
prédios, em urbanizar os espaços, símbolos da modernidade, mas relegou a um



O Dr. Henrique José Vieira Neto foi Inspetor Sanitário Rural de Mato Grosso na década de 20.

No espaço rural, a falta de cuidados básicos refletiu na presença da lepra e outras doenças.
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segundo plano a inserção da população no processo educacional. Os mecanismos
de crivagem social foram projetados para perpetuar uma sociedade analfabeta e
marginalizada do projeto político de nação.
O jornal católico veiculou, em 1923318, a aquisição de obras literárias
por parte do governo com títulos ligados ao setor agrícola. O objetivo da aquisição
das obras era aprimorar as técnicas agrícolas e atender as necessidades do setor,
principalmente, dos pequenos produtores rurais. No entanto, Aguiar evidencia que
parte dos títulos disponibilizados era em idioma estrangeiro e precisavam de
tradução, restringindo o acesso aos poucos letrados, basicamente aos filhos dos
grandes proprietários urbanos e rurais existentes na região.
No afã de implementar uma cidade moderna, que seguisse os padrões
vigentes na Capital federal, priorizou-se em construir espaços (prédios e outros
monumentos) que simbolizassem a urbanidade. Mas, na prática a oligarquia, de
forma sagaz, não priorizou no processo de desenvolvimento a inclusão das
camadas menos favorecidas. Aos trabalhadores em geral não foi destinado o
usufruto e as benesses do progresso, muitos apenas vivenciaram o ordenamento
presente no código de posturas.
O artigo de Aguiar segue defendendo a importância do acesso à
educação aos lavradores e o papel do estado que deveria priorizar a oferta do
ensino primário para todos.319 O elemento enriquecedor do artigo é a defesa ao
acesso à educação a toda população, do campo e da cidade, não restringindo o
ingresso a apenas um segmento social.
Nesse cenário político, enveredei a tese no estudo da trajetória política
do professor Feliciano Galdino de Barros. Esse ator social enriqueceu a história
regional ao travar uma luta por direitos e dedicar sua vida aos desfavorecidos.
Feliciano Galdino de Barros: um professor de Livramento em Cuiabá




AGUIAR, Júlio F.. Pela agricultura - Os livros agricolas e o analphabetismo. Jornal A Cruz,
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Para Julio F. Aguiar, o analfabetismo existente em grande número nos sertões dificultava o
avanço da agricultura, por isso, defendia que o governo deveria garantir instrução primária e
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existentes no campo e conseguiria a prosperidade almejada no país.
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Em 1938, falecera Feliciano Galdino de Barros e em menção ao seu
falecimento o jornal A Cruz redigiu
[...] Amigo dos trabalhadores, a quem prestava toda a
assistencia que podia, e elle proprio trabalhador incansavel, se
morreu pobre dos bens terrenos, teve, entretanto, a confortal-o
sempre a consciencia do dever cumprido, e sobretudo, a sua
grande fé catholica, que o sustentou nos ultimos e atrozes
soffrimentos, purificando-o para receber o premio reservado aos
que nunca descrêem da bondade divina.[...]320

O artigo publicado pelo jornal A Cruz enalteceu o papel social
desempenhado por Feliciano Galdino em Cuiabá. Ao analisar o artigo,
principalmente o trecho que descreve o professor Feliciano como "amigo dos
trabalhadores, a quem prestava toda a assistência," comecei a indagar que tipo de
auxílio um professor poderia prestar aos trabalhadores na Primeira República, em
Mato Grosso.

Figura nº 02 - Professor Feliciano Galdino de Barros.

De forma bucólica pensei na possibilidade do professor Feliciano ter
se destacado como docente na Capital, ou mesmo, ter conseguido conscientizar a



Prof. Feliciano Galdino. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 29, n. 1373, p. 02, 29 jan. 1939.
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comunidade cuiabana quanto à importância do letramento,
letramento, matriculando um
número considerável de estudantes que ocuparam os bancos
bancos escolares da região.
Diante deste desafio em desvendar seu passado, pesquisei
pesquisei sobre sua traj
trajetória
etória
política nas fontes históricas disponíveis nas bibliotecas
bibliotecas e arquivos de Mato
Grosso.

Figura nº 03
0 - Localização dos municípios de Cuiabá e Livramento (IB
(IBGE/2010)
GE/2010)

As primeiras pistas encontradas em relação a Feliciano
Feliciano Galdino tratam
do concurso de
de 1908, no qual foi aprovado como professor público na Vila de
Livramento, no entanto, o contentamento quanto à aprovação
aprovação no concurso público
durou apenas alguns meses, pois intempestivamente foi
foi transferido de forma
arbitrária para a cidade de Mato Grosso321, e em seguida foi empossado em
Livramento uma professora322.
Nº 653 - O Coronel 1º Vice-Presidente
Vice Presidente do Estado, sob proposta
do Director Geral da Instrucção Publica, resolve tr
transferir
ansferir o
professor effectivo da 1ª escola elementar do sexo masculino da




Atualmente, Vila Bela.
Tribunal da Relação. Fundo Poder Judiciário Estadual,
Estadual, Cartório do 1º Ofício, Série Cível, Sub
série Ação Ordinária, Apelante Estado de Mato Grosso,
Grosso, Apelado Feliciano Galdino de Barros,
Ano 1919, Rolo 29.
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Villa do Livramento, Feliciano Galdino de Barros, para a escola
tambem elementar do sexo masculino da cidade de MattoGrosso, nos termos do decreto n. 95, de 7 de Agosto de
1899.[...]323

De acordo com as autoridades, a remoção ocorreu na vigência de dois
decretos: o Decreto Estadual nº 68/1896324, que foi ignorado pelas autoridades
competentes, e o Decreto Estadual nº 265/1910, que segundo as autoridades
permitia a remoção, a qualquer tempo de servidor público325, entretanto, o
segundo decreto foi aprovado após a deliberação da remoção do professor
Feliciano Galdino.
O professor Feliciano Galdino buscou garantir seu direito de continuar
lotado em Livramento por via judicial, mas, em decorrência da morosidade do
poder judiciário da época, o seu caso se arrastou por anos, sendo o veredicto a
favor do governo do estado de Mato Grosso.326
Em 1919327, o Tribunal da Relação recebeu o processo de Feliciano
Galdino em que estabelecia como réu o estado de Mato Grosso. O professor
Feliciano exigia no processo a reintegração do cargo e o pagamento dos
vencimentos, do qual ficou privado por anos. Alegava também que por despacho
do Conselho Superior da Instrução Pública fora colocado à disposição, sem direito
aos pagamentos devidos e à legítima defesa.328



Actos. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 19, n. 2867, p. 01, 20 out.
1908.

O Decreto nº 68/1896, "determina que o professor empossado só poderá ser removido a seu
pedido, ou por sentença do Conselho disciplinar," o decreto citado foi revogado pelo Decreto nº
265, de 22 de outubro de 1910, alguns anos depois do ato arbitrário ocorrido com o professor
Feliciano Galdino de Barros em 1908.

No caso, nenhuma das situações previstas no Decreto nº 68/1896 foi contemplada, porque o
prof. Feliciano Galdino não solicitou a remoção, tampouco foi instaurado processo pelo Conselho
disciplinar quanto à postura do professor. Caso ocorresse, o docente teria garantido o direito de
requerer um recurso ao Presidente de Estado. Indignado com a injustiça praticada, o prof.
Feliciano não compareceu à escola de remoção, em protesto ao ato arbitrário, mas não demorou
muito para as autoridades em represália à insubordinação de Feliciano suspendessem o pagamento
dos vencimentos referentes a alguns meses de 1910. O professor Feliciano Galdino de Barros
precisou buscar os seus direitos na justiça, mas os percalços jurídicos estavam só começando.

No entanto, o professor Feliciano Galdino não esmoreceu com o resultado, e por muitos anos,
reiterou com embargos o acórdão do processo.

Tribunal da Relação. Fundo Poder Judiciário Estadual, Cartório do 1º Ofício, Série Cível, Sub
série Ação Ordinária, Apelante Estado de Mato Grosso, Apelado Feliciano Galdino de Barros,
Ano 1919, Rolo 29.

Passados 2 anos, desde que o processo foi encaminhado para o Tribunal da Relação do Estado,
um fato novo, que não fora verificado antes é agregado ao julgamento, pois o CelAntonio Leite de
Figueiredo havia assumido a Presidência do Estado ilegalmente, tornando todos os atos praticados



135

No processo constava a alegação do Promotor de Justiça da Capital
baseado em dois fatores: no primeiro, questionava Feliciano Galdino por não se
apresentar na escola de remoção, conforme determinado, e no segundo, pelo fato
de acionar tardiamente os caminhos legais para reivindicar a justiça e buscar
garantir seus direitos. Em conformidade com a análise do promotor a apelação
não foi atendida, e Feliciano Galdino foi condenado a pagar as custas do processo.
Apenas em 1927, foi deferido o veredicto a seu favor, e segundo os
cálculos realizados, o professor Feliciano Galdino de Barros teria direito a receber
os vencimentos pelos anos afastados do ensino público estadual, referente ao
período de 1908-1927, e ao ressarcimento das custas pagas dos processos
impetrados nos últimos anos. Enfim, depois de passados 20 anos, o professor
conseguira garantir a justiça.329
O caso do professor Feliciano Galdino remete ao jogo de coerção
exercido no meio político, no qual se confundiam os interesses do Estado e da
oligarquia rural, nesse contexto, o indivíduo enquanto detentor de direitos é
invisível.
O cargo de professor concursado em Livramento, mesmo sendo
empossado e ministrado por Feliciano Galdino, não era considerado ocupado pelo
poder instituído. Para as autoridades locais, o cargo não pertencia ao indivíduo
que foi nomeado, mas sim, ao estado, e este, poderia dispor das benesses do poder
político exercido para fortalecer as relações de compadrio. Em Mato Grosso era
usual redistribuir os cargos e beneficiar os apadrinhados em localidades que mais
agradassem e que possuíssem maior remuneração.
Tal recurso era comum em situações que existissem brechas políticas
ou jurídicas, nesse caso, cria-se um fato gerador respaldado por um decreto ilegal
que mesmo tendo falhas, amparava momentaneamente as pretensões políticas. A


durante sua gestão nulos, dentre eles o Decreto nº 95/1899 que havia subsidiado a análise das
apelações anteriores. O CelAntonio Leite de Figueiredo não era o substituto legal do Presidente do
Estado, não sendo na época, nem Presidente da Câmara Municipal, nem Vice Presidente do
Estado. Este era apenas um vereador, sendo eleito Vice Presidente meses depois de ter aprovado o
Decreto nº 95/1899. Embora, os embargos feitos por Feliciano Galdino tenham sido aceitos, o
processo demorou devido ao trâmite legal e por fim o cálculo dos direitos a serem pagos.

O pagamento foi efetuado por carta precatória à favor do Prof. Feliciano Galdino de Barros em
1930 no valor de $ 66:452$963, de acordo com o Ato nº 686, de 06/01/1928.
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reparação das injustiças experimentadas culminou na representação legal que
Feliciano Galdino de Barros conquistou ao longo dos anos.
Alguns anos antes, em 1899, Bernardina Rich também viveu a mesma
situação política. Embora fosse professora efetiva na Capital foi repentinamente
determinado pelo governo que fosse transferida para a Vila de Nioac, sem
apresentar justificativa para a determinação do ato330. Tal qual o professor
Feliciano Galdino, Bernardina Rich não aceitou a transferência e permaneceu na
Capital, e em 1913, já dirigia o colégio particular 8 de dezembro em Cuiabá, onde
permaneceu até 1920.
Os caminhos de injustiças experimentados por Bernardina e Feliciano
não os enfraqueceram. O fato gerador permitiu trilhar formas de sobrevivência e
constituírem uma rede de solidariedade na Capital.
Em 1911, o professor Feliciano ministrava aulas no colégio particular
Independência ou Morte, localizada em Livramento331, mas com o falecimento de
sua esposa a residência foi transferida para Cuiabá332. O espírito de luta e a
necessidade de manter sua família culminou na abertura do Colégio São
Francisco, localizado na rua Barão de Melgaço333.
Quadro de escolas particulares da Capital
MATRÍCULA

SEDES DAS
ESCOLAS
CAPITAL

Collegio de D.
BernardinaRich

SEXO

SEXO

MASCULINO FEMININO

101

1

FREQUÊNCIA
TO
TAL

101

SEXO
MASCUL
INO

98

SEXO

TO

FEMININO

TAL

0

98





MARQUES, Ana Maria & GOMES, Nailza da Costa Barbosa. Bernardina Rich (1872-1942):
uma mulher negra no enfrentamento do racismo em Mato Grosso. Revista Territórios &
Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 2, ago.-dez., 2017, p. 110-132.

De acordo com o Almanak Laemmert, o professor Feliciano Galdino de Barros ministrou aulas
na escola particular de Livramento de 1911-1917.

Em 1911, a esposa Maria Salomé falecera deixando-o solitário, com uma filha recém-nascida.
_______ . Jornal A Cruz,Cuiabá, ano 2, n. 60, p. 04, 28 jan. 1912.

As primeiras pistas quanto à abertura de um colégio particular datam de 1913. Collégio S.
Francisco. Jornal A Cruz,Cuiabá, ano 03, n. 114, p. 02, 16 fev. 1913. Em 1917, o Colégio São
Francisco sofre injúrias por parte de adversários que pretendiam angariar os alunos que estudavam
no colégio que já funcionava há alguns anos, e que contava com o reconhecimento dos pais.
Cuidado! Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 07, n. 309, p. 03, 07 jan. 1917.
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MATRÍCULA

SEDES DAS
ESCOLAS

SEXO

SEXO

MASCULINO FEMININO

CAPITAL

FREQUÊNCIA
TO
TAL

SEXO
MASCUL
INO

SEXO

TO

FEMININO

TAL

Collegio de D.
Maria Dimpina

34

7

41

30

5

35

66

2

68

58

2

60

48

30

78

29

22

51

36

0

36

36

0

36

0

150

150

0

120

120

0

65

65

0

59

59

124

0

124

101

0

101

149

3

152

128

2

130

38

26

64

31

22

54

0

39

39

0

39

39

de Arruda Lobo
Collegio

do

cidadão André
Avelino Ribeiro
Collegio de D.
AmeliaEustorgi
na A. Muniz
Atheneu
Brasileiro
Azylo

Santa

Rita
Collegio

de

Santa Catharina
de Senna
Collegio

São

Gonçalo
Collegio

do

cidadão
Feliciano
Galdino

de

Barros
Collegio

do

cidadão
Fernando Leite
de Campos
Collegio Maria
Auxiliadora
(Coxipó
Ponte)
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MATRÍCULA

SEDES DAS
ESCOLAS

SEXO

SEXO

MASCULINO FEMININO

CAPITAL

FREQUÊNCIA
TO
TAL

SEXO
MASCUL
INO

SEXO

TO

FEMININO

TAL

0

21

Collegio Santo
Antonio
(Coxipó

da

21

0

21

21

Ponte)
Quadro nº 03 - Movimento de matrícula e frequência das escolas particulares de 1914.334

No período em que funcionaram, os colégios de Bernadina Rich e de
Feliciano Galdino de Barros estavam entre os mais procurados na capital do
estado, sendo prestigiados pelas famílias locais335.
Cabe salientar que a injustiça sentida pelo professor Feliciano Galdino
o fez dirigir-se à Capital com a intenção de sustentar a família e lutar por seus
direitos, imbuído pelo sentimento de retornar um dia às suas funções de professor
concursado em Livramento.
Em Cuiabá, o professor Feliciano Galdino conseguiu criar laços de
solidariedade e parcerias políticas, mas também promoveu embates com a
oligarquia rural por meio dos jornais. Na Capital, fortaleceu a luta dos
trabalhadores por melhores condições de trabalho usando a escrita para divulgar
os acontecimentos, muitas vezes, silenciados. Os jornais foram um importante
instrumento político utilizado para ecoar na cidade moderna facetas da realidade.
Ao mudar para a Capital, Feliciano Galdino dedicou-se à docência e
participar do universo político, defendendo também os interesses cristãos
culminando em sua filiação na Liga Católica336. Em seus escritos, Feliciano



Extraído do: Quadro do movimento da matricula e frequência dos alunnos das Escolas
particulares desta capital e do interior do Estado no anno lectivo de 1914. Mensagem dirigida a
Assembléa Legislativa em 13 de Maio de 1915 pelo Exmo Sr. Dr. Joaquim A. da Costa Marques,
Presidente do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, Tipografia do Estado, 1915.

O Colégio de Amelia Eustorgina Antunes Muniz, esposa de Francisco Antunes Muniz também
figura entre as escolas particulares prestigiadas em Cuiabá, mesmo contendo menos estudantes
permaneceu nas reminiscências da sociedade cuiabana.

Em relação à causa religiosa, no artigo Em réplica, Feliciano Galdino trata de um caso
supostamente ocorrido em Livramento, no qual envolvia a missão do Bispo Dom Cyrillo e uma
senhora idosa que foi divulgado no jornal A Reação. Segundo Feliciano, o jornal citado utilizou de
má-fé e deturpou os fatos, como pretexto para constranger o Bispo e difamá-lo. Em replica. Jornal
A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 83, p. 03, 14 jul. 1912.
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Galdino de Barros conseguiu retratar o campo e a cidade ao veicular nos jornais
locais a realidade dos trabalhadores em Mato Grosso.
Nesse universo político viveu Feliciano Galdino de Barros, cabia a ele
entender e burlar o sistema no qual estava inserido e criar estratégias de
sobrevivência e solidariedade com os companheiros que conquistou durante sua
vida. A vinda para Cuiabá ampliou sua luta por justiça ao conhecer pessoas que
detinham interesses comuns. Um ponto de coesão foi a atuação no jornal católico
A Cruz que selou o seu destino e de outros companheiros. Considero oportuno
entender quem eram as pessoas que conviveram no ambiente urbano com
Feliciano Galdino, como por exemplo,Francisco Antunes Muniz.
O saber jurídico em defesa das injustiças

Figura nº 04 - Dr. Francisco Antunes Muniz.

Desde 1873, a família de Francisco Antunes Muniz era conhecida em
Cuiabá, pois seu pai, João Antunes Muniz vendia guaraná na rua Bela Vista, nº 12
e, anunciava seu comércio nos jornais locais.337 Diferente do costume da época,



Annuncios. Jornal A situação, Cuiabá, ano 06, n. 307, p. 04, 20 mar. 1873. João Antunes
Muniz era um negro africano, que não possuía a visão, mas a deficiência não o impedia de
trabalhar para sustentar a família com a venda do guaraná. Não foi possível precisar quando
ocorreu a deficiência visual, consta na documentação que em 1876, João A. Muniz embarcara no
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Francisco Antunes Muniz não renegou sua ascendência se considerando mestiço
ou pardo, ao contrário, sua identidade estava atrelada a ascendência africana.338
Sua participação social foi ativa em Cuiabá e, desde cedo, circulou
entre as sociedades culturais que promoviam as belas artes cuiabanas. O mundo
moderno impulsionou aos que viviam no ambiente urbano a efervescência cultural
(jornais, teatros, revistas..) divulgando a bela arte, símbolo do avanço da região,
principalmente as artes cênicas que conseguiam reunir as pessoas nas
apresentações teatrais realizadas na cidade.
Em 1898, Francisco A. Muniz, na época, tesoureiro da Sociedade
Dramática Particular (S.D.P.) Amantes da Arte, organizou uma nova eleição339.
Na Gazeta Oficial de 1898 consta um auxílio do governo para as obras do teatro
da Sociedade Amantes da Arte.340 O investimento do governo revela o interesse
em fomentar a cultura na região.
Na virada do século XX, a S.D.P. realizava apresentações teatrais por
Cuiabá341, não era fácil manter uma sociedade voltada às artes em Mato Grosso.
Em muitos momentos era inevitável a interrupção das encenações por falta de
recursos, mas depois de um determinado tempo retornavam as iniciativas
culturais.342 Os Amantes da Arte promoveram espetáculos teatrais pela cidade
com a participação de pessoas comprometidas com o desenvolvimento cultural de
Cuiabá. Nas encenações participavam homens e mulheres como foi citado no
jornal O Matto-Grosso.343
Em Cuiabá, Francisco Antunes Muniz, além de colaborar com as artes
cênicas, também redigiu alguns artigos em jornais locais no período

paquete nacional Rio de Janeiro. Movimento do Porto. Jornal Diário do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, ano 59, n. 234, p. 03, 30 ago. 1876. José de Mesquita em artigo de jornal faz referência
aos estabelecimentos comerciais que existiam até 1890, dentre os 03 citados por Mesquita, a venda
de João A. Muniz é mencionada. Cousas de Antanho - A rua Joaquim Murtinho. Jornal O Estado
de Mato Grosso, Cuiabá, ano 03, n. 781, p. 02, 12 jul. 1942.

Francisco Antunes Muniz fazia parte da Irmandade de São Benedito e, por fazer parte da
irmandade também sofreu ataques de seus adversários políticos.

S.D. P. Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 20, n. 928, p. 04, 16 jan. 1898.
A sociedade era composta por sócios comprometidos em investir e promover as artes cênicas.

Relatório. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 10, n. 1421, p. 02, 25
mar. 1899.

Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 22, n. 1030, p. 02, 22 maio 1904.

Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 19, n. 905, p. 01, 08 ago. 1897.

Na Primeira República, as artes cênicas eram representadas pela Escola Dramática, a Sociedade
Amor à Arte e os Amantes da Arte que contavam com a participação de jovens da sociedade
cuiabana. Póvoas, Lenine C.. História da cultura mato-grossense. Cuiabá: IHGMT, 1982.
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republicano344, mas foi no jornal A Cruz que Francisco Muniz estabeleceu
parceria com Feliciano Galdino de Barros, companheiro nas causas católicas. Em
raras ocasiões escreveu sobre a escravidão,
Elle, que morreu integrado na religião de christo; elle que
apostolou a liberdade que a proclamou num paíz em que a
escravatura era uma instituição legal até 1888 e
desgraçadamente, della ainda existe vestigios ou arremedos por
ahi além, em nossa terra!
Bem ha a memoria do <<louco e perdulario>>, digno de
imitação dos abolicionistas de espirito escravo das paixões que
avassala-nos.345

No artigo exalta o posicionamento político do Comendador Manoel
Nunes Ribeiro, que muito antes da abolição posicionou-se contra sua
permanência, sendo apelidado de louco e perdulário por seus desafetos, e por este
motivo, tornou-se de uma pessoa digna de ser retratada por Muniz.
Cabe salientar, que Francisco Antunes Muniz fora professor346 e
também major do exército em Cuiabá até ser nomeado Juiz de Direito347 do
estado348.
Em Mato Grosso, as opções de trabalho para pessoas mestiças e
negras eram poucas, e aos que não possuíam instrução restava a carreira militar e
o comércio; aos letrados que terminavam o ensino secundário, cabia a docência e
outros cargos públicos que requeriam um certo grau de instrução.
Pela diversidade de funções ocupadas ao longo da vida por Francisco
Muniz até ser nomeado juiz de direito, percebe-se que a sociedade republicana




Dentre os jornais destaco o Rebate e A Cruz que analisaremos no próximo capítulo.

MUNIZ, Francisco Antunes. Uma reminiscencia. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 17, n. 769, p. 02,
10 abr. 1927. São poucas as vezes que verifico nas fontes o posicionamento de Francisco Antunes
Muniz sobre a questão da abolição.

Francisco A. Muniz lecionava português, francês, inglês e aritmética. Sua esposa Amélia E. A.
Muniz também era professora.

A partir de 1891, na magistratura "somente eram considerados magistrados, para efeito de
garantias, os juízes de direito e os membros dos tribunais de segunda instância."LEAL, Victor
Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed., São
Paulo:Companhia das Letras, 2012, p. 192.

Em 1912, Francisco Antunes Muniz recebera o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, juntamente com Mario de Resende do Rego
Monteiro, Antonio Nuncio Dantas Coelho, Raul da Costa Bastos, Arnaldo Bittencourt Bellort e
Edgard da Silva Ramos. Faculdade Livre de Direito. Jornal A Época,Rio de Janeiro, ano 01, n.
128, p. 04, 05 dez. 1912.
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dispunha de poucas opções de sobrevivência, sobretudo para os trabalhadores
negros349.
A trajetória profissional era de conhecimento público. Afinal, poucos
negros alcançaram o status de Muniz que cursou o Ensino Superior, sem contar
com o financiamento do governo para realizar e concluir seus estudos na Capital
federal, contando apenas com os recursos pessoais que dispunha. Muniz
contrariava o pensamento racista que retratava as pessoas afrodescendentes como
degradadas e inaptas ao trabalho, conseguindo burlar a permanência nos empregos
medianos destinados aos negros e galgar uma carreira jurídica ocupada pela elite
dominante.
A trajetória política ascendente não o protegeu das artimanhas
empreendidas por seus adversários350 que promoveram diversos ataques em vários
momentos políticos, com requintes desaprováveis. Antes de se tornar juiz de
direito seu nome constava na relação de advogados em Mato Grosso, divulgado
no Almanak Laemmert de circulação nacional, no entanto, durante anos foi
publicado como "Dr. Francisco Antonio Muniz"351, uma forma evidente de
descaso público com a sua formação universitária.
Tal qual Feliciano Galdino, sua trajetória foi dedicada à fé e à justiça,
defendendo as pessoas que eram perseguidas, tornando-se um ator importante nos
embates travados no campo jurídico, um advogado negro num universo jurídico
composto por mestiços e, sobretudo, brancos. No momento em que ascendeu ao
cargo de juiz, inverteu a ordem das coisas, ao tornar comum algo que era
incomum, um juiz de direito negro. Francisco Muniz alçou voos que poucos
tinham conseguido, por mérito e determinação.
Uma liderança negra que se projetava na política mato-grossense
defendendo as causas religiosas,352 militares e trabalhistas na Primeira República.
Dos atores sociais analisados, Muniz se destacou por travar embates políticos, não



Em 1916, Francisco Antunes Muniz foi nomeado Delegado de Polícia da Capital.
Os adversários, termo que utilizo na tese é atribuído às pessoas que não aceitavam a ascensão
social das pessoas negras em Cuiabá.

O Almanak Laemmert publicava as informações enviadas pelo governo dos estados. O fato das
autoridades locais encaminharem o nome de Francisco Antunes Muniz de forma equivocada revela
o descaso com as pessoas negras.

Francisco Antunes Muniz era membro da Irmandade de São Benedito e, em 1914 foi Presidente
de mesa da irmandade. Chamando a brio. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 185, p. 02-03, 19 jul.
1914.
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se permitindo intimidar com as investidas do poder instituído do qual fazia parte,
mas que oprimia as pessoas afrodescendentes por conveniência.
Numa sociedade em que o saber jurídico era dominado por poucos,
um advogado negro, que defendesse as causas dos marginalizados, era uma
exceção à regra, constituía-se numa possibilidade real de conseguir uma
visibilidade jurídica e projetar uma resistência às investidas da oligarquia vigente.
Em 1910, Francisco A. Muniz participou da fundação da Liga Social
Católica de Mato Grosso (LSCMT), sendo nomeado representante do Conselho
Deliberativo do Rio de Janeiro.353 Sua vida foi marcada por ataques ao seu
posicionamento religioso e político, entretanto contou com o apoio de seus
companheiros que estiveram presentes sempre que se fizeram necessários.
[...] Esses ataques, entretanto, quanto mais fortes, quanto mais
cruentos mais elevam o distincto cuyabano no conceito e na
amizade dos seus correligionarios.
Elle é representante de uma raça a quem o Brasil muito deve:
raça forte e affectiva, que arroteou o sólo da Patria, que
derramou seu sangue generoso nos campos de batalha e que tem
dado filhos que se illustraram nas artes e nas sciencias, no
commercio e na industria.
Sim, o Dr. Muniz nada perde por ser dessa raça com quem a
Patria foi tão ingrata e a quem tanto deve; muito pelo contrario
o seu valor por isso mesmo se affirma com mais intensidade.
Elleatravez os tolos e anti-republicanos preconceitos de raças,
elevou-se por seus proprios esforços, trabalhou e estudou,
conquistando com brilhantismo e rara energia o diploma de
bacharel em sciencias juridicas e sociais por uma das
Faculdades Juridicas do Rio de Janeiro officialmente
reconhecida.[...]354

Os ataques faziam referência à ascendência africana, como forma de
depreciá-lo e desfazer do prestígio político. No entanto, a difamação difundida




Liga Social Cathólica Brasileira em Matto-Grosso. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 04,
15 maio 1910.

Francisco Muniz. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 178, p. 04, 31 maio 1914. Ao fazer
referência a raça,o artigo faz referência ao mito de origem, em que os intelectuais do século XX
definiram que três raças foram as responsáveis pela formação do país: o negro, o branco e o índio.
Neste caso, a distinção biológica subsidia o termo raça e classifica quem é inferior ou superior,
servindo para estabelecer a diferença e a hierarquização cultural. Por isso, tratar de raça no Brasil,
era associado a desigualdade biológica e cultural. MAGGIE, Yvonne. "Aqueles a quem foi negada
a cor do dia": as categorias cor e raça na cultura brasileira. In. Raça, ciência e sociedade. (Orgs.)
MAIO, Marcos Chor&SANTOS, Ricardo Ventura. Rio de Janeiro:FIOCRUZ/CCBB, 1996, p.
225-234.
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nos jornais não conseguiu o intento desejado devido à articulação que exercia na
religião e na política local.
[...]- Fumaça, vem cá. Porque a tua guerra aos negros e aos
padres? não sabes que me ofendes?... [...] essa gente do navio
negro commandado por piloto branco, em guerra com o navio
branco commandado por piloto negro.[...]355

Desde a fundação da Liga Católica, Muniz e pouco depois Feliciano
Galdino estiveram na linha de frente em defesa dos ideais religiosos que
acreditavam serem os mais corretos.356 Sua ação frente à Liga Católica o
caracterizou como um católico convicto que combateu qualquer adversário que
questionasse a hegemonia religiosa existente em Mato Grosso. A sua fé no
cristianismo foi um ponto importante para qualificá-lo como um bom brasileiro,
sendo os seus conhecimentos jurídicos utilizados para manutenção da
religiosidade católica na região.
Para Francisco A. Muniz, o ano de 1915 foi crucial para fortalecer sua
importância para a causa religiosa, sendo necessário sua intervenção no processo
de defesa do Frei Ambrósio Daydé e do jornal A Cruz, no qual utilizou o
instrumento de habeas corpus para assegurar os direitos civis e de propriedade
ameaçados no período.
O caso envolveu os desmandos de coronéis que perseguiram o Frei
Ambrósio Daydé em Cuiabá pelo fato do jornal católico publicar o estado de
violência instituído em Mato Grosso.357 O caso adquiriu ampla repercussão e
mobilizou a atenção da sociedade mato-grossense até o seu desfecho judicial.
Em 1904, os missionários franciscanos partiram da França em direção
à Cuiabá. A missão liderada pelo Frei Ambrósio Daydé contou com 4 padres e 2
irmãos religiosos.358 No período republicano, o frei Daydé exerceu um papel
importante no combate às ações coercitivas empregadas pela oligarquia rural




Chamandoabrio-Fábio Monteiro de Lima-Um infame. Jornal A Cruz, ano 05, n. 186, p. 02-03,
26 jul. 1914. Fábio Fumaça era o apelido de Fábio Monteiro de Lima.

Interessante que a documentação não faz referência as práticas religiosas de matriz africana,
neste caso, seus adversários não atrelaram Muniz a religião advinda da África por seus
antepassados.

Uma queixa foi registrada e o pedido de habeas corpus impetrado na ocasião foi julgado pelo
Tribunal da Relação.

BIENNÈS, D. Máximo. Uma Igreja na fronteira. São Paulo: Edições Loyola, 1987.
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mato-grossense, principalmente estando à frente do jornal A Cruz, fundado em
1910, do qual foi redator-chefe por 14 anos.
O historiador Daniel Freitas de Oliveira analisou o papel da imprensa
católica em meio as transformações econômicas, sociais e culturais em Mato
Grosso.359 Oliveira constata em seu trabalho que o jornal A Cruz foi fundado no
mesmo ano da (LSCMT), em posicionamento "à conjuntura desfavorável à Igreja
Católica em Cuiabá demandou novas estratégias por parte do clero e do laicato
para fazer frente aos novos agentes que se inseriam no campo religioso e
ideológico"360.
Na Primeira República, o catolicismo travava embates com o
espiritismo, o protestantismo e a maçonaria. Este último, se autodenominaram de
livres pensadores. Nesse contexto, a organização ea mobilização do catolicismo
foram primordiais para a permanência da hegemonia religiosa em Mato Grosso.
Aliás, uma realidade vivenciada no país, onde, não por acaso, houve a fundação
da Liga Católica e do jornal católico nas províncias da república.
A proposta do jornal não era apenas tratar de assuntos religiosos, mas
também, de fatos políticos, permitindo aos seus colaboradores trilhar o caminho
da justiça e da fé, mas sobretudo preservar a Igreja Católica de qualquer investida.
Em 1915, os jornais O Debate361 e A Cruz envolveram-se em contenda
na Capital. O caso alcançou grande repercussão em Cuiabá, chegando ao ponto do
Frei Ambrósio Daydé, redator do jornal A Cruz, acionar o poder judiciário para
resguardar sua vida e o direito de ir e vir.
O Frei sofreu emboscada, está sofrendo violência, ameaças,
coação, por parte do Dr. João da Costa Marques – Secretário de
Agricultura e primo do Presidente do Estado. Pedem o habeas
corpus preventivo, assim como garantias de vida para o Frei e
da propriedade para o Jornal "A Cruz".362

O pedido de habeas corpus foi julgado pelo Tribunal da Relação e
arrebanhou grande participação popular que acompanhou todo o processo. O frei
359



OLIVEIRA, Daniel Freitas. O Jornal A Cruz: Imprensa Católica e Discurso Ultramontano na
Arquidiocese de Cuiabá (1910-1924). TM, Dourados:UFGD, 2016.

OLIVEIRA, Daniel Freitas. O Jornal A Cruz: Imprensa Católica e Discurso Ultramontano na
Arquidiocese de Cuiabá (1910-1924). TM, Dourados:UFGD, 2016, p. 21.

O proprietário do jornal O Debate era João da Costa Marques, contando com o auxílio de João
Vilas Boas.

Habeas-corpus. Tribunal da Relação, 1915, APEMT.
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franciscano contou com dois advogados em sua defesa, o Dr. Francisco Antunes
Muniz e o Dr. Anysio Cardoso, que ingressaram com o pedido de habeas corpus
no Tribunal da Relação de Cuiabá.
Depois de um longo julgamento, em que as partes defenderam suas
posições, o tribunal argumentou que não era de sua competência julgar a petição e
encerrou o processo.363 As ameaças dirigidas ao frei e ao jornal católico ficaram
sem o julgamento esperado pelos que buscavam justiça.
Diante do resultado inesperado, o veredicto soou como uma forma de
abrandamento aos fatos relatados no tribunal em que expôs os atores sociais
envolvidos no processo. Os relatos no julgamento colocavam em xeque o poder
hegemônico e o modo como operava a oligarquia rural quando confrontada em
suas ações truculentas.
Os advogados de defesa do Frei Daydé foram sagazes ao
encaminharem o processo de habeas corpus para o Tribunal da Relação, pois
além de conseguirem a notoriedade do caso, também envolveram a sociedade nos
acontecimentos políticos marcados por atos truculentos e violentos contra a Igreja
Católica.
A visibilidade sobre o fato era mais importante do que o resultado do
julgamento em si, porque o estratagema jurídico conseguiu romper o silêncio e a
invisibilidade política perante as ameaças causadas por uma oligarquia rural
acostumada aos desmandos políticos e que, desta vez, resolveu confrontar o
poderio da igreja.
No campo jurídico, as investidas contra a Igreja Católica desnudavam
a divergência no poder político exercido pela Igreja e pelo governo em Mato
Grosso, além de enfraquecer a oligarquia rural perante a opinião pública ao
demonstrar o desrespeito aos representantes de Deus.
O processo movido por Frei Daydé representava involuntariamente
um norte, uma direção a ser tomada pelas pessoas que lutassem por direito e
justiça diante das interferências e dos desmandos dos poderosos. O caso do frei
trazia à tona as imposições construídas pela elite rural ao longo dos anos e, em




Defesa do habeas-corpus. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 06, n. 236, p. 01, 01 ago. 1915.
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poucos momentos históricos, foi possível ver tamanha repercussão sobre o
emprego de um mecanismo de poder tão corriqueiro – a violência.
No período republicano, o catolicismo enfrentava questionamentos de
vertentes políticas e religiosas que buscavam conquistar mais espaço, mas, até
então, não haviam chegado às vias de fato, ao ponto de a igreja precisar se
indispor com representantes do poder local.
De certa forma, o resultado do julgamento foi positivo para o Frei
Ambrósio Daydé, pois o Secretário de Agricultura e o Chefe de polícia cessaram
as ameaças, pelo menos as de forma violenta, apenas publicaram suas versões dos
fatos nos jornais do Rio de Janeiro, atacando o Frei Ambrósio Daydé e o Dr.
Francisco A. Muniz. Entretanto, as versões veiculadas nos jornais da Capital da
república foram rebatidas pelo jornal A Cruz, com a veiculação de artigos que
elucidaram o caso.364
Cabe salientar que a sociedade mato-grossense era adepta às
influências culturais advindas da França, mas não aceitava a influência política,
principalmente a relacionada à cidadania cujas bases sociais foram erigidas com a
participação popular. Tal influência não era bem quista e era considerada perigosa
pela oligarquia local.
A presença do Frei Daydé inspirou uma parcela da sociedade matogrossense a aspirar por ares europeus, em que "direito" e "justiça" fizessem parte
da modernidade tão desejada na região.
Em 1916, o jornal católico comentou sobre o ocorrido um ano antes,
em Cuiabá
[...] E´ finalmente, essa gente vil e desprezivel, incoherente e
insensata que vê espírito de bairrismo nos ataques que lhe
fizemos, que querem implantar entre nós esse mal entendido
espirito de nacionalidade - o jacobismo malsão e incompativel
com o nosso sentimento cavalheiresco e fidalgo que, na
homenagem prestada aos nossos grandes homens, não distingue
nacionalidade ou raça, não tem as suas fronteiras limitadas para



E´ triste... . Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 06, n. 244, p. 01, 26 set. 1915. Em setembro, o Colégio
Franciscano em São Luiz de Cáceres também sofrera uma tentativa de invasão das autoridades
policiais, que tentaram entrar sem justificativa. A ação policial gerou um alarde na cidade, e
muitas versões sobre o ocorrido foram ventiladas. Os freis franciscanos redobraram as precauções
quanto à qualquer retaliação por parte das autoridades locai, desde a tentativa de morte do Frei
Daydé em Cuiabá. Histórico do acontecimentos em Cáceres. Jornal A Cruz,Cuiabá, ano 06, n.
241, p. 01-2, 05 set. 1915.
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nacionaes ou estrangeiros, conterraneos ou compatricios. Não
admitte delimitações nem particularidades pelo contrario,
combate-as.365

O artigo agradecia aos companheiros que estiveram ao lado da Igreja
Católica nos momentos de ataques e ameaças enfrentados na Capital.
Homenageava

os

colaboradores,

"os

nossos

grandes

homens"

que

independentemente da nacionalidade, ou raça, estiveram presentes e resistiram às
investidas dos opositores políticos. Ao mencionar no artigo a questão relativa à
nacionalidade, o texto traz à tona a vinda de estrangeiros para o estado, no caso
em questão, os freis franciscanos de origem francesa que divergiram das práticas
hegemônicas difundidas na região.
O artigo questiona que o termo "pau rodado" deve ser atribuído apenas
àqueles que nada fazem de bom para a sociedade mato-grossense, pois em Mato
Grosso residia estrangeiros que se distinguiam e contribuíam para a história
regional, como Augusto Leverger e Pedro Gardez.
O discurso dominante generalizava a contribuição dos estrangeiros
para a região, com o intuito de difundir nos jornais locais uma visão depreciativa
quanto às ações empreendidas por Frei Daydé, como se o fato de ser estrangeiro o
descredenciasse de questionar sobre os desmandos existentes na sociedade matogrossense. Em contrapartida, o contradiscurso presente no artigo do jornal católico
visava desmontar a representação negativa quanto às ações do Frei Daydé e,
também contra o Dr. Francisco Muniz. Embora o Dr. Muniz fosse filho da terra,
este era atacado por sua ascendência africana, e por não ter se intimidado perante
as ameaças lançadas.
O termo "raça"366é utilizado no artigo em referência à atuação do
advogado negro que defendeu a causa católica, mas fora duramente atacado por



CommentandoCommentarios. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 07, n. 288, p. 01, 18 ago. 1916.

Em relação ao termo raça. Ver. MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das
noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações
Raciais e Educação. PENESB-RJ, 05/11/03. No Brasil, quando o termo raça é adotado,
normalmente é para reforçar alguma manifestação de racismo, de preconceito, neste caso, a raça é
enfatizada para realçar o biotipo de uma pessoa ou grupo de origem africana. GOMES, Nilma
Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve
discussão. In. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. (Coord.,)
PINTO, Ana Flávia Magalhães; SOUSA, Andréia Lisboa de.; BRAGA, Maria Lúcia de Santana;
SANTOS, Sales Augusto dos. Brasílica: SECAD, 2005, p. 39-62. Raça : novas perspectivas
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seus adversários políticos. A intenção de registrar nos jornais o termo raça,
quando se referiam a Francisco Muniz visava lembrá-lo de sua origem e das
teorias científicas que circulavam pelo país e questionavam de forma direta o seu
suposto lugar na sociedade. Em muitos momentos políticos, os jornais foram
empregados para disseminar a discriminação racial nas mais diversas situações.
Em contrapartida, ao invés do jornal católico silenciar quanto ao
discurso empregado por seus opositores, decidira desmontar os argumentos
utilizados nos artigos dos jornais enaltecendo as ações e atributos dos
companheiros que estiveram unidos em prol de um mesmo ideal.
Tal qual Francisco Muniz, Agrícola Paes de Barros foi outro
companheiro de luta de Feliciano que por seu posicionamento político em prol dos
trabalhadores foi atacado por seus adversários.
Um revolucionário em Cuiabá
[.] Decorreram-se o tempo o Dr. Agricola, projetou-se no
mundo civil, como médico, homem público e político. Como
médico foi bom, caridoso, certo e sobremaneira humano,
principalmente com a classe menos favorecida cujo grito de
misericórdia tinha impacto certo no coração dessa criatura.
Como político foi combativo e intransigente pról as causas
justas. Como Deputado Estadual e Federal cumpriu o seu dever
específico, jamais foi inoperante [...]367

No intuito de garantir sua autonomia econômica, Agrícola Paes de
Barros formou-se cirurgião dentista, pois seu intento era custear seus estudos no
Rio de Janeiro e cursar medicina. Embora fosse filho de militar,368 sua família não
possuía recursos suficientes para ajudá-lo a alcançar sua aspiração. Em 1924,
colou grau em medicina e retornou para sua terra natal, Cuiabá.369


antropológicas. (Orgs.) SANSONE, Livio&PINHO, Osmundo Araújo. 2ª ed., Salvador:
Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA, 2008.

Reminiscencia. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 58, n. 2884, p. 04, 25 maio 1969.

Agrícola Paes de Barros era filho do Major Antônio Paes de Barros Pinto.

Em 1925, casou-se com Oacy Costa Ribeiro, filha do Desembargador Luiz da Costa Ribeiro. O
médico Agrícola Paes de Barros era conhecido em Cuiabá, como o médico dos pobres, pois
dedicava, diariamente, uma hora do seu tempo para o atendimento gratuito, na Farmácia Central,
das 4 às 5 da tarde. Dr. Agrícola Paes de Barros. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 88, p. 01,
05 dez. 1926.
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Figura nº 05 - Dr. Agrícola Paes de Barros.

Em janeiro de 1926, Agrícola Paes de Barros fundara o Partido
Trabalhista Mato-grossense, cujo princípio era defender os interesses dos
trabalhadores e denunciar as práticas abusivas existentes na época370. No mesmo
ano, foi nomeado Inspetor de Higiene da Capital e enquanto permaneceu no cargo
não poupou críticas, nem esforços para a melhoria da qualidade dos alimentos que
eram fornecidos a população.371
Em 1930, o jornal A Plebe372 redigiu um artigo parabenizando o
Presidente do Estado, Cel. Antonina Menna Gonçalves por abrir sua casa e o
Palácio do governo aos pobres, permitindo o livre acesso das pessoas
desfavorecidas373. A homenagem de Agrícola Paes de Barros visava enaltecer a
ação do Presidente do Estado que, segundo o jornal, se preocupava com os



A organisação do Partido Trabalhista. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 36, p. 03, 19 jan.
1926.

Inspectoria de Higiene. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 17, n. 743, p. 03, 19 set. 1926.

O Dr. Agrícola Paes de Barros era o diretor e proprietário do jornal A Plebe.

Dos três intelectuais pesquisados, apenas Agrícola Paes de Barros escreveu sobre o governo de
Menna Gonçalves.
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desfavorecidos e dizia: "O Palácio é do povo, minha caza é do povo".374 E assim
agia em favor dos desvalidos. Na mesma edição do jornal, escreveu um artigo em
que retratava dos políticos da região:
Os politico sprofissionaes não querem se convencer que os bons
tempos la se foram com as calendas gregas. Èles já morreram,
mas, apegados como eram, ás tetas do Tezouro, na ancia de
sugar como a alma dos devassos se apega á materia que lhe
serviu de cazulo, na doentia furia do gozo, por seculos a fio,
certos de que vivem, de que gozam, de que continuarão a
zombar sempre, de tudo e de todos.375

Agrícola Paes de Barros analisou no artigo as intervenções
promovidas pelo governo de Menna Gonçalves, e as reações ruidosas dos
usineiros que se sentiram desprestigiados por perderem a mão de obra presente
nas usinas. Na Primeira República, Agrícola Paes de Barros fez parte da elite
intelectual mato-grossense que protagonizou os anseios políticos em prol da
implementação da democracia e da cidadania negra para os trabalhadores.
A articulação política e social que Agrícola Paes de Barros exerceu
em Cuiabá demonstrou uma habilidade em se adaptar aos embates forjados ao
longo de sua trajetória. Agrícola Paes de Barros dedicou parte de sua vida à
imprensa, sendo escritor, redator e proprietário de jornal local376. Sua contribuição
para a criação de uma associação é visível nos jornais da Capital, pois em julho de
1926, estiveram reunidos os representantes da "imprensa livre" para a fundação da
Associação de Imprensa constituída pela assembleia de jornalistas que
trabalhavam na imprensa de Mato Grosso.377 Mas é em 1924 que seu nome figura
nos jornais locais quando o médico articulou com seus companheiros um
movimento revolucionário na capital de Mato Grosso.378 Episódio que analiso a
seguir.



O Presidente do Estado e os pobres. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 47, p. 02, 14 dez. 1930.

PoliticosProfissionaes. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 47, p. 01, 14 dez. 1930.

Dentre os jornais podemos citar: O Fifó, A Capital, A Plebe, Brasil Oeste.

Na reunião ocorrida na redação do jornal A Capital foi eleita uma Diretoria provisória
constituída pelo Prof. Alcindo Camargo - Presidente, Prof. Feliciano Galdino de Barros - Vice
Presidente, Adv. João Damasceno de Arruda Lobo – 1º Secretário e Dr. Agrícola Paes de Barros 2º Secretário. Associação de Imprensa. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 70, p. 04, 25 jul.
1926.

O movimento não alcançou seu intento, devido a delação de um dos membros às autoridades
locais que abafaram o levante antes de iniciar. A análise do episódio será tratada no próximo
capítulo. O movimento revolucionário desta Capital, em 1924. A prizão dos cabeças. Os traidores.
Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 46, p. 02, 07 dez. 1930.
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O Movimento de 1924
Na década de 20, surgiu no país um movimento, de influência militar,
denominado de tenentismo379, de vertente conspiratória, composto de parte do
oficialato, que inicialmente, adotou um discurso de luta contra as oligarquias
existentes. O movimento acreditava que a mudança social só ocorreria através das
armas, pregando a moralização da política através da revolução e a retirada do
cenário político, dos ditos, políticos profissionais.
Em Mato Grosso, o movimento de 1922 influenciou parte das tropas
do Sul do estado. Hélio Silva relata380,
[.] Em Mato Grosso o General Joaquim Inácio havia preparado,
cuidadosamente, um levante. Transferido, como tantos oficiais,
pelo governo sabedor de seus planos, deixou ao seu sucessor,
General Clodoaldo da Fonseca, tio do Marechal Hermes, a
chefia do levante.[...]381

Em 1922, quando o Sul do estado promoveu uma tentativa de levante,
tal qual em outros estados da federação, o Presidente do Estado, Pedro Celestino
Corrêa da Costa, envidou esforços para dispersar o movimento, contudo,
permaneceu a insatisfação que vigorava na ala militar quanto às ações do poder
hegemônico que governava o país e por sua extensão, o Estado.



Sobre o tenentismo. Ver: LANNA JUNIOR, Mário Cléber Martins. Tenentismo e crises
políticas na Primeira República. In. FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves
(Orgs.). O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da Proclamação da República
à Revolução de 1930. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 313-349. JANOTTI,
Maria de Lourdes Monaco. Sociedade e política na Primeira República. PRADO, Maria
Lígia&CAPELATO, Maria Helena (Coord.). São Paulo: Atual, 1999. (Discutindo a História do
Brasil). DECCA, Edgar Salvadori de. 1930 - o silêncio dos vencidos: memória, história e
revolução. 6ª ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. CARVALHO, José Murilo. As forças
armadas na Primeira República: o poder desestabilizador. In: O Brasil republicano III: Sociedade
e instituições (1889-1930). FAUSTO, Boris (Dir.). 4ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p.
181-256. (História Geral da Civilização Brasileira)

Hélio Silva trata do movimento de 1922 e suas ramificações em Mato Grosso, na obra: 1922 Sangue na areia de Copacabana. Apud. MENDONÇA, Rubens de. Revolução de 1922. In.
História das Revoluções de Mato Grosso.Cuiabá:SEC-MT, Integrar: Defanti, 2012. Coleções
Memórias Históricas.
 
SILVA, Hélio. 1922 - Sangue na areia de Copacabana. Apud. MENDONÇA, Rubens de.
Revolução de 1922. In. História das Revoluções de Mato Grosso.Cuiabá:SEC-MT, Integrar:
Defanti, 2012, p. 113. Coleções Memórias Históricas.
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Em 1924, outro levante teve a pretensão de estourar em Mato
Grosso

382

. Desta vez, um grupo político unido a ala militar, insatisfeitos com o

governo, contou com a participação das forças do Norte e Sul do estado. O
movimento articulado naquele ano pretendia retirar da esfera nacional e estadual
as autoridades em pleno exercício383.
O artigo de Agrícola P. de Barros evidencia os anseios revolucionários
presentes nessa parte mais central da América do Sul, em consonância com as
reivindicações nacionais lideradas pelo integralismo, composto por militares e
membros da sociedade civil. Tais acontecimentos políticos foram registrados nos
jornais locais da década de 20, em que mencionam um movimento revolucionário
no Sul do estado, mas pouco elucidam quanto à qualquer ato praticado em Cuiabá,
capital de Mato Grosso384.
Tendo como base o artigo publicado em 1930 por Agrícola P. de
Barros, é possível ponderar quanto à memória oficial e à visão dos atores políticos
em relação à participação no processo como um todo. O artigo veiculado em
Cuiabá descortina como foi a Primeira República para os trabalhadores negros, no
que tange as garantias sociais e as dificuldades econômicas.
Tal ação revela as pretensões de uma pequena intelectualidade em
arquitetar uma revolução, com o propósito de diminuir a desigualdade social e
romper com o silêncio imposto por gerações, em que a oligarquia empreendeu
estratégias coercitivas para fortalecer o status quo estabelecido.385
Em dezembro de 1930, A Plebe narra a investida organizada pelo
Centro Operário de Cuiabá386 que assolaria as autoridades sediadas na Capital em

 

O movimento de 1924 ocorrera no território nacional, como desdobramento do movimento de
1922. Neste contexto, Mato Grosso figurou como um dos estados que participaram do movimento
político que possuía como intento a tomada do poder.
 
Sobre a Revolução de 1922 e 1924. Ver: MENDONÇA, Rubens de. História das Revoluções de
Mato Grosso.Cuiabá:SEC-MT, Integrar: Defanti, 2012, p. 113. Coleções Memórias Históricas.
Siqueira, Elizabeth Madureira. O processo histórico de Mato Grosso. (Orgs.) Siqueira, Elizabeth
Madureira; COSTA, Lourença Alves da; CARVALHO, Cathia Maria Coelho. Cuiabá:Ed. UFMT,
1990.
 
Ao revisitar o passado, utilizo as fontes escritas registradas nos jornais e documentos oficiais e
as fontes orais oportunizadas nas entrevistas concedidas por Rodolpho Borges de Campos e José
AnnibalBouret Filho. Os dois participaram do Movimento de 1924.
 
Na história brasileira esse novo período foi denominado de Nova República. Em contraposição,
a Primeira República que depois foi denominada de Velha República e que perdurou de 18891930.
 
O Diretor do Centro Operário era Feliciano Galdino de Barros.
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1924. Segundo o periódico, o propósito do artigo ao tratar de um episódio do
passado é o desmonte da podridão política fabricada pela velha república formada
pela "República dos Gatunos Unidos do Brazil"387.
O jornalista Agrícola Paes de Barros388 relata minuciosamente sua
versão sobre os planos do pretenso movimento revolucionário de 1924,
arquitetado com seu companheiro Feliciano Galdino de Barros.
Segundo o artigo, o Centro Operário de Cuiabá em ação conjunta com
membros da polícia, do exército e do povo acordaram em deflagrar um
movimento revolucionário em novembro de 1924389. O movimento visava unir a
força revolucionária mato-grossense com a de outros estados, no caso, São Paulo
com General Izidoro Dias Lopes e Rio Grande do Sul do General Luiz Carlos
Prestes.390
Os líderes traçaram uma manobra para ludibriar as autoridades locais
quanto às datas da ação, distribuindo folhetos pelas ruas de Cuiabá, no qual
anunciavam um comício para 23 de novembro, na praça da República da Capital.
O objetivo do comício era questionar a falta de compromisso da atual gestão em
concretizar ações efetivas para frear a carestia que alcançara níveis inaceitáveis
em Mato Grosso.391
No folheto constava a situação de crise econômica vivida pelos
trabalhadores na região, entre eles os militares e os altos preços cobrados pelos

 

O movimento revolucionario desta Capital, em 1924. A prizão dos cabeças. Os traidores. Jornal
A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 46, p. 02, 07 dez. 1930. O artigo finaliza exaltando a revolução
brasileira ocorrida em outubro de 1930, cuja revolução o jornal exalta e firma o intento de auxiliar
o governo vigente.

O movimento revolucionario desta Capital, em 1924. A prizão dos cabeças. Os traidores. Jornal
A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 46, p. 02, 07 dez. 1930. Quando o Dr. Agrícola Paes de Barros publica
sobre o Movimento Revolucionário de 1924, uma nova fase da República iniciara no Brasil com a
Revolução de 30. O período caracterizou-se pelo combate as oligarquias que comandavam o país.

Em 1924 eclodiu o Movimento Revolucionário liderado pelos tenentistas de São Paulo, o
primeiro movimento ocorrera em 1922 liderado pelo Rio de Janeiro. O segundo movimento
revolucionário de 1924 contou com a participação dos Estados do Rio Grande do Sul, Sergipe,
Amazonas e Mato Grosso.

O General Izidoro Dias Lopes vinha com a tropa de São Paulo e do General Luiz Carlos Prestes
vinha do Rio Grande do Sul. De acordo com o artigo, ambas as forças se dirigiam para Mato
Grosso.
 
Em julho de 1924 foi organizado um comício em Cuiabá, no qual discursaram o Dr. Agrícola
Paes de Barros e o Prof. Feliciano Galdino de Barros, ambos questionando os altos preços dos
alimentos. Na ocasião o Major Romão da Silva Pereira respondeu em nome do governo e envidou
esforços para a resolução do problema. Grande Comício. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 15, n. 672,
p. 02, 13 jul. 1924.
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gêneros de primeira necessidade. A princípio, o intento do comício era reunir a
população em praça pública e denunciar a situação caótica instalada em Cuiabá.
Ao congregar as pessoas em praça pública, os líderes acreditavam que
conseguiriam uma adesão popular capaz de pressionar as autoridades locais por
uma solução rápida.392
Nas memórias de José Annibal Bouret Filho, Feliciano Galdino não
fazia parte do grupo político que estava insatisfeito com o governo, mas aderiu ao
movimento participando dos protestos pela cidade. Sua relevância é ressaltada por
liderar o Centro Operário em Cuiabá que possuía como filiados os trabalhadores
rurais de Cuiabá e cidades próximas a Capital.
Alguns fatores foram registrados pelos jornais como motivadores para
o desenrolar do movimento revolucionário. Segundo os artigos veiculados, tais
reivindicações eram fruto da anuência das autoridades locais quanto às práticas
abusivas dos coronéis em relação aos trabalhadores rurais intensificadas nos
últimos anos e combatidas por segmentos da sociedade, como também: os baixos
salários dos militares, o atraso no pagamento do funcionalismo, a omissão na
fiscalização e na falta de punição dos atravessadores que, sem escrúpulos,
elevavam os preços dos alimentos aumentando a carestia.
Segundo Agrícola Paes de Barros, o enredo do movimento foi
arquitetado em todos os detalhes, contando com a participação de militares e civis
que acionariam, no momento oportuno, as engrenagens da revolução.
O plano
Primeiramente, o esquadrão da cavalaria ficaria nos fundos do Palácio
Alencastro e se dividiria em duas colunas, uma comandada por um sargento
incumbido de atacar a cadeia pública, sendo aguardado por outro sargento da
guarda, juntamente com os presos que ali estavam cumprindo penas injustas.
Depois do recrutamento dos presos, estes invadiriam o 16º Batalhão de Caçadores
que estava com o efetivo reduzido, pois o regimento havia se deslocado para o Sul

 

O folheto foi assinado pelo Dr. Agrícola Paes de Barros, Sr. José Torquato, Dr. José
AnníbalBouret Filho e o Cap. João Bento Roiz de Lima. Não consta o nome de Feliciano Galdino
de Barros.
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do estado, com a intenção de lutar contra os retirantes de São Paulo.A outra
coluna se subdividiria em várias forças para aprisionar e recolher ao 16º Batalhão
as autoridades locais: o Presidente do Estado393; o Secretário Geral; o Chefe de
polícia; o Comandante Geral da Polícia; o Intendente da Capital; o Delegado de
polícia; o Comandante e o Contador do Batalhão. A coluna ocuparia também o
Telégrafo, o Palácio do Governo, a Intendência Municipal, o Colégio Salesiano e
o Liceu Cuiabano.
Um outro grupo liderado por Feliciano Galdino de Barros394 e
auxiliado por Juvenilio, José, Jesus e outros estavam nos fundos de sua casa,
armados de winchester, revólver e facão.395 Estes se uniriam aos civis existentes
no fundo do Batalhão da Polícia cujo portão estava aberto.
Tudo estava planejado para a tomada do quartel, contando com a
participação de sargentos, tenentes e do capitão João Bento Roiz de Lima, além
dos civis, Agrícola Paes de Barros, José Torquato da Silva, José AnnibalBouret
Filho, Hypolito de Siqueira, CesostrisIzidoro da Costa, e outros.
Dentro do quartel, alguns sargentos, toda a banda de música e quase
todos os praças estavam esperando pela coluna. Depois de ocupado todos os
espaços estratégicos distribuídos na Capital, o segundo passo seria o recrutamento
de populares nas cidades de Mato Grosso.
Os líderes revolucionários não descartavam a possibilidade de
resistência ao movimento por parte dos coronéis e estabeleceram que seriam
"castigados severamente todos os chefes, chefetes ou chefalhos da maldita política
profissional que nos perturbasse, por qualquer medo a mobilização do nosso
ezercito, que seria superior a 3 mil homens, em menos de 7 dias.396"
O grupo revolucionário entendia que toda ação de repressão ao
movimento teria resistência e, se fosse necessário, seria feita através da luta
armada. Os líderes contavam com a adesão expressiva da população que

 

Alguns meses antes da tentativa de revolução, o Presidente de Estado - Pedro Celestino havia
pedido licença da função para concorrer ao Senado, assumindo o Vice-Presidente Estevão Corrêa.
 
Em 1935, Feliciano Galdino de Barros funda o núcleo municipal em Cuiabá da Ação
Integralista, sendo o chefe municipal, contando com o Secretário, Gabriel Lopes Pereira, o
Tesoureiro, Octavio Leite Pereira. O Integralismo em Cuyaba. Jornal do Comércio, Campo
Grande, ano 14, n. 1733, p. 01, 30 jan. 1935.
 
O facão é uma pista da participação de trabalhadores rurais.
 
O movimento revolucionario desta Capital, em 1924. A prizão dos cabeças. Os traidores. Jornal
A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 46, p. 02, 07 dez. 1930.
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inconformada com as injustiças lutariam para mudar e frear as investidas da
oligarquia.
Concomitante com as ações deliberadas, um contato com os retirantes
de São Paulo e do Rio Grande do Sul seria tentado, enquanto isso, os
revolucionários confiscariam o máximo de armas e munição que conseguissem. O
movimento pretendia estender suas ações por outras cidades da região, e assim
que ocupassem e dominassem a Capital, seguiriam rumo a Coxim ou a Santa Rita
do Araguaya, percorrendo os garimpos.
Segundo Agrícola P. de Barros, em caso de evacuação seguiriam rumo
a Poconé-São Luiz de Cáceres-Bolívia, mas levariam consigo as autoridades e os
políticos profissionais como reféns, estes seriam amarrados e caso fossem
perseguidos e emboscados, ninguém sairia vivo da empreitada.
No desfecho narrado pelo autor, o movimento foi surpreendido por
um ato de traição. Tal qual ocorre em outros momentos históricos397, em Mato
Grosso o movimento revolucionário foi traído e seus membros presos antes de
efetivarem seus planos.
Agrícola P. de Barros creditava a traição a três membros que
participariam do movimento. Nesse caso, o autor não mencionou os nomes dos
denunciantes, apenas relatou as consequências da delação que resultou na prisão
dos líderes algumas horas antes do planejado.
No artigo detalha que os presos políticos foram auxiliados por apenas
uma autoridade que lutou pela libertação e resguardou a integridade física,
visitando-os na prisão398. Embora, Agrícola P. de Barros e Feliciano G. de Barros
integrassem uma rede de solidariedade, seus antigos parceiros não se
posicionaram publicamente em relação ao ocorrido. Estes dependeram da defesa
do Dr. Octávio C. Cavalcanti que conseguiu que parte do grupo fosse solto no dia
seguinte.
Não há menção no artigo se o Centro Operário sofreu alguma
retaliação das autoridades locais. No entanto, o resultado da investida debelada foi

 

Como o caso da Inconfidência Mineira.

O Dr. Octavio Cunha Cavalcanti foi a única autoridade que permaneceu ao lado dos líderes e
lutou pela liberdade de todos os envolvidos. A liberdade foi concedida um dia após a prisão,
apenas os 3 oficiais permaneceram presos. O Dr. Octavio Cunha foi Chefe de Polícia e em 1930
tornou-se Desembargador do STJ, sócio do Centro Mato-grossense de Letras.
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sentida por seus integrantes, pois os militares foram desligados da corporação,
como também foi exonerado do cargo público o Dr. Agrícola P. de Barros.399
O comício
Alguns meses antes da prisão, em julho de 1924, ocorrera um grande
comício organizado pela União dos Operários400. Na ocasião, o operariado
cuiabano reivindicara dos governos estadual e municipal ações contra a carestia
que oprimia a população, decorrente dos altos preços dos gêneros alimentícios
cobrados entre eles, o do feijão, do arroz, do milho e outros.
Para os manifestantes a crise econômica poderia ser evitada se o
governo promovesse ações efetivas para conter os altos preços dos alimentos. No
ato, o Dr. Agrícola P. de Barros discursou em frente ao Palácio Presidencial sobre
a carestia que assolava a população e ouviu a defesa do governo passando a
palavra ao major Romão da Silva Pereira, representante do estado. Este declarou
"que o snr. Presidente do Estado não deixaria de tomar na devida consideração o
clamor publico"401.
Em seguida, os manifestantes foram para a residência do Intendente
Municipal e, desta vez, quem discursou foi o professor Feliciano G. de Barros,
depois seguiram para as redações dos jornais O cacete, O republicano e A Cruz.
No último periódico, o redator do jornal A Cruz lembrou que o governo da União
suspendera a cobrança de impostos dos gêneros importados por dois meses, mas
tal solução não reduziu os preços dos alimentos devido à ação dos atravessadores.
Em 1925, O Fifó publicou o discurso que seria lido na praça da
república por Agrícola P. de Barros em 1924402. O discurso retrata a situação de
miséria que alcançara um estágio insustentável, em que as mulheres estavam se
prostituindo pelas ruas da cidade em troca de alimentos para a família.



Em 1924, o Dr. Agrícola Paes de Barros era médico do Serviço de Lepra e Doenças Venéreas,
do Serviço de Profilaxia Rural do Estado.

Grande Comício. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 15, n. 672, p. 02, 13 jul. 1924.
 
Grande Comício. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 15, n. 672, p. 02, 13 jul. 1924.
 
Discurso que devia fazer na praça da República o Dr. Agrícola P. B. dia 23 de dezembro em um
Meeting, contra a carestia (Deixou de faze-lo por ter sido preso no Batalhão Policial, com os
demais signatarios do boletim). Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 04 jan. 1925.
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O discurso denuncia a pobreza que assolava a cidade e motivava a
população a cobrar das autoridades locais soluções viáveis para todos.
[...] sabemos reagir na altura, as ameaças e afrontas que
recebemos; sabemos distinguir o bem do mal, assim como
sabemos exigir os nossos direitos, quando as autoridades não
sabem ou fingem não saber. Tanto somos altivos e dignos de
nós, que hoje reunidos, vamos protestar e faser valer o nosso
direito. [...] Abaixo os impatriotas, os incompetentes, os
inconscientes.403

Por isso, a cobrança de medidas mais duras no sentido de conter a alta
dos preços e sugestão por ações, como: o fechamento dos postos da Passagem da
Conceição, Coxipó e Várzea Grande; o controle da quantidade de produtos que
seriam exportados, baixando para 1/4 e também, o aumento do soldo da força
pública, cujo valor era irrisório.
O folheto termina com um aviso: "Hoje, talvez, vamos conseguir o
que desejamos, pela ordem, pela lei, mas, se nos faltar, na proxima opportunidade,
conseguiremos pela farça: á facca ou á bala!"404.
A redação do folheto causou incômodo às autoridades locais, por
demonstrar uma impaciência quanto à demora de resoluções por parte do governo.
Até porque fora escrito por representantes da sociedade que detinham voz entre os
trabalhadores, principalmente por contar com a participação de Feliciano Galdino
de Barros.
A memória
Na elucidação dos fatos contamos com fragmentos de entrevistas
concedidas na década de 80 por dois participantes do movimento de 1924,
Rodolpho Borges de Campos, militar e José Annibal Bouret Filho, jornalista.
Rodolpho Borges ao buscar em suas memórias as motivações e as ações
empreendidas em sua trajetória política, traçou o papel de seus companheiros.

 

Discurso que devia fazer na praça da República, o Dr. Agrícola P. B. dia 23 de dezembro em um
Meeting, contra a carestia (Deixou de faze-lo por ter sido preso no Batalhão Policial, com os
demais signatarios do boletim). Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 04 jan. 1925.
 
Discurso que devia fazer na praça da República, o Dr. Agrícola P. B. dia 23 de dezembro em um
Meeting, contra a carestia (Deixou de faze-lo por ter sido preso no Batalhão Policial, com os
demais signatarios do boletim). Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 04 jan. 1925.
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[...] Nós ficamos presos pra Conselho de Guerra.. e hoje forma
juíz e amanhã não tem juíz, não vai promotor, no outro dia não
vai é chateação, nosso advogado chamava Eufrásio Cunha [...]
vocês não são presos militares, não estão sujeitos ao castigo
militar, vocês são presos políticos [...] por isso vou requerer o
habeas corpus [...] Mas, o Pedro Celestino era Senador [...] ele
arranjou para continuarmos presos [...] A maçonaria soltou o
titi, porque ele era maçom, eu não era, continuei preso [...]
ficamos seis meses presos, parece[...]405.

Rodolpho Borges de Campos406 foi um dos militares presos no
movimento de 1924 e recorda em seu depoimento que seus companheiros civis
foram soltos no dia seguinte e considerados presos políticos. No caso dos
militares, estes não foram tratados nem como presos militares, nem presos
políticos, permanecendo na prisão por 6 meses sem um posicionamento oficial das
autoridades locais que aproveitaram do estado de sítio instituído no país para
invisibilizar a reclusão dos mesmos. Por um bom tempo ficaram reclusos, sem
nenhuma deliberação sobre a situação jurídica por parte das autoridades
competentes. Simplesmente não existiam para o sistema judiciário.
Rodolpho Borges contou com a solidariedade de seus amigos que
lutaram por sua soltura e tentaram reintegrá-lo à corporação. Por meses, passou
por diversas privações, sem emprego e local para morar tendo vagado pela cidade,
sem as mínimas condições como banho, comida ou moradia.
Para as autoridades não importava os motivos da reivindicação – se os
militares estavam sete meses sem receberem os soldos, tampouco a situação
precária dos quartéis.Na época, o militar era obrigado a exercer mais de um
emprego para complementar a renda, como no caso do capitão João Bento, que
era barbeiro em Cuiabá407.
Embora o policial fosse um trabalhador que atuasse para manter a
ordem pública e efetivar as deliberações do Governo, este não detinha nenhum
privilégio em relação aos demais trabalhadores. Inclusive, era vedado qualquer
manifestação do servidor militar que fosse contrária às deliberações do poder
público.

 

Entrevista concedida por Rodolpho Borges de Campos, na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
 
Entrevista concedida por Rodolpho Borges de Campos, na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
 
O ofício de barbeiro era exercido nos horários de folga, tal situação era muito comum na época.
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Depois da prisão, alguns militares foram desligados da corporação,
ficando à mercê das poucas opções de trabalho ofertadas na região, mas muitos
foram rejeitados nos locais que procuravam emprego, por terem participado do
movimento de 24. No caso de Rodolpho Borges, sua reintegração ocorreu depois
de tentar empregar-se em uma propriedade rural, sem sucesso. Graças à rede de
solidariedade, acionou alguns companheiros que reverteram a demissão,
reincorporando-o à polícia.408
Em 1924, o jornal A Notícia409 veiculou uma versão diferenciada do
que ocorrera em 24 de novembro. Segundo o jornal, João Bento Roiz de Lima foi
à residência do Presidente do Estado para desfazer os boatos que circulavam pela
cidade de sua possível participação nos planos de desordem410.
Embora João Bento tenha participado do folheto distribuído na
Capital, negou endossar o plano traçado por seus companheiros.411 Aliás, prática
utilizada pela maioria dos militares que preferiram manter seu emprego a serem
desligados da corporação.
O folheto questionava os altos preços dos alimentos e convidava o
povo a participar da reunião na praça da república para reivindicarem dos poderes
públicos ações em prol de uma resolução quanto à crise econômica latente.
Enquanto estavam detidos no quartel, a polícia tomou os depoimentos verificando
se haviam premeditado uma possível deposição das autoridades locais e se
constava nos planos o saque do Tesouro do Estado, do Banco do Brasil e de
estabelecimentos comerciais.
A similitude no relato de Agrícola P. de Barros e do jornal A Notícia
está no fato dos civis serem libertados no dia seguinte do quartel da Força Pública
e, apenas três oficiais militares continuaram detidos.



Segundo relato de Rodolpho Borges, o Coronel João Pedro de Arruda conseguiu reverter seu
afastamento da corporação e reintegrá-lo à polícia

Apurando responsabilidades. Jornal A Notícia, Três Lagoas, ano 04, n. 195, p. 04, 27 nov.
1924.

O jornal O Pharol tratou dos folhetos distribuídos por Cuiabá em que questionava a atuação o
governo do Estado e reprovou a ação de João Bento Roiz de Lima. A nota. Jornal O Pharol,
Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 02, 09 jan. 1925.

Na ocasião foram detidos para averiguação o Tenente Costa Ribeiro, Rodolpho Borges de
Campos, Dr. Agrícola Paes de Barros, José Bouret Filho, Diretor do jornal A Luz, José Torquato
da Silva e João Bento Roiz de Lima. Não há menção quanto à participação de Feliciano Galdino
de Barros.
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José Annibal Bouret Filho narra os fatos ocorridos em 1924, em que
recorda do comício realizado na praça da república. Em suas memórias, o orador
do discurso fora João Bento Roiz de Lima, "Chegou a realizar o comício só com o
João [...]. João Bento saiu com 20 pessoas para a praça, quando chegou já eram
200 pessoas [...] ele foi a residência do Governador e foi preso, os outros já
estavam presos e ficaram apenas 01 dia preso.412"
O fato dos líderes serem presos e soltos no dia seguinte está presente
em suas reminiscências do passado. Segundo Annibal Bouret, uma multidão
acompanhava o orador para ouvir o seu discurso contra a carestia instalada na
Capital.
Bouret define os líderes como "uma plêiade de amigos, de
consertadores do mundo", que não aceitava tanta gente passando fome sem fazer
nada, por isso resolveu concitar o povo a tomar medidas mais enérgicas.413
Cabe salientar que o comício de novembro não seria o primeiro
organizado em Cuiabá. Na realidade é fruto de descontentamento pela falta de
atendimento das reivindicações da população feitas meses antes às autoridades
locais. Por este motivo, a promoção de um segundo comício foi considerada um
perigo para o governo estadual, pois evidenciava uma inoperância do poder
público na busca de solução para o caos social.
O ponto de convergência nas entrevistas é que ambos lembram que o
movimento contou com a liderança de João Bento Roiz Lima e que este foi o
último a ser preso. Mesmo com a prisão de seus companheiros, o militar não se
intimidou e manteve o roteiro de reivindicações combinado pela cidade, até ser
preso pelas autoridades locais.
Além de João Bento, José Annibal Bouret elucida a relevância da
participação de Feliciano Galdino ao movimento.
[...] Nós agregamos naquela época o Feliciano Galdino que era
também um homem muito inteligente e comandava uma turma
de elementos, de operários, o Centro Operário que contava mais



Entrevista concedida por Anibal Bouret Filho, na década de 1980. In. MORGADO; DOURADO
(2019).

Nem todos que faziam parte do Movimento de 1924 eram pessoas desconhecidas da sociedade
cuiabana. José Annibal Bouret Filho era genro de Pedro Celestino e parente do Intendente Neco
Moreira e Agrícola P. de Barros era genro de um Desembargador do Estado, portanto faziam parte
da elite local.
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ou menos uns 300 homens, esses homens eram dedicadíssimos
a ele, não só ele facilitava certas coisas como defendia.414

A importância política de Feliciano Galdino de Barros para o
movimento revela-se por sua representatividade, enquanto Diretor do Centro
Operário415. Mesmo que o Centro não contasse com 300 homens, o fato de existir
um sindicato referendando o movimento era um indicativo da organização política
que unia os trabalhadores do campo e da cidade no movimento reivindicatório.416
Para as autoridades não era um fator a ser ignorado, no entanto, cabe
salientar que o nome de Feliciano Galdino não consta no manifesto, como
também é silenciado sobre sua prisão, talvez por isso, os líderes foram soltos tão
rapidamente pelas autoridades. Caso a notícia se espalhasse pela capital quanto à
prisão do líder sindical sem motivo grave aparente, poderia gerar uma convulsão
por parte dos trabalhadores que dificilmente seriam controlados pelas autoridades.
Os membros do Centro Operário poderiam interpretar o ato das autoridades como
inaceitável e conclamar o povo pela soltura de seu líder. Caso ocorresse, seria uma
ação trabalhista sem precedentes na região.
Na entrevista, Anibal Bouret Filho endossa a participação de Feliciano
Galdino e revela mais traços de sua atuação política na cidade, "[.] Foi um homem
que requereu para ser advogado, rábula por 3 vezes e 3 vezes não deixaram
porque ele ia dar trabalho lá. Tá compreendendo?[...].".
De forma incansável Feliciano Galdino lutou pela garantia de seus
direitos e dos demais trabalhadores, entendeu que precisava advogar para
representar os interesses daqueles que eram perseguidos e, muitas vezes, presos
injustamente.417 Na época havia uma carência de advogados que defendessem as
causas trabalhistas. Normalmente, a intelectualidade judiciária defendia os
interesses da elite em Mato Grosso.



Entrevista concedida por Anibal Bouret Filho, em 1980. In. MORGADO; DOURADO (2019).

O Centro Operário era composto por trabalhadores urbanos e rurais das cidades de Cuiabá,
Livramento, Santo Antônio do Rio Abaixo, Chapada dos Guimarães e Cáceres.

Cabe salientar que José Anibal Bouret Filho não cita a prisão de Feliciano Galdino. O mesmo
ocorre no jornal A Notícia. Se a prisão ocorreu não foi mencionada pelas fontes consultadas.

De fato, em 1921, Feliciano Galdino de Barros requereu ao Tribunal da Relação o exame de
habilitação para o exercício da advocacia, sendo marcado o exame para 09/01/1922, no período
vespertino. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 31, n. 4707, p. 06, 31 dez.
1921.
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Inconformado com as sucessivas negativas para se tornar rábula,
Feliciano Galdino redigiu um poema,
[.]Certamente a maior parte dos grandes homens nasceram de
condições infimas.
São pequenos que nasceram para coisas grandes, nasceram para
o que são.
Ha outros embora sendo pequenos, nasceram para coisas
grandes, nasceram para o que não são.
Outros, enfim, nasceram pequenos para serem pequenos e tudo
nelles é pequenino, cabendo em sua mente e coração somente
coisas pequeninas.
E tão satisfeitos se acham estes em sua condição como o cavallo
sob a sella e esporas e o cão rafeiro lambendo os pés ao seu
senhor.
Como os primeiros nasceram elles para o que são[.](Barros,
1926)418

O poema representou um desabafo ao universo jurídico que barrava o
seu ingresso. Um tanto confuso a compreensão dos versos para o leitor que
inadvertidamente não soubesse os embates travados pelo professor no meio
jurídico. A recusa não foi suficiente para detê-lo, apenas o fez criar e recriar
estratégias para acionar a justiça em favor dos desfavorecidos.
O interessante nos depoimentos é que tanto Rodolpho Borges quanto
José Annibal Bouret silenciam sobre o que ocorreu aos demais companheiros após
a liberação da prisão.
As ações do governo
Em novembro de 1924, a "Gazeta Official do Estado de Mato Grosso"
publicou um "Manifesto dirigido à nação pelo Exmo Sr. Dr. Arthur
Bernardes"419.No mesmo periódico foi veiculado A palavra da Nação, dirigido ao
povo brasileiro pelos Presidentes e Governadores de todos os estados "Serão




BARROS, Feliciano Galdino de. Grandes e pequenos. In. Notas de um rábula. Jornal O
Rabula, Cuiabá, ano 1926, n. XX, p. 03, 30 ago. 1926.

O Manifesto dirigido à nação pelo Exmo Sr. Dr. Arthur Bernardes, discorria sobre as
dificuldades e avanços do governo na Presidência da República, como também o movimento
revolucionário ocorrido no Estado de São Paulo e que se estendeu a outros pontos do território
nacional.
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considerados traidores à patria todos aquelles que por qualquer forma se
insurgirem contra esta soberana vontade nacional."420
O texto redigido por governantes estaduais possuía um teor mais
rigoroso frente aos movimentos reivindicatórios que proliferavam pelo país. Os
movimentos foram tratados como subversivos e, portanto, considerados desleais à
pátria. O governo de Mato Grosso endossou o manifesto redigido à nação,
condenando os atos praticados por parte das forças armadas em São Paulo e por
outras cidades do país.
Em resposta ao movimento nacional de 1924, rapidamente, o governo
de Mato Grosso reprimiu as investidas ocorridas no Sul do estado. A pacificação
dos revolucionários em Mato Grosso do Sul foi registrado em Mensagem do VicePresidente do Estado, Estevão Alves Corrêa, em 1925
[...] Posso addiantar, porém, a V. Excia. que Estado inteiro de
Matto-Grosso manter-se-á coherente com o acto de seu
Presidente que ao primeiro signal de revolta, manifestou sua
perfeita solidariedade com o governo legalmente constituido
personificado no Presidente Arthur Bernardes.421

Na mensagem dirigida à Assembleia Legislativa, Estevão Alves
Corrêa registrou com detalhes os fatos ocorridos no Sul do estado. Em relação à
Capital menciona com brevidade a dissidência ocorrida em novembro
[...] Desse espirito de disciplina, apenas dissentiu um official,
que planejou, a 21 de Novembro, aborticio levante no quartel
do Batalhão, conseguindo apenas arrastar dous seus collegas
que não compreenderam o alcance do projecto e se mostraram
depois arrependidos, e alguns inferiores.
Tomadas, opportunamente, as providencias necessarias, nada
mais se verificou de anormal nesta corporação, cujos bons
elementos reprovaram a insensatez do official criminoso, e
continuam a manter, perante as autoridades constituidas, a
mesma subordinação legal, sobranceira a toda propaganda
subversiva dos revolucionarios[...]422.



Manifesto dirigido á Nação pelo Exmo Sr. Dr. Arthur Bernardes. Gazeta Official do Estado de
Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5192, 18 nov. 1924.

Telegrama encaminhado ao Presidente do Brasil pelo Presidente do Estado de Mato Grosso em
11-11-1924. In. Mensagem dirigida a Assembléia Legislativa em 13 de Maio de 1925 pelo Exmo
Sr. Dr. Estevão Alves Corrêa, 1º Vice-Presidente do Estado. Cuiabá. Tipografria do Estado, 1925,
p. 10.

Telegrama encaminhado ao Presidente do Brasil pelo Presidente do Estado de Mato Grosso em
11-11-1924. In. Mensagem dirigida a Assembléa Legislativa em 13 de Maio de 1925 pelo Exmo
Sr. Dr. Estevão Alves Corrêa, 1º Vice-Presidente do Estado. Cuiabá. Tipografria do Estado, 1925,
p. 45.
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A mensagem não declara a quantidade de membros da força pública
que estavam envolvidos na tentativa de sedição no quartel do Batalhão, mas
fornece pistas sobre o plano arquitetado pelo movimento revolucionário de 24.
A participação do Dr. Agrícola P. de Barros e dos demais integrantes é
silenciada na mensagem dirigida à Assembleia Legislativa, mas é registrada nos
jornais A Notícia, O Fifó e A Plebe423. Em decorrência do movimento de 1924, o
governo realiza um investimento na força pública com a aquisição de armamento
moderno, alimentação dos praças e o reparo dos quartéis.
É mencionado na mensagem do governo que o soldo não sofrera
melhorias, o que perpetuava o cenário de penúria da força militar, que sem opção
de sobrevivência procurava vaga no setor industriário, ou no comércio. Em
momentos de crise econômica, em que o funcionalismo ficava longos meses sem
receber a remuneração era comum o trabalhador procurar outra ocupação que
garantisse o sustento da família.
Ciente da calamidade social instalada e prestes a ser deflagrado o
movimento, o governo de Mato Grosso adotou uma "medida emergencial"424, na
qual destinaria a quantia de cem contos de réis425 para a aquisição de gêneros de
primeira necessidade, com a intenção de revendê-los a preço de custo426. A
medida visava conter o aumento excessivo nos preços dos alimentos e abrandar os
ânimos da população mato-grossense.
Em Cuiabá, o estado de miséria latente impossibilitava a aquisição de
alimentos básicos, independentemente do valor cobrado pelo comércio. A
privação de recursos impedia a compra de gêneros alimentícios tão necessários à
sobrevivência diária. Em vez de enveredarem pelo caminho da prostituição427,
algumas famílias dependeram da caridade alheia por meio da doação de
alimentos.




No caso, do jornal A Plebe o movimento revolucionário é relatado em 1930.

Medida de Emergencia. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5192,
p. 08, 18 nov. 1924.

Cem contos de réis - $ 100:000$000.

Tal atitude foi alvo de críticas, pois os revolucionários questionavam que os atravessadores
seriam beneficiados.

O Dr. Agrícola Paes de Barros denunciou nos jornais o aumento da prostituição em Cuiabá
devido aos altos preços dos alimentos e a perda do poder de compra.
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Uma alternativa construída pelo governo foi a criação da Comissão
Promotora envolvendo representantes da sociedade cuiabana428 em prol das
famílias carentes. A distribuição de alimentos seria promovida em pontos
estratégicos da Capital como: Bairro do Areão, Bahú, Mundéo, Mandioca,
Quilombo, Bôa Morte, Lavapés, Caixa d´Água, Cruz Preta, Limoeiro, Lagoa,
Terceiro e Barcellos, Lavra Pau, Fortaleza e Costa Campos.429
Em 1º de janeiro daquele ano foi contabilizada a arrecadação de $
11:078$600 réis, sendo distribuídos 980 cartões, ou seja 980 famílias foram
contempladas com o engajamento da sociedade cuiabana.430 Do saldo, restante de
$ 4:438$700 réis; a comissão decidiu dividir o valor entre o Hospital São João dos
Lázaros, a Santa Casa de Misericórdia, e aos Órfãos do Asylo Santa Rita.431
A Comissão Promotora, por articular uma ação social de caráter
pontual, conseguiu amenizar a crise econômica por algum tempo, possibilitando
ao governo estruturar uma ação definitiva para a questão.
O fato do Presidente do Estado conseguir prender os líderes e os
apoiadores do movimento de 1924 gerou prestígio político perante outros
governantes, pois de forma hábil evitou um desgaste interno no qual baixas de
ambos os lados seriam inevitáveis. As providências políticas adotadas pelas
autoridades não foram veiculadas pelos jornais locais da época, neste caso há uma
invisibilidade do ocorrido.




A ação social foi batizada de Anno Bom dos Pobres. Uma Comissão Promotora foi organizada
composta pelo Dr. Estevão Alves Corrêa, Cel. Antônio Manoel Moreira, Des. João Beltrão de
Andrade Lima, Cel. Augusto Gurgel do Amaral Junior, Dr. Armando de Sousa, Henrique Dantas,
Rev. Frei Ambrósio Daydé e o Prof. Philogônio Corrêa. Os cartões seriam entregues aos pobres e
estes poderiam receber os produtos em 1º de janeiro nos pontos de distribuição espalhados pela
cidade. Várias noticias - ANNO BOM DOS POBRES. Gazeta Official do Estado de MattoGrosso. Cuiabá, ano 36, n. 5204, p. 04, 20 dez. 1924.

Na véspera do Natal, a Comissão Promotora organizou uma sessão cinematográfica com o
intuito de mobilizar a sociedade para a ação social, sendo todo o dinheiro arrecadado convertido
em gêneros de primeira necessidade e repassado a Comissão. Até 22 de dezembro, a Comissão
havia arrecadado Rs. 8:000$000 em espécie, além de gêneros de primeira necessidade.

ANNO BOM DOS POBRES. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n.
5208, p. 04, 03 jan. 1925.

Do montante 11:078$600 arrecadado, surpreende a contribuição prestada pela Colônia Síria que
doou a soma de 3:000$000, um valor considerável para o auxílio aos necessitados. O valor de
6:835$000 deve-se a contribuição de diversos e 1:243$600 foi o resultado da sessão de cinema
promovido na noite de 24 de dezembro. ANNO BOM DOS POBRES. Gazeta Official do Estado
de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5212, p. 03, 18 jan. 1925.
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Em decorrência das ações reivindicatórias em 1925, o governo federal
decretou o estado de sítio. Concomitante ao ato político, em dezembro de 1924, o
Dr. Agrícola Paes de Barros e o capitão João Bento Roiz de Lima fundaram o
jornal O Fifó que em seu primeiro editorial informou que "O Fifó sahirá durante o
estádo de sítio."432

Figura nº 06 - Jornal O Fifó

De acordo com os responsáveis, o objetivo do jornal era denunciar os
mandos e desmandos da oligarquia local praticados em Mato Grosso e ser portavoz do trabalhador que lutasse por direito e justiça social.433 O fato do jornal
veicular a informação uma semana antes da publicação do decreto federal
demonstrou uma articulação política dos proprietários ao anteciparem os passos
do governo e revelarem à sociedade cuiabana o futuro político que os reservava.
Das reminiscências do passado, João Bento Roiz de Lima figura nos relatos434
como um homem íntegro, aliado das causas do povo que lutava pelo que era certo.
Uma parcela da intelectualidade esteve disposta a atuar em prol dos
direitos dos trabalhadores, mesmo enfrentando resistência de amigos e familiares
por optarem em lutar por uma sociedade alternativa, acreditando que justiça e
direito poderiam caminhar juntas na construção da sociedade republicana.
Nesse caso, a rebelião foi abafada com a detenção de seus líderes,
seguido de um ato de contentamento das pessoas carentes com a distribuição de



O Fifó (Abafa-se a voz, mas nunca o pensamento). Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 01,
26 dez. 1924.

O Decreto Federal nº 18.765/1925 que instituía o Estado de Sítio, vigorou de 01-01-1925 a 3004-1925 abrangendo o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. Várias notícias. Gazeta Official do Estado de
Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5209, p. 04, 06 jan. 1925.

Entrevistas concedidas por Anibal Bouret Filho, Rodolpho Borges de Campos, Inocêncio
Rodrigues da Silva, João Maia, Ernesto Pereira Borges na década de 1980. In. MORGADO;
DOURADO (2019).
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cestas básicas e por fim, a decretação do estado de sítio que por meses
impossibilitou qualquer tentativa de reunião popular.
É preciso esmiuçar os passos de Feliciano Galdino de Barros na
Capital e a rede de solidariedade consolidada na Primeira República, só assim,
será possível entender a tensão política presente em Mato Grosso e a jornada do
trabalhador rural por direitos e suas contribuições para a construção da
prosperidade de uma sociedade republicana na região.
No próximo capítulo analiso as representações difundidas em âmbito
nacional e estadual quanto à importância do trabalhador nacional e estrangeiro
para atender as pretensões econômicas do poder hegemônico, evidenciando o jogo
político empregado para exaltar ou depreciar o trabalhador, de acordo com os
interesses políticos existentes. Nesse contexto opressor, o trabalhador e o pequeno
produtor negro foram expostos às incivilidades e investidas de uma oligarquia
rural que não aceitava a prosperidade e a inserção deles na sociedade republicana,
sendo capazes de atos violentos e ilegais para alcançar seus intentos sombrios.
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4 - A luta do trabalhador livre por seu reconhecimento na formação da
cidadania em Mato Grosso
[...] Felizmente hoje não ha escravidão, e portanto todo o ser
racional que trabalha seja homem adulto, seja mulher adulta,
seja menino seja menina, seja christão, seja não baptisado, têm
direito rigoroso de justiça commutativa a receber o
correspondente salario.
O salário é suor do nosso rosto, é o sangue das nosss veias, logo
quem o dá tem que ser remunerado, e aquelle que o não
remunera é injusto, é ladrão, é tiranno, e se não encontrar na
terra um tribunal que o castigue, com certeza o ha de encontrar
alem da campa.[.]435

Na Primeira República, o trabalhador nacional era necessário, mas não
era valorizado pela elite dominante, e esta realidade não foi diferente em Mato
Grosso. Em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Abolição no país436. Em cada
região brasileira, o liberto vivenciou um destino diferente, muitos saíram das
fazendas em direção às cidades, em busca de melhores condições, no entanto, sob
esta nova perspectiva de relação de trabalho sofreram discriminações e foram
preteridos pela mão de obra imigrante, principalmente nas regiões de intensa
imigração. "[...]No ano de 1888, apegavam-se à escravidão apenas os
representantes das velhas zonas cafeeiras do Vale do Paraíba, cujas fortunas em
declínio se concentram nos escravos.[...]."437 Para a oligarquia, o negro livre
nacional não foi almejado para o trabalho remunerado, preferia-se o imigrante. O
certo é que a adaptação à nova condição social dependia muito mais da oligarquia
do que do trabalhador nacional.
No discurso veiculado pelas autoridades, o trabalhador nacional era
caracterizado como alguém perigoso e vadio que deveria ser preterido no
emprego. A realidade político-econômica enfrentada pelo trabalhador livre
revelou uma vida difícil, com rupturas e poucos avanços sociais, principalmente
no que se refere ao ingresso e/ou continuidade da mão de obra no mercado de
trabalho e no acesso à terra.



Não pagar o jornal a quem trabalha. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 08, n. 337, p. 02, 20 jul. 1917.

O caminho para a Abolição. In. CAMPELO, André Barreto. Manual jurídico da escravidão:
Império do Brasil. 1ª ed., Jundiaí:Paco, 2018.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 4ª ed., São Paulo: Ed.São Paulo, 1996, p. 219.
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No Código de Posturas, as pessoas que transitavam em Cuiabá sem
ocupação aparente eram consideradas e tratadas como vagabundos, de acordo com
o art. 126, da Resolução nº 03, de 1893438. Ao assinar o termo, o trabalhador
ficava ciente das implicações legais e caso continuasse sem um emprego por
muito tempo estava passível de prisão. O trabalhador livre, negro ou mestiço, foi
preterido da política de inserção no mercado de trabalho traçada pelas autoridades
locais que não o imaginavam ocupando os postos assalariados existentes,
principalmente nas grandes propriedades. Os poucos que permaneceram tiveram
um tratamento impositivo em que prevaleceu o trabalho compulsório.
Emília Viotti reflete que independentemente do período histórico, a
política de terras e de mão de obra estão relacionadas no Brasil. Segundo a autora,
"a mudança de atitude em relação à terra correspondeu à mudança de atitudes em
relação ao trabalho: escravidão e certas formas de servidão foram substituídas
pelo trabalho livre".439
Com o Pós-Abolição, vigorou no país o trabalho livre, no qual os
filhos do 13 de Maio nutriam a esperança de garantirem o acesso à terra. Na
Província de Mato Grosso, a preocupação quanto à reação dos libertos com a
promulgação da Lei de 13 de maio é percebida nos documentos oficiais. Segundo
o relatório de F. Raphael de Mello "foram tomadas pela policia as necessárias
providências",440 com o intuito de prevenir qualquer inconveniente que pudesse
resultar em aglomeração dos libertos. Uma preocupação latente em todo o país.
Para a sociedade dominante, os recém-libertos estavam longe de
serem considerados trabalhadores ideais. Estes vivenciaram com a liberdade o
acirramento da discriminação econômica e social, seja no espaço urbano ou rural.
Em nome do progresso, a elite almejava a inserção da mão de obra imigrante, seja
na Capital ou no interior, como alternativa na ocupação dos postos de trabalho.
No Estado brasileiro, o imigrante foi desejado nos grandes centros do
país e também figurou nas pretensões do governo mato-grossense. No entanto, a



Art. 126, Título 12. Sobre vagabundos, tiradores de esmolas, rifas e mascates. In. Codigo de
Posturas da Camara municipal da cidade de Cuyabá. Resolução nº 03, Cuiabá-MT: Gazeta
Official do Estado de Matto-Grosso, ano 04, n. 487, 28 set. 1893.

COSTA, EmiliaViotti. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo:
Fundação Ed.UNESP. 1999, p. 172.

Relatório apresentado em 20 de outubro de 1888, por F. Raphael de Mello, APMT.
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contratação da mão de obra não foi tão fácil ou rápida como acreditavam os
governantes locais. O anseio pelo trabalhador europeu em terras brasileiras
advinha de longa data.
No século XIX, na década de 80, os fazendeiros articularam o
ingresso de mão de obra para as fazendas – os imigrantes. O Brasil passava por
uma crise com o escravismo que estava às vésperas da abolição; em contrapartida
o trabalhador nacional livre não era visto como um elemento capaz de adequar-se
à nova ordem social.
Lanna441 ressalta que o trabalhador nacional livre era encarado como
um problema para a nação, os fazendeiros consideravam que apenas com a
elaboração de leis eficazes de locação de serviços seria capaz de obrigá-los a
prestar um trabalho regular nos estabelecimentos agrícolas.
É pertinente enfatizar esse aspecto, isto é, que após a abolição
do tráfico ficou claro que a escravidão estava condenada. A
partir desse momento houve constante preocupação, por parte
dos fazendeiros e do governo, em encontrar uma "solução" para
o "problema da mão de obra'. Para as elites brasileiras isso
implicaria substituir o negro nas fazendas, pois consideravamno racialmente inferior e acreditavam que manchava o trabalho
manual com o estigma da escravidão, ou seja, para a
manutenção e o desenvolvimento da produção seria necessário
um trabalhador imbuído da ideologia do trabalho livre que se
formava na Europa. Em outras palavras, deveria ser um agente
que acreditasse que o trabalho liberta e propicia o acesso à
propriedade e à acumulação de bens.442

Beiguelman analisa a influência da extinção do tráfico de escravos443 no
cotidiano das fazendas, ressaltando que os fazendeiros a partir da lei, reservaram
os serviços essenciais ao braço negro, e empregaram o trabalhador livre nacional
nas tarefas perigosas.444 A imigração foi vista como uma medida necessária para



LANNA, Ana Lúcia Duarte. A transformação do trabalho livre na zona da mata mineira, 18701920. 2ª ed., Campinas:Ed.UNICAMP, 1989.

ARIAS NETO, José Miguel. Primeira República: economia cafeeira, urbanização e
industrialização. In. FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O
Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da Proclamação da República à
Revolução de 1930. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 204.

A Lei de 7 de novembro de 1831 estabeleceu que "todos os escravos que entrarem no território
ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres". Tal lei não extinguiu o tráfico de escravos, até
porque previa exceções, apenas tornou ilegal o seu ato. CAMPELLO, André Barreto. Manual
Jurídico da Escravidão: Império do Brasil. 1ª ed., Jundiaí: Paco, 2018, p. 99.

BEIGUELMAN, Paula. A crise do escravismo e a grande imigração. 4ª ed., São Paulo:
Brasiliense, 1987.
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resolver a demanda por mão de obra barata que crescia no país445, mesmo com
ressalvas por parte dos fazendeiros que estavam pouco convencidos do lucro que
teriam com a implantação de uma nova mão de obra remunerada que ingressaria
no território nacional.446
O

processo

migratório

instituído

no

país

criou

condições

desfavoráveis ao imigrante que ficou à mercê de um sistema político-econômico
que o prendia a uma dívida, muitas vezes impagável, pois praticamente toda a
remuneração era destinada à quitação dos insumos adquiridos com passagens,
moradia, ferramentas de plantio e alimentação da família nas fazendas.
Com o passar dos anos, esses fatores influenciaram nos conflitos entre
imigrantes e fazendeiros, intensificados pelos abusos cometidos, havendo relatos
de castigos físicos.447 Até então, o imigrante, especialmente o europeu, era
idealizado no serviço agrícola, visto como a solução para o desenvolvimento
econômico da nação.
No governo brasileiro, as relações de trabalho vigentes no país
influenciaram a política de imigração efetivada para a nação e para Mato Grosso.
Tal qual a realidade nacional448, o povoamento de Mato Grosso fora destinado,
num primeiro momento, ao migrante nordestino, e depois à migração estrangeira.
Em contrapartida, a mão de obra estrangeira conseguiu poucas
benesses para preferir a região e preterir outros estados. Em decorrência da falta
de investimentos, o governo não organizou uma política de ocupação da terra



O Estado brasileiro promoveu a formação de programas de auxílio à introdução de imigrantes
preferindo os trabalhadores que vinham com as famílias. Para os fazendeiros, principalmente da
região sudeste, a presença da família na propriedade rural geraria a absorção do trabalho feminino
e infantil nas plantações, além do mais, com a família o imigrante teria dificuldade de fugir da
fazenda, tornando sua mobilidade reduzida.

Todos os mecanismos utilizados pelo fazendeiro para a coação e toda a estrutura jurídica,
política e policial foi montada à seu favor.

Com o tempo, o choque de interesses ficou evidenciado de ambos os lados, pois o imigrante
almejava um pedaço de terra, seu intuito era trabalhar durante o tempo necessário para juntar o
dinheiro e comprar uma pequena propriedade ou então voltar à terra natal. Ao contrário dos
fazendeiros que almejavam apenas uma mão de obra barata e mais moderna que substituísse o
homem negro e trouxesse prosperidade à produção.

Sobre a imigração no Brasil. Ver: FAUSTO, Boris (Org.). O Brasil Republicano - sociedade e
instituições (1889-1930). 4ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1990. O tempo do liberalismo
excludente - da Proclamação da República à Revolução de 1930. (Orgs.) FERREIRA, Jorge &
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. (O
Brasil republicano I). SCHWARCZ, Lilia Moritz. População e Sociedade. In. A Abertura para o
mundo: 1889-1930.v. 03. (Coord.) SCHWARCZ, Lilia Moritz. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p.
35-83. (História do Brasil Nação: 1808-2010)
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atraente à migração, mas mesmo assim, alguns se aventuraram a ocupar estas
terras.
Os desejáveis e os indesejáveis no sertão de Mato Grosso
O Presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, aprovou o Decreto nº
528/1890 que regularizava o ingresso de imigrantes no país, no qual estabelecia
no Art. 1º, Cap. 01 que
É inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos
individuos validos e aptos para o trabalho, que não se acharem
sujeitos à acção criminal do seu paiz, exceptuados os índigenas
da Asia, ou da Africa que sómente mediante autorisação do
congresso nacional, poderão ser admittidos de accordo com as
condições que forem então estipuladas.449

O decreto estabelecia que mendigos e indigentes não desembarcariam
no país e as pessoas portadoras de deficiência poderiam desembarcar, caso
pertencessem a uma família composta por 2 pessoas saudáveis. O decreto
regulava os critérios de concessão dos subsídios das passagens integrais ou
parciais, e também estabelecia as regras de proteção de 6 meses que cada
imigrante possuía, podendo pedir transferência de estabelecimentos particulares
para núcleos coloniais particulares ou do estado. Mas, o fator que interessava aos
imigrantes era a possibilidade de adquirirem terras para cultivarem no país450.
Desde os primeiros anos republicanos, o governo mato-grossense
incentivou a migração para a região. Num primeiro momento, foi incentivada a
vinda de nordestinos para o Norte do estado. O Centro Cearense encaminhou a
primeira leva de migrantes pelo vapor Manáos para Mato Grosso, por serem
considerados

trabalhadores

resistentes

e

pela

atividade

agrícola

que

desempenhavam no Nordeste do país.451




Acto do Poder Executivo - Decreto n. 528-de 28 de Junho de 1890. Gazeta Official Estado de
Matto-Grosso, Cuiabá, ano 02, n. 147, p. 01, 14 abr. 1891.

O Decreto nº 528/1890 regularizou nos capítulos II-V - Das propriedades agrícolas; Da venda
dos lotes e modo de pagamento - auxílios aos imigrantes - título de propriedade; Da falta de
pagamento e abandono do lote e Dos favores concedidos pelo Estado. Tudo foi regulamento pelo
decreto de 1890.

Centro Cearense. Jornal O Republicano. Cuiabá, ano 03, n. 319, p. 02, 01 dez. 1898.
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No processo de organização da colonização em Mato Grosso era
inevitável a comparação com os demais centros como São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e outros, que promoviam uma política de colonização organizada,
ofertando vantagens aos migrantes que se direcionassem para esses Estados. Tal
realidade gerou uma competição interna entre os estados da nação, impondo aos
governantes a adoção de estratégias capazes de seduzir a preferência da mão de
obra nacional.
Não bastava Mato Grosso dispor de grande extensão de terras,
precisava também garantir infraestrutura capaz de atrair os (i)migrantes para a
região. Segundo consta na Gazeta,452 o estado de Mato Grosso oferecia a
passagem, a manutenção do trabalhador por 6 meses e 50 hectares de terras
devolutas, sem ônus, além da indenização a longo prazo; outra vantagem
oferecida foi em relação à quantidade de terras, que poderia ser maior, caso a
família fosse composta por 4 pessoas válidas para o trabalho, ou seja, saudáveis,
neste caso, a doação de terras seria de até 100 hectares por família.
Em dezembro, mais uma leva de 144 migrantes desembarcou em
Cuiabá, e desta vez, o jornal O Republicano defendeu a fixação nos distritos da
Guia, Brotas, Rosário e Livramento, sendo aludido pelo jornal que o Presidente do
Estado adquirisse terras de uma extensa sesmaria nas margens do Ribeirão Retiro,
que banhava o distrito de Brotas453.
Em 1899, o Sr. Ernesto Teixeira Lopes pretendeu introduzir 200
famílias portuguesas em Mato Grosso, solicitando ao governo do Estado a
intervenção junto ao Ministro da Agricultura para que fossem fornecidas as
passagens para o ingresso destes imigrantes no país, além disso, recomendou que
fizessem estudos dos terrenos férteis que seriam ocupados pelos imigrantes.454
No mesmo ano, consta na Gazeta Oficial do Estado de Mato Grosso
que o cidadão Manoel Maria Albernaz remeteu ao Tesouro do Estado, a relação




Immigrantes Cearenses. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 09, n. 1377,
p. 02-3, 13 dez. 1898.

O Republicano. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano 04, n. 323, p. 01, 15 dez. 1898. No
período, Brotas era considerado um local propício para a fixação de uma colônia agrícola por estar
perto da Capital e possuir abundância hídrica.

____. Jornal O Pharol, Cuiabá, ano 05, n. 229, p. 01, 25 dez. 1909.
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de (i)migrantes nacionais e europeus que estavam localizados nos núcleos de
povoamento de Gambá, Retiro e Livramento.455
Alguns meses antes, fora adquirido um sítio para o estabelecimento de
migrantes cearenses e também uma chácara por Manoel Maria Albernaz para a
hospedagem temporária dos mesmos. Como Albernaz era responsável pela
hospedaria, os 102 migrantes foram estabelecidos no sítio da Ponte Alta e
receberam gêneros e ferramentas pagos pelo Tesouro do Estado para o plantio.456
O Estado era responsável em subsidiar a infraestrutura necessária por 06 meses.
Depois de decorrido o prazo estimado, o colono deveria produzir por conta
própria e desenvolver meios para sua sobrevivência. O investimento do estado
subsidiava o produtor apenas até a primeira colheita.
Os jornais locais defendiam que os imigrantes europeus deveriam se
fixar em Chapada e os migrantes nacionais em Livramento, Guia, Rosário e
outros. No caso da Chapada, as terras disponibilizadas faziam parte da sesmaria
Mato-Grande, e dentre as pretensões das autoridades constava a construção de
uma estrada na Serra da Bocaina e a construção de uma hospedaria para os
imigrantes em uma chácara no Coxipó da Ponte, no entanto, tal empreendido não
frutificou.457
O jornal O Republicano defendia que os imigrantes deveriam ser
alocados em Chapada dos Guimarães porque a localidade possuía clima agradável
ao estrangeiro, e as terras eram férteis e com abundância de água, o que tornaria o
povoamento espontâneo.
Com a chegada, em 1898, de 120 (i)migrantes nacionais, a fixação dos
núcleos coloniais foram pensados em 3 distritos do Estado, no caso, Guia,
Livramento e Rosário.458 O jornal O Republicano defendia que um estudo sério
deveria ser efetivado pelas autoridades, no intuito de incentivar a introdução e
permanência da mão de obra. Orientava o governo quanto à possibilidade da
aquisição de duas propriedades abandonadas que por falta de braços e condições



Fundo Digital do Estado de Mato Grosso. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso,
Cuiabá, ano 10, n. 1474, p. 01, 19 ago. 1899.

Fundo Digital do Estado de Mato Grosso. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso,
Cuiabá, ano 10, n. 1471, p. 02,12 ago. 1899, e, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso. Gazeta
Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 10, n. 1494, p. 01, 05 out. 1899.

Colonisação?.Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1207, p. 01-2, 28 set. 1913.

Despacho telegráfico. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano 03, n. 305, p. 01, 13 out. 1898.
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de transporte não vingaram, mas com o devido investimento por parte do governo
seriam propícias à instalação de núcleos coloniais.
O artigo segue defendendo que por meio do trabalho livre e com o
incentivo adequado, "[...] mediante contrato com empresas ou particulares, que
offereção toda a garantia de exito[.]", os trabalhadores conseguiriam beneficiar
cereais, e produzir açúcar e aguardente.459
Por ventura, os jornais esclarecem as intenções da elite local que
também teria benefícios com a vinda de imigrantes, pois a falta de braços era
notória na região e com a inserção de novos trabalhadores se garantiria a
produção. Pelo artigo, nota-se que a pretensão maior era adquirir mão de obra, ao
invés de fomentar o acesso à terra, com o aumento do número de produtores
rurais.
A carência de mão de obra era tamanha que gerou contenda entre o
Norte e o Sul do estado de Mato Grosso460. O povoamento do Sul do estado461
repercutiu nos jornais ao revelar um conflito de interesses das elites matogrossenses. Um grupo político defendia que os imigrantes não teriam mercado
consumidor, caso os produtos fossem produzidos na região Sul de Mato Grosso,
muito menos teriam como escoar a produção para a região Norte do estado. O
jornal O Debate denunciava o favorecimento de parentes das autoridades na
compra de terras, sob o subterfúgio de promover o povoamento de imigrantes.
Um dos fatos que ocupou as páginas dos jornais foi a aprovação da
Lei nº 648 que concedeu terras ao Dr. Álvaro Leite, "Referimo-nos á lei n. 648
que concedeu ao dr. Alvaro Leite 50.000 hectares de terras devolutas no Sul para
localisar immigrantes, compromettendo-se o Estado a pagar as respectivas
passagens e mais cem mil reis por cada familia estabelecida.462"
Os jornais locais alegaram que a concessão de terras, até então, foi a
maior vista, destinada ao povoamento de imigrantes em Mato Grosso. Além do
investimento financeiro do estado, não havia regras firmadas para a aquisição de



_______. Jornal O Republicano. Cuiabá, ano 03, n. 283, p. 01, 28 jul. 1898.

Antes de 1977, o estado de Mato Grosso se definia politicamente como Norte e Sul. O Norte
representava o atual estado de Mato Grosso e o Sul representava o atual estado de Mato Grosso do
Sul. A divisão do estado foi definida na Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977.
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terras por parte dos colonos. O governo de Costa Marques foi alvo de críticas por
favorecer o Dr. Álvaro Leite nas concessões, entretanto, as contendas não
impediram que o povoamento da região Sul ocorresse, mesmo sob protestos do
Norte do estado.
As pretensões das autoridades em colonizar a região de Mato Grosso
figuraram nos discursos e nos artigos de jornais, mas foi na virada do século que a
questão política movimentou o processo imigratório do estado e do país.
Em 1898, foi assinado um contrato com o Sr. James Browndlee para
introdução de 20 famílias norte-americanas que seriam alocadas às margens do rio
Cuiabá, em uma pequena colônia, perto da Capital.463 Alguns anos depois da
vinda dos primeiros (i)migrantes, na década de 20, a imigração norte-americana
ocuparia as páginas dos jornais de circulação local e nacional.
Em 1913, o governo de Mato Grosso estendeu a duração da Resolução
nº 198/1898 quanto à colonização norte-americana, com a Lei nº 649/1913
firmando contrato com o Sr. Arthur Maria Schindeler para fundação de 20 núcleos
coloniais no Estado, e cada núcleo seria composto por 500 famílias norteamericanas. Os núcleos seriam distribuídos na região Norte e Sul do estado de
Mato Grosso, sendo concedida inicialmente ao Sr. Schindeler uma área de 50.000
hectares de terras devolutas.464
O primeiro núcleo seria povoado em 05 anos, e os demais teriam até
30 anos para serem colonizados. O objetivo era trazer 10.000 famílias, compostas
por 4 pessoas, ocupando um total 1.000.000 (um milhão) de hectares de terras
devolutas. Decorridos alguns anos, o governo norte-americano iniciou o processo
de mobilização para o povoamento do estado, primeiramente com a fundação de
um sindicato em Chicago, o Brazilian American Colonization Syndicate (BACS),
que seria responsável por organizar a imigração das famílias que povoariam o
Norte de Mato Grosso, com a fixação da primeira colônia agrícola em Cuiabá.
Em 1920, o jornal carioca A Noite noticiou sobre a vinda de famílias
norte-americanas para Mato Grosso incentivada pelo sindicato norte-americano



As famílias foram subsidiadas pelo Governo e receberam o auxílio necessário até o seu
estabelecimento. Repartição de Terras, Minas e Colonisação. Jornal O Republicano, Cuiabá, ano
03, n. 274, p. 01, 26 jun. 1898.

Mensagem dirigida pelo Presidente do Estado de Mato Grosso - Sr. Dr. Joaquim A. da Costa
Marques à Assembleia Legislativa em 13-05-1914. APEMT
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BACS, com a pretensão de adquirir terras brasileiras, sem gerar custas ao estado,
sendo pagas as passagens e a hospedagem, como também a compra das terras
pelas famílias que migrassem para o estado.465
O Sr. Schindeler negociou a vinda das famílias, conseguindo parcelar
o pagamento da compra das terras e dispensando a subvenção do governo
brasileiro. Em contrapartida o povoamento ocorreria num primeiro momento com
a presença dos chefes que construiriam as casas e estruturariam o "homestead,"466
para, posteriormente, encaminharem suas famílias ao Brasil.467
Tiago de Melo Gomes pesquisou sobre as pretensões da imigração
afro-americana em Mato Grosso e as reações na Câmara dos Deputados, na
imprensa e nas ruas do Rio de Janeiro.468 Segundo Gomes, o governo brasileiro
utilizou várias artimanhas para impedir o ingresso das famílias negras norteamericanas no solo brasileiro. Por outro lado, tais ações geraram indignações e
protestos nos Estados Unidos da América (EUA).
O discurso difundido pelas autoridades brasileiras defendia a
nacionalidade

frente

ao

imigrante

norte-americano

e

denunciava

uma

inadaptabilidade do afro-americano à miscigenação e ao processo de
embranquecimento vigente no Brasil.469 O nacionalismo difundido nos jornais
cariocas preocupava-se com a entrada dos "indesejáveis", que supostamente foram
despejados do país de origem e procuravam outras nações para desembarcarem.
Embora as autoridades competentes defendessem o ingresso de
imigrantes desejosos de ganhar a vida, havia uma preocupação que esta mão de
obra não se dirigisse apenas ao litoral, mas também, ocupassem o interior do país,



Cultivemos o sólo! Jornal A Noite. Rio de Janeiro, ano 10, n. 3092, p. 01, 20 jul. 1920. Algo
diferenciado para a época, pois normalmente o Estado brasileiro custeava a primeira parte das
despesas, e depois de decorridos em média 6 meses, o imigrante ficar responsável por sua
sobrevivência.

Em 1862 foi aprovado nos EUA, o HomesteadAct, doava terra aos que desejavam se instalar.
Emília Viotti analisa que a aprovação deveu-se ao impacto da imigração, da urbanização e a
industrialização norte-americana. COSTA, Emília Viottida. Política de terras no Brasil e nos
Estados Unidos. In. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo: Fundação
Ed.UNESP, 1999, p. 169-193.

A colonisação de Matto Grosso pelos americanos. Jornal A Noite. Rio de Janeiro, ano 10, n.
3122, p. 02, 19 ago. 1920.

GOMES, Tiago de Melo. Problemas no paraíso: a democracia racial brasileira frente à
imigração afro-americana (1921). In. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, nº 2, 2003, p. 307-331.

Gomes esclarece que a questão da imigração norte-americana estava tão presente na imprensa
carioca que foi tema do teatro de revista em 1921, na Capital federal, sob o título Duzentos e
Cinquënta Contos. In. GOMES, Tiago de Melo. 2003, p. 307-331.
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de preferência, adotando os hábitos e os costumes locais. As autoridades não
escondiam que preferiam os estrangeiros que assimilassem rapidamente a cultura
local e, também, aqueles que não interferissem nos acontecimentos políticos e
administrativos vigentes na nação.
Na lista de pretensões constava uma preocupação quanto à fé. Como
no país a religião oficial era o catolicismo, as autoridades preferiam católicos, não
sendo admitidos os maçons. Embora o interior do país fosse carente de braços, os
esforços empregados pelas autoridades foram pelo ingresso de trabalhadores que
atendessem aos interesses da camada hegemônica, pois o estrangeiro não poderia
causar turbulência no país.
A elite dominante preocupou-se em estabelecer estratégias que
controlassem o "perigo estrangeiro"470. Algumas projeções quanto à uma futura
influência da cultura estrangeira sobre os valores nacionais foram delineadas pelo
discurso hegemônico. Em contrapartida, a elite pensou na implantação de
norteadores capazes de desenvolver na nação o fortalecimento do senso cívico e a
importância de estruturar o progresso: com a obrigatoriedade da educação; com o
fim do analfabetismo e também ações que possibilitassem a emancipação
feminina, do trabalho e do voto. Outros norteadores também foram pensados,
como: o saneamento dos sertões; o culto cívico dos grandes homens da pátria e o
ensino da história brasileira que deveriam ser intensificados.471
Ao olhar para o imigrante, a elite pergunta-se sobre a sua identidade e
sobre o seu povo. Neste contexto, como o trabalhador nacional seria incluído no
sistema político, se a oligarquia até então o havia marginalizado? Dos norteadores
elencados acima, apenas o culto cívico dos grandes homens da pátria e o ensino
de história brasileira foram efetivados.
Para as autoridades competentes ainda não era o momento de erradicar
o analfabetismo, de emancipar o voto feminino, de tornar de fato o ensino
obrigatório no país, mas cabe a pergunta de quando seria. Bem da verdade, a
Primeira República não foi o momento histórico propício para implantar os
norteadores em um país dominado pelo coronelismo. Não era o povo brasileiro



O estrangeiro era considerado perigoso quando tentava implantar as ideias políticas vigentes na
Europa à realidade brasileira.

O nacionalismo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 11, n. 472, p. 01, 27 jun. 1920.
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que não estava aberto aos avanços propostos pelos tempos modernos, mas sim, a
oligarquia rural.
A migração de afro-americanos para Mato Grosso na década de 20
revelou os meandros políticos e econômicos que foram afrontados com tal
possibilidade. O coronelismo não estava preparado para conviver e compartilhar
experiências com negros, livres, estrangeiros e proprietários de terras.
Em 1921, 500 famílias norte-americanas haviam sido contratadas para
o povoamento do estado de Mato Grosso, cada uma poderia comprar 100 hectares
de terras.472 No jornal O Imparcial473, foram publicados os comentários do Sr.
Andrade Bezerra, líder da bancada pernambucana, sobre o povoamento de Mato
Grosso por famílias negras, em que ele acreditava se tratar de refugiados que não
conseguiram viver em paz nos Estados Unidos e buscavam o Brasil como
alternativa de refúgio.
Os comentários de Andrade Bezerra tiveram um cunho leviano, pois
eram públicas e notórias, nos jornais de circulação nacional e estrangeira, as
denúncias de perseguição sofridas pelas famílias negras nos EUA, muitas sendo
mortas por algozes impiedosos. Segundo Bezerra, as famílias negras norteamericanas viviam em situação de inferioridade social e racial em sua terra natal e
buscavam o Brasil para mudar a realidade vivida.
As propagandas divulgadas nos EUA representavam Mato Grosso
como o "curland" para as famílias que desembarcassem na região. Bezerra trata a
vinda das famílias como uma invasão, porque afirmava que a verdadeira intenção
era trazer todos os afro-americanos para o Brasil. Sob este pretexto, cobrou
maiores informações das autoridades de Mato Grosso sobre a política de
concessão de terras para as famílias norte-americanas.
Cabe salientar que o processo de povoamento norte-americano estava
sendo bem aceito pelas autoridades brasileiras e mato-grossenses, até ser
esclarecido que desembarcariam no país famílias negras. De acordo com a




A colonisação de Matto Grosso pelos americanos. Jornal A Noite, Rio de Janeiro, ano 11, n.
3288, p. 06, 02 fev. 1921.

Commentarios sobre a nossa política economica e immigratória. Jornal O Imparcial. Rio de
Janeiro, ano 09, n. 1315, p. 12, 20 jul. 1921.
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documentação, alguns meses antes do desembarque, as autoridades brasileiras
ficaram cientes que as famílias seriam constituídas somente de afro-americanos.
Num primeiro momento, o governo brasileiro, através do Diretor de
Serviço de Povoamento, solicitou informações sobre as famílias norte-americanas
e também, o posicionamento do governo de Mato Grosso sobre a questão.
Relativamente assumpto, vosso despacho de 22 do corrente,
sobre perigo immigração negra neste Estado, penso tratar-se
concessão área colonização, feita por governos anteriores, ao
cidadão norte-americano Arthur Schindeler.
Assim sendo, informo que dita concessão está felizmente
dependendo de prorrogação de prazo, que não será concedida
sinão mediante novas condições, entre as quaes absoluta
prohibição referida immigração. Saudações cordiaes.
(Assignado) - Bispo Aquino, presidente.474

O Presidente do Estado, Dom Francisco de Aquino Corrêa logo
informou que tal concessão de terras havia sido assinada por governos anteriores e
dependia de prorrogação de prazo, já que havia expirado os 05 anos previstos no
contrato para a formação do primeiro núcleo, mas adiantou-se em declarar no
telegrama que não havia interesse por parte do governo estadual de prorrogar a
concessão.475 Afinal, o governo do estado estava alinhado com a política
imigratória vigente no país.
Skidmore476 destaca a rapidez com que D. Aquino delibera para
impedir a colonização afro-americana em Mato Grosso. Seu posicionamento
demonstra um alinhamento com a política migratória e as teorias raciais vigentes
no país, que objetivavam o embranquecimento da sociedade brasileira.
Na Primeira República, a Igreja Católica empreendeu uma luta
particular contra o protestantismo, o espiritismo e a maçonaria, e Mato Grosso não
estava alheio ao processo de embate477. Em 1920, o jornal católico de Mato



Como se desfaz uma ballela. Jornal A União. Rio de Janeiro, ano 12, n. 61, p. 01, 31 jul. 1921.

Dom Aquino Correa não tinha interesse em endossar a vinda de famílias protestantes para a
região, pois considerava o protestantismo um mal, que renegara o Papa e a Igreja católica.

O ideal de branqueamento depois do racismo científico. In. SKIDMORE, Thomas E..Preto no
branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. (Trad.) BARBOSA, Raul de Sá. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1976, p. 212.

Em relação às religiões de matriz africana, o combate ocorria desde o período colonial, ora
perseguindo, ora aceitando através do sincretismo religioso, como percebemos nas irmandades
negras. A Igreja Católica soube marginalizar a religiosidade negra a segundo plano, não é por
acaso, que não empreendeu uma luta direta contra a fé africana.
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Grosso, A Cruz, publicava um artigo de Medeiros de Albuquerque, no qual
discorria sobre o protestantismo norte-americano.
O Deus do norte-americano tem, como se sabe, um céu
especial. Basta dizer que nelle os pretos estão rigorosamente
separados dos brancos e provavelmente em uma situação
inferior. (.) De facto não ha quem ignore que nos Estados
Unidos pretos e brancos não se misturam nem nas igrejas nem
nos cemiterios! Ha igrejas para as pessoas de côr. Ha para ellas
cemiterios proprios. (...) A propaganda protestante vai se
estendendo dia a dia, subsidiada aliás ostensivamente pelas
organisações norte-americanas.(...) Do protestantismo, que
pode, como acontece na Inglaterra, ser attendido, praticado com
elevação, nós estamos importando exactamente a peior
variedade, que chega nos muitos casos a ser caricatura. E, deste
modo, além de termos mais um motivo de divisões internas,
nem ao menos esse motivo tem a vantagem de ser um
progresso.478

A aversão motivada pela vinda de imigrantes norte-americanos ao
Brasil conseguiu visibilidade nos jornais da Capital federal e de Mato Grosso,
pois a proposta de organização de núcleos de povoamento tendia a uma autonomia
econômica e religiosa considerada perigosa.
O discurso propagado pela camada dominante defendia que os
produtores negros precisavam ser capazes de assimilar a cultura e a política local,
fortalecendo, desse modo, o poder dos coronéis, pois ainda vertiam na sociedade
as antigas práticas de obediência e violência. Tais interesses instituíam a política
local, a economia e o tipo de sociedade que deveria prevalecer.
A vinda de imigrantes negros que possuíam uma religião cristã, mas
de base protestante, divergia dos interesses religiosos da Igreja Católica
consolidados no país. O catolicismo pretendia manter uma unidade local, mesmo
que aparente, entre os diversos segmentos da sociedade, principalmente, entre
brancos e negros. A presença do protestantismo com tantas famílias negras na
região constituía um perigo à ordem instituída, colocando à prova, a ideia de uma
democracia racial no sertão tropical.




O protestantismo julgado por Medeiros de Albuquerque um perigo nacional. Jornal A Cruz,
Cuiabá, ano 11, n. 468, p. 01, 30 maio 1920.
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Ramos analisa a posição dos fazendeiros em relação aos imigrantes479.
Nas primeiras décadas do século XX, dois tipos de imigrantes foram analisados
pelas autoridades e pelo coronelismo – o negro e o amarelo – devido ao grande
número de pedidos de ingresso as terras brasileiras de famílias afro-americanas e
japonesas.480
O governo brasileiro estabeleceu maiores restrições ao ingresso de
afro-americanos, adotando como tese que eram mais resistentes à mistura racial e
ao cumprimento das regras estabelecidas pela oligarquia na sociedade. A presença
dos afro-americanos incomodava a elite, sobretudo a agrária, pelo fato de advirem
de uma realidade em que o negro lutara por sua liberdade, conquistando-a na
Guerra de Secessão, em meados do século XIX.
O imaginário construído sobre os afro-americanos era de pessoas
afeitas à guerra, não temendo, caso fosse necessário, um confronto direto. As
autoridades temiam a organização política e econômica que eles poderiam
estruturar no país. O discurso dominante negava a resistência negra empreendida
no Brasil, relegando à invisibilidade.
No caso da organização religiosa, os afro-americanos possuíam
pastores negros que orientavam espiritualmente a comunidade. A presença de
líderes religiosos negros gerava nos fiéis um ponto de identificação, além de
professarem uma religião cristã, diferente da católica, de base protestante que era
predominante nos EUA. Em contrapartida, na religião católica, os líderes
religiosos eram predominantemente, brancos, existindo pouca inserção de padres
negros no Brasil. Ao longo do tempo, a religião norte-americana poderia se tornar
mais atrativa ao negro nacional, por possibilitar uma maior identificação do povo
brasileiro com a presença de pastores negros no país. Ou então, de forma indireta
visibilizar a religião de matriz africana praticada no país.
O governo brasileiro temia que a presença de norte-americanos
pudesse anular o desejado processo de assimilação presente no discurso político,



RAMOS, Jair de Souza. Dos males que vêm com o sangue: as representações raciais e a
categoria do imigrante indesejável nas concepções sobre imigração da década de 20. In. MAIO,
Marcos Chor& SANTOS, Ricardo Ventura (Orgs). RAÇA, CIÊNCIA E SOCIEDADE. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996, p. 59-82.

A representação positiva ou negativa de um imigrante dependia se atendesse 3 categorias: o
grau de eugenia dos povos imigrados; o grau de civilização do povo imigrado e o grau do povo
imigrado de se deixar assimilar pelo meio brasileiro.
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provocando efeito inverso, em que a sociedade, principalmente os negros e
mestiços brasileiros, assimilasse os hábitos e os valores norte-americanos.
O artigo de Veiga Miranda retrata o pensamento veiculado na
sociedade brasileira481, sob o título "Em defesa do preto", no qual considera
prejudicial ao negro nacional a presença norte-americana. Segundo o jornal,
ingressaria no país um negro mais altivo, que suplantaria o negro nacional e este
poderia se sentir humilhado, ante a presença do estrangeiro.
Aparentemente, Veiga constrói o artigo como se defendesse os
interesses do trabalhador negro nacional, mas em seu discurso percebe-se a
esperança da miscigenação alcançar a homogeneização tão almejada pelas
autoridades. Neste caso, o temor evidenciado no artigo é de que a vinda de
famílias negras fomentasse uma união entre negros nacionais e estrangeiros,
dificultando a mistura racial com imigrantes europeus e asiáticos.
Em Matto Grosso pretende-se formar um viveiro de familias
norte-americanas pretas; de uma nacionalidade unica, de
ricanas; não só norte-americanas, como uma côr tambem
unica... Ali teriam escolas, jornaes, templos, juizes, policia,
tudo especial, tudo americano e preto.482

A

autonomia

político-econômica

pretendida

pelo

núcleo

de

povoamento norte-americano trazia uma realidade diferenciada, até mesmo,
desconhecida pelas autoridades locais. Como estabelecer os meios de controle em
núcleos com uma formação independente? Como a assimilação ao meio e o
embranquecimento racial poderiam ser conseguidos? E principalmente, que
impacto causaria na sociedade mato-grossense em geral? Alguns políticos
brasileiros defendiam o rompimento de qualquer concessão que porventura fosse
firmada, porque depois de iniciado o processo de povoamento negro, seria difícil
às autoridades impedirem a disseminação de núcleos de povoamento pelo país.
No artigo publicado no jornal A Cruz,483 o Bispo da pastoral de
Ribeirão Preto questionou a distribuição de bíblias e folhetos por protestantes
norte-americanos

que

foram

acusados

de

tentarem

promover
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desnacionalização.484 Um subterfúgio utilizado no discurso das autoridades para
afastar a possibilidade de conversão dos negros nacionais.
Decorridos alguns anos, os jornais de Mato Grosso retrataram a
provável vinda de imigrantes norte-americanos como "O perigo Yankee"485. Os
artigos publicados em 1924 e republicados em 1926 argumentavam que a
pretensão do protestantismo seria anular a unidade religiosa do país, de base
católica, reforçando a ideia do "perigo estrangeiro". O perigo iminente seria a
desnacionalização do povo brasileiro.
Verdade é que apezar da inercia do povo civil, é já algo de
promissor o movimento que já se nota sobre o momentoso
assumpto entre uma pleiade de intellectuais nossos, alguns dos
quaes commungando outros crédos, mas que pelo seu espírito
de larga visão, chegaram a compenetrar-se da sinceridade da
Igreja nessa cruzada patriotica.486

Em Mato Grosso, a sociedade não ocupou as ruas em protesto quanto
às pretensões norte-americanas de povoamento da região, mas a elite preocupouse com a expansão promovida pelo Tio Sam, que já havia conseguido projetar "a
sombra americana" na América do Norte e Central e, nas importantes ilhas do
Atlântico e Pacífico.
De maneira implícita, a questão racial não foi o foco dos artigos,
apenas a integridade nacional que poderia sofrer com a imposição de novos
valores distantes aos praticados no país. Enquanto intelectual católico, Feliciano
Galdino escreveu sobre a importância de preservar a unidade religiosa de base
católica que seria abalada caso o perigo yankee ingressasse no país. A defesa dos
interesses

religiosos

estava

acima

de

qualquer

outra

pretensão,

um

posicionamento ambíguo para alguém que combatia tão arduamente nos jornais as
práticas abusivas do coronelismo na região. Em seus artigos, preferiu tratar o

 

Segundo o Bispo, o estranhamento quanto a tentativa de evangelização no Brasil ocorre pelo
fato de não acontecer nos EUA, onde é respeitado a crença de judeus e católicos que residem na
América do Norte, por fim, reafirma que o trabalho norte-americano tem o intuito de dominar o
país, pois a borracha, o café e o Norte do Brasil causam sedução ao estrangeiro.
 
BARROS, Feliciano Galdino de. O perigo Yankee. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 14, n. 663, p.
01-2, 06 abr. 1924. Feliciano Galdino de Barros escreveu 11 artigos intitulado como O perigo
Yankee,no qual expõe as razões para Mato Grosso desconsiderar a possibilidade de vinda dos afroamericanos para a região, um posicionamento contraditório, por ser um defensor notório da
cidadania negra.
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assunto como se envolvesse somente a questão religiosa, quando na verdade
tratava-se de preconceito racial.
Saliento a ambiguidade no posicionamento de Feliciano Galdino
frente às tentativas de migração afro-americana para o Brasil, afinal, era um
homem negro, tratado como um mestiço a bem da verdade, mas que não
demonstrava nenhuma empatia por aqueles que eram perseguidos no país de
origem e buscavam por alternativas para se fixarem e prosperarem em novas
terras. Tal posicionamento difere dos embates políticos vislumbrados nos jornais,
até então.
Desde o Império, o Brasil almejou o embranquecimento da nação,
através da eugenia. Para as autoridades a vinda de afro-americanos desmobilizava
qualquer tentativa ao contrário. Na política de povoamento articulada pelo
governo brasileiro não constava a vinda de imigrantes sindicalizados, outro fator
que causava a resistência das autoridades quanto à introdução de afro-americanos
no país.487
Os artigos de jornais não especularam de forma direta sobre a
formação de um sindicato, o BACS488 estar à frente da imigração de famílias
norte-americanas, o fato é silenciado, tal qual ocorre com a questão racial.489
Tal experiência, de um sindicato estrangeiro com legitimidade e
representando os interesses de pequenos proprietários rurais não era uma
experiência almejada pelas autoridades brasileiras. As restrições impostas à
imigração dos afro-americanos foram debatidas pelo sindicato que procurou por
alguns anos reverter o impasse com o governo brasileiro.
Para barrar a vinda dos "estrangeiros indesejáveis", o governo
brasileiro em 1921 sancionou o decreto que regulamentava a entrada de


 

Como mencionado anteriormente, Mato Grosso possuía poucas associações que mantinham uma
relação conciliatória com o governo, a presença de um sindicato combativo também trazia
desconforto à intelectualidade e à elite cuiabana.

O BACS era um sindicato novo que não tinha um passado a ser consultado, a ser investigado
pelas autoridades brasileiras, tal questão impedia uma ação restritiva antecipada, preocupando
sobremaneira as autoridades, os políticos e a elite brasileira.

O sindicato garantia um suporte às famílias no processo de povoamento e seria o porta-voz de
futuras reivindicações frente ao governo brasileiro e norte-americano.
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estrangeiros no Brasil490, endurecendo as regras de ingresso e expulsão dos
mesmos, também conhecida por "lei dos indesejáveis"491.
Até a aprovação da lei, deputados federais se posicionaram
negativamente quanto ao ingresso de famílias afro-americanas, propondo o
projeto Cincinato-Bezerra que visava impedir a imigração negra no país. Tal
projeto gerou polêmicas positivas e negativas por parte dos deputados e dos
jornais brasileiros, mas não se transformou em lei, pois gerava uma discussão
quanto à questão racial e direcionava as atenções para a política imigratória
empreendida no país, como analisa Gomes: "parecia mais prudente reprimir a
imigração de afro-americanos discretamente, através de atividades consulares, do
que expor a nação à crítica internacional em função de um projeto polêmico492".
Durante alguns anos, as reivindicações para que fosse concedida a permissão de
ingresso no país de afro-americanos perduraram, embora fossem intensificadas
barreiras no sentido de coibir a imigração, até ocorrer a desistência.
Concomitantemente, as discussões referentes ao processo de
povoamento norte-americano, em 1920, o governador do estado de Mato Grosso,
Dom Aquino Corrêa pretendeu fundar colônias agrícolas contendo 4 mil famílias
europeias em Mato Grosso, e por este motivo, solicitou o auxílio do governo
federal para consolidar as negociações493.
As pretensões de um povoamento europeu em larga escala ficaram
apenas no papel, fortalecendo uma queixa frequente em relação ao governo matogrossense, que embora conseguisse estabelecer uma legislação adequada, o
mesmo não acontecia ao sistematizar as ações. Em longo prazo, tais ambiguidades
causaram resistência do imigrante à possibilidade de povoamento e migração para



Decreto Nº 4.247/1921. Regulamenta a entrada de estrangeiros no território nacional. Seção 1,
D.O.U., 08-01-1921, p. 484.
 
Durante 5 anos, o estrangeiro estava sob a vigilância das autoridades, que poderiam deportá-lo,
caso desrespeitasse as leis brasileiras, o que era disciplinado no decreto, principalmente, os
ativistas políticos, responsáveis por greves. Como esclarece Gomes, as greves ocorridas em
décadas anteriores no Brasil criaram as condições necessárias para a aprovação do Decreto nº
4.247/1921. GOMES, Tiago de Melo. Problemas no paraíso: a democracia racial brasileira
frente à imigração afro-americana (1921). In. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, nº 2, 2003, p. 307331.
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a região e, mesmo os migrantes nacionais preferiam se dirigir a outros centros que
possuíam uma infraestrutura organizada que assegurasse maior produção e
prosperidade.
A almejada introdução de imigrantes pelas autoridades brasileiras
esbarrava nos interesses da elite local, que pretendia manter a hegemonia política
e econômica. Mato Grosso não era uma região atrativa e os poucos colonos que se
fixaram não incentivavam os demais que os seguissem, devido às dificuldades
enfrentadas. Na década de 20, Mato Grosso ainda nutria a esperança da
implementação da colonização europeia, contudo as condições ofertadas para a
fixação de europeus eram incompatíveis com as necessidades existentes.
Caso o colono afro-americano se fixasse no país, este seria tolerado
como mão de obra, mas não como pequenos produtores, a oligarquia rural não
estava receptiva ao ingresso de colonos negros no estado, principalmente por
ingressarem no solo nacional com autonomia financeira, religiosa e estarem
politicamente organizados em sindicatos. No Brasil, ser livre, não era um desafio
vivenciado apenas pelo trabalhador nacional, a mão de obra que migrava para o
país, também entendeu que precisaria conquistar seu espaço na sociedade
brasileira.
Na Primeira República, em Mato Grosso, a Igreja Católica esteve
presente nos embates políticos que envolveram a oligarquia, as relações de
trabalho e a sobrevivência religiosa na região.
O papel político da Igreja Católica em Mato Grosso
Em 1912, o jornal A Cruz publicou, "[...] Atravessamos um tempo de
luta, e sem luta não haverá victoria.[.]"494, em um dos seus artigos essa frase
resumia o que seria a primeira fase da república para a Igreja Católica e também
para os brasileiros que desconheciam o significado das palavras – democracia e
cidadania. Embora, a Constituição Federal trouxesse avanços em seus artigos,
cabia a sociedade brasileira consolidá-los e questioná-los.


 

Ha males que vêm para bem. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 02, n. 72, p. 01-2, 21 abr. 1912.
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A atuação expansionista da Igreja Católica decorreu da aprovação do
Decreto 119-A495, processo no qual a instituição vivenciou um desafio particular
no Estado republicano ao vislumbrar um enfraquecimento religioso no novo
sistema de governo. Para conseguir sobreviver, a Igreja Católica implantou
medidas de expansão do catolicismo no país496, de acordo com a Carta Pastoral
Coletiva de 1890497, em que foram articulados meios de fortalecimento e
disseminação da fé cristã.498
Marin analisa a presença da Igreja Católica em Mato Grosso, nas
primeiras décadas republicanas, em que a instituição vivencia vários desafios de
ordem religiosa, pois "A religião institucional não ocupava um lugar destacado no
cotidiano individual, pois os indivíduos não estavam propensos às restrições
normativas da Igreja Católica, que pudessem interferir, modificar seus hábitos e
costumes.499" A instituição teve o desafio de assistir à população e aumentar o
movimento religioso, embora contasse com poucos padres para fortalecer a
devoção cristã, tais desafios fizeram os poucos párocos visitarem as paróquias
existentes, no intuito de assistir às comunidades devotas.
Em 1886, no intuito de reconhecer e visitar a maior diocese do
Brasil,500 o Bispo Carlos Luiz D'Amour percorreu o trajeto de Cuiabá a Campo
Grande, passando por Livramento, Poconé e Cáceres. Sobre Livramento registrou

 

O decreto determinou o fim do Padroado Real, uma aliança que uniu Estado e Igreja no
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[..] Livramento, após ter hospedado mineradores, ocupava os
seus homens em culturas leves, enquanto as mulheres teciam o
vestuário e fabricavam redes com o algodão que plantavam e
fiavam. [...] A comitiva episcopal seguiu caminho, passando
pelo engenho Boa Vida, a fazenda Cotia e a povoação chamada
Canga.[...]501

A percepção do bispo foi de pobreza e descaso em Livramento. A
igreja estava em ruínas e a localidade era carente de água potável. Nos 8 dias em
que esteve hospedado conseguiu crismar 561 pessoas, constatando que era uma
paróquia cristã. Das impressões registradas na viagem, o bispo percebeu a
necessidade de reforços para fortalecer a territorialidade católica.
O Bispo Carlos Luiz D'Amour incentivou a vinda de missões
religiosas para a região mato-grossense.502 Em 1895, ingressou em Mato Grosso, a
Missão Salesiana que efetivou nos primeiros anos a expansão católica estendida
na região. Pouco tempo depois, em 1904, desembarcava em Cuiabá, a Missão
Franciscana. As duas missões eram movidas com o mesmo propósito de
diocesanização do território nacional.503
Outro fator que refletiu no desempenho da Igreja Católica foi a
encíclica Rerum Novarum504 que estabelecia a questão social como base nas
relações humanas, "[...]mostrar aos pequenos, aos pobres, aos proletários, que eles
foram os primeiros chamados pelo Divino Mestre, cuja Igreja foi logo, desde seu
início, a Igreja do povo[...]"505, dessa forma o cristão, seja rico ou pobre, sentia-se
assistido pelo catolicismo. Na república, o cristianismo não se afastou dos grupos

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas formavam o Brasil Norte-Oriental. O
Brasil Oriental agregava Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro - onde ficava o Distrito
Federal, a sede do governo brasileiro - e Minas Gerais. Depois, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul faziam parte do Brasil Meridional. E, por fim, Goiás e Mato Grosso,
constituíram o Brasil Central".In. AQUINO, Maurício. Modernidade republicana e diocesanização
do catolicismo no Brasil: as relações entre Estado e Igreja na Primeira República (1889-1930).
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 32, nº 63, p. 161, 2012.
 
BIENNÈS, D. Máximo. Uma Igreja na fronteira. São Paulo: Edições Loyola, 1987, p. 24.
 
Em 1886, D'Amour era bispo da Diocese que abrangia Mato Grosso (Norte e Sul) e parte de
Rondônia, com sede em Cuiabá.
 
O Bispo D. Carlos Luiz d'Amour chamou para Mato Grosso os Padres Salesianos e os Padres
Franciscanos Franceses da Terceira Ordem. BIENNÈS, D. Máximo. Uma Igreja na fronteira.
São Paulo: Edições Loyola, 1987, p. 22.
 
Carta Encíclica Rerum Novarium do Sumo Pontífice Papa Leão XII - Sobre as condições dos
operários. Roma, 15 de maio de 1891.
 
MOURA, Sérgio Lobo de. A Igreja na Primeira República. In. FAUSTO, Boris (Org.). O Brasil
Republicano - sociedade e instituições (1889-1930). 4ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil,
1990, p. 336.
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detentores do poder, mas esperava que a elite dominante praticasse um mínimo de
misericórdia com os irmãos de fé, por serem filhos de um mesmo Deus.506
Na década de 10, a Igreja Católica em Mato Grosso lançou uma
campanha tendo como reflexão a atuação exercida pelo cristão na política. O
jornal católico A Cruz publicou sobre a importância do voto, sob o título "o bom
uso do voto,507 sendo orientado aos católicos, os cuidados necessários para
escolher os candidatos e a quem destinaria o voto.508 O artigo segue defendendo
que o cristão deveria repudiar os nomes impostos por convenção ou partido
político, pois tal prática política contrariava os pilares fundamentais do voto
consciente.509
Em 1913, o artigo sobre os "deveres políticos dos católicos"510 refletiu
sobre a prática da abstenção do voto para escolher o Presidente da República e, se
esta prática era aceitável nas eleições "[...] E´ preciso votar; mas aos catholicos se
impõe, como dever de consciencia, o saber como votam. (...) Seu voto é um acto
reflectido e que, devendo produzir grandes effeitos, tem de ser cuidadosamente
ponderado.[...]511".
Era repudiada a abstenção no ato de votar, por desperdiçar a
oportunidade política de exercer a cidadania e escolher candidatos que se
alinhassem aos valores cristãos, que publicamente fossem seguidores das
orientações do catolicismo. Por esta razão, a igreja orientava que era necessário
averiguar a posição religiosa do candidato, analisando as promessas e o que ele
pensava em relação a temas polêmicos, como o divórcio e a falta de celebração do

 

Outro ponto relevante na atuação da Igreja Católica foi o embate travado com os livres
pensadores de pensamento anticlerical, considerados inimigos da fé cristã. No caso de Mato
Grosso, o embate entre os intelectuais católicos e os livres pensadores seguiu a tendência nacional,
havendo duras acusações de ambos os lados. A Igreja Católica avançou na Primeira República e
conseguiu triunfar frente às investidas de seus opositores.
 
O bom uso do voto. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 07, n. 276, p. 02, 15 maio 1916.

Segundo o artigo, o cristão deveria se opor aleis que contrariassem as leis fundamentais, ou que
prejudicassem a liberdade de consciência cristã; o candidato deveria apresentar valores pautados
na justiça e honestidade, e em último caso havendo dois candidatos com as mesmas qualidades,
poderia consultar o Bispo sobre o nome mais adequado em uma eleição. O artigo reforça a
importância da orientação da igreja na estruturação da consciência política do cristão.

O discernimento quanto ao candidato que mais se alinhava aos preceitos cristãos deveria
predominar na escolha do eleitor para consolidar o voto, desta forma, o cristão conseguiria se
desvencilhar do escravismo político que por tanto tempo predominou nos ditames da sociedade
brasileira.

Deveres politicos dos catholicos. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 04, n. 145, p. 01-2, 28 set. 1913.

Deveres politicos dos catholicos. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 04, n. 145, p. 01, 28 set. 1913.
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culto cristão nas forças armadas, nas prisões e nos internatos, independentemente
dos partidos (republicano, conservador ou liberal).
Na Primeira República, a Igreja Católica estava disposta a participar
mais ativamente dos acontecimentos políticos que envolviam a sociedade, pois o
aprendizado quanto ao resultado da 1ª Constituição republicana havia custado
caro para a hegemonia religiosa exercida por séculos no país.512
A sobrevivência do catolicismo dependia da "[...] legitimidade
teológica da igreja católica frente às outras igrejas. Tal legitimidade é estabelecida
a partir dos elementos constitutivos da igreja estabelecidos por Jesus Cristo: os
membros, o fim, os meios e o poder.[...]"513.A Igreja Católica traçou um embate
com as outras religiões, contando com o auxílio de seus fiéis católicos,
principalmente os intelectuais, denominados de conservadores. Esses escudeiros
da fé fortaleceriam a resistência cristã frente ao enfraquecimento do catolicismo
no país.
Na sociedade republicana, os intelectuais católicos estruturaram uma
convivência e participação no meio social do qual pertenciam, estando mais
engajados nas questões sociais.514 Em Cuiabá, destaco a participação do Dr.
Francisco Antunes Muniz e do Prof. Feliciano Galdino de Barros, atores que
contribuíram com a causa católica, tendo como premissas o combate e o
fortalecimento da igreja de eventuais ataques.515
A imprensa foi utilizada como mecanismo de difusão da fé e das
ideias religiosas que permeavam a sociedade, e nesse contexto, o jornal católico A
Cruz apresentou uma redação mais combativa, tendo como redator-chefe Frei
Ambrósio Daydé. Sob sua direção, o jornal denunciou os atos arbitrários presentes



Cabia ao cristão preservar a doutrina e eleger os representantes políticos que seriam as vozes de
luta pela preservação da fé e da justiça social, afinal os desdobramentos da Carta Magna de 1891
trouxeram saldos negativos para a Igreja católica, que naquele momento esteve alheia aos
acontecimentos políticos em construção.

Os elementos constitutivos são estabelecidos na PASTORAL Collectiva. O Episcopado
Brazileiro ao Clero e aos fieis da Egreja do Brasil. Rio de Janeiro, Typ. Montenegro, 1890, p. 41.
Como foi citado por: ZUGNO, Vanildo Luiz. A "Pastoral Coletiva" de 1890: A Igreja Católica
ante o Estado Laico e a liberdade religiosa. Anais do Congresso Internacional da Faculdade EST,
v. 2., 2014, São Leopoldo, p. 201.

MUELLER, Helena Isabel. Os ativos intelectuais católicos no Brasil dos anos 30. Revista
Brasileira de História. São Paulo, vol. 35, nº 69, p. 259-278, 2015.

Em Cuiabá, representaram um restrito grupo de escritores católicos que contribuíram no
fortalecimento da religião cristã.
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nas relações de trabalho e empreendeu uma cruzada contra as outras religiões e
grupos anticlericais.
Desde a fundação em 1910, o jornal católico A Cruz operou em prol
das causas operárias contando com a colaboração de Francisco Muniz e Feliciano
Galdino. Na República, o jornal católico adquiriu uma personalidade política ao
veicular artigos voltados às causas trabalhistas. Os artigos eram incisivos e
repudiavam as práticas repressivas contra os trabalhadores rurais. Os textos
conseguiam romper o silêncio imposto pela elite dominante e de certa forma
trouxe esperança aos que precisavam da visibilidade quanto aos abusos e maus
tratos infligidos por seus algozes.
Até 1924516, dentre os periódicos locais, o jornal católico A Cruz foi o
que mais destinou espaço para textos voltados à causa operária. Não predominava
em seus artigos os conteúdos jornalísticos voltados às ações arbitrárias na região,
oscilando de acordo com o momento político, entre a denúncia e o silêncio, mas
foi um veículo de comunicação importante que abriu espaço para revelações
impactantes que ao longo do tempo ajudaram os trabalhadores rurais na luta por
melhores condições sociais.517
Na primeira fase do período republicano, a historiografia matogrossense registrou a existência de poucos jornais operários518, com duração
efêmera na região. Em consonância com a encíclica papal, o jornal católico
propôs divulgar as condições vigentes entre operários e patrões em Mato Grosso.
Não foi foco de Francisco Muniz a redação de artigos voltados ao
mundo do trabalho. Muniz redigiu poucos artigos no jornal, mas, quando o fez,



Até 1924, frei Ambrósio Daydé foi o redator-chefe do jornal A Cruz, sendo depois dirigido pelo
Desembargador José Barnabé de Mesquita. Após sua saída, o jornal destinou seus artigos às causas
religiosas, relegando a segundo plano as causas operárias.

MOURA, Sérgio Lobo de. A Igreja na Primeira República. In. FAUSTO, Boris (Org.). O Brasil
Republicano - sociedade e instituições (1889-1930). 4ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil,
1990, p. 321-342. A Igreja Católica estruturou na república formas de expansão do cristianismo no
Brasil, em resposta ao Decreto nº 119-A.

A presença de jornais operários em Cuiabá revela uma visibilidade e consciência quanto às
relações de trabalho. Podemos destacar no século XIX: Themis mato-grossense (1839), Jornal
Cuiabano Oficial (1842), Gazeta Cuiabana (1847), Echo Cuiabano (1848), Imprensa Cuiabana
(1850), A Voz da Verdade (1860), O Cuiabano (1867), O Popular (1868), A Situação (1868). No
século XX: A União (1919), A Luz (1924), O Fifó(1924-1925) A Plebe (1927-1930). PÓVOAS,
Lenine C.. História da cultura mato-grossense. Cuiabá: IHGMT, 1982. ALEIXO, Lúcia Helena
Gaeta. Vozes no silêncio. Cuiabá: Ed. UFMT, 1995. SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. O processo
histórico de Mato Grosso.Cuiabá:Ed. UFMT, 1990. JUCÁ, Pedro Rocha. Imprensa Oficial de
Mato Grosso: 170 anos de história. Cuiabá: Aroe, 2009.
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escreveu contra os que poderiam enfraquecer o catolicismo no estado. Sua
redação foi mais incisiva, com o objetivo de minar os possíveis adversários
religiosos.
Feliciano

Galdino

direcionou

sua

redação

às

questões

dos

trabalhadores e, principalmente, em relação aos trabalhadores rurais. O foco foi
denunciar as arbitrariedades efetuadas nas relações de trabalho e as situações em
que os proprietários rurais ultrapassavam a linha do aceitável. O que balizava o
questionamento foi a encíclica do Papa Leão XIII, "[...]Quanto aos ricos e aos
patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade
do homem, realçada ainda pela do Cristão.[...]"519. Além de jornalista, Feliciano
também atuou como diretor da Associação Operária e participou da fundação de
dois partidos políticos na Capital. Sua trajetória é diversa dos intelectuais
católicos e da própria Igreja Católica, pois permeou o caminho da conciliação e do
confronto em prol dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores rurais.
No caso de Francisco e Feliciano, ambos aliaram suas convicções às
causas religiosas acreditando que o catolicismo era o meio capaz de modificar a
vida do cristão na sociedade.520 Cabia ao católico estar atento e participativo em
todos os espaços sociais e políticos, no intuito de influenciar e direcionar a
sociedade republicana. Não por acaso, a Igreja Católica preocupou-se em
participar das associações, sobretudo, as operárias.
Os jornais, em geral, registraram a presença de associações operárias
que despontaram na região, no período republicano. Em Mato Grosso foi fundada,
na década de 10, uma associação constituída por militares e pessoas com
notoriedade social521, que prezavam pelo culto ao trabalho. Desde 1909, o Círculo
dos Operários da União atuou no meio operário na Capital do país, com posição
positivista522, "[...] qualquer forma de mobilização ou pressão era vista como



Obrigações dos operários e dos patrões. In. Carta Encíclica Rerum Novarium do Sumo Pontífice
Papa Leão XII - Sobre as condições dos operários. Roma, 15 de maio de 1891.

A partir de 1924, outro intelectual católico terá projeção na Capital, o Dr. José Barnabé de
Mesquita. Com a transferência de Frei Ambrósio Daydé para Cáceres, é nomeado o novo RedadorChefe, o Dr. José Barnabé de Mesquita.

A participação de militares endossava a criação do Círculo Operário e instituía uma via de luta
por direitos e pelo cumprimento das leis. Afinal, os militares eram os baluartes das convicções
republicanas e da Constituição do Brasil.

BATALHA, Cláudio H. M.. Formação da classe operária e projetos de identidade coletiva. In.
FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil Republicano: o
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prejudicial à obtenção dos direitos pleiteados. [...] Prevalece, portanto, nessa
organização uma perspectiva que descarta a luta política e o conflito. [...]523"
Em 1913524é fundada, em Cuiabá, a sucursal do Círculo dos Operários
da União525, patrocinado pelo Tenente Firmo José Rodrigues. Inicialmente, a
intenção da associação era romper com as práticas de dominação que empregavam
a violência, mas que permaneciam na Primeira República.
Para os filiados ao círculo, a pressão moral era mais eficaz e
constituía-se como caminho viável para as conquistas, posicionando-se como uma
associação de conciliação, mesmo que o caminho fosse longo e pouco eficaz. Sob
esta perspectiva, os trabalhadores precisaram lidar com os desafios inerentes à
formação da associação526.
[...] Nas confrarias, em função do princípio corporativo,
encontravam-se organizados, lado a lado, patrões e empregados.
Já as mutualistas eram organismos cuja iniciativa cabia aos
empregados, aos assalariados, que estavam na origem do
socorro mútuo, entre operários,[...] as ligas operárias, que se
propunham como objetivo organizar a resistência dos
trabalhadores contra o patronato. [...] O objetivo era reivindicar
e uma das novas formas de atuação passou a ser a greve.[...]527

A associação operária em Mato Grosso seguia a característica de uma
confraria, constituída por patrões e empregados, que a princípio compartilhavam
os mesmos interesses. Parte dos filiados pertencia às irmandades locais, como o
caso de Firmo José Rodrigues, o que demonstra a prevalência de um modelo

tempo do liberalismo excludente - da Proclamação da República à Revolução de 1930. 9ª ed., Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 161-189.

BATALHA, Cláudio H. M. 2017. p. 161-189.

O Movimento operário possuía dois decretos que asseguravam a constituição de associações e
sindicatos - Decreto nº 979, de 6 de janeiro de 1903 e o Decreto nº 1637, de 5 de janeiro de 1907.
DINIZ, Bismarck Duarte. A organização sindical brasileira: a organização sindical brasileira e a
pluralidade sindical no estado democrático de direito. Cuiabá, Editora UFMT, 1995.

A inauguração do Circulo dos Operários da União ocorreu em 24-02-1913 em Cuiabá-MT,
sendo aprovado o estatuto e realizadas as eleições para compor a Diretoria, o conselho
Deliberativo e Fiscal, conforme o artigo 2º, do Decreto nº 979/1903 que estabelecia a liberdade de
constituição do sindicato, apenas exigindo para a aquisição de personalidade jurídica, o depósito
dos estatutos, da ata de instalação e da lista dos sócios, junto ao cartório de registro de hipotecas
do distrito respectivo. O Circulo dos Operários da União tem sede no Rio de Janeiro. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 116, p. 01, 02 mar. 1913.

Na obra História da Indústria e do trabalho no Brasil, Hardman&Leonardi esclarecem que no
Brasil, predominaram algumas diferenças nas características das associações fundadas, existindo
as confrarias, as mutualistas e as ligas operárias.

HARDMAN, Foot&LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil - das
origens aos anos 20. 1ª ed., São Paulo: Ed. Ática, 1982.



197

preexistente, que adaptou-se do modelo de confraria religiosa, para o modelo de
confraria sindical528.
Com a vinda dos franciscanos, o modo de vida francês influenciou a
região, no campo religioso e, indiretamente, no político. A realidade francesa
perpassou pelos olhares da intelectualidade local que vislumbrou a política agrária
implantada na França e a comparou com a política agrária de outros países.
Na França foram fundados quatro modelos de associações: agrícolas,
urbanas, comuns e mutualidades:
[...] As agrícolas comprehendem os syndicatos agricolas, as
cooperativas, as caixas ruraes e os seguros agricolas. (...)
Instituições urbanas, comprehendem: a) Syndicatos de
operarios, os de empregados e os syndicatos femininos. b)
Cooperativas operarias de producção (...) Instituições
communs isto é: 1. A assistencia pelo trabalho (...) 2. As casas
populares (...) 3. O ensino domestico (...) 4. Cooperativas de
consumo (...) Mutualidades (...) 1. Molestia do filho ou
mutualidade escolar (...) 2. Dotação do filhos ou caixa dotal e
de previdencia (...) 3. Molestia dos pais ou mutua contra as
molestias (...) 4. Nascimento de um filho ou mutua maternal (...)
5. Invalidez e velhice ou mutua de pensões (...) 6. Mutualidade
funeraria [...].529

O artigo escrito por Coutinho reflete as inquietações presentes na
sociedade republicana, que buscava entender os novos modelos de organização
política para estruturar um país moderno. No caso do Brasil, era preciso garantir
que a ordem e o progresso caminhassem juntos, no entanto, o formato de
organização sindical francesa não agradou a oligarquia brasileira que rejeitou o
modelo de participação política, principalmente a organização trabalhista.
Na sociedade mato-grossense, as associações não avançaram ao ponto
de estruturarem um modelo de cooperativas, caixas rurais e seguros agrícolas, mas
sua organização supostamente permitiu que o trabalhador questionasse, de forma
coletiva, as ações da oligarquia e estabelecesse uma ligação do universo urbano e
rural.530 Em Mato Grosso, a economia permaneceu dependente da produção



Em Mato Grosso, O Círculo dos Operários da União também agregou pontos das práticas
mutualistas, como o auxílio ao trabalhador.

A acção social catholica na França. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 375, p. 01-2, 31 dez.
1912. O artigo foi escrito por J. J. de Freitas Coutinho.

Dentre as associações que foram fundadas em Mato Grosso, a União Operária objetivava a
ligação e a união do universo urbano com o universo rural, promovendo o ingresso de
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agrária, absorvendo boa parte da mão de obra nas fazendas e nas usinas da região,
e mesmo diante de adversidades impostas pelos proprietários rurais, os
trabalhadores se integraram nas poucas associações fundadas em Cuiabá.531
Na década de 10, o movimento operário passou por percalços ao
constituir em Mato Grosso os seus pilares baseados na justiça social. A diferença
com outras associações operárias existentes nos grandes centros foi percebida no
primeiro desafio enfrentado pelos que participaram das deliberações no 2º
Congresso Operário532, sediado no Rio de Janeiro.
Dentre as metas estabelecidas no congresso constava a estruturação de
uma legislação que garantisse os interesses e os direitos dos operários. No entanto,
o Congresso causou mal estar em parte dos participantes que se alinhavam às
ideias positivistas, ao defender a arregimentação de forças anarquistas e
anticlericais ao movimento
[...] Deu motivo a amplas discussões: a atitude dos syndicatos
revolucionarios em face da organização operaria iniciada e
auxiliada pelo clero catholico; assim como a propaganda
antimilitarista,[...]. A Assembléa aconselha como meio de
acção.!.a greve parcial ou geral, boycottagem, a sabotagem, o
label, a manifestão publica etc.533

No caso de Mato Grosso, o Círculo dos Operários contou em sua
formação com a participação de militares e a anuência de religiosos. O que foi
discutido no congresso causou certa decepção, principalmente pelas falas e metas
estabelecidas que repercutiram negativamente em parte da associação.
O Congresso deliberou pela manifestação pública e a deflagração da
greve, propondo uma frente de confronto coletivo, no qual a mobilização operária
adquiria um viés mais combativo534. As metas estabelecidas divergiam das
pretensões do Círculo Operário de Mato Grosso, além do desapontamento pelas

trabalhadores rurais na associação e garantindo sua visibilidade na sociedade mato-grossense,
como veremos adiante.

Diferente dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, não foi incentivada uma
produção fabril na região, tampouco os operários urbanos foram mais expressivos que os operários
rurais, tanto que a usina era denominada de indústria rural e seu proprietário de industriário local.

O 2º Congresso Operário ocorrido em 1913 defendia a necessidade de organizar e filiar os
trabalhadores rurais no movimento. O movimento operário em cena: primeiras manifestações no
Brasil. In. HARDMAN, Foot& LEONARDI, Victor. 1982, p. 171-333.

Chronica Operaria. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 04, n. 156, p. 03, 14 dez. 1913.

As metas defendidas no 2º Congresso Operário aproximavam os trabalhadores das propostas das
ligas operárias, uma realidade distante na região, pois as associações deveriam organizar a
resistência contra o patronato, no caso, a oligarquia rural.
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críticas feitas no evento em relação à participação dos religiosos e militares. O
círculo dos operários de Mato Grosso considerou uma falta de reconhecimento
aos companheiros que estavam presentes na luta pelos direitos dos trabalhadores,
no caso a presença dos militares e os representantes das ligas católicas535.
Alguns integrantes do Círculo Operário de Mato Grosso temiam a
disseminação das ideias anarquistas, que eram vistas e tratadas como um perigo
no meio operário. De acordo com os ideais anarquistas a participação de
associados militares e católicos impediam o trabalhador de avançar na luta
econômico sindical. Para os anarquistas, a religião era corresponsável pelas
amarras vivenciadas pelo trabalhador moderno.
Mas, será que os anarquistas não tinham razão? Batalha536 salienta
que, um dos objetivos do Círculo dos Operários da União era norteado pela
concepção da "separação entre direitos sociais e direitos políticos", um
pensamento conveniente aos detentores do poder.
No movimento operário era comum a existência de várias vertentes
que, naturalmente, promoviam o embate político em defesa de suas posições.537
Cabia às associações definirem os objetivos e traçarem as ações futuras em prol
do movimento, mas dificilmente a busca por direitos seria conseguida de forma
pacífica pela categoria. No caso de Mato Grosso, não houve uma diversidade de
associações, o Círculo Operário concentrou a função; a maioria dos associados
defendia que a busca por direitos requeria a consolidação da união e não a
fragmentação do movimento operário, portanto, a conquista dos direitos
aconteceria de forma propositiva.538 O certo é que o modelo de conciliação
proposto pelo círculo operário atendia apenas aos interesses da oligarquia que,
com certeza, não estava disposta a ceder em seus privilégios consolidados.
A

homogeneização

do

pensamento

político

retardou

o

amadurecimento, tornando o movimento operário dependente de segmentos que
sempre buscavam a conciliação com a hegemonia política e a permanência do



Cabe salientar que os registros elucidam os nomes da diretoria da associação, mas não
identificamos os demais filiados, ou seja, os trabalhadores da época.

BATALHA, Cláudio H. M.. 2017. p. 161-189.

MATTOS, Hebe. A vida política. In. SCHWARCZ, Lilia Moritz (Coord.).A abertura para o
mundo 1889-1930. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. (História do Brasil Nação: 1808-2010:3)

O lema do Círculo dos Operários da União de Cuiabá era Culto do Trabalho. Com o tempo, o
lema revelaria muito sobre a associação e o papel que desempenharia na sociedade cuiabana.
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status quo. Em poucos anos de existência, ficou evidente que o modelo de
associação fundado em Cuiabá não estabelecia identificação com o meio operário.
O objetivo das ligas operárias primava pela melhoria das condições de
remuneração e de trabalho deixadas em segundo plano pelo círculo operário. Para
a categoria ficava cada vez mais evidente que, sem reivindicação, mesmo pacífica,
não se mudariam ou melhorariam as engrenagens do sistema, ou se estabeleceria
uma ruptura com o passado e com as velhas práticas.
Uma reflexão sobre o operário em Mato Grosso é redigida em "Carta
aberta a um operário", cujas reflexões analisam a questão social que envolve o
homem e as relações de trabalho. Por ser um jornal católico, a reflexão baseia-se
na atuação e no desafio do homem cristão em construir um mundo do trabalho
mais justo
A qualquer classe que o homem pertença, elle é dotado tanto de
um corpo vivo como também de uma alma intelligente, livre,
immortal.(...) Tem direito ao pão quotidiano para si e para os
seus; tem direito mais do que os outros a um tratamento
humano - a um quinhão sufficiente de instrução e de liberdade,
- a uma faculdade de praticar sua Religião.539

No discurso empregado no artigo, há a defesa da igualdade entre os
homens, seja rico ou pobre, pois para a igreja todos possuem o mesmo valor na
sociedade, desde que exerçam as obrigações cristãs com dignidade pessoal e
responsabilidade moral.
O texto defende que o homem merecia "um quinhão de instrução e de
liberdade", a igreja tinha o pleno entendimento de que a liberdade seria de pouca
valia se não houvesse uma base sólida de conhecimento proporcionada pela
educação. O homem livre precisava se distinguir por seus méritos e atributos
intelectuais, e só assim, tinha a possibilidade de romper com a marginalidade que
lhe era imposta e alcançar o bem-estar social.
Em Mato Grosso, a composição peculiar do Círculo dos Operários da
União afastava a possibilidade de adesão de pessoas que se identificassem com o
sindicalismo de base anarquista; seja os que pertencessem a outras religiões,
mesmo de base cristã ou mesmo que seguissem o ateísmo.



Carta aberta a um operário. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 119, p. 02, 13 abr. 1913.
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No mesmo texto, o artigo associa ao socialismo a prática de
exploração desmedida do trabalhador e se cala quanto à opressão realizada em
nome do liberalismo540. O texto tem a preocupação de defender a necessidade de
associação por quem trabalhava para
[...] pleitear na orbita constitucional da Republica e perante os
poderes publicos e sociaes os direitos dos operarios, de sorte
que fique bem firmado o principio de reconhecimento da
personalidade jurídica do homem do trabalho, sob o ponto de
vista social e catholico.[...]541

O discurso dominante defendia que a associação era válida, desde que
referendada pela religião cristã. Para o Estado republicano, o movimento operário
seria tutelado por religiosos e militares e estes, naturalmente afastariam a
influência anticlerical e anarquista que estava presente em outras cidades
brasileiras. No entanto, o texto não diz se para a igreja eram aceitáveis os abusos
cometidos contra o trabalhador caso não fosse católico. Sugere apenas uma
provável proteção aos que professassem o cristianismo, contudo, sequer, defende
uma possível sanção à oligarquia católica que praticasse os atos abusivos. A Igreja
Católica não disponibiliza os serviços de seus intelectuais para a defesa da causa
operária, no intuito de cessar as injustiças, apenas difunde de tempos em tempos
um discurso mais crítico quanto às arbitrariedades existentes.
A constituição de uma sociedade ao molde republicano, embora fosse
uma das conquistas alcançadas com a Proclamação da República, ainda era
considerada, na prática, uma realidade distante, principalmente no que tange o
direito do trabalhador como sujeito social.
Depois de décadas, o que constava na Carta Magna pouco se
materializava em leis ou ações mais efetivas do governo, fosse no ambiente
urbano ou rural, pois os casos de abusos contra a dignidade humana que feriam a
constituição permaneciam nas páginas dos jornais locais.542




O discurso religioso distorce qual seria o projeto de sociedade defendido pelo socialismo. E
principalmente, quais contribuições trariam para a luta do movimento operário.

Carta aberta a um operário. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 119, p. 02, 13 abr. 1913.

O artigo segue traçando um paralelo entre o distanciamento dos ensinamentos de Deus que
causavam uma crise social vigente, defendendo que um bom cristão não praticaria atos bárbaros
com desrespeito ao próximo, em que o egoísmo se colocava acima dos mandamentos divinos.
Mas, também não há um posicionamento religioso mais contundente quanto às ações de
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O caminho percorrido pelos que lutavam por direitos foi longo e
árduo, demandava persistência e a utilização de mecanismos de burla para resistir
a um sistema inflexível. Nessa sociedade republicana, o trabalhador depositou sua
esperança no movimento operário, que embora fosse incipiente era uma ponte
para a constituição de direitos.
Do movimento operário emergiu uma greve em 1914, em Mato
Grosso543. As autoridades de Rosário Oeste precisaram lidar com uma situação
atípica, em que os seringueiros deflagraram uma greve geral. Eram empregados
das principais casas exportadoras de borracha, dos seringais de Piúva, Marapé, e
outros.544 Corrêa cita o episódio de 1914545, em que o Partido Republicano
Conservador contou com a autorização do governo para organizar uma força civil
para acabar com a revolta546. As versões sobre a greve diferem, conforme a fonte
documental pesquisada.
No relatório do Presidente do Estado, consta
[...] Nos seringaes do Diamantino houve tambem um levante
dos seringueiros de algumas das comitivas que ali trabalham,
contra os seus patrões, o que muito alarmou os habitantes dessa
zona, mas, que foi logo abafado pelos proprios empregados
dessas e de outras comitivas, tendo este Governo tomado todas
as providencias para evitar uma lucta armada, entre uns e
outros, e fazer os grevistas desistirem suasoriamente dos seus
intentos aggressivos.[...]547

No relatório alguns pontos estão obscuros. Embora conste que o
levante foi abafado internamente, o governo evita explicar quais as ações
realizadas para a resolução do caso, apenas os jornais locais elucidam sobre a
questão. Uma greve geral na parte mais central da América do Sul desvinculou as


reprovação do catolicismo, caso tivesse elementos que comprovassem as práticas de violência por
patrões que professavam a fé cristã.

Conflictos em S. Antonio e no Rosario. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 189, p. 01-2, 16 ago.
1914. A greve foi deflagrada mesmo sob controle dos dirigentes do círculo.

Gréve. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1253, p. 01-2, 16 ago. 1914. Atualmente, os
seringais estariam situados entre os municípios de Rosário Oeste e Diamantino.

CORRÊA, Valmir Batista. O trabalhador rural e urbano na terra dos coronéis. Albuquerque:
revista de História, Campo Grande, MS, v. 5, n. 10, p. 9-36, jul/dez. 2013.

Corrêa pauta-se na Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, 18 ago. 1914.

Força Pública. In. Mensagem dirigida pelo Exmo. Sr. Dr. Joaquim A. da Costa Marques Presidente do Estado de Matto-Grosso à Assembléa Legislativa - 13-05-1915. Cuyaba: Typografia
Official, 1915, p. 20.
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ações dos seringueiros mato-grossenses do movimento operário de base
positivista.
Tais ideários pautados em ações diretas do movimento grevista
aproximavam os trabalhadores das bases anarquistas, tão temidas e repudiadas
pelas autoridades mato-grossenses.
Segundo as notícias veiculadas nos jornais, os grevistas estavam
armados e se dirigiam à cidade de Rosário Oeste para reivindicarem por melhores
condições de trabalho e remuneração junto às autoridades. Através desta ação,
percebe-se que os líderes grevistas tinham clareza da importância da
intermediação do estado no processo de negociação com os patrões.548 O jornal A
Cruz contabilizou o envolvimento de 150 camaradas; enquanto que, para o jornal
O Matto-Grosso, o número foi de 600 camaradas, somando também outros
pequenos barracões que aderiram à greve.
Uma greve com tamanha mobilização operária foi registrada pela
primeira vez no período republicano em Rosário Oeste, e possivelmente, no Norte
de Mato Grosso. O ato grevista foi anunciado, mas subestimado pela oligarquia
que não acreditou na possível deflagração da greve pelos trabalhadores. A
mobilização dos seringueiros e a organização de um movimento grevista foi uma
situação prevista pelas autoridades e pelos patrões que conheciam o motivo das
reivindicações.
A desvalorização da borracha no mercado internacional culminou na
diminuição dos salários dos seringueiros, achatando o poder aquisitivo e
impedindo a obtenção de produtos básicos para a sobrevivência diária do
trabalhador pelo simples fato do salário não acompanhar os altos preços dos
alimentos fornecidos nos mercados administrados pelos barracões.549 Os patrões
precisavam que os seringueiros permanecessem trabalhando nos barracões, caso



A ação politizada dos seringueiros demonstra uma consciência do universo político-econômico
que os envolviam, pois ao tentar equilibrar as relações de força o trabalhador entende que precisa
da intermediação do governo para conseguir seus propósitos. Além de tornar visível uma solução
de forma pacífica no processo de reivindicação.

A extração do látex representava um ganho econômico para o Estado, mas a partir de 1914 a
receita do Estado de Mato Grosso registrou uma redução paulatina na arrecadação em Diamantino
e Rosário Oeste. Neste caso, a greve geral por tempo indeterminado representava um prejuízo aos
cofres públicos. A paralisação na produção da borracha gerava um descontentamento aos patrões,
e também uma surpresa devido à organização promovida pelos trabalhadores para realização do
movimento grevista.
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contrário, poderiam perder a mão de obra para outros setores da produção
agrícola.
Em decorrência da crise econômica, muitos seringueiros desertaram
por não enxergarem no trabalho uma possibilidade de diminuir ou quitar as
dívidas adquiridas com o fornecimento de alimentos e objetos utilizados no dia a
dia. A escravidão por dívida550 foi uma forma de controle explorado pelos patrões,
mas, devido à crise, o limiar do aceitável havia sido extrapolado. A greve foi o
meio encontrado para negociar as dívidas e tentar sair da situação de miséria que
muitos trabalhadores vivenciavam.
Em Rosário Oeste, os amotinados estavam dispostos a negociarem e
permanecerem na lida do seringal, desde que os patrões garantissem melhores
condições de trabalho e remuneração. Nesse episódio, prevaleceu o bom senso de
ambos os lados, pois um possível confronto violento foi evitado, sendo firmado
um acordo entre patrões e seringueiros.551
Em Mato Grosso, a greve com tamanha envergadura era uma
experiência nova para a elite local, um mecanismo de reivindicação conhecido
apenas nos artigos dos jornais da Capital federal que descreviam a mobilização do
movimento operário nos grandes centros do país.
Provavelmente, depois de resolvida a questão, os patrões cobraram
uma ação efetiva do governo contra os líderes grevistas que mobilizaram os
seringueiros. Embora, não constasse nos artigos do Código de Posturas da Capital
de 1893 uma normatização que tratasse de atos grevistas e seus dirigentes, o poder
judiciário foi acionado resultando na prisão do líder. Em 1914, uma petição de
habeas corpus foi solicitada, "O paciente encontra-se preso na cadeia pública de
Rosário de Rio Acima acusado de ser chefe do movimento grevista no barracão
seringal "Piúva". O acordão em relação encontra-se prejudicado em julgar por
falta de informações.552"



A escravidão por dívida era uma das estratégias utilizadas pelo patrão para manter o trabalhador
preso à propriedade. Alimentos, materiais de higiene e de trabalho só poderiam ser adquiridos no
mercado da empresa, que estabelecia o valor de cada produto adquirido e registrava o saldo
devedor em uma caderneta. Ao fim da produção, o trabalhador era informado do montante final e
se tinha crédito ou débito com o patrão.

Não foi encontrado documentos sob as regras estipuladas na negociação trabalhista.

Dr. Francisco Antunes Muniz (Impetrante), João Galdino (Paciente). Tribunal da Relação. Doc.
659, Caixa 62, Cuiabá/MT, Ano 1914, APEMT.
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Por liderar a greve ocorrida em Rosário Oeste, João Galdino foi preso,
mas os detalhes da prisão não foram arrolados ao processo. Simplesmente houve a
prisão553, sem apresentar testemunhas ou outros elementos para respaldar uma
acusação. A prisão de João Galdino foi como tantas outras que ocorriam na
primeira fase republicana; muitos trabalhadores ficavam presos por anos, sem ter
assegurado um auxílio jurídico com o legítimo direito de defesa.554
Na sociedade normatizada, a prisão foi um mecanismo de repressão
muito eficaz, sendo empregado pela elite dominante para manter a apregoada
tranquilidade pública; para conter os supostos vagabundos ou manter a segurança
dos que se sentiam ameaçados, no caso, a oligarquia.555
João Galdino foi usado como exemplo pelo poder público. A intenção
era intimidar os trabalhadores caso pretendessem realizar futuras reivindicações.
No cárcere, não contou com o auxílio de uma associação para apoiá-lo, mas
conseguiu assistência jurídica, graças à rede de solidariedade a qual pertencia.556
A mobilização operária fora fruto de uma confluência de interesses
dos trabalhadores que viviam as mesmas angústias e detinham as mesmas
percepções quanto às remotas chances de mudança nas relações de trabalho557, por
isso foi um desafio para a época atrelar a luta do movimento operário matogrossense aos encaminhamentos nacionais. O trabalho fabril sediado nos centros
urbanos possuía uma dinâmica diferente, tendo como referência o trabalho
desenvolvido no meio rural visto que o interior das fábricas lembrava, em muito,
o trabalho nas fazendas. Em ambos, o trabalhador via-se exaurido de suas forças.
O modo de produção, tanto no meio rural quanto no urbano, empregava mulheres



A falta de maiores informações no processo era prejudicial para ambos os lados, porque tornava
mais lento o resultado da solicitação de liberdade e ao mesmo tempo tornava frágil a justificativa
das autoridades para continuar com a prisão.

Neste caso, João Galdino contou com os serviços do Dr. Francisco Antunes Muniz que impetrou
o habeas corpus para garantir a liberdade, enquanto o caso fosse julgado.

Neste caso específico, tal medida foi desproporcional ao ato praticado, já que o caso havia sido
resolvido pacificamente. Contudo, o processo em si era esperado, pois eram comuns as prisões
arbitrárias como forma de intimidar o trabalhador.

Essa rede garantiu os serviços advocatícios de Francisco Antunes Muniz, um proeminente
advogado que residia na Capital, mas que auxiliou João Galdino na prisão nebulosa.

Como as ideias defendidas pelo movimento operário chegaram a estes trabalhadores? Quando e
como aconteceu a formação da identidade coletiva capaz de unir os seringueiros ao ponto de
deflagrar a greve? Neste caso, as perguntas estão órfãs de respostas, porque parte da documentação
(jornais, documentos oficiais e outros) se perderam devido às condições precárias de conservação
ao longo dos anos.
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e crianças que desconheciam o descanso, a moradia, a remuneração e, sobretudo,
o que significavam os direitos civis.
Em Mato Grosso, a realidade latente revela uma exploração tão cruel
ou maiorque nos grandes centros urbanos, pois o trabalhador rural mal recebia
remuneração, normalmente trabalhando em troca de um prato de comida. O
pequeno produtor e o trabalhador rural foram expropriados da força de trabalho e
ficaram à mercê da violência imposta pela oligarquia rural da região. A esfoliação
do trabalhador estendia-se aos membros da família que residiam nas propriedades
rurais; e muitas vezes, a fuga ou a morte era um recurso utilizado para se libertar
da exploração desmedida. Na Primeira República, coube ao trabalhador rural
desenvolver formas de burla para continuar a lutar, pois sua condição de livre
ainda estava em construção, como também sua preservação pautada nos pilares do
direito e da justiça social.
A partir de 1919, um novo sindicato foi fundado em Cuiabá, a União
dos Operários que atuou em defesa dos trabalhadores e pequenos produtores
rurais.
A União dos Operários de Mato-Grosso - UOM
Em Mato Grosso, os trabalhadores urbanos e rurais estabeleceram
estratégias para burlar o sistema de poder instituído. Por serem em sua maioria
iletrados, promoveram uma articulação política com a elite intelectual urbana,
sediada na Capital, em Cuiabá. Os trabalhadores negros detinham a consciência
de que seriam mais fortes se estabelecessem uma ligação entre o campo e a
cidade, e por esse motivo, filiaram-se em associações operárias, o que permitiu
uma interlocução com as discussões políticas vigentes no país558.
A União dos Operários foi uma associação constituída na primeira
fase republicana, fundada em 1919 e registrada como União dos Operários de




Foucault analisa em Microfísica do Poder que, "os intelectuais descobriram recentemente que as
massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do
que eles; e elas o dizem muito bem.". FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11ª ed., Rio de
Janeiro: Graal, 1993, p. 71.
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Mato-Grosso (UOM)559. Sob o lema "Liberdade, Ordem e Trabalho",
inicialmente, apresentava-se como uma associação vinculada às ideias do Círculo
Operário, mas sua atuação ao longo dos anos foi mais efetiva na defesa do
trabalhador 560.
Outra característica que diferiu do Círculo Operário foi quanto à
composição dos filiados. A União dos Operários era constituída por trabalhadores
rurais e pequenos produtores561, agregando filiados em Cuiabá, Santo Antônio do
Rio Abaixo, Livramento e outras cidades vizinhas562. No mesmo ano de fundação,
foi criado o jornal operário A União, mas por falta de recursos financeiros e por
pressão política teve uma breve duração em Cuiabá563.
No governo de Dom Aquino, a União dos Operários envidou votos de
efetuar uma boa relação com a gestão estadual,
[...] Considerando que da ordem e tranquillidade publicas é que
depende o bem estar, principalmente da classe proletaria, e que
essa ordem difficilmente poderá existir sem que a autoridade
legitimamente constituida seja prestigiada pela classe pobre,
elemento unico de que têm lançado mão as aggremiações
políticas para a desordem;[...]564.

O ofício tem o cuidado de alinhar o discurso com a concepção
positivista, em que ordem e tranquilidade são palavras legitimadoras do poder
instituído e também premissa de uma relação cordial entre governo e operariado.
Alguns dias depois, foi replicado no periódico do Rio de Janeiro cópia do ofício
dirigido ao governo de D. Aquino, sob o título "D. Aquino Corrêa e os Operários



Em 1920, a União dos Operários de Mato Grosso era presidida pelo Cel. Gabriel de Souza
Neves, Vice-presidente -João Thomaz Ernesto Pinto, Diretor - Feliciano Galdino de Barros, 2º
Secretário - João Firmino (corneteiro), contando com a colaboração de Pedro Albano de Souza e
Nicanor Braz da Luz.

Na associação A União, Feliciano Galdino de Barros dirigiu e movimentou os acontecimentos
políticos em Mato Grosso em defesa dos trabalhadores rurais, primando pelo fortalecimento e
valorização da força de trabalho, como consta no lema "Liberdade, Ordem e Trabalho".

Não consta no Estatuto da União dos Operários, o ingresso de pequenos produtores rurais,
apenas "uma associação de operarios, conforme deliberação tomada em assembléarealisada em 8
de Junho de 1919,". A União Operária permitiu o ingresso de produtores rurais, como uma forma
de inseri-los ao movimento operário. Ver: Estatutos da União dos Operários de Matto-Grosso. In.
Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano.30, n. 4490, p. 6-7, 06 nov. 1919.

A UOM foi o primeiro sindicato composto por trabalhadores rurais negros de Mato Grosso,
embora não se identificasse como tal, era composto majoritariamente por trabalhadores negros.

PÓVOAS, Lenine C.. História da cultura mato-grossense. Cuiabá: IHGMT, 1982, p. 68.

Ofício da União dos Operarios de Mato-Grosso ao Presidente do Estado - Dom Francisco de
Aquino Correa. Cuiabá-MT, 05-04-1920. APMT. 1920.
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de Matto Grosso"565. O artigo referenda a liberdade e a ordem no trabalho e exalta
o governo legitimamente constituído que, segundo a direção da associação, era
reconhecido pela classe trabalhadora por estar despido de partidarismo, e por este
motivo poderia contar com o total apoio da associação. A UOM não estava, a
princípio, ligada a partido político, contudo os membros do diretório faziam parte
da liga católica e eram aliados do governo de Dom Aquino.
Até que ponto essa tranquilidade foi mantida em um universo opressor
que possuía todos os elementos para explodir? O ofício publicado no Rio de
Janeiro seria um aviso à oligarquia rural? Os documentos possibilitam entender o
universo urbano/rural em que estes personagens estão inseridos e os seus
posicionamentos.
A caminhada dos trabalhadores pelas ruas de Cuiabá
A mobilização do movimento operário repercutiu em ações políticas
em prol do trabalhador e do pequeno produtor rural na região, cobrando das
autoridades em momentos distintos um posicionamento incisivo em relação aos
casos denunciados.
Em Cuiabá, ocorreu em 1919 uma manifestação-protesto promovida
pela União dos Operários. Na manifestação foi denunciado o esbulho na herança
de João Garcia Soares e, de acordo com Feliciano Galdino os herdeiros foram
prejudicados durante o processo de partilha566.
A União dos Operários convocou seus associados e os demais
operários para participarem de uma reunião na casa do diretor da associação tendo
como propósito partirem dali em direção ao Palácio do governo, onde
apresentariam o protesto por escrito ao Presidente do Estado, Dom Francisco de
Aquino Corrêa.



D. Aquino Corrêa e os Operários de Matto Grosso. Jornal Correio da Manhã, Rio de Janeiro,
ano 19, n. 7715, p. 04, 14 abr. 1920. Supostamente, o artigo expõe a relação política de Dom
Aquino com o operariado da região, no qual a Igreja Católica demonstra sua força em Mato
Grosso.

Sob a direção de Feliciano Galdino de Barros, o manifesto questionou os procedimentos legais
referentesa herança de João Garcia Soares, morador de Santo Antônio do Rio Abaixo.
Manifestação-Protesto. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 435, p. 03, 13 jul. 1919.
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Diante das declarações dos manifestantes, Dom Aquino Corrêa se
comprometeu a averiguar o caso e adotar as medidas necessárias para uma
solução. Depois do ato no Palácio do governo, os manifestantes foram para a
praça Alencastro e comemoraram o comprometimento por parte do presidente
para a resolução do caso.567
Uma caminhada constituída por trabalhadores pelas ruas de Cuiabá
projetou novos contornos ao movimento operário, despertando o senso de direito à
participação popular no processo político e delineando os mecanismos disponíveis
para acioná-lo.568 Na ocasião do ato, o discurso proferido por Feliciano Galdino
exaltava o governo e a ordem pública, mas revelava de forma pontual as
inconsistências nos critérios jurídicos adotados pelas autoridades de Santo
Antônio do Rio Abaixo.
O estratagema de Feliciano Galdino de discursar e usar a palavra
como mecanismo de reivindicação, buscando apoio de forma pacífica do poder
executivo para a resolução da questão, demonstrou uma articulação política que
afastou da associação avisão de um movimento operário confuso, irracional e
violento.
A reação à manifestação foi imediata. O jornal O Matto-Grosso569
publicou um artigo tratando o caso como um absurdo, principalmente, as
acusações proferidas contra as autoridades judiciárias de Santo Antônio do Rio
Abaixo. No texto, Feliciano Galdino foi apelidado de "D. Quichote da
Prainha",uma alusão a obra de Cervantes570. Tal alusão visou desqualificar as
reais motivações das reivindicações, pois segundo a alegação dos envolvidos na
questão, o processo jurídico seguira todos os trâmites legais instituídos de partilha
de bens.571



Ao final do ato, a manifestação foi dissolvida de forma ordeira.
A consciência política quanto ao papel e à força coletiva exercida pela união dos trabalhadores
era muito mais forte e constituía os primeiros passos de uma identidade operária.

Imbecil ou louco?.Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 30, n. 1589, p. 01, 20 jul. 1919.

Cervantes escreveu sobre o fim docavaleirismo na Europa e em seu enredo narra a história de D.
Quichote esuas aventuras, como o momento, em que empreendeu uma luta contra monstros
imaginários que na realidade eram moinhos de vento. O jornal faz uma menção a esta passagem da
obra.

O artigo do jornal O Matto-Grosso teve o cuidado de não ofender a classe operária que
participou do ato, apenas tece comentários contra seu líder, que segundo o jornal omitiu e
manipulou os fatos ocorridos.
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Segundo a versão veiculada no jornal, João Garcia Soares falecera em
Tatuzinho, localizado em Santo Antônio. Após o falecimento de João, a mulher e
os filhos mudaram para Poconé e nesse intervalo de tempo, Alexandrina Antônia
Pereira, viúva de João Garcia não providenciou os documentos necessários para o
inventário.
Na ocasião, o Curador Geral de Órfãos requereu a abertura do
processo de inventário, que entre idas e vindas procedeu à avaliação dos bens e
estimou o valor do patrimônio no espólio. Como era de praxe, as petições de
pagamento de dívidas dos credores foram anexadas ao processo para proceder à
quitação e só depois, ocorrer a divisão dos bens entre os beneficiários.572
O periódico teve o cuidado de esmiuçar os credores e o valor da
dívida, dentre os citados consta José Galdino573, irmão de Feliciano Galdino. Ao
citar o parentesco de Feliciano com um dos credores, o jornal direciona a atenção
do leitor para o suposto interesse do manifesto-protesto, desviando o enfoque da
questão que era justamente a corrupção no meio jurídico, que muitas vezes
prejudicava a viúva e os filhos.
Embora a dívida não tenha sido contestada por Alexandrina, a mesma
não possuía recursos para quitá-la, ou pagar as custas do processo. Diante do fato,
as autoridades judiciárias decidiram pela venda dos bens em hasta pública,
conforme os valores estimados na avaliação judicial.574
A promessa de intervenção do Presidente do Estado no caso provocara
uma inquietação das autoridades de Santo Antônio, pois seriam verificados os
procedimentos adotados no processo de inventário, algo que não era desejado,
principalmente se envolvesse o favorecimento de alguma autoridade.
[...] a notícia dada sobre o incidente occorrido entre o coronel
Palmyro Paes de Barros e Fuão Galdino. O que podemos



Segundo o jornal O Matto-Grosso, consta entre os credores José Galdino, M. Cypriano
Guimarães, D. Anna Gomes e D. Anna Galvão Barros. Cabe ressaltar, que Anna Galvão de Barros
foi esposa de João Paes de Barros que faleceu em 1905. Anna assumiu a direção dos negócios com
seus filhos (Palmiro, Arlindo e Joaquim).

Em 1912, José Galdino era dono de uma chalana em Corumbá, mas anos depois possuía um
terreno edificado em Cuiabá. Mesas de Rendas de Corumbá. Jornal Correio do Estado,
Corumbá, ano 03, n. 222, p. 07, 22 fev. 1912. Recebedoria Municipal. Jornal O Matto-Grosso,
Cuiabá, ano 30, n. 1518, p. 04, 27 out. 1918.

O jornal faz questão de citar os credores da dívida, pois constava na relação José Galdino, irmão
de Feliciano Galdino, ao tornar pública a informação, o jornal sugere o interesse particular de
Feliciano Galdino na resolução do caso.
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garantir, sem medo de ser desmentidos, é que aquelleillustre
cavalheiro, depois de aturar evangelicamente a xaropada
atrevida de Feliciano, que foi abusando até exceder
grosseiramente, pegou-o pelo braço e, delicadamente mas com
firmeza, convidou-o a saltar......para o olho da rua.
Lá se pilhando, desalterou-se o truculento escriba, vociferando
bravatas e insultos.[...]575

Foi inevitável o encontro de Feliciano e Palmiro pelas ruas de Cuiabá,
e um acerto de contas com pequenas doses de truculência era aguardado pela
sociedade cuiabana. Afinal, a capital possuía poucos espaços de convívio e muitas
possibilidades de encontro, cedo ou tarde, os dois atores, o professor e o coronel
trocariam farpas e acusações.
O jornal O Matto-Grosso construiu a imagem de Feliciano, como um
homem provocador e inconsequente, capaz de causar tumulto e desconforto,
enquanto Palmiro é representado como um cavalheiro, que apenas provocado se
vê obrigado a tomar uma atitude mais ríspida para frear os insultos sofridos. Se os
atores que compõem esta trama são realmente como são representados pelo jornal
O Matto-Grosso, logo elucidaremos, com o subsídio das fontes históricas que
serão citadas ao longo da tese.
Provavelmente, um professor possa pouco perante o poder de um
coronel, mas talvez, quando este professor é um líder sindical, possa estremecer,
mesmo que, brevemente o sistema opressor que governa à região.
A tese não pretende criar um cenário maniqueísta sobre a questão, mas
sim, analisar essas duas figuras interessantes que permeiam o cenário político, no
caso o professor e o coronel.
Não seria a primeira, nem a última vez que seus caminhos iriam se
cruzar nos artigos de jornais. Nem seria a única atuação da União dos Operários
em Cuiabá, pois nos anos de 1921 e 1922, Feliciano Galdino denunciaria na
imprensa local a violência cometida contra as comunidades negras rurais de Santo
Antônio do Rio Abaixo e Livramento.
As comunidades negras rurais de Santo Antônio do Rio Abaixo




Imbecil ou louco?Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 30, n. 1589, p. 01-02, 20 jul. 1919.
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Na sociedade brasileira, o discurso hegemônico desqualificava os
trabalhadores rurais, associando suas ações ao atraso, concentrando o preconceito
ao homem negro e/ou mestiço, com a tese de que seriam despreparados para terem
autonomia, tampouco propriedade, estando fadados à indolência. O discurso
propagado pela oligarquia tem o propósito de atender os interesses do
coronelismo que carecia de mão de obra.
No século XIX, o discurso oficial associava o homem pobre à
turbulência, seja no espaço urbano ou rural, e não foi diferente no século XX,
apenas mudou-se a nomenclatura, de turbulento o homem pobre tornou-se
indolente. O coronelismo tratava como natural dispor da mão de obra negra e/ou
mestiça quando e como quisessem, sob o pretexto de que contribuíam com a
nação ao retirarem das ruas e das estradas as pessoas pobres que perambulavam
sem rumo no Pós-Abolição576.
Sob a égide da consolidação de uma nação próspera, a oligarquia
direcionaria uma massa supostamente desocupada e também promoveria o
ordenamento social. No processo de ordenamento dos corpos, não são
mencionados os meios empregados pelo coronelismo para se alcançar os
objetivos. Em Mato Grosso, a violência foi um mecanismo naturalizado por
muitos usineiros e pelas autoridades competentes que se calaram quanto às
práticas de aprisionamento ilegal e à imposição do trabalho forçado nas usinas.
Normalmente, para as autoridades locais não cabia qualquer
julgamento sobre o emprego da violência por parte do coronelismo, como também
havia uma cumplicidade em tratar como natural a permanência de práticas
coercitivas tão conhecidas da sociedade republicana.
Em 1921, o diretor da UOM publicou no jornal católico os abusos dos
usineiros localizados em Santo Antônio do Rio Abaixo que investiram contra
comunidades negras abruptamente.
Acha-se alarmada a população da nossa Capital com as noticias
que estão chegando de Rio Abaixo onde campeiam o
despostismo e a tyrannia.[.]Eis os graves factos.[.] Na noite de



O Código de Posturas de 1893 estabelecia no artigo 126 sobre a situação dos vagabundos.
Embora o artigo trate da exigência de se apresentar a autoridade policial competente e assinar um
termo de ciência de sua condição irregular. O que o código não esclarecia é que muitos poderiam
ser presos e encaminhados às usinas situadas em Santo Antônio do Rio Abaixo, sob o pretexto de
serem absorvidos em postos de trabalho.
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24 do corrente, à meia noite, foi a pacata e laboriosa povoação
de Furado cercada repentinamente por uma força paisana de
mais de cem homens armados vindos de Santo Antônio e Usina
da Conceição que encontrando toda a população dormindo pozse logo a forçar, as portas das casas ou obrigando os moradores
a abril-as, tendo sido um por um amarrados fortemente com
grossas cordas. [.] Nenhuma resistencia tendo sido encontrada,
destacou-se uma parte da força que desceu para continuar o
mesmo serviço mais para baixo da povoação.[...] Nenhuma
razão pode justificar essas scenas de verdadeira selvageria que
passam impunemente, a pouco mais de 8 leguas da Capital,
sinão o futil pretexto de constituir aquelle importante povoado a
6ª Filial da União dos Operarios de Matto-Grosso, a associação
ordeira composta só de trabalhadores pacificos, que só age
dentro da lei, mas que não quer sugeitar-se as injunções dos
partidos.[...] E´ lamentavel; não sabemos onde vamos parar com
a marcha de acontecimentos dessa ordem.[.] Quem semea
ventos colhe tempestades. E isso que precisam ver os
escravocratas.577

A narrativa adotada por Feliciano Galdino visa traduzir um possível
temor provocado na sociedade cuiabana ao saber sobre as ocorrências praticadas
nas imediações de Santo Antônio do Rio Abaixo.578 No artigo, o banditismo579
praticado pelos usineiros é enfatizado, sendo revelado o despotismo e a tirania
empregada na ação e a violência contra pessoas desprotegidas que não tiveram
condições de reação diante das investidas ocorridas no meio da noite.580
O artigo segue relatando que o bando invadira a comunidade de
Furado e continuou seus desmandos nas comunidades vizinhas581, prendendo e
amarrando os homens que foram raptados sem resistência à mercê das mais
diversas barbáries.




Gravíssimos successos em Rio Abaixo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 11, n. 516, p. 02, 01 maio
1921.

A invasão ocorreu no governo de D. Francisco de Aquino Correa que enfrentava duros golpes
políticos em sua gestão, principalmente, da oligarquia rural.

Em sua obra, Hobsbawm analisa que a história do poder exerce a capacidade de controlar
pessoas e recursos por meio da coerção. HOBSBAWM, Eric. Bandidos. 5ª ed., São Paulo: Paz e
Terra, 2015, p. 25.

Embora o Código de Posturas de 1893 permitisse apenas aos tropeiros, carreiros, lenheiros, aos
profissionais mecânicos (em seu lugar de trabalho), caçadores e militares andarem armados. As
pessoas que o fizessem sem licença pagavam apenas uma multa de $ 20$000 réis, sem previsão de
prisão ao contraventor. A postura não inibia a contravenção daqueles que pretendiam agir com
violência na região.
 
O bando armado se dirigiu para Campo Fóra, Tatú, Barreiro, Branco, Carandazinho, Lagoinha
comandados pelos coronéis Palmiro Paes e Josino Viegas.
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O jornal católico relata que o bando armado permaneceu na povoação
castigando os prisioneiros e impedindo o retorno dos que conseguiram fugir em
direção ao mato, como também, impediam que as pessoas feridas saíssem da
localidade à procura de auxílio médico. O artigo destaca que as comunidades
foram saqueadas, as plantações destruídas, os animais roubados e as pessoas
aprisionadas foram levadas para as usinas Conceição582 e São Miguel583.
Ao analisar o universo rural existente, Feliciano Galdino tem o
cuidado de tecer uma crítica quanto às motivações das investidas praticadas pelos
bandos armados, verificando que algumas conquistas das comunidades rurais
incomodavam seus vizinhos.
O primeiro: o fato de haver pequenos produtores e trabalhadores rurais
que viviam em comunidade, constituindo uma valiosa unidade coletiva no
cotidiano rural, fortalecendo os laços de amizade e alianças. Tais elementos
constituíam uma identidade que subsidiava a memória coletiva capaz de fortalecer
o grupo quanto às dificuldades e aos futuros enfrentamentos, consolidando a
produção e a permanência na terra.
O segundo: o fato da povoação ser composta por pessoas negras e
mestiças, vivendo e produzindo de forma pacífica. A existência da comunidade
rural, por si só, desmontava o discurso ideológico difundido pelo coronelismo de
que os filhos do 13 de Maio não teriam condições para produzirem e gerirem uma
propriedade. Além de, ao consolidar-se como uma ocupação tradicional durante
anos e/ou décadas na localidade, atrapalhar uma futura especulação imobiliária
aos que estivessem interessados nas terras ocupadas na região.
O terceiro: o fato da povoação de Furado sediar a 6ª filial da UOM. A
filiação de trabalhadores rurais na associação incomodou os usineiros de Santo
Antônio do Rio Abaixo. Ainda mais sendo um sindicato próximo ao coração da
produção açucareira e dos detentores do poder da região, e por ser uma associação
dirigida por Feliciano Galdino, velho conhecido do coronelismo, autor de artigos
em que expunham as relações de trabalho nas usinas, e somado a este fator, pelo


 

Em 1920, a usina Conceição cuja antiga proprietária era Anna Galvão de Barros foi adquirida
por João Celestino Correia Cardoso e Josino Viegas de Oliveira Pais,.
 
A usina São Miguel pertencia a Eduardo Soares de Carvalho, sogro de Palmiro Paes de Barros.
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fato de o professor conseguir agregar os trabalhadores em torno das causas
operárias.
A associação operária conseguia promover um elo entre o campo e a
cidade ao difundir no ambiente rural as ideias advindas dos grandes centros,
presentes na sociedade republicana584. Tinha o intuito de inserir os trabalhadores
nas discussões presentes no mundo letrado, conscientizando sobre seus direitos e
sobre o funcionamento da estrutura social da qual faziam parte.
Os trabalhadores rurais entendiam o sistema de poder do qual faziam
parte, mas precisavam do saber intelectualizado para legitimar suas ideias e suas
reivindicações por melhorias e reconhecimento de seus direitos585 em
contraposição às pretensões da oligarquia que resistia ao avanço de uma sociedade
inclusiva que possibilitasse uma flexibilização das estruturas sociais, em que o
trabalhador vislumbrasse uma realidade diversa das práticas do passado. A
possibilidade de ruptura foi combatida, utilizando em muitos casos, não só a
coerção física como também a utilização do poder político para empreender uma
resistência ao novo modelo de sociedade que tentava redefinir os territórios e
incluir a população negra do processo de cidadania. Para a oligarquia, a todo
custo, a cidadania negra deveria ser impedida.
Feliciano redigiu os artigos nos quais detalhava as investidas contra as
famílias que foram acometidas no meio da noite, por bandos armados, sendo
aterrorizadas e aprisionadas sem direito à defesa. O jornal católico foi a única voz
ouvida em Cuiabá em prol das comunidades rurais, publicando dois artigos sobre
o caso.
A violência não foi mencionada pelo Círculo dos Operários da União,
nem por outros jornais locais, sendo relegada à invisibilidade, aliás, uma prática
muito utilizada no período republicano. O episódio demonstrou o quanto
Feliciano Galdino estava só em seus propósitos de justiça ao denunciar os abusos


 

As fontes pesquisadas não detalham as ideias operárias dos grandes centros que circularam e
foram defendidas pela UOM.
 
O intelectual não é visto, nem tratado como um salvador pelos trabalhadores, mas sim, alguém
capaz de articular as estratégias existentes no universo letrado que possibilitem a luta contra a
opressão empregada pelo poder hegemônico.



216

cometidos em 1921. O apoio que recebeu foi o de publicar no jornal A Cruz o
acontecido, não sendo censurado ao noticiar sobre o ocorrido.586
Se em 1919, a associação operária ocupou a praça da Capital
reivindicando ações do Presidente do Estado em relação às práticas abusivas das
autoridades locais de Santo Antônio do Rio Abaixo, em referência aos
acontecimentos de 1921, não foram encontrados nos documentos oficiais registros
de ato público que reivindicasse ações do governo quanto à invasão das
comunidades rurais. O máximo que Feliciano Galdino conseguiu foi publicar no
jornal local sobre o ocorrido.
Mesmo sendo do grupo político que apoiava o governo, o resultado foi
diferente do episódio ocorrido em 1919, quando a União dos Operários conseguiu
o apoio do Presidente do Estado e a promessa de resolução do caso.
Justamente em 1921, ocorriam as tratativas para a nova eleição para
Presidente do Estado587 e a definição dos nomes que concorreriam ao pleito dos
cargos eletivos nas esferas federal e estadual. Um momento político delicado, em
que os acordos foram amarrados pelos partidos em prol de um nome de coesão
para apaziguar os ânimos alterados no final da gestão de Dom Aquino Corrêa.
Provavelmente, a situação política pela qual passava Mato Grosso
influenciou no silenciamento do governo do estado, que evitou qualquer
manifestação pública sobre a questão. Embora fosse grave a denúncia quanto às
investidas dos usineiros, o momento político não permitia cobranças e trocas de
acusações entre a associação e as lideranças locais, pois o que estava em jogo era
a escolha do novo Presidente do Estado para a gestão de 1922.
Da maneira mais dura, Feliciano Galdino entendeu o que significava
estar do lado do governo, apoiando-o sem enfraquecê-lo, e creio que foi o motivo
que o fez cessar, momentaneamente, as denúncias contra os algozes das
comunidades rurais, e também qualquer possibilidade de ingressar com um
processo judicial.

 

Cabe salientar que no levantamento documental realizado não foi possível encontrar a notícia da
invasão em outros jornais locais, pois muitos números de periódicos estavam deteriorados ou não
foram catalogados, simplesmente porque não existiam mais. Não encontrei na documentação
oficial da Secretaria de Polícia registro de queixas contra seus agressores, nem menção de alguma
de ação impetrada pela União dos Operários de Matto-Grosso contra os usineiros envolvidos.
 
Em 1922 foi eleito para Presidente do Estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa.
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Embora escreva no artigo, que a União dos Operários "não quer
sugeitar-se as injunções dos partidos", não foi desta forma que agiu. Feliciano
Galdino precisou ceder em nome do governo do qual fazia parte. Silenciar para
conciliar foi a palavra de ordem, mas, mesmo assim, por esses motivos, não cabia
uma investigação aprofundada sobre o ocorrido, por parte das autoridades
competentes?
Apenas nas edições de 1922, o jornal A Cruz publicou novamente
mais detalhes sobre a invasão ocorrida nas comunidades negras rurais de Santo
Antônio do Rio Abaixo.588 O artigo relatou que a povoação de Furado foi sitiada e
invadida em abril de 1921, e o fato de existir uma agremiação constituída
incomodava a oligarquia, principalmente porque os associados se recusavam a se
desfiliarem e fecharem a associação. Feliciano Galdino relata que durante 5 dias
devastaram as roças e as plantações deixando as pessoas que escaparam com
fome, e além disso roubaram o cofre da associação589.
Na ocasião houve também o assassinato do carpinteiro Antônio
Simplício por capangas da usina São Miguel. Todas as pessoas de Furado
(homens, mulheres e crianças) foram amarradas e espancadas, havendo "a
indicação de caso de defloramento590". O artigo segue relatando que parte dos
prisioneiros foi distribuída nas usinas e os demais foram presos na cadeia pública
de Santo Antônio do Rio Abaixo, sendo obrigados a pagarem uma contribuição
de guerra no valor de $ 70$000 réis cada um591.
Se todos os fatos relatados por Feliciano Galdino aconteceram como
foram detalhados, a solução encontrada pelo governo foi a libertação dos



BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 591, p. 01-2, 01 out. 1922.

A existência de um cofre é indício de filiação e organização dos trabalhadores rurais na
localidade.

Não encontrei no Arquivo do Estado de Mato Grosso processo de defloramento referente ao
caso.
 
Não encontrei nas fontes oficiais indícios da prisão e pagamento de fiança. Um questionamento
importante a ser feito é sobre as condições de pagamento, pois para o trabalhador rural o valor
cobrado era muito elevado, normalmente um trabalhador/camarada da usina recebia entre $
100$000 reis à $ 120$000 reis por ano. O valor de $ 120$000 reis/ano equivalia ao pagamento de
uma passagem de embarcação para navegar pelo rio Cuiabá na época. O valor fixado na fiança era
impagável, pois um trabalhador rural não detinha recursos para quitar a fiança estabelecida pelas
autoridades. É preciso salientar que durante a invasão, os bens foram confiscados ou foram
destruídos não sobrando insumos para serem negociados ou transformados em recursos
financeiros.
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associados da União dos Operários, de forma rápida procurando evitar maiores
desgastes políticos e o perdão dessa contribuição que para um homem pobre seria
impagável.
Na década de 20, com a presença de uma associação no ambiente
rural, o homem do campo vivenciou um processo de conscientização política, no
qual entendia o seu papel na sociedade republicana e os caminhos possíveis para
consolidá-lo como cidadão no campo social e,quiçá, no político. Caminhos estes
que, certamente, divergiam dos interesses da oligarquia.
O terror implementado visava enfraquecer a luta por justiça.
Provavelmente as comunidades negras rurais temeram pela vida dos familiares
aprisionados, caso reivindicassem das autoridades locais medidas legais sobre a
invasão.592 Mas, os relatos mais graves seriam registrados em 1922 quando a
comunidade negra rural593 de Livramento também foi invadida por usineiros de
Santo Antônio do Rio Abaixo.
"Os graves sucessos em Livramento"
Em 1922, sob o título "Os graves successos em Livramento", o jornal
A Cruz noticia os acontecimentos ocorridos na comunidade negra rural de
Livramento.
[...] Desde Janeiro do corrente, os associados da União, em
Mata Cavallos, Livramento, vêm sendo opprimidos com
repetidas intimações da parte do Sr. delegado de polícia
daquelle Municipio, intimações essas com o fim de ser
dissolvida, naquelle logar, a referida associação e que em caso
contrario seria dissolvida a viva força.[...]594

 

O meio mais fácil seria eliminar a prova viva que poderia comprovar o ato de selvageria, pois
com o rapto o usineiro conseguia que as pessoas não existissem nas usinas, eram fantasmas
expropriados da força de trabalho e da própria existência. Essas pessoas poderiam desaparecer
quando fosse necessário. Outro meio empregado pelos usineiros era o envio das pessoas para
outras usinas, desta forma, se a autoridade local fosse acionada e se dirigisse ao local para
averiguar a existência de trabalhadores irregulares na propriedade, não encontraria ninguém. O
tráfico de pessoas era uma prática usual no período.
 
Para o entendimento do termo "comunidade negra rural", ver: MOURA, Antônio Eustáquio de.
Quilombo Mata Cavalo, a fênix negra mato-grossense: etnicidade pela terra no Estado de Mato
Grosso. TD, Campinas:Unicamp/IFCS, 2009.
 
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 583, p. 01-2, 06 ago. 1922. De acordo com Feliciano, o artigo redigido é avalizado pelos
relatos da comunidade rural negra de Mata Cavalo.
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Novamente, Feliciano Galdino publica sobre a perseguição sofrida por
filiados da União dos Operários, desta vez, em Livramento. Segundo os relatos da
comunidade negra entrevistada por Feliciano Galdino, desde janeiro de 1922, os
associados da UOM foram intimados pelo delegado de polícia de Livramento,
Antônio Estevão de Figueiredo, para fecharem a associação que possuía entre os
filiados, membros da comunidade negra rural de Mata Cavalo595.
As ameaças iniciaram em 1921, ano em que ocorreram as investidas
contra as comunidades negras rurais de Santo Antônio do Rio Abaixo.
Diariamente, o delegado ameaçava de prisão os trabalhadores rurais que passavam
por Livramento, alardeando em viva voz o apoio dos usineiros de Estiva,
Sant'Anna de Baixo e Motum. Nas ameaças, o delegado relatava que os
trabalhadores seriam distribuídos entre os usineiros, sendo desprovidos de vontade
e direitos, e contava com a anuência de autoridades locais.
Nos artigos, Feliciano Galdino tratou as invasões como uma questão
política, elegendo como mote das ações coercitivas, o incômodo quanto à

 

Com base nos artigos escritos do professor Feliciano Galdino de Barros, analiso as investidas
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comunidade negra rural de Mata-Cavalo-MT. TD, São Paulo:PUC-SP, 2008. MOURA, Antônio
Eustáquio de. Quilombo Mata Cavalo, a fênix negra mato-grossense: etnicidade pela terra no
Estado de Mato Grosso. TD, Campinas:Unicamp/IFCS, 2009. BARCELOS, Silvânio Paulo de.
Comunidade Negra Rural da Mutuca: conflito de memórias e a disputa pela “terra dos ancestrais”–
1883/2015. TD, Cuiabá:UFMT/IGHD, 2017. LIMA, Criseida Rowena Zambotto de. Aspectos
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conflito e os caminhos da identidade negra. TM, Cuiabá:UFMT/ICHS, 2011. SANTANA,
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existência de uma associação operária. Ao levar a discussão para o campo
político, Feliciano apostou em uma maior visibilidade das invasões nos debates
coletivos pelas ruas e praças da cidade, que naturalmente ocorreriam no espaço
urbano em Cuiabá.
A estratégia era mudar o ponto de referência, o enfoque, pois assim,
mudava-se também a forma de abordar e tratar a questão. Um ato de retaliação a
filiados de uma organização sindical é visto de forma diferente, de uma invasão
orquestrada a comunidades negras rurais para dispor de mão de obra para as
usinas. A violência é entendida como um ataque às premissas de uma sociedade
moderna, em que a busca pelo bem-estar e a consolidação da participação popular
são pilares defendidos no mundo letrado596. Feliciano Galdino evitou tratar as
invasões como uma questão racial, talvez por entender como ninguém, como a
sociedade mato-grossense reagiria diante de tal alegação.
Santana analisa que
Ocorre ainda, por diferentes caminhos, a construção do mito do
camponês abstrato, apolítico, apático, submisso e incapaz de
constituir-se como sujeito ativo de sua própria condição social.
O trabalhador rural é transformado em objeto de carências a
serem suprimidas por intermédio de ações institucionais ou
pessoais, como que a tentar "salvá-lo" do embrutecimento
absoluto.597

Feliciano Galdino constrói uma imagem politizada do trabalhador
negro, bem diferente da que é veiculada na sociedade mato-grossense. O
trabalhador rural, ao ser visto como operário, adquire um novo status, alinhado ao
modelo de sociedade moderna, projetando-se como um trabalhador produtivo e
atento aos desafios impressos nos discursos oficiais, contrapondo a representação
disseminada no espaço urbano, que o associa ao estigma de indolência e do atraso.
O artigo visa desconstruir um imaginário que representava as
comunidades negras rurais como um território à parte, de certa forma estagnada
no tempo, incapaz de acompanhar as mudanças que a nação almejava. Uma

 

Feliciano, ao retratar o ato como político, desafia a elite intelectual a visibilizar as invasões
como um ataque as instituições modernas e, consequentemente, uma afronta aos ideais
republicanos tão apregoados nos discursos oficiais.
 
SANTANA, Charles d'Almeida. Trabalhadores rurais no Recôncavo baiano: memórias e
linguagens. Projeto história: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História e do
Departamento de História. São Paulo, n. 16, p. 193-194, fev. 1998.
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imagem muito diferente e distante da realidade das pessoas que viviam no
ambiente rural, mas que estavam inteiradas quanto aos acontecimentos que
permeavam o ambiente urbano. Afinal, as comunidades negras lutavam por
melhores condições de vida, antes da constituição da UOM.
Diante das ameaças de uma autoridade de Livramento, os associados
preferiram ignorar sem questioná-lo. O silêncio foi a forma de resistência
empregada na ocasião, mas a atitude não conseguiu apaziguar as intenções do
delegado.
[...]Preciso é que se note que são esses associados residentes em
Mata Cavallos homens reconhecidamente honestos e
trabalhadores, estando a sua lavoura em estado de plena
florescência, principalmente de um anno a esta parte porque,
moradores esparsos uns dos outros, approximaram-se agora as
suas palhoças, formando um pequeno povoado no logar. [...]
Tendo agora aberto uma grande roçada em commum, vivem em
muxirum perpetuo, de modo que, cada dia, todos trabalham
para cada um, sendo a parte que toca para cada um delles uma
roçada de mais de alqueire de planta! Realizando assim os
briosos caboclos de Mata-Cavallos o ideal da União que é o
congraçamento da classe proletária para o trabalho livre.[...]598

A narrativa adotada no artigo detalhou um trabalhador negro
produtivo que diante das dificuldades naturais e técnicas conseguiu se adaptar e
superar os entraves cotidianos típicos de seu tempo com sabedoria e superação
coletiva.
Em 1921, a comunidade negra rural de Mata Cavalo mudara sua
organização interna formando um pequeno povoado. Os trabalhadores abriram um
grande roçado onde trabalhavam em muxirum. Uma forma de organização que
possibilitou o crescimento da produção "– sendo a parte que toca para cada um
delles uma roçada de mais de alqueire599 de planta!"
Ao detalhar a quantidade de terra que cabia a cada membro na
comunidade rural, Feliciano Galdino fornece elementos que dissociam o
trabalhador negro da "indolência" e comprovam que graça à sua presença o
espaço tornava-se produtivo. Outro elemento foi a adoção de uma produção
pautada no trabalho coletivo como alternativa de sobrevivência. Segundo a obra
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Um alqueire equivale a 2,42 hectares. 1 hectare equivale a 10.000 m2.



222

"O direito às avessas", um "adulto conseguia cultivar pouco mais de um hectare
anualmente,"600 no caso de Mata Cavalo, o hectare produzido tenderia a ser maior,
demonstrando uma habilidade e aptidão ao trabalho que era negada no discurso
dominante. A capacidade de produção por hectare trabalhado, quando executado
em coletividade ampliava a área de produção, tornando o cultivo mais rentável ao
homem do campo.
A referência da produtividade na comunidade negra rural fortalece a
importância da mudança na condição social no país, passo relevante, que colabora
para demonstrar o quanto a população negra estava preparada para se tornar
detentora do meio de produção, gerindo a propriedade e garantindo a
sobrevivência da família e da comunidade. Um modelo de produção negra que
servia de exemplo para as comunidades vizinhas, e que negava o discurso
preconceituoso difundido na sociedade mato-grossense.
A constituição de Mata Cavalo difere de outras terras ocupadas por
comunidades negras em Mato Grosso,
[...] Por fim, havia as terras de preto, que eram as parcelas de
terras (muitas das quais indivisas) doadas em testamento para
ex-escravos e suas famílias antes da abolição – no período da
emancipação eles mantinham tais direitos-, o que gerou
conflitos com os descendentes de fazendeiros e as fronteiras
econômicas abertas em determinadas regiões.[...]601

Gomes tece considerações sobre os fazendeiros que em seus
testamentos libertaram os trabalhadores negros e doaram as terras para que estes
vivessem em comunidade. Desde o Império, a comunidade negra de Mata Cavalo
vivia em liberdade, sobrevivendo de sua produção, um fator que incomodou os
fazendeiros que moravam na região.
Diante dessas conquistas, a tranquilidade em Mata Cavalo não durou
muito tempo. Decorridos alguns meses, o delegado considerou a permanência da
associação uma afronta a sua autoridade, e a resistência as suas ordens, uma forma
de rebelião, por fim, solicitou o auxílio das forças policiais as autoridades locais



CHRISTILLINO, Cristiano Luís. Sendo senhor: eu grilo. A desconstrução das cadeias
sucessórias. In. O Direito às Avessas: por uma história social da propriedade. (Orgs.) MOTTA,
Márcia & SECRETO, María Verónica. Guarapuava: UNICENTRO, Niterói: ED.UFF, 2011, p.
196.
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de Cuiabá, para enfim, impor suas pretensões à comunidade negra rural de
Livramento.
Em 23 de julho, uma força armada foi deslocada de Cuiabá em
direção a Livramento, em atendimento à solicitação do delegado de polícia que
alegava necessitar de reforço policial. O destacamento composto por 10 policiais
foi acompanhado pelo Comandante da Força policial, com a intenção de verificar
a veracidade dos fatos. Mas depois de alguns dias de incursões, concluiu-se que
não havia indícios para que a comunidade negra rural estivesse envolvida em uma
possível rebelião armada.
[...] Chegado no dia seguinte o commandante daquella força e
sabendo delles que alli fora não para fazer daquelles homens
escravos mas unicamente para syndicar dos factos denunciados
pelo delegado local e conduzir a esta Capital quaesquer
culpados que acaso por lá houvessem, imaginae o
desapontamento que devia ter lavrado naquella gente para quem
até hoje é letra morta a gloriosa lei de 13 de Maio! [...] A
missão dos briosos e disciplinados soldados da nossa força
pública é muito mais alta e mais nobre do que pensam os srs.
Escravizadores. Em todas as circunstancias saberão elles
cumprir seu dever dentro da justiça e da lei, na defesa da ordem
publica sempre ameaçada pelos escravagistas da época, saberão
ainda defender, em vez de opprimir os seus irmãos, victimas
constantes desses satrapélhos industriaes, que entendem
continuar a, fazer deste rincão da pátria abençoada um pedaço
do mundo africano![...]602.

Diante dos fatos averiguados, a tropa retornou à Capital, contrariando
os interesses dos usineiros. Feliciano Galdino ao narrar: "imaginae o
desapontamento que devia ter lavrado naquella gente para quem até hoje é letra
morta a gloriosa lei de 13 de Maio!", questiona de forma incisiva o discurso da
modernidade presente nas mensagens dos Presidentes de Estado e das demais
autoridades locais que almejavam o progresso, mas, na prática, respaldavam um
modelo de exclusão em que a população negra era tratada como inadequada para
protagonizar o acesso à liberdade e a justiça social.
O artigo faz menção à aprovação da Lei Imperial de 1888, em meio a
um país que buscava construir um novo modelo de sociedade, pautado em padrões
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europeus

que

referendavam

as

teorias

eugenistas603,

vislumbrando

o

embranquecimento da nação, sendo que na sociedade republicana, esse processo
foi almejado e tratado como uma das bases necessárias para se obter o
desenvolvimento. O país precisava consolidar a predominância do trabalho livre,
mas o objetivo só seria possível, se o governo promovesse as modificações sociais
e políticas necessárias para assegurar os novos tempos, em que a cidadania negra
fosse incluída.
Para a nação, Mato Grosso era visto como um local longínquo, "o
sertão"604, apegado às práticas violentas do passado. Nesse universo rural,
trabalhadores e pequenos produtores rurais eram marginalizados e viviam uma
realidade diferenciada, sendo-lhes negada a inserção no projeto político pensado
para a nação brasileira.
Como analisa Schwarcz, em 1920, o país era majoritariamente agrário
e continuou assim até 1930. Apenas 30% da produção eram voltados ao setor
industrial e de serviços.605 As aspirações de uma nova realidade não eram
desejadas pela elite agrária, tanto que perpetuavam mecanismos coercitivos para a
permanência do trabalho forçado e utilizavam estratégias de dominação instituídas
ao longo dos anos nas propriedades rurais. Para o coronelismo, o atraso era bemvindo, desde que fosse sinônimo de perpetuação do poder econômico.
Em junho de 1922, no ofício emitido pelo Tesouro do Estado consta
uma ordem de pagamento, de caráter urgentíssimo direcionada ao Delegado de
Polícia de Livramento, Albano Antunes de Oliveira no valor de $ 90$000 réis,
para pagamento de custas de despesas.606 A solicitação contou com a anuência do
Chefe de polícia, Olegário Moreira de Barros, alegando tratar-se de providências
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urgentes e necessárias. O documento demonstra a ciência e anuência quanto às
pretensões do Delegado de polícia.607
Durante os meses nebulosos, em que houve as investidas, os
documentos oficiais demonstraram uma movimentação envolvendo as autoridades
policiais e o governo do Estado.
O jornal católico menciona que, sob a orientação de Antônio Estevão,
os usineiros e os camaradas arregimentaram homens do município de Santo
Antônio do Rio Abaixo para praticarem suas intenções de aprisionamento da
comunidade negra.
[...] Avizados immediatamente por amigos residentes na Villa,
da povoação que estavam ameaçados em sua liberdade de
trabalho, diz-se resolveram dispor-se a defendel-a por todos os
meios ao seu alcance, notícia essa ainda não confirmada e
também que, achando-se de passagem no logar um dos amigos
de um dos já numerosos grupos unionistas do 2º districto de Rio
Abaixo, não sabemos qual seja, offereceu-se, elle a seguir
immediatamente a trazer os seus amigos a soffrerem com elles
as provações a que se achavam ameaçados. [...] fez voltar horas
depois o mesmo próprio com instrucções escriptas ao presidente
daquelle grupo recommendando-lhe abandonassem o povoado,
concentrando-se nas matas todos os associados, afastando-se
sempre á proporção que se fossem inflectindo na zona as forças
escravizadoras, evitando assim mm.[...]608

Feliciano Galdino construiu uma narrativa em que as relações de
amizade estabelecidas ao longo dos anos são referendadas, no intuito de
resguardar a sobrevivência da comunidade negra, que é avisada das intenções das
autoridades locais em invadir Mata Cavalo.
Embora o delegado mencione a anuência do Presidente do Estado,
Pedro Celestino Corrêa da Costa, não encontrei nas fontes a comprovação direta
de sua participação, mas algumas autoridades da Capital endossaram a invasão.
Tanto é assim, que na documentação fica evidente o deslocamento de uma tropa e
a liberação de recursos para a incursão em Livramento.
[...] A ordem publica teve, no Estado, na fluencia do anno findo,
pequenas perturbações assignalaveis especialmente nos

 

Chefatura de Polícia. Cuiabá-MT, 22-06-1922, APMT (Avulsos). O trâmite para o atendimento
da solicitação foi rápida; o despacho não demorou mais de 2 dias para ser aprovado pelas
autoridades.
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municipios de Livramento, Rosário Oeste, Miranda, Campo
Grande e Caceres.[...]609 Em Rosário Oeste e Livramento
igualmente
se
registraram
acontecimentos
policiaes
perturbadores da ordem publica. Presentemente, porém, acha-se
esta reinando por toda parte, tendo o meu governo tomado, com
brevidade, as providencias que lhe eram possiveis, ou se
tornaram necessarias para corrigir a anormalidade das
perturbações assignaladas.[...]610

Na Mensagem do governo de 1923, ficaram registrados os
acontecimentos em Livramento, citados como "pequenas perturbações e
anormalidade" que contou com a presença policial para corrigir e estabelecer a
ordem pública na localidade. Tais registros associados às demais fontes
documentais citadas anteriormente são indícios que Livramento teve seu cotidiano
alterado por acontecimentos alheios à sua vontade. Mas a versão dos fatos sob o
olhar da comunidade negra só é veiculada pelo jornal católico, pois as fontes
oficiais tendiam a tornar vago o que realmente acontecera às pessoas da
comunidade. Ressalto que a "mensagem do governo" transparece o olhar do
Estado sobre os fatos e as deliberações efetivadas naquele momento histórico.
Feliciano Galdino segue o artigo esclarecendo que os dirigentes da
União dos Operários instruíram os filiados a abandonarem o local de moradia e, se
refugiarem nas matas, afastando-se da comunidade enquanto os invasores
estivessem presentes. O objetivo da evacuação dos filiados seria evitar o
confronto com os usineiros e também o aprisionamento de membros da
associação. Não omitiu no artigo que o primeiro intento dos filiados foi a
resistência, sendo desencorajados pela associação:
[...] Sinistro contacto com elles para que não fosse a União
obrigada a sacrifícios fora de suas intenções naquellas paragens,
que não resistissem,que está a associação organizara para o
trabalho e não para revolução e que aguardassem confiantes o
resultado da acção pacifista do Centro e que viessem
apresentar-se perante a Justiça os intimados pela auctoridade
local, pedindo ainda fizessem dispensar com nossos
agradecimentos quaesquer grupos que lhes viessem prestar
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auxilio, que por emquanto só precisava do auxilio da
lei.[...]611[Grifo meu]

A União dos Operários612 afastou a possibilidade de uma revolta
camponesa em Livramento. A comunidade negra estava farta de a oligarquia rural
cobrar-lhes o cumprimento de um código de obrigação senhorial, que vigorou
apenas no período imperial, em tempos republicanos. Como homens livres e
pequenos produtores estavam dispostos a lutarem por sua propriedade e liberdade.
Por outro lado, a UOM procurou uma solução que atendesse aos
interesses dos envolvidos e optou por evitar um confronto direto entre a
comunidade negra rural e a oligarquia que estava disposta a perpetuar as
barbaridades típicas de uma sociedade que permanecia com uma mentalidade
atrasada. Gomes analisa que, em diferentes tempos, as investidas às comunidades
negras foram realizadas pelo país.
Na segunda metade do século XX, os quilombolas e as
comunidades negras rurais sofreram novas investidas. Setores
agrários hegemônicos que defendem formas econômicas
exclusivas de acesso à terra passaram a investir
sistematicamente contra territórios seculares[...]613.

As investidas, em Mato Grosso, visaram adquirir mão de obra e retirar
as comunidades negras das terras férteis. Nessa perspectiva, a associação evitou o
confronto como estratégia, orientando os filiados a fugirem em direção às matas,
como forma de defesa, com a intenção de ganhar tempo para enfrentar as
adversidades impostas pelas forças invasoras.
A finalidade foi acionar as instituições oficiais contra os invasores.
Um estratagema arriscado que pretendia tirar da invisibilidade as ações coercitivas
tratadas como usuais pela oligarquia e até o momento, sem um posicionamento do
poder judiciário de sua legalidade ou ilegalidade.
Creio que a UOM não buscou solucionar as invasões de forma
clandestina, ou marginal, firmando o propósito do direito de defesa contra as
barbaridades sofridas pela comunidade negra rural em Livramento. Feliciano



BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 583, p. 01-2, 06 ago. 1922.

A UOM possuía como lema - Liberdade, Ordem e Trabalho, alinhado com a premissa
positivista de Ordem e Progresso que edificou o regime republicano.

GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no
Brasil. 1ª ed., São Paulo: Claro Enigma, 2015, p. 123.
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Galdino detinha o conhecimento jurídico e sabia da importância de não se colocar
à margem do processo, procurando através da legalidade a resolução do caso, até
porque os usineiros possuíam armamentos e homens preparados para um
confronto, enquanto a comunidade negra de Mata Cavalo era voltada à agricultura
não possuindo condições bélicas para um enfrentamento. Os instrumentos de
trabalho utilizados no cotidiano da comunidade eram o facão e a enxada, poucos
possuíam uma arma de fogo614.
Era natural a apreensão da associação quanto à uma possível
resistência dos filiados ser considerada e tratada como rebelião, ou revolução,
pelas autoridades locais e pelas forças oligárquicas, que poderiam facilmente
distorcer os fatos a seu favor. Afinal, a negação dos atos de selvageria por parte da
elite rural era uma prática usual do coronelismo na sociedade republicana.
Em 26 de julho, um bando armado irrompeu Mata Cavalo pela manhã,
em busca dos varões da comunidade, no entanto, encontraram apenas as mulheres
e as crianças. Inconformados, saquearam a comunidade e aprisionaram parte das
mulheres, levando-as para local desconhecido. Alguns relatos descreviam que as
mulheres foram levadas para a usina de Motum, ou para a cadeia pública de
Livramento.
Dentre as autoridades de Livramento que participaram do ataque,
consta o tabelião local que invadiu várias habitações à procura dos homens da
comunidade. Na invasão o Delegado de polícia de Livramento apontou uma
espingarda no peito de uma mulher: "- Diga onde está seu marido, bandida diga já,
do contrário passo-lhe já a bala! É ordem que tenho do governo e do chefe de
Polícia!"615 Em outro momento, uma mulher que estava de resguardo foi retirada




O Artigo 125, do Código de Posturas de 1893, determinava que o uso de arma de fogo era
concedido, mediante licença da Câmara Municipal e apenas aos seguintes trabalhadores era
permitido seu trânsito sem a licença: aos tropeiros no exercício da profissão, aos carreiros, aos
lenheiros, aos oficiais mecânicos, aos caçadores e aos militares. A infração incorria em multa de $
20$000 reis. O Código de Posturas de 1922 regulamenta sobre outros aspectos da convivência
coletiva ficando sob a responsabilidade da polícia tratar do porte e utilização de arma de fogo. No
código de 1922, a redação de jornal passa a ser regulamentada e seu redator-chefe,
responsabilizado pelas publicações.
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ano 13, n. 584, p. 02, 13 ago. 1922.



229

da cama e sob a mira de uma espingarda foi torturada com um anjinho616, sob o
pretexto que revelasse a localização do marido que não estava presente.617
O jornal relata que os invasores saquearam as habitações e as roças de
Mata Cavalo, conforme descriminado no quadro abaixo618:
PROPRIETÁRIOS
Sr. Benedicto Gregório
Sr. Benedicto Luiz

OCORRÊNCIAS
-

retirada uma guarucha de dois canos.

-

carregaram um meio de sola e mataram uma vaca e
um capado gordos.

Sr. BenedictoVictalino

-

conduziram uma mula, com os respectivos arreios.

-

roubaram 04 alqueires de arroz, 02 alqueires de
feijão, 06 alqueires de milho, 01 pão de guaraná,

Sr. Francisco Anastácio

mataram certo número de galinhas e um porco
grande.

Sr. João Paulo
Sr. José Appollinário

-

levaram um alqueire de milho e um guampo, etc.

-

roubaram um par de esporas, um espelho e uma cuia
grande, etc.

Sr. Macário Ferreira

carregaram uma rede nova, um bule para café, uma
rédea, um chicote novo e outros objetos e fizeram
colheita do bananal de sua propriedade.

-

mataram 02 vacas domesticadas mestiças, de grande
valor, desapareceram algumas cabeças de gado, um
corte de rede, um cinturão caro, com a quantia de

Sr. Marcos Soares

$10$000 réis, na respectiva bolsa, um alqueire de
feijão, um alqueire de arroz, um couro novo, de rez
grande, um facão de cortar cana, quebraram todas as
louças e panelas, etc.
-

Sr.

Silvestre

Duarte

Marinho

roubaram um capado gordo e quatro leitoas, uma
vaca mansa de leite, quebraram um pote e uma
panela grande, carregaram uma arroba de algodão,
carregaram um alqueire e meio de feijão de planta e




Anjinho era um instrumento de tortura que esmagava os dedos até quebrar os ossos.

Os maus tratos vivenciados pela mulher causaram uma recaída, tornando o estado de saúde
grave.

O quadro foi construído com base no artigo, BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves
successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 586, p. 02, 27 ago. 1922.
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PROPRIETÁRIOS

OCORRÊNCIAS
arrancaram da roça, dez braças de mandioca.

Sr. Vicente Ferreira

-

arrebataram um colar, uma rede, uma imagem de
santo de sua devoção e diversos outros prejuízos.

Quadro nº 04 - Relação dos bens furtados e depredados em Mata Cavalo 1922

Ao analisar os bens destruídos e/ou roubados, percebe-se que o intento
era impossibilitar a sobrevivência daqueles que conseguissem escapar do
aprisionamento, deixando a comunidade negra aterrorizada e na miséria. Sem
meios para cultivarem e comercializarem seus produtos, a comunidade ficaria com
fome e dilacerada pelo rapto de seus entes queridos.
Conforme os relatos da comunidade negra, o Delegado de Polícia de
Livramento, Antonio Estevão, estava incomodado com as ações de duas pessoas –
Galdino e Silvestre:
[...]Eu vim aqui mais para provocar o ... Galdino. - Vou mandar
buscar uma metralhadora para limpar vocês aqui. - Vocês hão
de conhecer para quanto presta o Antonio Estevão. - Uma
mentira minha vale por cem verdades dos outros.
E, seguidamente, dizia aos "quebra-panellas" que se se
entregasse ou não o Silvestre que o matassem, porque elle,
delegado, estava com "carta branca" para tudo. Era a voz que
mais corria e que mais se commentava a da ordem de morte de
Silvestre Marinho Duarte, homem esse a quem muito temia o
delegado e por elle desde muito tempo odeiado, por ser,
naquelle lugar, um dos maiores óbices que se lhe apresentavam
aos planos escravagistas.[...]619

Feliciano Galdino ressalta a liderança de Silvestre na comunidade
negra rural e como sua presença incomodava as autoridades envolvidas na
invasão. De acordo com o jornal, Silvestre Marinho Duarte fazia parte da
comunidade de Mata Cavalo, era um pequeno produtor e parte de seus
pertencentes foram confiscados e/ou destruídos na invasão. Dentre os membros de
Mata Cavalo, Silvestre foi alvo da ira dos usineiros, provavelmente, por atrapalhar
as pretensões de tráfico de pessoas, e também, por encorajar a comunidade negra a
denunciar os maus tratos sofridos em Livramento. Um senso de coletividade
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política estava se formando, uma consciência negra que era considerada perigosa
pelas forças invasoras.
Mais uma vez, a intenção de aprisionar um dos líderes de Mata Cavalo
foi uma forma de desmobilizar o grupo que lutava por direitos e visibilidade na
sociedade republicana. O intuito foi desmotivar a permanência da associação em
Livramento, de desmobilizar o movimento sindical e abafar as vozes dissonantes
que pudessem denunciar as práticas abusivas.620
Feliciano Galdino relatou ter sido procurado por várias pessoas que
foram obrigadas a participarem da invasão, além de presenciarem a chegada do
bando armado advindos da usina de São Miguel. Segundo relatos, nem todos os
membros que participaram do bando armado, o fizeram por livre vontade, muitos
foram obrigados a participarem da investida sob a ameaça de terem o mesmo
destino, caso recusassem.
Durante a invasão, as mulheres foram vítimas da violência imposta
pelos usineiros, dentre os denunciados constam as barbaridades impetradas por
Gregório Rodrigues da Costa, proprietário da usina de Sant'Anna.621 As mulheres
da comunidade negra de Mata Cavalo enfrentaram o destino que era designado
aos varões. Elas foram ameaçadas, torturadas e sequestradas. As que ficaram na
comunidade sofreram ao presenciarem as perdas e saques de suas propriedades.622
Feliciano Galdino não cita o nome das mulheres, no máximo
menciona de quem são mães ou esposas. O jornalista prefere o anonimato
acreditando poupá-las da exposição popular, já que não conseguiria abrandar a
violência sofrida na invasão.
Em 16 de Setembro, outra investida foi praticada em Mata Cavalo.623
Desta vez, o delegado organizou uma força de 14 homens em Motum e atacou de
madrugada a comunidade. Nesse dia, prenderam a mãe idosa de Hermogeneo
Sarat, torturando-a com o anjinho, para que revelasse a localização do filho.
Depois, sitiaram o rancho de Hermogeneo, prendendo-o e espancando-o; depois



Busquei mais pistas sobre a trajetória de Silvestre Marinho Duarte, no entanto a invasão foi a
única referência de sua existência. O que fez depois da invasão é uma incógnita na pesquisa.

O usineiro era tio de Olegário de Barros.

BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz,Cuiabá,
ano 13, n. 587, p. 01, 03 set. 1922.
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foi amarrado e levado a Motum, sob a escolta de um soldado de polícia e
camarada do sítio, filho de Benedicto Pedroso. Durante a prisão, a esposa de
Hermogeneo tentou intervir a favor do marido, mas também foi espancada, junto a
seu filho de colo. O desenrolar da violência praticada no episódio causaria
diversas reações dos membros da comunidade.
A estratégia pensada pela UOM foi aceita pela comunidade, desta vez,
os associados buscariam seus direitos.Em vez de se calarem, resolveram
denunciar. Suas vozes brandariam por justiça e o retorno de seus familiares.
1922 - Quando a Comunidade de Mata Cavalo disse não!
Em 1922, o Centro Operário festejou o dia de São José624, data festiva
comemorada pelos representantes do operariado contando com a presença da
Igreja Católica. As comemorações iniciaram na igreja São Gonçalo com a
celebração de uma missa, e após o término do culto, os participantes se dirigiram
para a sede da sociedade operária com seus familiares.625
Na sede, a mesa foi composta pelo Presidente da União, o Sr. Jorge de
Oliveira Martins e o Diretor, Feliciano Galdino de Barros, e também pelo
representante da Sucursal Operária, o Dr. Manoel Paes, que em sua oratória fez
considerações quanto à importância da União dos Operários Mato-grossenses em
uma sociedade constituída pelos mais diversos segmentos sociais e unidos para
lutarem por justiça e melhores condições de trabalho. No discurso, Manoel Paes
relata que a UOM vivenciava uma crise financeira, gerando a desativação do
jornal A União, mas contava com numerosos filiados que ingressaram na
associação nos 3 anos de sua existência em Mato Grosso. Prosseguiu a oratória
relatando que a luta operária estabelecida pelos associados primava pela garantia
do trabalho livre que avançou, mas, muito estava por fazer no combate à pobreza
do trabalhador, à violência e ao menosprezo dos mais fortes sobre os mais
humildes.




Em 19 de março é comemorado o dia de São José, santo protetor dos trabalhadores e da família.

Centro Operario. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 12, n. 564, p. 01, 28 mar. 1922.
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Nesse ano de festejos, a União dos Operários passaria por uma prova
de fogo ao enfrentar e denunciar os usineiros de Santo Antônio do Rio Abaixo que
estavam aterrorizando os associados que moravam em Livramento, invadindo as
propriedades rurais, incendiando e destruindo as casas e a produção.626
De acordo, com os artigos escritos por Feliciano, na ocasião das
investidas, a União dos Operários orientou os associados a se apresentarem ao
Chefe de polícia da Capital, Olegário Moreira de Barros que inicialmente havia
aceitado receber e registrar as denúncias dos envolvidos na invasão, mas
secretamente ordenou que os soldados ficassem na entrada da cidade para que
prendessem qualquer pessoa de Mata Cavalo, e assim, impedi-los de
testemunharem.
Os membros da UOM, ao perceberem a intenção do Chefe de polícia,
decidiram pela estratégia de espalhar boatos pelas ruas de Cuiabá, no intuito de
desorientar as autoridades policiais quanto à real posição dos associados. Os
boatos informavam que os membros de Mata Cavalo estavam em determinado
lugar, ou rua, fazendo com que os soldados se deslocassem de um lugar para outro
na Capital, dispersando-os.
A vigilância empreendida pelos policiais não impediu que parte dos
integrantes de Mata Cavalo comparecesse para testemunhar na Chefatura de
polícia,
[...] onde foram recebidos com descomposturas pelo snr.
Olegário e seu inconfundivel acolytosnr. Albano que quasi nada
deixaram falar, humilhando-os, vexando-os.
A um por um dos que interrogavam interrompiam ambos:- Psiu!
Está mentindo! Está mentindo!" etc, etc. - É mentira que aquelle
delegado queria mandar vocês para as usinas! Vocês todos estão
mentindo![...]627

Segundo o relato do jornal, no depoimento as pessoas foram
ameaçadas e desqualificadas, sendo os seus testemunhos desconsiderados. De
vítimas foram tratadas como réus, como se tivessem algum interesse obscuro ao



Os dirigentes da União Operária denunciaram as atrocidades praticadas na comunidade de Mata
Cavalo na Capital, principalmente quando perceberem que não havia interesse na apuração dos
fatos e na judicialização dos responsáveis pelos atos de barbaridade praticados às famílias de
Livramento pelo Delegado de polícia de Livramento.
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prestarem os detalhes sobre as investidas sofridas. De qualquer modo, tais fatos
remetem a alguns questionamentos inevitáveis. Se realmente o que foi relatado
nos artigos era uma farsa, o que levaria Feliciano Galdino a publicar os relatos no
jornal e denunciar as ações de Olegário de Barros, filiado da Sucursal Operária? O
que levaria o jornal católico A Cruz permitir a publicação de 8 artigos sobre o
caso, sendo que a Igreja Católica, na pessoa de D. Aquino Corrêa endossou o
governo do grupo político em questão? O que ganhariam com a divulgação dos
fatos?
No artigo consta que o inquérito foi pautado no depoimento de
Manoel, apelidado de "Manoel Mentira", que em seu testemunho fez acusações
aos unionistas628. Segundo os relatos, a intimidação aos associados foi praticada
pelo Chefe de polícia para impedir que os depoimentos revelassem mais detalhes
sobre a invasão e sobre os mandantes.
Conforme relatado no artigo, durante os depoimentos, Olegário de
Barros falou aos unionistas
[...]- Então vocês estão trabalhando unidos, não é? Pois acabem
com isso já, sinão lhes mandometter o pau e remette-los para as
usinas. - O que o.....Galdino quer é comer os seus mil reisinhos.
- A intenção delle é pôr vocês no precipicio. Elle está contra o
governo. - O governo está furioso contra elle, está com elle por
aqui...(disse riscando o pescoço). - O governo não lhes dará
descanso emquanto vocés se não afastarem delle; etc, etc.[...]629

No depoimento, os associados da União Operária foram ameaçados
para deixarem a associação, caso contrário seriam perseguidos e distribuídos entre
os usineiros. Albano de Oliveira, usineiro, declarou aos associados
- Eu já lhes disse no anno passado que se se não retirassém da
União lhes mandaria metter o pau e mandal-os para as usinas e
vocês continuam nessa porcaria, não é?



O delegado prendeu em Motum, o indivíduo da comunidade de Mata Cavalo, conhecido como
Manoel Mentira, cujo nome era Manoel Araújo. Depois de alguns dias submetido à tortura com o
anjinho e ao suplício da estaca, foi forçado a realizar um depoimento falso contra seus
companheiros na Chefatura de Polícia. Manoel Araújo foi escoltado à Capital e prestou o
depoimento ao Sr. Olegário de Barros. No depoimento declarou, de acordo com o jornal, que a
chamado do Diretor da União ingressou uma força armada advinda de Mata Cavalo na Capital,
pernoitou na residência do Diretor, e na madrugada saiu pela Manga, com destino a Santo Antônio
do Rio Abaixo. O jornal denuncia que Manoel Araújo, embora não possuísse dinheiro ao sair da
usina, fez diversas compras enquanto esteve na Capital. BARROS, Feliciano Galdino de. Os
graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 591, p. 01-2, 01-10-1922.
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Disseram-lhes isso, é bem de ver como homens, mas como
homens deveriam ter mandado primeiramente dormir os seus
guardas.630

De acordo com o artigo, a sensação de impunidade transparecia nas
ações das autoridades policiais que protegiam as atrocidades dos usineiros
envolvidos na invasão. Na Primeira República, a oligarquia ocupava praticamente
todos os cargos públicos, de delegado a juiz; de professor a Presidente do Estado,
instituindo uma hegemonia letrada sobre os cargos que detinham influência na
sociedade. Destes cargos, muitos foram ocupados, conforme os acordos firmados
por indicação dos ditos padrinhos políticos.
Feliciano Galdino tem o cuidado de revelar que os depoimentos
precisavam ser desqualificados para desmotivarem os denunciantes e intimidarem
a comunidade negra e futuros trabalhadores rurais que denunciassem um ato de
abuso. Feliciano Galdino analisa que as ações das autoridades visava enfraquecer
a organização coletiva e o desejo de justiça por parte das vítimas. E ainda,
questiona as críticas efetuadas por Olegário e Albano, "[...] Prohibir de
trabalharem unidos! Mas não são unidos que trabalham em todas as usinas e
fazendas do Estado e de toda parte? Que tem havido nisso de perigo?[...]"631.
O perigo consistia na união que fortalecia a comunidade negra de
Mata Cavalo, prevalecendo o receio por parte do coronelismo de que o pequeno
produtor negro conquistasse uma independência econômica, algo repudiado pelo
usineiro que necessitava de mão de obra para garantir sua produção. O projeto de
dominação precisava de uma massa de trabalhadores composta por miseráveis,
que aceitassem se sujeitar, por isso, não era bem-quista a existência de uma
associação que os representasse.
Ao analisar os fatos que envolveram a investida contra a comunidade
negra rural, alguns pontos merecem análise na pesquisa. Primeiro, não importava
às autoridades policiais se os associados que viviam em Mata Cavalo tivessem ou
não cometido algum crime que justificasse a suposta investida; o que importava
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era atender ao projeto de dominação empreendido pela oligarquia rural, que
necessitava de mão de obra em períodos distintos da produção agrícola.
Segundo, se as investidas não existiram, por que o Presidente do
Estado registrou em 1923 as ocorrências em Livramento, retornando a questão em
1924? Em Mensagem dirigida à Assembleia Legislativa em 1924632, o Presidente
do Estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa relata as ocorrências policiais de
1922.
Em Rosario Oeste, Livramento e S. Luiz de Caceres,
registraram-se, todavia, successos que reclamaram providencias
immediatas e energicas da parte das autoridades policiaes, que
ali restabeleceram o regimen da ordem, da paz e do trabalho
productivo.633

A mensagem do Presidente do Estado não detalha sobre os
acontecimentos ocorridos em Rosário, Livramento e Cáceres. No entanto, o
governo faz uma breve menção aos sucessos ocorridos em Livramento em 1922,
sendo esta data mencionada mais de uma vez. Outras fontes documentais
fornecem pistas sobre o caso. Em 1923, ocorreu a solicitação de quitação dos
valores pagos nas diligências ocorridas em julho e agosto, sendo que o Chefe de
polícia, Olegário Moreira de Barros, encaminhou a solicitação ao Secretário de
Interior, Justiça e Fazenda
Solicito de V. Ex as necessarias ordens no sentido de ser
entregue pela Repartição competente, por conta da verba
destinada ás despezas de natureza secreta ao Snr. Antonio
Estevão de Figueiredo Delegado de Policia do municipio de
Livramento a quantia de 260$750, para pagamento de despesas
com deligencias que effectuou nos mezes de Julho e Agosto do
anno findo, conforme conta demonstrativa inclusa.634

No verso do documento há uma indicação da Contadoria que pondera
quanto ao pagamento do valor solicitado: "Cumpre-me, porem, ponderar que
nenhum documento foi apresentado para justificar a despesa de que se trata, o que



Mensagem dirigida à Assembléa Legislativa em 13 de Maio de 1924 pelo Coronel Pedro
Celestino Corrêa da Costa - Presidente do Estado de Matto-Grosso. Fundo Digital do Estado de
Mato Grosso.

Mensagem dirigida à Assembléa Legislativa em 13 de Maio de 1924 pelo Coronel Pedro
Celestino Corrêa da Costa - Presidente do Estado de Matto-Grosso. Fundo Digital do Estado de
Mato Grosso. (Ordem pública, p. 45)
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é indispensável."635 A liquidação do saldo ocorreu com ressalva da Contadoria,
pois o Delegado de polícia não justificou os gastos realizados em 1922.636 Alguns
anos depois, cabe ao olhar policial a menção sobre o passado, pautado no
Relatório da Chefatura de Polícia de 1924637, assinado por Olegário Moreira de
Barros consta:
É com a mais viva satisfação que informo a V. Ex. apreciavel
diminuição de occorencias policiaes durante o anno proximo
findo em relação ao annode 1922.
Graças a acção repressiva da policia que acudiu, promta e
energica aos reclamos das autoridades do Rosario-Oeste,
Livramento e Caceres, hoje esses municipios se acham
reintegrados no rithmo da ordem, voltando-lhes de novo o
regimen do trabalho e da paz.638

Olegário de Barros registra a ação policial em Livramento, com a
intenção de reintegrar a ordem, no entanto, não detalha no relatório os
acontecimentos que porventura tenham causado a desordem. Cabe salientar que o
Chefe de polícia se justifica pelo atraso na entrega do relatório ao governo
[...], dizendo-me a consciência jamais me transviei
intencionalmente da imparcialidade e da Justiça, embora não
poucos tropeços encontrasse na administração policial.
Somente agora, graças á orientação de V.Ex. vamos, aos
poucos, sahindo do ramerrão esboçando a remodelação da
policia civil, consoante á moderna organisacão sob a base da
thecnicas cientifica, cujos resultados estupendos, S. Paulo e
outros Estados da União nos offerecem.[...]639

Apesar de o código organizar o funcionamento do corpo policial, seus
agentes demoraram a se adaptar a um sistema instituído pelo Estado moderno.




Chefatura de Policia. Cuiabá-MT, 08-02-1923. APMT, Lata 1923-B (verso).

O pagamento de despesas de natureza secreta, só se justifica quando é praticado um crime, pois
este recurso era destinado a sua elucidação. Pela falta de justificativa, o documento sugere que o
recurso foi destinado a outra finalidade, que não foi esclarecido pelas autoridades envolvidas,
entretanto o ressarcimento foi efetuado.

Apesar do Decreto nº 08, de 26 de outubro de 1891 ter organizado a Polícia Civil do Estado e
exigir o encaminhamento do Relatório do movimento dos serviços policiais no final do exercício
de cada ano ao Governo. O Chefe de Polícia, Olegário M. de Barros alega que o atraso na entrega
do relatório de 1923, ocorreu por estar em missão policial em Ponta Porã. Cabe salientar, que o
relatório também trás informações referente ao ano de 1922, o que leva a crer, que o Chefe de
Polícia não encaminhou no final daquele ano, o Relatório ao governo recém eleito. Relatório da
Chefatura de Polícia - Olegário Moreira de Barros. Cuiabá-MT, 15-03-1924. APMT.

Relatório da Chefatura de Polícia - Olegário Moreira de Barros. Cuiabá-MT, 15-03-1924.
APMT, p. 05.

Relatório da Chefatura de Polícia. Cuiabá-MT, 15-03-1924. APMT, p. 02.



238

Embora o Decreto nº 08 vigorasse desde 1893, o Chefe de polícia demonstra uma
falta de familiaridade em registrar o cotidiano policial.
O olhar policial julga o indivíduo que perturba a ordem das coisas,
nesse caso, o questionamento do outro não é bem-vindo ou é ignorado. A versão
oficial é a que permanece, subsidiada pelo olhar da autoridade policial sobre o
fato, mesmo que a reconstrução do inquérito seja falha ou parcial.Nesse caso, o
documento não identifica os corpos desviantes. Provavelmente, porque as
autoridades policiais estejam envolvidas nas irregularidades.
O Relatório da Chefatura de Política de 1924 registrou a criminalidade
nas principais cidades do Norte e Sul do Estado e o movimento das cadeias do
estado nos anos de 1922 e 1923.640
MOVIMENTO DAS CADEIAS
Ano de 1922
Cidade

Total

Brasileiros

Estrangeiros

Cuiabá

262

250

12

245

17

Aquidauana

158

118

40

154

4

Bela Vista

17

4

13

16

1

Cáceres

56

55

1

55

1

Campo Grande

360

210

150

299

61

Corumbá641

294

228

66

168

124

Diamantino

3

3

-

2

1

Livramento

6

6

-

5

1

57

36

21

47

10

Nioac

9

7

2

8

1

Poconé

8

8

-

7

1

Ponta Porã

40

14

26

31

9

R. Madeira

20

16

4

19

1

Rosário Oeste

61

60

1

60

1

216

163

53

193

23

1567

1178

389

1309

256

Miranda

Três Lagoas
Total

Homens

Mulheres




Relatório da Chefatura de Polícia. Cuiabá-MT, 15-03-1924. APMT.

Ao analisar os dados registrados no quadro acima, notei que falta o lançamento de 2 presos em
Corumbá. Neste caso, não há como elucidar se é homem e/ou mulher.
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Ano de 1923
Cidade

Total

Brasileiros

Estrangeiros

Homens

Cuiabá

178

176

2

174

4

Aquidauana

108

78

30

103

5

Bela Vista

15

3

12

11

4

Cáceres

35

35

-

34

1

Campo Grande

120

67

53

95

25

Corumbá

148

92

56

137

11

14

14

-

9

5

Diamantino

1

1

-

1

1

Livramento

10

10

-

7

3

-

-

-

-

-

56

40

16

54

2

Nioac

8

7

1

8

-

Poconé

7

7

-

7

-

Ponta Porã

41

12

29

37

4

Porto Murtinho

45

-

45

43

2

7

7

-

7

-

R. Madeira

18

17

1

16

2

Rosário Oeste

58

58

-

52

6

310

248

62

275

35

1079

772

307

970

109

Coxim

Mato Grosso
Miranda

Região

do

Mulheres

Araguaia

Três Lagoas
Total

Quadro nº 05 - Relatório da Chefatura de Polícia 1924 (APMT)

Em 1922, o movimento da cadeia registrou a prisão de 5 homens e 1
mulher em Livramento. Em 1923, ocorreu a prisão de 7 homens e 3 mulheres,
mas o Relatório não detalha o motivo das prisões tampouco relata se e quando
foram soltos. Cabe salientar que a cadeia de Livramento necessitava de reparos no
período, o que tornava a capacidade de aprisionamento pequena para o cárcere de
pessoas, necessitando de um redirecionamento dos prisioneiros para as cidades
vizinhas. Um dado intrigante foi o fato do relatório não registrar os dados da
criminalidade de Santo Antônio do Rio Abaixo, um local com tamanha
importância político-econômica foi ignorado no relatório policial.
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Em 1922, das 6 prisões efetuadas em Livramento apenas um caso
resultou em inquérito policial que foi encaminhado para o juiz competente; na
Capital, das 262 prisões, apenas 21 resultaram em inquéritos policiais. Muitas
prisões eram atribuídas à perturbação da ordem ou vagabundagem. Normalmente
as autoridades competentes não instruíam um inquérito, caso fizessem, teriam que
encaminhá-lo para a apreciação de um juiz.
No caso de Livramento, apesar de Feliciano Galdino afirmar no artigo
que foi instruído um inquérito para coletar os fatos e ouvir as testemunhas, nas
fontes documentais não há indícios que corroborem tal afirmação. Se tal inquérito
existiu, foi interrompido pelas autoridades policiais que preferiram a cessação do
trâmite do processo, apesar de 2 diligências serem feitas em Livramento, entre
julho e agosto de 1922.
Outro ponto a ser abordado é o fato da existência de uma associação
formada por trabalhadores e pequenos produtores negros rurais, significando uma
organização operária politizada, capaz de confrontar os interesses da elite rural.
No universo rural, a associação era repudiada pela oligarquia que não reconhecia
o direito e tampouco respeitava o outro, como indivíduo e cidadão brasileiro.
A existência de uma associação aumentava as chances de diminuir
e/ou amenizar as relações desiguais de trabalho no ambiente rural. O cenário
político adquiria uma nova perspectiva em que os protagonistas caminhariam para
a formação de um equilíbrio de forças, algo indesejado pela oligarquia local.
O fortalecimento da luta coletiva pelo trabalhador negro afastava de si
o estigma da barbárie, desenvolvendo uma consciência política capaz de
mobilizar a luta por direitos. Ao fazerem parte de uma organização sindical,
possuíam um elemento agregador que reconhecia e defendia os direitos sociais.
O trabalhador negro, ao produzir em sua terra, superava o preconceito
quanto à sua origem por se tornar o detentor dos meios de produção, distanciandoo do que era difundido pelo discurso defendido pela oligarquia rural.
Na década de 20, a organização interna de Mata Cavalo havia se
transformado, os lavradores ajudavam uns aos outros, e no processo de produção,
todos eram responsáveis pelo roçado. O ganho e a perda eram divididos entre os
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membros da comunidade negra. Desta forma, o trabalhador negro rural
organizava-se em prol da produção e proteção coletiva.
Uma realidade diferente quando comparado aos trabalhadores rurais
que se sujeitavam a receber baixos salários, em torno de $120$000 réis por ano,
dos proprietários de Motum, Sant'Anna de Baixo e Estiva. O valor recebido não
cobria a dívida que se acumulava nos mercados existentes nas usinas, nem
garantia o sustento da família. O trabalhador vivia em estado de miséria, preso a
um ciclo vicioso que o obrigava a permanecer sob o jugo do coronel.
Fraga ressalta que, "[...] os libertos tiveram que se esforçar para
efetivar sua condição de liberdade num contexto de repressão que atingia não
apenas os "treze de maio", mas toda a população negra642." Não por acaso, a baixa
remuneração gerava a falta de interesse dos trabalhadores rurais que procuraram
outras formas de trabalho para sobreviverem, principalmente, os poucos que
possuíam a própria lavoura. A posse da terra era um diferencial que transformava
o trabalhador em produtor, uma via de ascensão social e econômica em uma
sociedade de párias.
Os grandes proprietários rurais realizavam práticas ilegais para manter
os privilégios construídos por gerações, incapazes de se adaptar a um novo
cenário de inclusão social. Embora o poder político caminhasse para novos
tempos, a interpretação que a oligarquia detinha sob o presente estava estruturada
sob os valores do passado, em que o direito civil, a cidadania e a democracia eram
destinados a poucos.
O discurso dominante utilizava como estratégia a difamação nos
jornais ligados à elite rural. Denominando o trabalhador negro como vagabundo e
indolente, fortalecendo a ideia de que homem do campo era incapaz de gerir a
própria vida e os meios de produção, estendendo os ataques à comunidade de
Mata Cavalo, pelo fato de serem associados a um sindicato. Tal fator era
considerado um indício de turbulência para as autoridades locais, que negavam
sua relevância como produtores rurais.




FRAGA, Walter. Pós-Abolição: o dia seguinte. In. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dicionários da
escravidão e liberdade. (Orgs.) SCHWARCZ, Lilia Moritz & GOMES, Flávio dos Santos. 1ª ed.,
São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 356.
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A existência de uma comunidade negra organizada que possuísse
autonomia econômica, sem depender do estado, como nas colônias de
povoamento, não era encarada como algo positivo. Tal projeto havia sido pensado
para os imigrantes europeus, quando muito aos nacionais nordestinos, mas não foi
projetado para a população negra.
Nem mesmo ao imigrante negro norte-americano foi pensada tal
possibilidade, sendo barrada pelas autoridades a migração na região, por ser
considerado um perigo à ordem política, religiosa e social em Mato Grosso. Na
realidade, as autoridades trataram a migração afro-americana como um perigo
negro, impulsionado pelo preconceito racial.
Outro ponto presente no episódio, mas silenciado, é o provável embate
entre as associações sediadas em Cuiabá, porque nos poucos anos de existência, a
União dos Operários conseguira uma projeção política maior que o Círculo dos
Operários. Tais associações possuíam ideais e posicionamentos diferentes, embora
criadas a princípio sob os ideais positivistas. Com o passar dos anos a União dos
Operários foi se distanciando dos ideais de sua fundação adquirindo
características mais alinhadas ao anarquismo, devido ao posicionamento político
que combatia o trabalho compulsório e primava pela existência do contrato de
trabalho643.
A trajetória política de Feliciano Galdino gera algumas indagações:
Até que ponto o professor seria aliado do governo vigente? Quais alianças estaria
disposto a romper para defender as causas trabalhistas?
Agrícola Paes ressalta as investidas contra a UOM, "[...] o massacre
dos protejidos do Centro Operario, no municipio de Livramento;[...]644", em meio
a outros acontecimentos políticos que ocorreram na Primeira República em Mato
Grosso. Ao escrever sobre o massacre ocorrido em Mata Cavalo, evidencia que a
reação de Feliciano Galdino não foi desproporcional ao fato, nem mesmo foi uma
invenção política para atacar o poder hegemônico. Não foi por acaso que a UOM
enfrentou o governo vigente em busca de justiça e procurou assegurar os direitos
dos trabalhadores negros, mesmo tendo poucas chances de resolução do caso.



A UOM era um sindicato voltado às causas trabalhistas, composto majoritariamente por
trabalhadores rurais, mas dirigido por "conservadores".

__________. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 15, p. 02, 04 dez. 1927.
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Em um dado momento, Feliciano Galdino demonstra indignação e se
posiciona em seu artigo.
[...] uma intervenção directa da parte do governo Federal,
porquanto no Estado, pelas relações politicas e de parentesco
entre as auctoridades constituidas e os séyostirannetes do braço
productor, nada se poderá obter a não ser por meio da acção que
desde muito estão a provocar e de que, nos momentos mais
criticos á liberdade dos trabalhadores, sempre demonstramos
estar fóra dos nossos propósitos.[...]645

O clamor pela intervenção federal646 foi feito como forma de
pressionar as autoridades locais a repensarem seus atos e omissões às práticas
desumanas provocadas pelos usineiros de Santo Antônio do Rio Abaixo. A
resistência pacífica empreendida pela comunidade de Mata Cavalo desqualificava
qualquer tentativa das autoridades policiais de defini-los como rebeldes. Mas o
que estava em jogo não era a verdade, mas sim, atender os interesses econômicos.
Se os varões e parte dos familiares fossem presos pelos policiais, ou
raptados pelos bandos armados a posse da terra ficaria à mercê de aproveitadores
que poderiam reivindicar a legitimação para si.647 A posse da terra, a convivência
pacífica entre as famílias, o consumo e venda de alimentos e animais propiciavam
a existência de um Éden Negro648 na região mato-grossense. Onde os negros eram
os donos dos meios de produção e consolidavam o seu território.
Não era uma contradição da época, os fatos serem averiguados por
agentes policiais que detinham parentesco com o Delegado de polícia e os
usineiros. Afinal, uma intelectualidade foi constituída em Mato Grosso para
atender os interesses da elite dominante. Embora, o discurso proferido pelo Chefe
de polícia fosse de defesa do operariado, suas práticas eram incoerentes. O novo
homem que se formava na comunidade de Mata Cavalo assustava aos usineiros,
estes, até então, estavam acostumados à submissão e ao desequilíbrio na relação



BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 591, p. 02, 01 out. 1922.

A solicitação de Intervenção federal denunciava um (des)governo do Presidente de Estado que
não conseguia gerir o Estado com a imparcialidade necessária.

O fato da comunidade negra de Mata Cavalo deter a posse da terra e residir no território mais
fértil, com abundância em recurso hídrico instigava a ganância de especuladores.

No trabalho faço referência ao Éden Negro em contraponto ao mundo africano pensado pelos
coronéis e mencionado no jornal católico. Pretendo desenvolver futuramente, minha tese sobre a
questão.
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de forças, transgredindo a lei e a ordem, desde que, conseguissem atender seus
interesses.
Os associados, mesmo envoltos num cenário de poucas opções,
preferiram enfrentar as diversidades a se sujeitarem ao trabalho forçado nas
usinas. A comunidade de Mata Cavalo resistiu acreditando que a luta não era em
vão, sabia que a conquista de direitos seria gradual, mas cada passo, cada avanço
era um ganho em meio a um ambiente opressor, em que o grande tentava
intimidar o pequeno. Feliciano escreve, "[...] a Justiça não morre jamais. Ella
obnubilada agora empestado pelo hálito do escravagismo brilhará um dia para a
vergonha e escarmento dos réos.[...]"649
Os usineiros não ficaram intimidados com as denúncias promovidas
pela comunidade de Mata Cavalo, e no intuito de calar os denunciantes realizaram
mais uma investida sobre os associados, em setembro de 1922.
Feliciano questiona a existência de dois pesos e duas medidas
empreendidas pelas autoridades locais, que se calavam diante os desmandos do
Chefe e do Delegado de polícia, que tudo podiam. Na luta pela verdade e justiça
reclamou o paradeiro de Hermogeneo Sarat e questionou que "Mato Grosso não
pode continuar a ser a pátria de escravos."650 O fato do Presidente do Estado,
Pedro Celestino, não retratar o ocorrido na ocasião e só fazê-lo nos documentos
oficiais anos depois, demonstra uma forma de camuflar os fatos. Fatos estes que
são revelados paulatinamente nos jornais locais e fornecem elementos para
entender as invasões às comunidades negras.
Uma estrada para Santo Antônio
As duas invasões ocorridas em 1921 e em 1922, a primeira em Santo
Antônio do Rio Abaixo e a segunda em Livramento, não foram motivadas apenas
pela obtenção de mão de obra para o trabalho nas usinas. Nem só pelo fato da
existência da União dos Operários que representava os interesses dos



BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 592, p. 02, 08 out. 1922.

BARROS, Feliciano Galdino de. Segunda investida contra Mata Cavallos. Jornal A Cruz,
Cuiabá, ano 13, n. 594, p. 02, 22 out. 1922.
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trabalhadores rurais nas duas cidades. As investidas foram motivadas, também,
pelos planos de implementação de uma via de comunicação terrestre que
impulsionasse o desenvolvimento do Norte do estado e que há muito constava
entre as metas dos governantes que administraram Mato Grosso.
A ideia de progresso e sua efetivação sempre fora almejada em Mato
Grosso que carecia de investimentos para concretizá-los. Mas, a falta de
investimento em infraestrutura, principalmente em vias de comunicação era um
entrave para o crescimento econômico do estado e do país, pois impedia a
expansão territorial e o povoamento das cidades. Mato Grosso seria uma região
atrativa a futuros investimentos e núcleos de povoamento se conseguissem
estabelecer condições favoráveis a implantação do desenvolvimento, como a
construção da estrada de rodagem.651
Em meio às conjecturas políticas e às motivações das invasões
ocorridas nas duas cidades, em que os interlocutores dividiam-se entre o silêncio
dos opressores e as denúncias dos oprimidos sobre a questão, O Jornal, periódico
local, trouxe um indício novo para a elucidação sobre o caso.
Em outubro de 1922, Félix Landis escreveu dois artigos baseados em
estudos sobre a construção de uma estrada de rodagem da usina São Miguel à
Cuiabá, localizado em Santo Antônio do Rio Abaixo.652
Segundo o engenheiro, a estrada passaria por uma zona produtiva e
povoada, com a extensão de 50 km e tornaria mais rápido o transporte de pessoas
e cargas, pois a navegação pelo rio demorava em média 4 dias para ser feita,
contando com os baixios que existiam no percurso de Barranco Alto, Furado,
Santo Antonio, Itapeva, Rapadura e Já-começa ou Isolamento.653



A rodovia é um elemento importante para a promoção do escoamento da produção e o trânsito
de pessoas, além de diminuir o tempo gasto de percurso entre as cidades. A estrada conseguia
diminuir distâncias e dinamizar a economia local que era influenciada diretamente por onde fosse
construída.

De Cuiabá a S. Miguel. Jornal O Jornal, Cuiabá, n.º 27, ano 01, p. 02, 07 out. 1922 e, De
Cuiaba´ a S. Miguel. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 28, p. 02, 14 out. 1922. Os estudos do
Engenheiro Félix Landis contavam com o anteprojeto, o orçamento e o plano administrativo.

A estrada de rodagem diminuiria pela metade o tempo se comparado ao período de cheia do rio
Cuiabá e muito menos tempo em período de seca. Desta forma estima-se que a passagem de
automóvel custaria 30$000, cerca de 25% do valor pago por via fluvial. A estrada de rodagem
precisava que o investimento contemplasse 6 pontilhões, o aterro e o aplanamento da estrada em
toda a sua extensão, medindo 50m de comprimento e 1,5m de altura.
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Os estudos de Landis contemplavam as pretensões do Presidente do
Estado, Pedro Celestino que em mensagem dirigida a Assembleia Legislativa em
maio de 1922, defendia a importância de braços e estradas para o estado de Mato
Grosso, "[...]sem viação não pode haver producção remuneradora, sem producção
remuneradora, impossivel se torna a attracção de braços e capital para o fomento
das nossas industrias e para o povoamento do nosso solo[...]654".
O desenvolvimento do Estado carecia de investimentos em
comunicação e transporte, tornando a região mais atrativa para a inserção de mão
de obra, pois a política de migração promovida nas últimas gestões não colheram
os frutos esperados. Das colônias fixadas em Mato Grosso, poucas permaneceram
no Norte do estado, devido à falta de investimentos em infraestrutura e à grande
distância dos grandes centros.655
Em 1922, o novo Presidente tinha o desafio de administrar com
poucos recursos, o que acarretava no adiamento em investimentos voltados à
infraestrutura que o estado de Mato Grosso tanto carecia. O Governo Federal
ciente da carência em investimentos nos estados brasileiros estudou possíveis
investimentos a serem feitos pelo país, no entanto, os investimentos se
concentravam nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, ficando as demais regiões
marginalizadas. O Senador Mendes de Almeida denunciava o bairrismo em
relação aos investimentos do governo federal criticando a indiferença aos demais
membros da federação.
Em 1921, a Diretoria de Obras Públicas encaminhou, a pedido da
Secretaria de Agricultura, um levantamento das estradas de rodagem existentes no
estado de Mato Grosso656:
De Campo Grande a Ponta-Porâ com a extensão de 450
kilometros;
De Ponta-Porâ ao Porta da Matte, no Paraná, com 130
Kilometros;
De Cuiabá a Poconé, com 99 Kilometros;
De Aquidauana a Nioac, com 85 Kilometros.
Essas estradas são trafegadas por automóveis.



A mensagem. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 07, p. 01, 13 maio 1922.
Ao Estado faltava uma política eficaz que atraísse mão de obra e otimizasse o comércio, pois a
economia centrava-se na produção de grandes propriedades, concentrando a renda nas mãos de
poucos.

O levantamento das estradas de rodagem existentes foi devido à solicitação do Senador Mendes
de Almeida ao Presidente do Estado de Mato Grosso, Dom Francisco de Aquino Corrêa.
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Alem dessas existem muitas outras, como de Cuiabá à
Sant'Anna da Chapada e de Cuiabá à Diamantino, passando
pela cidade de Rosário Oeste, que podem ser consideradas
como caminhos. (...)657

Das 4 estradas destinadas ao tráfego de automóveis, apenas uma
passava pelo Norte de Mato Grosso, a estrada Cuiabá-Poconé658. O documento
menciona mais duas estradas: de Cuiabá-Chapada e Cuiabá-Diamantino que eram
denominadas caminhos659, ou seja, estradas de terra passíveis das intempéries da
natureza e, que dependendo da época do ano, tornavam-se intransitáveis. Com o
passar dos anos, apesar de Santo Antônio do Rio Abaixo concentrar as usinas de
cana-de-açúcar, não recebera os investimentos de infraestrutura tão necessários
para potenciar seu desenvolvimento econômico.
O poder político estruturado por gerações não planejara, nem
implementara o desenvolvimento econômico no município, nem no estado,
ficando o crescimento aquém do desejado pela população. A coligação efetuada
pelo coronelismo objetivava questões pontuais. A articulação política não
abrangia o desenvolvimento da região, e poucos foram os governantes e os
coronéis que tiveram a força política necessária para unir e implementar o
desenvolvimento para o estado.
Durante a Primeira República, Santo Antônio do Rio Abaixo poderia
ter se transformado num ponto convergente das políticas públicas que
impulsionariam Mato Grosso com iniciativas e incentivos para a cidade, no
entanto, manteve-se inerte.
A construção de uma estrada ligando Cuiabá-Santo Antônio do Rio
Abaixo fomentaria núcleos populacionais que prosperariam com os meios de
comunicação. O sertão mato-grossense seria cortado por estradas vicinais capazes
de povoar a cidade, e com isso, naturalmente mais trabalhadores circulariam no
Norte do estado.
Com base em Landis, o jornal apresentou os gastos do
empreendimento, como seriam distribuídos e o tempo de execução demonstrando



Levantamento da Diretoria de Obras Públicas encaminhado a Secretaria de Agricultura. CuiabáMT, 02-05-1921. APMT, Lata 1921-C.

Cabe nota que, a estrada Cuiabá-Poconé passava por Mata Cavalo.

Estradas de terra.
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que os estudos decorriam há algum tempo. O engenheiro segue defendendo a
ideia
[...] A construcção de uma estrada nas condições da projectada,
num logar pobre de faceis meios de communicação e rico de
distancias, como é toda região Norte de Matto Grosso, traz aos
habitantes do lugar, pelo facto concreto de sua realização, uma
nova época de vida, dando novo vigor a seus
emprehendimentos.[...]660

Santo Antônio do Rio Abaixo sediava as principais usinas de cana-deaçúcar, mas a distribuição de renda era irrisória, concentrando-se nas mãos dos
coronéis e algumas autoridades locais. Os trabalhadores rurais viviam em situação
de miséria e mal conseguiam pagar o alimento que consumiam, até porque, muitos
não recebiam remuneração, pois todo consumo era registrado na caderneta.
A falta de recursos nos estados661 impedia a construção de vias e
meios de comunicação, como o caso de Mato Grosso, mas a solicitação de
levantamento de estradas existentes na região pelo Senador Mendes de Almeida
em 1921 gerou uma expectativa de investimento.662
O fato de Félix Landis estudar a possibilidade de construção de uma
estrada de rodagem que passava pela usina São Miguel-Cuiabá causou indagação
na elite rural, principalmente a falta de clareza nos critérios para a escolha da
usina São Miguel como ponto de ligação com a Capital.663
Por sua articulação política, Félix Landis não fizera o estudo à revelia,
provavelmente, estava pautado em informações privilegiadas que o fizeram crer
na concretização do empreendimento; o que torna curioso é o fato de expor a
informação no artigo de jornal.
Não encontrei nas fontes documentais pistas que revelem uma prévia
articulação política do Presidente do Estado de Mato Grosso, seja Dom Aquino ou




De Cuiabá a S. Miguel. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 28, p. 02, 14 out. 1922.

No âmbito nacional, a discussão sobre a falta de incentivos para a construção de estradas de
rodagem era tema de debates no Senado. Em 1916 foi promovido o Congresso Nacional de
Estrada de Rodagem, no qual debateu-se a importância de incentivos no setor para o
desenvolvimento do país.

Em 1922 foi promovido o II Congresso de Estrada de Rodagem, os dados levantados sobre
Mato Grosso, provavelmente pautaram as discussões sobre a falta de investimento na região.

Cabe salientar que o proprietário da usina São Miguel era Eduardo Soares de Carvalho, sogro de
Palmiro Paes de Barros.
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Pedro Celestino, com o usineiro, Eduardo Soares de Carvalho, que seria o maior
beneficiado com o empreendimento.
Não por acaso, o proprietário de São Miguel estava envolvido nas
invasões de 1921 e 1922, aliado a outros usineiros que seriam diretamente
beneficiados com a construção da estrada. A ação contra as comunidades negras
beneficiaria os invasores duplamente: além do aprisionamento da mão de obra, o
fato acarretaria no abandono por completo das posses que estariam livres para
serem ocupadas por outras pessoas, beneficiando os especuladores que
vislumbravam as terras mais férteis da região.
Com a estrada, as comunidades negras seriam diretamente
privilegiadas por estar próximas à via de comunicação, e isso as tornariam
espaços de desejo, pois a construção de uma via de comunicação valorizaria as
localidades por onde fosse implementada. No Brasil, a prosperidade não era
destinada aos marginalizados, mas sim, a um grupo político que acreditava ser o
merecedor do bônus do progresso e negava compartilhar os avanços e a
prosperidade social com a população negra.
O artigo de Landis elucida mais um motivo para o aprisionamento das
pessoas: a falta de recursos para pagar a mão de obra para a construção da estrada.
Nesse caso, a questão poderia ser contornada, caso optasse pela utilização do
trabalho de prisioneiros.664 A simples menção no documento dessa possibilidade
revela uma ação orquestrada dos coronéis que determinaram aos bandos armados
destinarem uma parte das famílias raptadas para as usinas e, outras para a cadeia,
para que a mão de obra aprisionada atendesse a demanda que seria gerada
futuramente.
Acredito que não seja por acaso, a falta de dados quanto à
movimentação da cadeia de Santo Antônio do Rio Abaixo em 1922 e 1923,
ficando evidente nas fontes que o estado realmente pensou em dispor da mão de
obra aprisionada ilegalmente para implementar seus intentos. Até porque as



Landis havia pensado em um caminho, uma solução para contornar a falta de recursos que seria
a utilização de mão de obra existente na cadeia, mediante pagamento dos presos que seriam mais
baratos que um trabalhador livre, como faziam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. O Engenheiro Félix Landis, em sua pretensão de apontar caminhos, extrapola suas
funções ao orientar quanto à opção de adoção de presos como mão de obra para a construção de
estradas em Mato Grosso.
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investidas contra as comunidades negras não foram confirmadas pelas autoridades
oficiais. Nas fontes de pesquisas não encontrei o inquérito policial mencionado
por Feliciano Galdino tampouco foram esmiuçados nos Relatórios policiais, os
fatos que geraram as turbulências ocorridas em Livramento em 1922.
Com o tempo Feliciano Galdino percebeu que não poderia agradar a
todos os grupos políticos e naturalmente foi assinalando o seu destino,
independente dos adversários que colecionava. Em Cuiabá, fazia parte da
intelectualidade, sendo visto como um intelectual católico, um dos redatores do
jornal A Cruz, membro da Liga Católica, integrante do grupo político que
sustentava o governo, proprietário de uma escola particular e também líder
sindical. Feliciano Galdino representava várias vertentes, vários grupos, circulava
nos mesmos espaços que a elite agrária, mas sua presença com o passar do tempo
foi apenas tolerada na Capital.
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5 - Mãos negras em solo hostil: a ocupação da terra em Livramento
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil!
(Hino Nacional)

Ao associar em sua narrativa a comunidade negra de Mata Cavalo ao
"Éden Negro", Feliciano explorou três questões importantes nos artigos de 1922: a
ideia de território, de paraíso e a questão racial. A relevância dessas questões está
atrelada ao processo de ocupação e acesso a terra em Mato Grosso. Nesse caso, ao
investigar sobre o processo de acesso a terra em Livramento, pode-se
compreender como o estado agiu em relação às demais cidades da região matogrossense.
Ao pesquisar sobre o processo de ocupação e acesso a terra que
vigorou em Livramento, pautada na legislação estadual encontrei pistas quanto às
nuances político-econômicas que culminaram nas investidas contra a comunidade
negra de Mata Cavalo, denunciadas nos artigos do jornal A Cruz. Mas, antes de
retornarmos as considerações sobre o "Éden Negro", faz-se necessária a
reconstrução das ações políticas, seja de âmbito federal e estadual que culminaram
na ambição de grandes proprietários rurais por este território africano retratado
por Feliciano Galdino.
Mata Cavalo: um território negro em Livramento
O surgimento de Livramento remonta ao ano de 1835, conforme Lei
nº II, de 26-08-1835, denominada Nossa Senhora do Livramento, freguesia rural
que no período colonial era denominada de Cocais. Entre as atividades produtivas
constavam a lavoura, a criação e a mineração, sendo a lavoura responsável por
51,3% da produção.665 Desde seu surgimento, Livramento foi considerada pelas
autoridades locais uma cidade próspera, devido a sua localização, por estar situada
perto da Capital do estado e por suas riquezas naturais. Dentre as cidades mato


ROSA, Carlos & CANOVA, Loiva. Escravo e Terra em Mato Grosso: o caso de Livramento
(1727-1883). In. Escravidão: Ponto e Contraponto. Cuiabá: EdUFMT, Nº 02, dez/1993, p. 33-51.
(Cadernos do NERU)
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grossenses sempre figurou nas metas de desenvolvimento e colonização do
governo estadual.
No período Imperial, o reconhecimento do território brasileiro passou
a ser prioridade do governo, principalmente as áreas fronteiriças que faziam divisa
com outros países e estados. O imperador estabeleceu que as ações fossem
implementadas na ocasião pelo exército, pois o militar era considerado o agente
mais apto em efetivar o processo de reconhecimento do território e também em
instalar as linhas telegráficas pelo país. A ligação telegráfica de Goiás a Mato
Grosso demandou longos anos de dedicação
O Governo Imperial, frente à necessidade do estabelecimento
de comunicações entre as diversas Províncias e a Corte, decidiu
construir uma linha telegráfica que, partindo de Franca, em São
Paulo, passado por Uberaba, demandasse Goiás e viesse atingir
Cuiabá.666

O trabalho desenvolvido pelo Capitão Cunha Matos expôs a
necessidade de estabelecer comunicação com Mato Grosso667. A Comissão atingiu
a meta inicial de implantação da linha telegráfica de São Paulo à Cuiabá,
alcançando a demanda inicial.
Essa nova rede estendia-se por 1.746 quilômetros, com seus
extremos alcançando Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista e
Cáceres, esta nas linhas com a Bolívia, e aquelas, nas do
Paraguai. Vinda de Cuiabá, passando por Coxim, Nioaque,
Miranda e Coimbra, únicos aglomerados urbanos, no rumo
sudoeste, e por Livramento e Poconé, no do Oeste, integrava-se
toda essa imensa região do resto do País, mercê das
comunicações telegráficas.668

Em decorrência do trabalho executado pelo Capitão Cunha Matos, foi
deliberada a realização da 1ª expedição que ligaria Mato Grosso ao país. Na 1ª
expedição669, houve a construção da Linha Telegráfica executada pelo Major
Cândido Mariano da Silva Rondon que deveria conter caráter definitivo, além de
realizar as metas estabelecidas pelo governo republicano. O major Rondon



MARTINS, Demósthenes. Marechal Rondon. Campo Grande: Telemat, 1980,p. 27.

Por ser uma região estratégica com grande dimensão territorial, além de ser área fronteiriça com
alguns países.

MARTINS, 1980, p. 29.

Comissão Constructora de Linhas Telegraphicas no Estado de Matto Grosso: Relatorio Geral
apresentado ao General Director Geral de Engenharia pelo Chefe da Commissão Major Cândido
Mariano da Silva Rondon 1900-1906. Rio de Janeiro: Arquivo do Exército-AEX, Palácio Duque
de Caxias.
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empreendeu pesquisas, investigações, explorações e
observações no campo da geografia, da cartografia, da flora, da
fauna, da geologia, da orografia e da potamografia, com o
objetivo de compendiar estudos relativos à origem de cursos
d´água não assinalados nas plantas, (.) retificar equívocos
cartográficos; pôr em relêvo a riqueza do subsolo.670

O exército brasileiro promoveu um trabalho de feição científica
atendendo a natureza civilizatória e política no processo de reconhecimento, cujo
desafio foi mapear o território e reconhecer os agrupamentos humanos existentes
nesta parte mais central da América do Sul671.
O potencial de cada localidade foi constatado pela expedição e
compartilhado com os governos estaduais, mas os planos traçados pelo governo
constituíram uma incógnita aos moradores das localidades. Não tardaria para que
os desdobramentos políticos influenciados pelos estudos da comissão fossem
verificados nas ações dos governos.672
No Relatório Geral de 1900-1906, apresentado pelo Chefe da
Comissão Construtora das Linhas Telegráficas, Major Cândido Rondon, foi
relatado
Este ramal começou a ser construído na segunda quinzena de
Setembro de 1905, dispondo a Commissão apenas de 15 praças.
[...] Pouco depois, no mesmo mez, foi concluida a exploração
da estrada de Cuyabá para Livramento com levantamento na
extensão de 37k,529. [...] Como se vê, houve demora na
construção, devido "a deficiencia do pessoal." [.] A linha desde
Cuyabá até a Villa do Livramento e a respectiva estação foram
inauguradas em 20 de Dezembro do mesmo anno. [.] Noanno
seguinte proseguiu a construcção da linha, realisando-se as
ligações de Poconé a 21 de Abril e de Caceres a 1º de Agosto de
1906 com a inauguração das estações respectivas e dos trechos
de linha correspondentes [.], prefazendo o total de 218k,133 de
linha entre Livramento e S. Luiz de Caceres.673




MARTINS, 1980,p. 29.

Os dados coletados pela Comissão Rondon não foram disponibilizados às comunidades por
onde passou, apenas as autoridades e as forças armadas tiveram acesso às informações.

A Comissão Rondon realizou três expedições pelo país, tendo como meta a instalação das linhas
telegráficas, mas o trabalho se deterá na análise da 1ª expedição (1900-1906) contribuindo
sobremaneira para o entendimento do contexto político, pelo fato de ter percorrido a parte Oeste,
onde está localizado Livramento, foco da pesquisa.

Comissão Constructora de Linhas Telegraphicas no Estado de Matto Grosso: Relatorio Geral
apresentado ao General Director Geral de Engenharia pelo Chefe da Commissão Major Cândido
Mariano da Silva Rondon 1900-1906. Rio de Janeiro: Arquivo do Exército-AEX, p. 106-7.
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Constatou-se que nas cidades de Cuiabá, Livramento e Cáceres, o
terreno de aluvião foi explorado por garimpeiros no período colonial, sendo
extraída grande quantidade de ouro. A região era composta por rios e dispunha de
riquezas naturais que ressaltavam sua viabilidade econômica, possuindo, em seu
território,

pequenos

núcleos

humanos

e

cidades

com

potencial

de

desenvolvimento.
No caso da 1ª expedição674, a Linha Tronco passou por São Lourenço,
Itiquira, Coxim, Campo Formoso, Aquidauana, Nioac, Margarida e Bela Vista. O
ramal de Corumbá passou por Aquidauana, Rio Negro, Fazenda Firme e
Corumbá, no ramal de Miranda passou por Aquidauana e Miranda, o ramal de
Porto Murtinho passou por Margarida e Porto Murtinho. O ramal de Coimbra
passou por Corumbá e Coimbra e o ramal de Cáceres passou por Cuiabá,
Livramento675, Poconé e Cáceres.




Na 1ª expedição, as linhas telegráficas eram compostas por Linha Tronco e quatro ramais.

A Estação Livramento instalou as linhas telegráficas por Ribeirão Sant´Anna, Córrego do
Mutum, Córrego do Aguassu, Córrego do Estiva, Córrego Matta Cavallos, Córrego Mutuca,
Cabeceira do Ventura, Córrego Porteirinha, Rio Bento Gomes, Córrego Urumbamba, Cabeceira do
Largo Velho, Córrego do Socego, Córrego da Canga, Começo do Pantanal do Piranema e Vasante
do Piranema, Cabeceira do Calunga, Córrego Fundo e Cabeceira do Lavapé. In. Comissão
Constructora de Linhas Telegraphicas no Estado de Matto Grosso: Relatorio Geral apresentado
ao General Director Geral de Engenharia pelo Chefe da Commissão Major Cândido Mariano da
Silva Rondon 1900-1906. Rio de Janeiro: Arquivo do Exército-AEX, p. 106-7.
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Figura nº 07 - Linhas Telegráficas no Complexo de Mata Cavalo

No século XX, a 1ª expedição liderada
liderada pela Comissão Rondon676
realizou os trabalhos por Mato Grosso e teve como objetivo
objetivo a instalação de linhas
telegráficas e a identificação do território percorrido:
percorrido: esquadrinhando e
identificando rios, córregos, ribeirões e cabeceiras,
cabeceiras, como também as poss
possíveis
riquezas existentes e os núcleos humanos de cada localidade.
localidade.677 A inauguração da
Estação Telegráfica da Vila do Livramento em 20/12/1905
20/12/1905 é registrado por
Estevão de Mendonça em Datas Mato-grossenses
Mato grossenses678.
A expedição transitou pelas comunidades existentes, entre elas, as
quilombolas, constatando-se
constatando se que o vazio demográfico mencionado nos discursos
oficiais era verídico. Em alguns trechos do relatório,
relatório, o Major Rondon teceu




O caráter cartográfico da expedição foi alcançado, quando detalhou os cursos d´águas e
registrou dados desconhecidos pelo governo, retirando
retirando dúvidas quanto às localizações e
percebendo os casos de dubiedade quanto aos nomes dos rios e córregos existentes
existentes no Estado,
como também, ao desconhecimento de alguns cursos d' águas.

Nas primeiras décadas do século XX, saliento que a Província do Estado de Mato Grosso era
composta pelos Estados que atualmente
atualmente compõem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em 1919, Estevão de Mendonça registra em sua obra a inauguração
inauguração da Estação Telegráfica
como um marco histórico para a memória regional. In.
In. Mendonça, Estevão de. Datas MatoMato
grossenses. Cuiabá: SEC/MT, 2012. Coleção
Coleção Memórias Históricas.



256

críticas ao tratamento dispensado aos trabalhadores rurais nas usinas, repudiando
os atos bárbaros praticados naquelas propriedades. Acredito que sua intenção
fosse chamar a atenção das autoridades federais para o que acontecia no coração
do Brasil.679
Há muito tempo, as autoridades representavam Livramento, nos
documentos oficiais como um espaço de prosperidade. Em 1911, o município é
descrito no Almanak Laemmert como um município riquíssimo com minas de
ouro pouco exploradas, meca de minério calcário, em que se encontravam
diamantes nos riachos que banhavam o município, onde residiam supostamente
11.000 habitantes, mas contando apenas com 268 eleitores. Para uma cidade
basicamente agrária, o número informado de habitantes estava acima do
vislumbrado para o período. No Almanaque, apenas 08 proprietários rurais eram
reconhecidos como agricultores, lavradores e criadores,680 ou seja, para as
autoridades locais a posse legítima da terra se restringia a 08 proprietários
rurais.681
A construção do imaginário sobre Livramento foi atrelada a uma
região rica, onde vertiam fontes hídricas abundantes, sendo encontrados nos
riachos o ouro e o desejado diamante.682 Nos documentos oficiais que circulavam
pelo Brasil, o município é descrito com muitos detalhes, sendo mencionado:
administração municipal, judiciária, policial, instrução pública, coletoria, correio,
telégrafo, comércio, indústria, as profissões existentes na cidade e o setor
agropecuário: agricultores, lavradores e criadores da região. Enfim, contava
segundo o almanaque com a organização espacial necessária para promover o




Não encontrei nas fontes documentais qualquer reação das autoridades quanto à denúncia feita
pelo Marechal Rondon no relatório.

Constam como proprietários regularizados em Livramento - Benedicto Carlos Antunes,
Honorato Laudelino da Silva, José Maria Botelho, Manoel Antunino da Silva, Manoel Leite de
Araújo, Margarida dos Santos Botelho, Salvador Rodrigues da Silva e Vicente Pereira Leite. Os
proprietários de terras acima citados são relacionados como: agricultores, lavradores e criadores.
In. Almanak Laemmert - Administrativo, Agrícola, Profissional, Mercantil e Industrial - 19111912. Rio de Janeiro-RJ, Ano 68, p. 3007.
 
Os dados dos proprietários rurais existentes em Livramento permitem entender quanto o
processo de regularização era lento e muitas vezes impreciso.
 
Almanak Laemmert - Administrativo, Mercantil e Industrial (RJ) - Livramento - 1911.
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desenvolvimento local, tornando-se em território atrativo para futuras migrações
para a região.683
Outro fator favorável, explorado para promover o povoamento, foi o
fato de o município estar próximo da Capital, ressaltando a cidade como um
atrativo adicional aos que pensavam em se fixar na região. O imaginário sobre
Livramento foi pautado sob a égide de um local farto, com riquezas naturais e
propício ao desenvolvimento. Segundo as autoridades locais, o espaço carecia de
um povoamento adequado para o desenvolvimento de atividades agrícolas.
Ao longo da pesquisa, percebo que o discurso representou o
imaginário construído pelas autoridades quanto à região. Estas acreditavam que a
cidade dispunha de todas as condições necessárias para atrair o trabalhador
nordestino ou, quiçá, o trabalhador estrangeiro. No entanto, as autoridades não
vislumbravam o que tornava Livramento, como as demais cidades do Norte de
Mato Grosso, preterida para a colonização em relação às outras regiões do país.
Faltou aos gestores uma análise crítica quanto às potencialidades e às fragilidades
para a efetivação de uma colonização.
Um desdobramento da expedição empreendida pelo Marechal
Cândido Rondon pode ser verificado na década de 30, quando ocorreu a
aprovação do Decreto-Lei nº 311/1938 que dispunha sobre a divisão territorial do
país, estabelecendo que “o ato de delimitação será sempre acompanhado da
respectiva planta”, por este motivo, os mapas dos municípios do estado de Mato
Grosso e das demais cidades brasileiras foram atualizados.
Em 1939, o mapa de Livramento estabelecia com riqueza de detalhes
os cursos d'água, a rodovia, a linha telegráfica e os limites da cidade. No mapa,
elementos importantes para o processo de desenvolvimento do município foram
verificados: a água potável para garantir o abastecimento local e a produção de
alimentos; a rodovia para promover o escoamento da produção e o trânsito de
pessoas; a linha telegráfica para encurtar distâncias com a promoção da


 

No Almanak Laemmert, poucas cidades mato-grossenses são descritas com tamanha riqueza de
informações. Ao detalhar nos documentos oficiais a infraestrutura vigente em Livramento, o
governo pretende destacar as condições favoráveis e atrair futuros investimentos e mão de obra,
sejam individuais ou coletivas.
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comunicação e, o reconhecimento das divisas com as outras cidades, como pode
ser observado a seguir.

Figura nº 08
0 - Livramento de 1939 (Palácio Duque de Caxias)684



 

A imagem foi ampliada, com base no mapa pesquisado no Arquivo do Exército, ssituado
ituado no
Palácio Duque de Caxias/RJ.
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Na virada do século XX, Livramento constava entre os municípios
promissores que provavelmente receberiam colonos para o povoamento da região,
mas as autoridades mato-grossenses não estruturaram uma política viável de
povoamento que instigasse a vinda e a permanência dos colonos, transformando o
anseio de progresso em uma promessa, sem base para a efetivação.
Na década de 30, a política brasileira empreendia uma expansão
econômica com a intenção de integrar novas regiões ao mercado nacional. Os
mecanismos adotados foram pautados em um método violento que defendia a
ocupação dos "espaços vazios", mas, na prática, promovia a desintegração das
comunidades negras de seus meios de produção. Tal política criada no período do
Estado Novo685 ficou conhecida como Marcha para o Oeste.
O discurso hegemônico objetivou o estabelecimento de novos padrões
ao espaço urbano e rural, defendendo a implantação de uma política voltada ao
progresso que fosse viável à região. A política nacional vinha ao encontro dos
propósitos da oligarquia rural que sempre objetivara tornar Livramento um local
próspero e que atendesse aos ideais de desenvolvimento arquitetado pelo estado
de Mato Grosso. Tal política de desenvolvimento foi pensada pela e para a
oligarquia local e desconsiderava a pertinência social e econômica dos demais
grupos, como as comunidades negras.
Em nome do capital, os espaços deveriam ser reformulados e as terras
precisavam ser ocupadas por aqueles que o estado considerasse mais aptos para
promover a produção. O discurso econômico adotado invisibilizava o histórico de
ocupação e produção, sobretudo das comunidades negras
Mata-Cavalos se distinguia das demais pela propriedade legal
da terra e pela sua localização na parte central do município, nas
proximidades da estrada que liga Poconé-Livramento-Cuiabá,
facilitando a comunicação e o escoamento da produção. Além
disso, Mata-Cavalos, enquanto constituída em terras
originalmente pertencentes ao complexo Santana-Boa VidaCarcara, integrava uma da áreas mais valorizadas do
município.[...]
Os beneficiários da doação formaram em Mata-Cavalos uma
sólida organização comunitária, integrada por cerca de 30

 

FERREIRA, Marieta de Moraes & PINTO, Surama Conde Sá. A crise dos anos 20 e a
Revolução de 1930. In. FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O
Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da Proclamação da República à
Revolução de 1930. 9ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 387-415.
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famílias numerosas, de acordo com seus descendentes ainda
vivos. Nos anos trinta era uma comunidade próspera,
produzindo excedentes comercializados na sede do município.
Além das grandes roças, possuíam engenhos, alambique e
criavam gado.[...]686

A especificidade diferenciada da constituição e ocupação da terra das
comunidades negras rurais de Santo Antônio e Livramento não modificou a visão
do Estado quanto aos homens e mulheres negros e seus descendentes. Em Santo
Antônio do Rio Abaixo a ocupação ocorreu por posse natural ou imemorial,
provavelmente, em pedaços de terras denominadas de sobras, enquanto que, na
comunidade negra de Mata Cavalo a posse da terra ocorreu por doação687,
efetuada por Anna da Silva Tavares, em 1883.688 Um território composto por uma
terra de preto689, em que o acesso à terra por libertos gerou desafios de ordem
política, econômica e social aos novos proprietários que se tornam detentores do
meio de produção.
No campo do direito, a doação e a ocupação da comunidade negra de
Mata Cavalo eram de conhecimento público e notório por parte da sociedade em
geral, mas invisibilizadas nos documentos oficiais690. Apesar das comunidades
negras deterem a propriedade das terras, durante décadas sofreram ingerências e
investidas de toda ordem, com a intenção de retirá-las do espaço em que
construíram sua identidade.


 

BANDEIRA, Maria de Lourdes & SODRE, Triana de Veneza. O Estado Novo, a reorganização
espacial de Mato Grosso e a expropriação de terras de negros (o caso de Mata-Cavalos). In.
Cadernos do NERU Escravidão - Ponto e Contraponto. Cuiabá: Ed.UFMT, n. 2, 1993, p. 98-9.
 
Pretendo analisar na pesquisa, a posse por doação, percebendo suas especificidades no processo
de acesso à terra por trabalhadores negros libertados e mestiços. A autora Elione Guimarães
pesquisou as doações de terras realizadas pelos senhores escravistas aos seus ex-escravos e libertos
de suas relações. GUIMARÃES, Elione. Terra de preto: usos e ocupação da terra por escravos e
libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1860-1920). Niterói: Ed. UFF, 2009. (Coleção Terra, 2).
GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. A questão política das chamadas "Terras de preto'. In. Textos
e Debates. Terras e territórios negros no Brasil.Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações
Interétnicas. Florianópolis:UFSC, ano I, n. 2, p. 25-37, 1990.

ROSA, Carlos Alberto, CANOVA, Loiva, SOUZA, Neiva. Escravo e terra em Mato Grosso: o
caso de Livramento (1727-1883). In. Cadernos do NERU. Escravidão - Ponto e Contraponto.
Cuiabá: ED.UFMT, n. 02, 1993.

Faço referência a obra de GUIMARÃES, Elione. Terra de preto: usos e ocupação da terra por
escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1860-1920). Niterói:EdUFF, 2009.(Coleção Terra, 2)

Na década de 80, Anna da Silva Tavares libertou e doou uma das propriedades mais prósperas
de Livramento, localizada em um território com abundância hídrica e mineral que com o passar
dos anos ficou mais valorizada e aguçou o interesse de seus vizinhos.
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Na década de 30, o prefeito de Livramento, João Vicente de Barros
aprovou o mapa desenhado pelo Engenheiro Luiz de Albuquerque Nunes. Ao
verificar o mapa acima, constata-se que no município, as principais fontes hídricas
estavam localizadas nas comunidades negras de Livramento. A viabilidade hídrica
e as riquezas naturais tornavam o território objeto de desejo de seus vizinhos691.
Na Primeira República, as representações e pretensões em relação a
Livramento são marcadas por um discurso político que planeja a ocupação do
território, como se o espaço estivesse disponível àqueles que se interessassem em
efetuar uma futura ocupação como se houvesse um vazio demográfico na região.
Feliciano Galdino, ao redigir sobre as investidas contra Mata Cavalo,
tem a preocupação de demonstrar o cotidiano da comunidade negra aos leitores. O
artigo transforma a escrita, em um ato político, ao revelar de forma singela o
modo de vida, a produção e as famílias que moravam no território negro. Ao
esmiuçar sobre a comunidade negra, aproxima o leitor de uma realidade
considerada até então, exótica e pitoresca, como se Mato Grosso não possuísse
outros territórios negros. Quando associa Mata Cavalo a um "Éden Negro", a sua
narrativa fornece elementos para analisarmos a ocupação da terra, sob o prisma da
comunidade negra. Devido à escassa documentação, é um desafio encontrar
trabalhos na historiografia regional que tratem da regularização das comunidades
negras em Mato Grosso na Primeira República.
O processo de regularização das terras de Mata Cavalo
Ao analisar o processo de regularização da terra em Livramento, pude
trilhar as pretensões das comunidades negras de cumprirem suas obrigações
fiscais perante o Estado e atender os quesitos impostos pelo mundo letrado. A
simples evidência do pagamento de impostos demonstra que as comunidades

 

Poucos anos depois, na década de 40, a comunidade negra de Mata Cavalo vivenciou uma nova
investida de proprietários rurais que alegavam possuir legitimidade sobre o território negro. Desta
vez, além da tentativa de retirada das famílias negras, o poder judiciário foi acionado por Manoel
Monteiro da Silva e sua esposa, no qual reivindicaram a Divisão Judicial do imóvel Boa Vida e a
anexação de pequenas propriedades adquiridas pelo fazendeiro. Sobre a ação judicial, ver: Autos
da Divisão Judicial do imóvel Bôa Vida. Requerente Manoel Monteiro da Silva e sua esposa
Acindina Monteiro da Silva. Fundo: Cartório 6º Ofício, Série: Cível, Subsérie: Divisão Judicial.
1944. (Referência anterior, caixa 282-A). APMT. No processo Manoel Monteiro figura como
autor e réu.
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negras estavam afastadas, mas não estavam isoladas dos regulamentos presentes
na sociedade republicana.
As comunidades negras estavam atentas às implicações jurídicas
acarretadas pela falta de pagamento de impostos, como também entendiam as
pressões impostas pelo capitalismo, se não compreendessem, talvez não tivessem
se filiado a UOM. As comunidades negras eram conscientes de que, para
preservarem o seu modo de vida, precisavam atender as imposições do mundo
moderno.
No governo de D. Aquino foi aprovado o decreto estadual que
regulamentou o imposto territorial estando todo proprietário de terras obrigado a
pagar de acordo com a extensão da posse. Não era a primeira vez que o governo
realizava um levantamento territorial, pois em 1911 o governo de Costa Marques
efetivou o levantamento das propriedades publicando na Gazeta Oficial os dados
das posses e dos proprietários.
Para parte dos proprietários de terras acostumados à sonegação de
impostos e à invasão de terras sem a devida autorização era inconveniente a
atualização dos dados quanto à ocupação territorial. Estes não tinham interesse em
regularizar as terras e tampouco pagar os impostos devidos.
Ao pesquisar os registros da Coletoria de Rendas692 em Mato Grosso,
verifiquei a dificuldade de recuperar fragmentos detalhados quanto à
regularização das propriedades em Livramento. Com a regulamentação do
imposto territorial em 1919, constatei que alguns proprietários haviam conseguido
a posse, mas estavam com os impostos atrasados, e em outros casos, os
proprietários efetuaram o pagamento, entretanto, seus dados não foram publicados
na Gazeta Oficial do Estado de Mato Grosso.
Identifiquei, nas fontes documentais, pistas quanto à regularização das
posses na Repartição de Terras, na Coletoria do Estado e no Tesouro do Estado,
principalmente, quando cruzei as informações com os processos julgados pelo

 

Na Coletoria de Rendas era registrado o nome do coletado, a denominação da posse, a área em
hectares, a qualidade das terras - se lavradias ou pastais, o valor dos impostos, multas e taxas
pagos e o ano de exercício quitado pelo responsável ou responsáveis, no caso de posse coletiva. Na
Coletoria de Rendas registravam-se osdados do proprietário rural e a posse regularizada com o
Estado, tornando-se uma documentação valiosa para os pesquisadores que buscam pistas que
comprovem as ações de regularização das comunidades negras.
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Tribunal da Relação, os ofícios da Delegacia de Polícia, os processos de habeas
corpus e a Gazeta Oficial de Mato Grosso.693
Na pesquisa, uma brecha nas informações foi detectada na década de
20, tornando possível um exame quanto à posse de terras de forma coletiva. Em
1924, a Coletoria de Rendas694 registrou o pagamento de impostos relativos há
anos anteriores e corrente de pequenas e grandes propriedades.
Identifico nas fontes a regularização das posses pelas comunidades
negras rurais. Outro fato importante a ser registrado na pesquisa é a existência da
posse coletiva,695 perfazendo 67 casos, num total de 317 registros de pagamento
do imposto territorial.696
Na posse coletiva, no item destinado ao registro do(s) proprietário(s)
de terras há a denominação completa do nome de um dos proprietários, seja
homem ou mulher, sendo os demais membros identificados como "outros", sem
menção à quantidade de pessoas ou aos nomes. Não há como definir o critério de
escolha de quem foi identificado no registro, se foi porque era liderança na
comunidade, ou pelo fato de saber ler e escrever, um diferencial no ambiente
rural, em que poucos tinham acesso à educação.
No Livro de Registro da Coletoria houve o caso de um proprietário
rural "Graciano"697 que escreveu de próprio punho o nome incompleto no livro de
registros. A assinatura revela um orgulho por conseguir assinar o primeiro nome,
indícios de uma alfabetização no ambiente rural, tão carente de professores e

 

No entanto, o levantamento dos dados é parcial, devido à ausência de documentos ocasionando
falhas nas publicações e perda de parte da documentação existente, por sua deterioração. A
documentação relativa à Coletoria de Rendas possui falhas de publicação relativa a alguns meses e
anos de arrecadação.
 
Coletoria de Rendas, 1924. APMT.
 
O registro de posse coletiva de uma propriedade demonstra uma dinâmica rural pouco
trabalhada em Mato Grosso.
 
Das localidades registradas que realizaram a regularização das terras constam: Coqueiro,
Bonito, Brumado, Feliz Terra e Olho d´água, Capão Redondo, Taquaral Velho, Porteirinha,
Monjolo Espinhal, Poróroca, Barreiro, Cascavel, Espinheiro, Sucury, Mata-Cavalo, Boa Vida,
Passagem, Ribeirão do Espinheiro, Pedro Alves, Coxo, Ribeirão dos Cocais, Ribeirão das Pedras,
Fazendinha, Mutum, José Gonçalves, Pirahim, Cabeceira do Taquaral e Roncador, Painarina,
Mirim, Urubú e Bronburú, Sadio, Onça, Tarumã, Pirahim de Baixo, Coqueirinho, Barbeiro, Mata
Cavalo do Meio, Carrapatinho e Bento Gomes.
 
Além do registro do nome incompleto, declarou que a posse era em Mata Cavalo do Meio, no
entanto, não revelou a extensão da propriedade, tampouco regularizou os impostos devidos. Tal
realidade era comum no meio rural, por falta de estudo o homem do campo não sabia estimar a
extensão da propriedade que possuía.
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escolas698. No documento não há o registro do tamanho da posse, nem os demais
dados da propriedade, um ponto interessante é que o vazio deixado em aberto no
livro, parece esperar, como se Graciano fosse retornar com os dados da
propriedade, fato que não se concretizou.699
Naquele ano, uma boa parte das propriedades quitou o imposto
territorial referente ao exercício corrente, mas há casos em que os pagamentos
retroagiram a 1913, praticamente uma década de atraso, acumulando uma soma
considerável em dívidas com o estado.
Dentre as posses registradas cito a de Pyrahim de Baixo com área de
544 hectares. A posse regularizou os impostos referentes a 1913-1924, incluindo
multa e taxa escolar, aliás uma reivindicação das comunidades rurais, o acesso à
escola, pois existiam poucas escolas rurais em Mato Grosso. Outro ponto a ser
ressaltado é o fato dos proprietários tentarem evitar que a terra fosse colocada em
comisso pelas autoridades700.
Dentre as posses acima citadas, analiso três localidades em que há
registro de posses coletivas, a de Carrapatinho, de Mata Cavalo e de Boa Vida,
localizadas em Livramento. Em Carrapatinho, a posse coletiva registrava uma
propriedade com 285 hectares, em que a terra era utilizada para criação e
agricultura, ou seja, pastais701 e lavradias702. Neste caso, o nome que aparece é de
uma mulher703, Antônia E. Vieira que é identificada com o nome completo,
levando a crer que ela era uma liderança na comunidade. Uma propriedade
pequena que pagou $ 6$000 réis em impostos, sem multa, referente ao ano
corrente. Um montante considerável, para uma pequena propriedade rural,



É recorrente nos jornais locais, publicações de artigos que tratem da educação da criança.

Provavelmente, Graciano não tinha condições de mensurar a extensão das terras, em um espaço
que era ocupado coletivamente.

O imposto territorial foi criado pela Resolução Legislativa Nº 251, de 1900, sendo
regulamentado pelo Decreto nº 142/ 1903, com a adoção de taxa variável que era cobrada
conforme a natureza das terras, se destinadas para a lavoura, para a criação ou para o extrativismo.
No Decreto de 1903, as propriedades de terras com menos de 200 hectares ficavam isentas. Na
Resolução nº 609/1912, as taxas foram elevadas, sendo atualizadas em 1914 e 1918. Na Resolução
nº 865/ 1922, regulamentada pelo Decreto nº 608/1922, o Estado adotou o imposto proporcional
com percentagem reduzida. CORRÊA FILHO, Virgílio. Evolução do Erário. São Paulo: Off. da
Cia Gráfica-Editora Monteiro Lobato, 1925, p. 61-101. (Monografias Cuiabanas)
 
Pastagens.
 
Lavoura.
 
Poucas mulheres aparecem como proprietárias de terras, seja de pequena ou grande propriedade.
Normalmente, são os homens que figuram nos registros de propriedade do Estado.
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composta por um grupo de pessoas que precisava produzir o necessário para gerar
lucro e garantir a próxima produção. Não há indicação se houve parcelamento no
pagamento.
A posse coletiva era uma alternativa viável para que a comunidade
trabalhasse e retirasse o sustento da família, um lugar onde relações de
solidariedade eram realizadas cotidianamente, reforçando a importância da união
no universo rural.704
Há dois registros de posse coletiva em Mata Cavalo. A primeira posse,
no lugar denominado Mata Cavalo, registra uma propriedade com 2.700 hectares,
em que a qualidade da terra é para plantio e criação, nesse caso, o nome registrado
é de Feliciano S. Tavares, um homem que provavelmente liderava a comunidade.
A propriedade regularizou o pagamento de impostos atrasados referente aos anos
de 1919 a 1924, no valor de $ 108$000 réis, mais multa e taxa escolar de $
30$240 réis, totalizando $ 138$240 réis, uma soma considerável para uma
comunidade.
Feliciano Tavares registrou uma grande propriedade de terras
composta por pequenos produtores, também baseada na agricultura familiar, com
produção de gêneros de primeira necessidade que atendia o mercado consumidor,
mas estava distante de uma grande produção que garantisse elevados ganhos,
muitas vezes, o que se conseguia era o suficiente para pagar os custos705.
A outra posse, no lugar denominado Mata Cavalo do Meio, registra
uma propriedade com 391 hectares, em que a qualidade da terra é para plantio e
criação.Nesse caso, o nome registrado é de José A. da Cruz. José da Cruz foi um
dos moradores de Mata Cavalo que denunciou a invasão à comunidade em 1922,
provavelmente sua liderança advém de muitos anos.
A propriedade regularizou o pagamento de impostos atrasados
referente aos anos de 1918 a 1922, no valor de $ 19$173 réis, mais multa de $
5$751 réis, totalizando $ 24$924 réis, um montante pequeno, proporcional ao
tamanho da posse. Em comparação à primeira comunidade, a área de produção de

 

A pesquisa documental não detectou a presença de Antônia em outros momentos históricos, seja
no ambiente urbano ou rural.
 
A forma como foi efetuada o pagamento do montante final ao estado é uma incógnita nas fontes
documentais.
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Mata Cavalo do Meio era menor, mas permanecia a característica de ser composta
por pequenos produtores, tendo como característica a agricultura familiar, com
produção de gêneros de primeira necessidade que provavelmente abasteciam as
cidades vizinhas. O desafio em quitar a dívida contraída com o Tesouro do Estado
era mais oneroso para uma comunidade menor.
Em Boa Vida, a posse coletiva registra uma propriedade com 2.698
hectares, em que a terra é utilizada para criação e plantio, ou seja, pastais e
lavradias. O nome que consta é de José N. Pinto, que é identificado com o nome
completo. Uma grande propriedade que pagou $ 21$584 réis em impostos, com
multa e taxa escolar no valor de $ 6$474 réis, perfazendo uma dívida total de
$28$054 réis.
Em relação às posses individuais em Livramento, Carrapatinho e Mata
Cavalo são registradas algumas posses em 1924. Em Carrapatinho, Francisco V.
da Cunha registra uma posse com 255 hectares. Em Mata Cavalo de Cima, João S.
Barros registra uma posse de 900 hectares, mas há casos em que uma mesma
pessoa registra duas posses na mesma localidade, como ocorre com Vicente F.
Mendes que registrou em Mutuca, uma posse de 6.534 hectares e em Boa Vida,
uma posse de 385 hectares.
Em decorrência do Decreto nº 608/1922706, os pequenos e grandes
proprietários procuraram pagar os impostos, registrando na Coletoria uma
movimentação para regularizar a posse das terras em 1924. Alguns nomes que
figuravam no Almanak Laemmert, como Margarida dos Santos Botelho, quitaram
na ocasião os impostos atrasados relativos aos anos de 1913 a 1924 da
propriedade de 900 hectares, em Livramento.
A Repartição de Terras forneceu elementos para estabelecer a
visibilidade das comunidades negras em Mato Grosso, aliado aos dados da
Coletoria de Rendas. Apesar de constar os dados da comunidade negra na
Coletoria, não é divulgado na Gazeta Oficial as posses que faziam limite com o
Complexo de Mata Cavalo, aliás a invisibilidade das posses negras era um


 

CORRÊA FILHO, Virgílio.   
Monteiro Lobato, 1925.
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procedimento adotado pelo governo e pelos grandes proprietários rurais em toda a
Primeira República no país.
A posse definitiva do Complexo de Mata Cavalo demandava a
regularização da propriedade. Mesmo sendo legítima a ocupação, por ser fruto de
doação, a comunidade deveria se adequar à regulamentação tributária com o
pagamento dos impostos. Com base na documentação, percebi que a comunidade
negra não estava alheia ao processo de regularização, tampouco refutava seus
deveres fiscais.
Ao analisar os documentos, percebo que a regularização demorou para
acontecer, tanto que em 1911, o Complexo de Mata Cavalo era citado nos
documentos oficiais como pertencente a Anna da Silva Tavares, apesar de o
falecimento ter ocorrido há algumas décadas.707 Se para as autoridades locais, o
território negro não era reconhecido como pertencente às comunidades negras,
tampouco reconhecia-se que o território pertencia a algum grande proprietário
rural.
Nesse processo de regulamentação das terras, a UOM conseguiu
politizar os pequenos produtores e os trabalhadores rurais da necessidade de
regularizar a situação tributária perante o fisco. Tanto que, a quitação dos
impostos atrasados e o pagamento da taxa escolar são registrados pela Coletoria
de Rendas em 1924. Acredito que a UOM também estivesse envolvida nos casos
denunciados nos jornais locais. A denúncia foi um estratagema para resistir contra
as ações da oligarquia rural. Resistir contra os proprietários de terras vizinhos de
Mata Cavalo que pretendiam retirar a legitimidade da posse das comunidades
negras.
Em 1919, o jornal O Matto-Grosso denunciara que a posse de terras
era alvo de Lixixo708, político de Livramento que através de seu filho Honorato
desaparecera do cartório com os documentos do inventário de D. Anna de Moura,


 

Estatística das terras de domínio particular que de conformidade com a Resolução nº 251 de 9
de abril de 1900 estão sujeitas ao imposto territorial. Gazeta Official do Estado de MattoGrosso, Cuiabá, ano 22, n. 3281, p. 04, 11 maio 1911. Nos dados apresentados não aparecia a
extensão da posse, nem o tipo de produção efetuado. Outro fator que não foi tratado de forma
explícita pelas autoridades foi a questão da legitimação da posse de Mata Cavalo.

Felicíssimo José da Silva, apelidado de Lixixo.
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para dificultar a regularização das terras da sesmaria Bôa-Vida.709A intenção era
interferir no inventário de Anna da Silva Tavares, pois a medição de terra do lugar
denominado "Mutuca" seria feita pelas autoridades.710 Vicente Mutuca,
pseudônimo utilizado no artigo do jornal denunciou as intenções de Lixixo que
utilizou, segundo o jornal, de meios inescrupulosos para interferir nas
medições711.
A estratégia de sumir com os documentos do registro da propriedade
do cartório era uma prática de burla utilizado na época no Brasil, e, em último
caso, queimava-se o cartório para eliminar qualquer indício de existência de uma
determinada documentação, tornando a posse invisível nos documentos oficiais.
Das posses registradas na Gazeta Oficial não há menção de
comunidades negras situadas nas localidades vizinhas a Livramento, nenhum
proprietário cita em seu registro oficial a posse negra como divisa de sua
propriedade. Os proprietários vizinhos a Mata Cavalo não citam em seus limites a
existência do território negro. Para os usineiros, Mata Cavalo não existia. O
silêncio foi um mecanismo utilizado para negar a existência do território negro,
que Feliciano Galdino retratou como o "Éden Negro".
Motta analisa a negação, ou seja, o silêncio, como um estratagema
utilizado pelos grandes proprietários na disputa pela posse da propriedade712. Uma
prática comum no contexto brasileiro, principalmente aos futuros interessados em
regularizar a terra em questão, principalmente quando o requerente é negro ou
mestiço, seja individualmente, ou coletivamente.
Os grandes fazendeiros não mencionam no processo de regularização
das terras, com quem faziam limite, quando muito citam as posses de outros
fazendeiros que reconheciam como válidas e silenciavam quanto às posses que



Vicente Motuca. Em desespero de causa. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 31, n. 1620, p.
02, 09 nov. 1919.

Vicente Mutuca. Do Livramento. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 31, n. 1631, p. 02, 23
dez. 1919. A documentação elucida a tentativa de regularização da posse pela comunidade negra.

A indicação de medições no território de Mata Cavalo revela o interesse de regularização pelas
comunidades negras e o pagamento das taxas devidas para contratar um agrimensor.

A contribuição de Márcia Motta para o entendimento do processo de ocupação da terra e a
história social da propriedade no Brasil é retratada nas seguintes obras. MOTTA, Márcia Maria
Menendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. 2ª ed.,
Niterói: Ed. UFF, 2008. MOTTA, Márcia & SECRETO, María Verónica. O direito às avessas:
por uma história social da propriedade. (Orgs). Guarapuava: UNICENTRO, Niterói: EDUUF,
2011.
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consideravam indevidas. Principalmente, quando o vizinho, um pequeno
proprietário, possuía as terras mais valorizadas, que futuramente tinham a
pretensão de ocupar.
Na visão do coronelismo, a terra continuava a ser sinônimo de status e
diferenciação social, por este motivo não poderia ser ocupada por pessoas que não
foram eleitas para representar a boa sociedade.
Éden Negro: o desafio de produzir e comercializar
Feliciano Galdino ao representar Mata Cavalo em sua narrativa como
um "Éden Negro", revela um universo rural marcado por adversidades e
desigualdades sociais, em que o espaço negro em Livramento representava um
território de libertação aos que viviam na comunidade rural.
No universo rural, o acesso à terra proporcionou uma distinção social
ao pequeno produtor negro e/ou mestiço, que através da lavoura assegurou a
sobrevivência no campo, ao cultivar alimentos de primeira necessidade visando o
abastecimento dos produtos no mercado municipal, nas feiras locais e no
abastecimento de cidades vizinhas.713 Não é por acaso, que tal qual o corpo, a
produção de alimentos também foi normatizada em Mato Grosso.
O Código de Posturas de Livramento normatizou entre seus capítulos:
Do gado de consumo e a venda de carne714, Da venda de gêneros alimentícios715,
Da lavoura e criação716, tratando também das punições. Em relação à lavoura e à
criação, o "§5º estabelecia que era proibido cortar ou desmanchar cercas de




O Código de Posturas de Livramento de 1884 normatizava a venda dos gêneros alimentícios e
sobre a produção da lavoura e a criação de animais. In. Código de Posturas Municipais da Villa do
Livramento, aprovado em 21 de junho de 1884. BR APMT.PM.13, Caixa 01.

No Artigo 9º, a norma proibia o consumo de gado com sintomas de moléstia ou estava
estropiado.

No Artigo 10, ficava proibida a comercialização de gêneros alimentícios corrompidos, de frutas
podres. A norma cobrava o uso de vasilhas de madeira e lata de flandres com tampa. As
autoridades tinham a preocupação da utilização de vasilhas que mantivessem a integridade dos
produtos comercializados.

No Artigo 12, a normatização proibia o corte de madeiras nas matas alheias; campear nos
campos das fazendas ou sítios; queimar roçadas sem limpar a área ao redor com pelo menos 8
metros e deixar de avisar aos confinantes com antecedência de 2 dias; atear fogo nas matas e
campos alheios, devolutos ou da municipalidade.
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lavoura ou plantação, ou as que servirem para prisão de animais"717. Dificilmente,
o infrator era descoberto, pois a contravenção era praticada de forma escamoteada,
ou então, seguia a determinação de um grande proprietário rural, cuja a sanção da
lei, normalmente não se aplicava.
Com o passar do tempo, o pequeno lavrador diversificou na produção
garantindo a colheita ao longo do ano, mas um elemento típico que permaneceu
na identidade da comunidade negra foi a produção da farinha de mandioca. A
comunidade também investiu na criação de animais como vacas, porcos e
galinhas.
Mesmo demonstrando uma capacidade de adaptação aos desafios
diários, o discurso hegemônico ignorava a capacidade dos negros e seus
descendentes de lidarem com a terra, de produzir, de prosperar. Ao se transformar
em patrão, o negro é destituído de saber no discurso oficial, sendo ignorada pelo
grupo hegemônico uma tradição agrícola, do qual sempre esteve presente o saber
ancestral.
A viabilidade econômica de Mata Cavalo tornava o discurso
excludente inócuo, pois além de produzirem conseguiam vender a produção,
demonstrando uma habilidade para o cultivo e o comércio do excedente.
Provavelmente, estabeleceram conexões econômicas com cidades vizinhas que
careciam de gêneros de primeira necessidade.
O discurso oficial desqualificava, insistentemente, os produtores
negros, como se as mãos negras servissem para trabalhar, apenas enquanto
estavam subordinados a alguém, mas não para prosperarem em suas propriedades,
senhores de si718. O discurso dominante visava ao progresso do estado, mas
descaracterizava o trabalhador local, principalmente o pequeno produtor negro,
destituindo sua relevância na economia local, mas tal afirmativa divergia do que é
verificado nas fontes documentais.



O infrator seria multado em 20$000 réis ou 8 dias de prisão.

O sistema de roças foi praticado pelos trabalhadores negros, muito antes da lei de 1888, o que
evidencia a busca pela autonomia do cultivo e a comercialização do excedente. O que corrobora
com a afirmação, de que alguns escravos conseguiram pagar por sua alforria e em alguns casos
permanecer na propriedade de seu antigo senhor, como produtor livre. Tal fenômeno não ocorre,
apenas no Pós-Abolição, mas sim, muito antes do que o discurso hegemônico revela. Sobre a
produção de excedente, ver: GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do
campesinato negro no Brasil. 1ª ed., São Paulo: Claro Enigma, 2015, p. 19-33.
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O pequeno produtor aprendeu a importância da contratação do
trabalho temporário, em que a mão de obra contratada executava uma tarefa, em
um determinado período do ano, como o plantio ou então a colheita no sentido de
dinamizar a produção. Uma prática comum era a contratação do "trabalhador de
enxada" para acelerar a produção, como o caso de Joana F. Lima que possuía uma
propriedade de 1/2 légua em quadra, em Laranjal e, declarava que "os trabalhos de
sua pequena lavoura são feitos por meio de muchirum719 e as vezes com
jornaleiros justos"720.
A fonte documental registra duas formas de dinamizar o trabalho no
campo: a primeira, constituída por uma relação comunitária no meio rural, que
normalmente era estabelecida pela proximidade espacial, entre vizinhos, em que,
as condições de vida eram apoiadas pelas relações de cooperação, no caso o
muchirum.721 A segunda, formalizada pela contratação de jornaleiros que
garantiam a produção, mediante pagamento em dinheiro ou aquisição de produtos
pelo trabalho prestado na lavoura.
Cabia ao pequeno proprietário garantir a produção de alimentos e o
acesso à terra assegurando a sobrevivência. Normalmente, a cooperação era mais
viável em uma região com carência de braços, do que o pagamento do serviço
para o pequeno produtor.
Na Primeira República, a circulação do papel-moeda era irrisória,
acontecia em momentos específicos, talvez, quando se vendiam os produtos
cultivados, mas nas relações comerciais predominava o escambo, e neste caso, a
troca de mercadorias dependia do interesse das partes envolvidas.
Os obstáculos aumentavam quando o pequeno produtor era
inexperiente, pois prevalecia a lei do mais esperto, do trapaceiro. Em muitos



A palavra muxirum é de origem tupi-guarani e significa "mutirão", pelo fato dos trabalhadores
rurais reunirem-se em ajuda mútua, com o intuito de superar as dificuldades existentes na lida com
a lavoura. No ambiente urbano, as autoridades do século XIX registraram na Secretaria de Polícia
de Cuiabá "muxirum" nas ocorrências criminais quando ocorria um ajuntamento de trabalhadores,
que segundo o Código de Postura era realizado de forma ilegal e cerceado pelas autoridades, pois a
aglomeração era vista como um perigo para a ordem vigente, passível de algazarra ou até um
motim. No século XX, a grafia passa por mudança e por uma elitização adquirindo um significado
que é apropriado pela elite local. FONTES, Rosemary Marques. Muxirum Cuiabano: uma análise.
TCC, Cuiabá:UFMT, 1993.

Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, 1894.

O trabalho cooperativo realizado coletivamente visava diminuir o tempo de produção e, era
realizado de forma gratuita e voluntária.
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casos, o produtor vendia a mercadoria, no entanto, não recebia o valor acordado
pelo produto vendido, sendo enganado pelo atravessador.
O lavrador não contava com uma rede judiciária que o protegesse, até
porque a transação comercial ocorria por um acordo oral, não sendo formalizado
por um contrato. Para o mundo letrado só é passível de análise, de julgamento o
que está escrito, a norma e a lei não se aplicam quando o acordo é firmado
informalmente, salvo exceções.722
Era uma prática comum, os pequenos produtores firmarem os acordos
oralmente, como se denominava na época, baseado na "palavra dada", mas
durante o processo de negociação muitos eram enganados e ficavam sem
condições de acionarem a justiça para garantirem seus direitos, pelo fato de não
possuírem um documento escrito que comprovasse a transação.
Outro desafio era o acesso ao crédito, embora os jornais de Cuiabá
publicassem a preocupação do estado sobre a questão, de fato, o governo não
concretizou medidas para efetivá-las:
[...] As bases são mais ou menos as seguintes: o thesouro
emprestará a cada um dos bancos com que fizer o contracto,
uma certa quantia, ao juro de tres por cento (3%), obrigando-se
o banco a emprestar á lavoura o dobro da quantia que tiver
recebido, cobrando no maximo seis por cento (6%) de juro, sem
commissão, nem qualquer outra despeza que pese sobre o
devedor.[...]723

Ao estabelecer o banco como o intermediário na transação de
empréstimo, o estado exime-se do processo de fornecer o crédito e também da
cobrança dos valores724. Com o banco, o estado cobra de forma indireta a
regularização das propriedades e a comprovação da viabilidade econômica para
assegurar o retorno do pagamento do empréstimo, como também, a destinação dos
valores.



A falta de contrato permeava também as relações de trabalho, em que o trabalhador rural se
sujeitava aos humores e ingerências do patrão. No mundo do trabalho, a fundação a União dos
Operários operou na regularização das relações trabalhistas, pois seus associados estavam
obrigados a assinarem um contrato prévio ou testemunhado e enviarem uma cópia a UOM, como
estabelecido no artigo 6º do Estatuto da União dos Operários de 1919. In. Estatutos da União dos
Operários de Matto-Grosso. In. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano.30, n.
4490, p. 6-7, 06 nov. 1919.

Auxílios à lavoura. Jornal A Gazeta. Cuiabá, ano 01, n. 55, p. 01-02, 01 set. 1889.

Para atrair futuros interessados, definiu-se o papel do banco que teria o dobro do lucro, e dos
proprietários rurais que teriam acesso ao crédito com juros baixos, entretanto, os juros cairiam pela
metade se a linha de crédito fosse negociada diretamente com o Estado.
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No universo rural, poucos proprietários atendiam as exigências
mínimas para conseguirem a linha de crédito almejada. Diante do entrave
econômico de acesso ao crédito criado na época, cabia ao pequeno produtor o
desafio de sobreviver sem contar com o auxílio financeiro. Nesse contexto
econômico, os pequenos produtores enfrentaram condições de sobrevivência mais
árduas de serem superadas, até porque, inexistia qualquer pretensão de auxílio por
parte do governo estadual. A falta de uma política voltada a produção agrícola é
sentida, desde a década de 10, quando a sociedade mato-grossense sofreu com a
falta de produtos para o consumo interno, sendo acentuadas as consequências da
carestia pela ausência de incentivo estatal. Tais mazelas afetaram tanto o produtor
quanto o consumidor.
Em 1912725 foi veiculada, em jornal local, a situação de carestia
existente em Mato Grosso, sendo encarado como um problema social que,
segundo o artigo não foi sanado pelos poderes públicos. Até então, poucos
esforços foram efetivados na promoção de meios de equilíbrio entre a produção e
o consumo. Em virtude da peculiaridade existente no estado, a imprensa cobrava
das autoridades o planejamento e a efetivação de medidas para fomentar a
produção agrícola voltada aos gêneros de primeira necessidade.
[...] Mas, em meios como o nosso, onde não se encontra a
necessaria competencia nos differentes ramos de producção
agricola ou industrial, necessaria se torna a intervenção do
governo para fomentar essas industrias, maxime aquellas que
dizem respeito ás nossas principaes necessidades. [.] Por toda
parte do Estado é notavel a carestia dos generos de primeira
necessidade, resultando achar-se o povo em condições pouco
lisongeiras, quando é certo que pelo emprego de meios que
estão ao nosso alcance poderemos em breve entrar em phase
promissora.726

O artigo aponta que a sociedade mato-grossense estava a par dos
fatores que dificultavam a produção no estado, e não por acaso, foi proposto o
combate do mal presente no organismo social727. No governo de Costa



A carestia da vida. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1166, p. 01, 15 dez. 1912.

A carestia da vida. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1166, p. 01, 15 dez. 1912.

Uma das soluções seria a introdução de famílias de colonos (nacional ou estrangeiro), mas tendo
o cuidado de assegurar através da legislação, a subordinação em atender a produção de gêneros de
primeira necessidade ao Estado. Direcionando as famílias rurais a pontos mais convenientes de
localização, pautado em uma política de aquisição de terras para o cultivo de culturas para o
proveito do povo, desde que fosse primado pelo plantio de gêneros escassos no consumo interno.
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Marques728, a questão da carestia marcou sua gestão, sendo alvo de críticas de
adversários políticos e dos jornais locais729
Se devemos no patriotismo crer
E bôa intenção da moderna gente...
Senhor presidente, senhor presidente,
Não nos deixe de sêde morrer...[...]730

Diante das dificuldades diárias, o governo pouco interferiu a favor das
camadas menos favorecidas e os esforços políticos foram voltados a preservação
da oligarquia rural. Viver em tempos duvidosos era um desafio para os
trabalhadores e pequenos produtores rurais, como também evidenciava o campo
de forças estabelecido pelos atores sociais existentes em Mato Grosso.
Insistentemente, o discurso oficial veiculado pela oligarquia destituía
a capacidade do pequeno produtor de prosperar, muito mais por conveniência, do
que por ignorância. A resistência da oligarquia local ao novo produtor foi
expressa de várias formas, ora desqualificando-o, ora ignorando-o. Se o produtor
não existia, sua produção também não! Contudo, praticamente todos consumiam o
que era produzido pelos produtores negros que abasteciam as cidades.
Diante do inevitável, os meios de produção e as formas de
comercializá-lo deveriam ser controlados pela elite local, no intuito de reduzir a
margem de lucro e manter a dependência política e econômica dos pequenos
produtores. O objetivo da oligarquia foi empregar uma instabilidade econômica
que ameaçasse de forma permanente as conquistas alcançadas pelo pequeno
produtor.
Em uma terra tão vasta, a produção de alimentos de primeira
necessidade era clamada pela população, sendo denunciada nos jornais locais a
falta de gestão que influenciava no estado de calamidade pública, gerando a falta
de alimentos.



Joaquim Augusto da Costa Marques governou Mato Grosso entre 1911-1915, Bacharel de
Direito, também foi Deputado Estadual e Federal em mais de uma legislatura. Fazendeiro,
proprietário da usina Ressaca em Cáceres. FANAIA, João Edson de Arruda. Elites e Práticas
Políticas em Mato Grosso na Primeira República (1889-1930). Cuiabá:EdUFMT, 2010, p. 109.

O Governo de Costa Marques é marcado por defender os interesses da oligarquia rural, por ser
de origem tradicional, fruto de famílias compostas de fazendeiros, não por acaso, sua gestão é
caracterizada por um período de incertezas sociais e concentração de poder, tornando-se um
representante legítimo dos coronéis.

(Baldrocas &Aleijos, Na Secca (Qurado vivo, no Mundéo e visinhanças). Na Secca. Jornal O
Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1176, p. 03, 25 fez. 1913.
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Em dezembro, o jornal O Debate publicou um artigo intitulado
"Alimentação pública",731 tendo como mote a reflexão sobre dois alimentos
presentes na dieta alimentar da população – o pão e a carne.732 O artigo analisa a
situação precária vivenciada pela sociedade mato-grossense, ao refletir sobre a
carestia presente na região, muitas vezes, impossibilitando o consumo do pão e da
carne. Os itens eram ofertados a preços elevados na Capital, tornando-se
inacessíveis à população empobrecida, que apenas em raros momentos podiam
adquiri-los.
Segundo os relatos dos jornais, o preço do pão sofria abusos quando
havia escassez de farinha na Capital, tendo momentos em que metade de um pão
equivalia a um pão inteiro, sofrendo especulação constante devido a alta procura
pelo alimento.
A carne também teve momentos de picos, em que eram cobrados $100
réis por 1 quilo de carne verde733, alcançando $300 réis ou até $600 réis. Em
alguns casos, o contexto político influenciava o aumento do preço, como guerras,
revoltas e intempéries da natureza. O jornal questiona que, no caso de Mato
Grosso, mesmo que desaparecesse o motivo, o abuso quanto à cobrança do valor
estipulado permaneceria.
O pão, que de presente é fornecido ao consumo da nossa
população é da peior qualidade, azedo, duro, detestável! Dir-seia que é ele fabricado com o residuo da farinha, de que se
suppre o resto do mundo!
A carne que se abastece a população corre parelhas com a
qualidade do pão: é magra, dura, viscosa, negra, as vezes quase
nauseabunda [.] particularmente durante a estação secca, soffre
os maiores rigores do mau-trato [...]734

O pão e a carne estavam entre os itens mais almejados pela população,
quando os preços permitiam o consumo e, também, eram os que causavam maior
clamor por uma intervenção do estado quando os valores se tornavam proibitivos.
Os artigos de jornais demonstram que as irregularidades na oferta dos produtos



Alimentação Pública. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 371, p. 01-02, 25 dez. 1912.

O pão era o alimento que representava a religiosidade cristã, embora desejado, o consumo era
restrito. Em Mato Grosso, a aquisição do trigo (farinha) era encarecido, por não ser cultivada na
região. Em contrapartida, a pecuária existente em Mato Grosso não era voltada ao consumo
interno, sendo destinado uma pequena parcela da produção para o consumo local, encarecendo o
preço da carne para a sociedade.

Carne verde, significa carne nova.

Alimentação Pública. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 371, p. 01-02, 25 dez. 1912.
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ocorriam há algum tempo, contudo nada foi feito para melhorar o preço e a
qualidade dos alimentos que circulavam em Cuiabá. Ora, se em Cuiabá a
qualidade dos produtos era questionável, então, como seria tal realidade nas
pequenas cidades distribuídas por Mato Grosso que estavam distantes da
fiscalização das autoridades?735
No ano de 1912, alguns dias após a publicação sobre "A carestia da
vida", o jornal O Matto-Grosso reproduziu uma outra matéria veiculada pelo
jornal O Debate, no qual retratou a situação da pequena lavoura no estado, sob o
título "Pela lavoura".736
Novamente, a reivindicação retrata os dois alimentos – o pão e a carne
– que eram vendidos à população e, segundo o jornal, eram ofertados por valores
incompatíveis com o poder de compra da sociedade. A denúncia foi efetuada, com
a intenção de solicitar providências da municipalidade e da inspetoria de higiene,
no intento de cessar os abusos cometidos pelos padeiros e açougueiros, por
estarem vendendo produtos caros e adulterados, capazes de comprometer a saúde
pública.
Em sequência, o jornal O Matto-Grosso questionou que os cereais e o
toucinho também estavam escassos,portanto, caros, isso ocasionado pelo
definhamento da lavoura e pela falta de incentivo para a criação de animais de
corte, que segundo o jornal, eram deixados em segundo plano, sem investimentos
por parte do governo.
O artigo segue cobrando das autoridades ações que assegurassem o
desenvolvimento agrícola em prol da população de baixa renda que não possuía
reservas financeiras, e que muitos passavam por privações e até mesmo miséria.
Não por acaso, o artigo questiona os discursos em prol da construção
de pontes e estradas pelas autoridades locais, destoando da realidade pujante, em
que havia falta de braços para o trabalho, de núcleos agrícolas modernos, de
investimentos para a importação de maquinários e de (i)migrantes. O texto segue
enfatizando a preocupação com a localização dos núcleos de abastecimento, no
sentido de atender as reivindicações da sociedade.



Para esta indagação, não encontrei nas fontes documentais indícios de irregularidades na oferta
e qualidade dos produtos comercializados no interior.

Pela lavoura. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1168, p. 01, 29 dez. 1912.
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O jornal reproduz um discurso veiculado nacionalmente, em que o
atraso e o progresso permeiam as discussões entre as forças políticas existentes.
Não por acaso, o artigo defende que, ao serem atendidos os pontos acima
elencados, a prosperidade tão almejada subsidiaria a colonização agrícola do
estado.
A pressão exercida pela imprensa cobrava um encaminhamento mais
incisivo das autoridades, composto por ações políticas afinadas com o lema de
Ordem e Progresso, almejado para a nação. Ao longo dos anos, embora Mato
Grosso desejasse o progresso, via-se preso à mentalidade e às práticas do passado,
em que o retrocesso exercido pela oligarquia rural comandava o estado durante a
Primeira República. A tentativa de estruturação de um estado promissor seria
longa e dependeria muito da visão e do comprometimento do governante.
Os artigos veiculados em 1912 renderam uma manifestação pública
por parte de lavradores, que encaminharam uma carta ao jornal local, na qual
concordavam com a falta de braços e as diversas dificuldades enfrentadas pelo
pequeno produtor.
No documento, os produtores descrevem as dificuldades enfrentadas
por aqueles que procuravam produzir frente as dificuldades econômicas e as
intempéries da natureza, por isso, denunciavam entre outros pontos, a proliferação
de formigas saúvas que prejudicavam a produção de alimentos, pois avançavam
nas lavouras, destruindo-as.737 Por causa das dificuldades presentes no universo
rural, um formigueiro na lavoura conseguia prejudicar toda uma produção.
Outro ponto questionado foi a postura adotada pelo estado em relação
a cobrança de impostos, principalmente o imposto sobre a venda de produtos
Sr. Director. - O lavrador que produzir em um ano (apezar de
tantas dificuldades), e levar ao mercado (se tal nome se póde
dar a esse casebre da Avenida Generoso Ponce) 100 alqueires
de milho; 50 de feijão; 50 de arroz; 30 de farinha, e 30 arrobas
de toucinho, apurará pelos preços actuaes tanto como
100X12$000=1:200$000+50X25$000=1:250$000+50X20$000
=1:000$000+30X10$000=300$000+30X25$000=750$000 ou
sejam um total de 4:475$000, que pagará do imposto de 10%,
addicionaes 44$750 total 492$000, mais ou menos, tanto quanto



Diante de uma praga rápida e voraz, os lavradores não encontravam no comércio da Capital
formicidas eficazes para acabar com o flagelo ou, quando conseguiam comprar, os preços eram
exorbitantes, o que comprometia a produção agrícola e, também a sobrevivência do produtor.
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paga uma casa commercial com capital de centenas de contos
de reis. E, no entretanto Sr. Director, d'essa quantia não fica ao
lavrador o saldo líquido da 3ª parte, ou seja 1:491$666! Não,
isso não é justo![...]738

Devido à alta carga tributária, a indignação quanto aos impostos
cobrados pelo poder público causava ojeriza aos pequenos produtores que não
enxergavam na arrecadação um retorno efetivo em investimentos que
fomentassem o setor agrícola do estado. Além do achatamento da margem de
lucro, os produtores rurais criticavam a falta de estradas para viabilizar o
transporte e o comércio dos produtos durante a Primeira República.
Outro ponto de ponderação estava atrelado ao espaço público
destinado ao desembarque e venda de alimentos. Os produtores rurais clamavam
pela reforma do mercado municipal, pois o edifício carecia de melhorias que
garantissem a higiene do local e o armazenamento adequado dos alimentos. A
insalubridade e a falta de condições mínimas de permanência do produto no
mercado revela o descaso das autoridades com a questão sanitária.
O manifesto elencou uma lista de insatisfações, denunciando também
o abuso do poder público praticado por seus agentes. Os agentes fiscais, apesar de
representarem a autoridade local, realizavam práticas incompatíveis com a função
desempenhada, afinal, o trato diário dos agentes era justamente com produtores
rurais que forneciam gêneros alimentícios produzidos em suas propriedades,
mesmo sendo pessoas iletradas, possuíam uma condição social diferenciada na
sociedade.
Os abusos dos agentes chegavam ao ponto dos mesmos se
encaminharem ao lugar de descanso dos pequenos produtores, um entreposto
localizado no "Três Barras" e obrigarem os produtores a carregarem os produtos,
independente do horário, para serem encaminhados ao mercado da Capital.
Os agentes públicos não respeitavam se as tropas estavam em
descanso

ou

pouso,

agiam

com

truculência

e

com

atos

arbitrários

desproporcionais às suas funções, sem respeitarem a parada do produtor que,
muitas vezes, vinha de lugares distantes e carecia de repouso para recobrar as
energias gastas.
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No artigo, há uma indagação sobre os acontecimentos
[...] Isso é que é regimen da liberdade, Sr. Director? Onde
estamos? O que é preciso, SrDirector, é estabelecerem um
imposto razoável para que os lavradores procurem o mercado e
não se exponham aos riscos do contrabando e nem fiquem á
mercê dos atravessadores, sobre os quaes deve haver
providencias sérias.739

A carta torna público os abusos sofridos pelos produtores rurais com
os atos do poder público instituído e também do atravessador e cobra
publicamente uma atitude do Intendente municipal frente as arbitrariedades
praticadas. Os gêneros alimentícios mencionados no artigo: milho, feijão, arroz,
farinha e toucinho eram produtos básicos consumidos pela população e
produzidos por pequenos agricultores locais situados nas cidades vizinhas à
Capital.
O papel desempenhado pelo atravessador no processo de especulação
é enfatizado no artigo, porque o mesmo lucrava duas vezes; ao abusar do pequeno
produtor, quando impunha que a venda fosse feita antes dos produtos chegarem ao
mercado, e também, quando estabelecia os preços de revenda ao consumidor final,
independente se a margem de lucro era alta, sem importar quanto à realidade
econômica enfrentada pelo estado.
Desta forma, o atravessador detinha o controle comercial, baseado na
compra e venda dos produtos de primeira necessidade, sendo respaldado por uma
rede de corrupção que lucrava com o comércio ilegal de produtos. Um círculo
vicioso que se manteve por décadas em Mato Grosso, conforme denunciado nos
jornais locais.
No cotidiano rural, o pequeno produtor que resistia às investidas do
atravessador em sua propriedade recebia ameaças constantes para que cedesse e
vendesse toda a produção antes de comercializar os produtos no mercado
municipal. Muitos, não cediam às investidas, no anseio de conseguirem melhores
ofertas na Capital, mas como foi analisado, anteriormente, muitas vezes a
tentativa era em vão.
A resistência do produtor às intimidações objetivava estabelecer
formas mais adequadas de comércio, visando romper com o ciclo vicioso
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instituído pelo sistema econômico, no qual o atravessador se beneficiava, por
figurar como intermediário na transação comercial.
A relutância dos produtores era ignorada por atravessadores que
estavam acostumados a lucrar. Mesmo com a recusa em vender antecipadamente,
estes eram interpelados mais uma vez no entreposto situado há duas léguas de
Cuiabá, vivenciando situações constrangedoras.
No artigo é indagado: "Isso é que é regimen de liberdade?740" Os
produtores negros que resistiam às pressões viam-se em um cenário opressor de
violência costumeira, pois de um lado o atravessador exercia ações coercitivas
para conseguir a produção, tentando impedir o comércio direto do produtor com a
população, de outro, o poder público esfoliava com altos impostos, deixando o
produtor com uma margem de lucro irrisória.
Não por acaso, o pequeno produtor negro encontrava-se em situação
de pobreza, ao ponto de não saber se garantiria a produção para o próximo ano.
Em alguns casos, precisava desempenhar trabalhos temporários que cobrissem os
custos até a próxima produção agrícola. Aliás, uma realidade latente no período é
quanto às ocupações temporárias, pois os produtores viam-se obrigados a
desempenharem mais de uma função para complementarem a renda familiar, e
isso não era uma peculiaridade vivenciada apenas pelo homem do campo. O
servidor público também enfrentava o mesmo desafio.
No artigo "Pela lavoura" é questionado a falta de braços, de núcleos
agrícolas, a falta de importação de maquinários e a inserção de imigrantes no
Estado, como também, a reflexão quanto a melhor localização dos núcleos de
abastecimento. Essa questão também foi elencada no artigo do jornal O Matto
Grosso em que tratou da falta de braços voltados à pequena lavoura
A' falta de braços dedicados á pequena industria deve-se
principalmente a situação anormal em que se encontra o
mercado de Matto Grosso, difficultando a vida a seus habitantes
e servindo de espantalho áquelles que aqui desejam se
estabelecer.741
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O artigo traz à tona a situação de calamidade existente no mercado de
trabalho de Mato Grosso, sobretudo no Norte do estado capaz de acirrar o custo
de vida dos habitantes e repelir possíveis (i)migrações para o estado.
Na Primeira República, a reivindicação pela criação de Campos de
Demonstração ganhou força entre os vários setores da sociedade, que partilhavam
a ideia e esperança do crescimento do setor agrícola com a introdução de novas
técnicas de manejo e profissionais qualificados voltados para o setor.742
As queixas quanto à inoperância da Intendência municipal
permaneceram nos anos seguintes, havendo reivindicações, por parte dos
açougueiros743 quanto à necessidade de melhorias na estrutura do matadouro
municipal, no intuito de garantir as condições sanitárias adequadas de uso e, de
atendimento aos cuidados básicos cobrados, em prol da saúde pública.
Nesse episódio sobre o matadouro público, o artigo relata que o
Intendente não atendeu as solicitações alegando que não tinha competência para
resolver o caso, uma alegação usual por parte das autoridades locais, mas que se
tornava cada vez mais corriqueiro o estado de instabilidade social.
Mesmo com a cobrança pública, os açougueiros viram-se obrigados a
acatarem a obrigatoriedade de abater o gado em local insalubre, sem a mínima
garantia de atendimento das condições sanitárias solicitadas. Não eram apenas os
açougueiros que se queixavam da falta de condições mínimas de higiene, mas
também, os produtores e comerciantes. Estes estavam cientes do caos sanitário,
caso os alimentos provocassem doenças e impossibilitassem o trabalho de um pai
de família, afinal um dia ou mais sem trabalho aumentaria a miséria. Na república,
o trabalhador não contava com qualquer direito que o respaldasse em caso de
doença, mesmo que causada por intoxicação alimentar.
Em 1918, os reflexos da 1ª Guerra Mundial foram sentidos no país e
se estenderam a Mato Grosso. Nas ocasiões de escassez de alimentos, os mais
diversos sentimentos estão presentes na sociedade; para alguns é o momento de
auxiliar o próximo, para outros, é o momento de especular, de lucrar. Nesse ano, o



Os Campos de Demonstração Agrícolas seriam capazes de subsidiar e incrementar a lavoura do
Estado, através da formação de núcleos agrícolas tornando possível o abastecimento de diferentes
localidades e vizinhanças, assim seria possível superar as dificuldades, ponto imprescindível para
alçar o progresso tão almejado.

A questão dos açougueiros. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 352, p. 01-02, 18 nov. 1917.
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jornal A Cruz publicou a matéria Clama744, sendo escrito no último parágrafo:
"Núcleos agricolas é o que precisamos, disciplina e ordem é o que carecemos,
trabalho e constancia é o que há de salvar."
O cerne do artigo foi a extorsão nos preços dos alimentos que devido à
ganância de alguns comerciantes atingiram preços insuportáveis, sob o pretexto de
que "só eu tenho", "não existe na praça", "eu, vendendo-o ainda faço favor",
frente a inércia dos representantes políticos que são criticados por aparecerem
apenas nos momentos de campanha eleitoral, sob a promessa de representarem os
interesses do povo, mas que, logo esqueciam os interesses que deveriam
representar após as eleições.745
O discurso ideológico adotado estava envolto de um sentimento
nacionalista, em que o outro, o estrangeiro, é incapaz de demonstrar empatia às
dificuldades financeiras enfrentadas pela população local, contrapondo-se ao
brasileiro, que supostamente prezaria pelos seus compatriotas. Contudo, o artigo
não detalha como de fato a empatia foi praticada pelos comerciantes nacionais, se
estes ajudaram de alguma forma os trabalhadores na aquisição de produtos com a
cobrança de preços menos extorsivos.746
O artigo critica o tão exaltado patriotismo, presente nos discursos e
salões da República, mas que na prática apresenta-se como palavras vazias,
inócuas para a elite dominante
Patriotismo não é consentir que o povo seja esmagado, e
reduzido a mingua por uma classe privilegiada que o suga, que
o asphyxia, sob mil absurdos pretextos, preparando-lhe a ultima
das miserias - inanir-se de fome, no proprio seio de uma
natureza virgem, opulenta e feracissima.747

O texto desnuda uma sociedade indiferente ao sofrimento dos
trabalhadores negros. Trazendo à tona uma reflexão quanto aos reais avanços



Clama II. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 393, p. 01, 08 set. 1918. A matéria de jornal Clama
é composto por três artigos, sendo publicados em 25-08-1918, em 01-09-1918 e em 08-09-1918.

O jornal tece uma dura crítica ao comércio local que estaria sob o suposto controle de
estrangeiros, frente a uma minoria de comerciantes patrícios. O artigo segue enaltecendo os
comerciantes nacionais que supostamente se solidarizavam com os trabalhadores pobres que não
tinham condições financeiras para adquirir os alimentos devido aos altos preços cobrados. Apesar
de criticar os políticos locais, o artigo não tece comentários quanto a atuação de D. Aquino diante
de tamanha carestia que assolava o estado.

Com base nas fontes documentais, percebi que nenhuma ação foi realizada pelos comerciantes
nacionais, no intuito de amenizar ou facilitar a aquisição de alimentos.

Clama. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 391, p. 01, 25 ago. 1918.
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alcançados pela sociedade republicana. Num país em que a construção da
cidadania negra iniciara há poucos anos, mas que as fontes documentais
demonstram que era destinada a um pequeno grupo social, não importando quais
valores sociais pairavam na sociedade tampouco o porquê do progresso tão
almejado não ser alcançado por todos.
O termo nação, apesar de difundido nos discursos oficiais, ainda era
abstrato quando incorporado no trato diário para efetivar as questões sociais. A
sociedade mato-grossense estava aberta ao progresso, no âmbito do acesso à
tecnologia, como a comunicação; do conhecimento, favorecendo o fomento a
cultura; mas barrava o avanço social relacionado à liberdade de ideias, aos direitos
sociais e civis, enfim, qualquer avanço que fortalecesse a cidadania negra.
O artigo segue questionando a agiotagem nos mercados públicos que
praticavam a especulação nos preços dos produtos agrícolas comercializados,
esfoliando o produtor e o consumidor. Segundo os jornais locais, tais situações
envergonhavam a sociedade, tamanha a negligência presente nas ações dos
exatores municipais.748
Em 1920, em Várzea Grande, um outro caso de abuso envolvendo a
venda de produtos foi registrado749. O lavrador Generoso foi espancado por um
policial a mando de Alfredo Monteiro, que horas antes negociou com o lavrador,
mas como não conseguiu ludibriá-lo, mandou espancá-lo. Segundo o jornal O
Republicano, os bois e os cavalos da vítima sumiram, como também o dinheiro
que possuía. Além de passar por tais violências, Generoso foi preso, sob alegação
desconhecida. Os desmandos praticados por Monteiro, em Várzea Grande, eram
de conhecimento público, como também sua habilidade de cooptar policiais para
intimidar as vítimas. "As praças de polícia aqui são instrumentos de baixa
politicalha, são cabos de chicote com que se servem os fruãos da zona para
perseguirem aquelles que não querem com elles comer farello no côxo.750"
Os pequenos produtores travavam um embate cotidiano com os
especuladores que tentavam submetê-los a um sistema extorsivo. Estes, quando



Clama. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 392, p. 01, 01 set. 1918.

Communicado da Varzea-Grande. Jornal O Republicano. Cuiabá, ano 04, n. 319, p. 03, 09
maio 1920.
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não eram enganados com baixos preços na negociação, eram espancados e presos.
Enfrentavam as mais diversas violências impostas por aproveitadores que
dispunham da máquina administrativa para favorecê-los.
A rede de corrupção era respaldada por alguns policiais que estavam a
serviço de interesses obscuros. Não seria a primeira vez que os jornais
denunciavam o exercício indevido das funções de um agente da segurança em
Mato Grosso.
Em 1927, as queixas quanto à especulação no processo de negociação
na compra e venda dos produtos continuavam. A contravenção era cometida pelo
atravessador que se fazia presente no Mercado Público, controlando a oferta e a
procura dos produtos alimentícios e praticando investidas em pequenos produtores
inexperientes.751
O jornal A Plebe denunciou a exploração desleal vigente em Mato
Grosso. Na década de 20, Feliciano Galdino realizou um jornalismo investigativo
e, por dois meses acompanhou o funcionamento do mercado municipal. Em sua
matéria alertou os pequenos produtores para não venderem seus produtos sem
receberem o devido pagamento e por este motivo conseguiu enfurecer um
contumaz especulador que passou a difamá-lo no mercado, alegando ter feito um
serviço para Feliciano Galdino sem conseguir receber a devida remuneração.
Ciente dos boatos plantados pelo especulador, Feliciano Galdino,
então Diretor da UOM, procurou a Delegacia Fiscal para esclarecer a verdade dos
fatos, além de publicá-los no jornal local, revelando assim, as reais intenções e
contravenções do especulador. Romper o silêncio e revelar as práticas abusivas
era a melhor forma de tentar quebrar um ciclo vicioso que se instalara na Primeira
República.
A denúncia de Feliciano Galdino não foi a primeira reação ao sistema
extorsivo instalado em Mato Grosso. Alguns anos antes, devido aos preços
instáveis foi solicitado que o governo estadual criasse uma tabela de alimentos



Feliciano Galdino ficou por 2 meses no Mercado público, se foi como jornalista ou produtor,
este detalhe não foi esclarecido no artigo. A Imprensa. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 10, p.
02, 13 out. 1927. Em atendimento a Lei nº 1011, de 31 de Julho de 1928, a Coletoria Municipal do
1º Distrito da Capital registrou o pagamento de imposto dos proprietários rurais, dentre eles,
consta a posse de Feliciano Galdino de Barros, na localidade de Bôa-Vista, com área de 40
hectares (o valor venal era de $ 12:000$000), sendo pago o imposto de $ 12$400 e a taxa escolar
de $ 1$300, perfazendo $ 13$700.
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contendo os produtos de primeira necessidade e seus valores. O governo
estabeleceu que o valor dos produtos seria atualizado com base nos dados
coletados pela fiscalização. Na ocasião a tabela foi denominada de "lista negra
regional"752.
Enquanto tais ações não foram efetivadas, o jornal conclamou o povo
a participar do movimento753, em que a população enviaria os preços dos produtos
consumidos e das casas que estavam vendendo, sendo quinzenalmente atualizado
a tabela de preços pelo jornal. Ao revelar as casas de comércio que praticavam os
preços abusivos, as pessoas se conscientizavam da importância de resistir e
procurar outros pontos alternativos de consumo. Dessa forma, a sociedade se
organizaria para barrar a cobrança abusiva dos alimentos tornando público os
especuladores.
Novamente, os jornais defendiam o estímulo da força produtiva
concentrada na lavoura, apresentando como uma possível solução a abundância de
gêneros alimentícios. Supostamente, o aumento da produção anularia a ação do
atravessador, acarretando na diminuição dos preços dos alimentos. Assim, com o
fim da carestia não haveria motivos que justificassem a exploração do produtor e
da população.
Os jornais expressam a compreensão da intelectualidade quanto à
economia local, por isso, apresentam soluções pautadas em uma lógica capitalista
que defende a garantia de mão de obra, emprego e investimentos. Não por acaso,
cobram os incentivos do governo para impulsionar a produção rural, que
consequentemente valorizaria o produtor rural e seria um atrativo para o ingresso
de mão de obra para a região; cobram a inoperância do estado para fiscalizar e
conter os altos preços que empobreciam a população.
O artigo enfatiza a importância do incentivo da pequena produção,
além de outros pontos que mereciam atenção das autoridades, como: "1º falta de



A lista contendo os produtos e os respectivos valores foi a forma encontrada de revelar à
população local quanto aos preços mais adequados a serem cobrados. A estratégia foi utilizada
pelo governo de D. Aquino Corrêa, com a intenção de frear o aumento descontrolado dos
produtos. De forma equivocada, o termo "negro" era associado às questões perigosas ou aos males
que acometiam a sociedade, neste caso, os altos preços cobrados. Nos jornais na década de 10, foi
comum, o termo "o perigo negro" ser associado às ações políticas de religiosos católicos em
Cuiabá, por grupos opositores ao catolicismo.

O jornal, ao conclamar a participação popular, estabelece com essas pequenas ações a
conscientização política e o exercício da cidadania.
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homens de trabalho; 2º falta de vias de communicação; 3º falta de
aperfeiçoamento dos methodos agrícolas; 4º falta de auxilios a lavoura,
concretizados no auxilio monetario ao lavrador.754"
A falta de uma linha de crédito destinada ao pequeno produtor
impediu o crescimento da produção agrícola na região, que carecia de máquinas
modernas e a contratação de profissionais qualificados para orientar os produtores
rurais, seja o pequeno e o grande. Durante todo o período republicano, os jornais
locais publicaram, de forma recorrente, seus questionamentos quanto aos entraves
e às soluções em relação à produção do estado, mas a efetivação de medidas para
o setor agrícola dependia do governo.
O progresso tão almejado nos discursos oficiais não foi absorvido
pelos produtores rurais. Estes continuaram a perpetuar técnicas agrícolas
ultrapassadas que encareciam a produção e não conseguiam agregar
competitividade

quando

precisavam

concorrer

com

outros

mercados

consumidores.
No discurso dominante prevalecia uma mentalidade atrasada que não
fazia uma autocrítica sobre seus atos, eximindo-se pela falta de ações para efetivar
os incentivos agrícolas e a ausência de estímulo aos produtores para a introdução
de novas técnicas e maquinários na região.
O estado elegeu o trabalhador como o responsável pelo atraso da
nação, por esta razão, seus hábitos precisavam ser normatizados, só assim
estariam aptos a atenderem as demandas dos novos tempos.
Poucos jornais retrataram a exploração vivenciada pelo trabalhador
rural, questionando o ciclo vicioso imposto pela oligarquia com métodos
subversivos, no qual o patrão, quando muito, trocava a remuneração por
alimentos, normalmente, contendo na dieta alimentar, o guaraná ou mesmo a
pinga e o fumo.
Com tais subterfúgios, o coronelismo manteve os trabalhadores negros
presos a uma dívida impagável. Nenhum dos itens consumidos era ofertado
gratuitamente, tudo era registrado na caderneta do mercado que existia nas




Clama II. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 393, p. 01, 08 set. 1918.
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propriedades rurais. Muitos trabalhadores ficavam presos a dívidas que apenas
aumentava a miséria a que estavam submetidos.
Têm sido as olygarchias um mal para todos os povos, pois só
tem ellas podido viver com o açambarcamento de todas as
divisões e gráus do poder. Chegam a habernellas reformas e
actividades, mas na mor parte emprehendidas só em proveito da
propria olygarchia.[...]755

Na década de 30, Feliciano Galdino pôde criticar abertamente as ações
da oligarquia e os mecanismos adotados para manter a hegemonia econômica e
política do estado, principalmente quando relatava sobre fatos do passado. Mesmo
sob ameaças, Feliciano Galdino publicou artigos que ficaram conhecidos por
causar burburinho pelas ruas de Cuiabá.
De tempos em tempos, tornavam-se recorrentes as queixas da
sociedade mato-grossense sobre os altos preços dos produtos consumidos. Em
1925, o imposto municipal cobrado pela venda de produtos é questionado por um
funcionário municipal que encaminha um estudo a redação do Fifó sobre a carga
tributária embutida em cada produto. A análise abordou o custo do imposto ad
valorem pago por cada habitante/ano:756
Produto

Consumo por hab./ano

Valor - ad

Imposto

valorem

pago

Feijão

73 litros, totalizando 102$200

10%

10$220

Arroz

91,25 litros, no valor de 1$200, totalizando

10%

10$900

10%

6$570

10%

4$380

10%

2$920

10%

1$825

10%

7$300

109$000
Farinha

109,05 litros, no valor de $600, totalizando
65$700

Café

7,3 kilo, no valor de 6$000, totalizando
43$800

Açúcar

14,6 litros, no valor de 2$000, totalizando
29$200

Farinha

de 9,125 kilo, valor de 2$000, totalizando

Trigo

18$250

Toucinho

14,6 kilo, valor de 5$000, totalizando
73$000






Palavras Simples. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 21, n. 949, p. 02, 09 nov. 1930.

Carta encaminha a redação O Fifó. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 02, n. 08, p. 01-2, 15 fev. 1925.
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Produto
Querosene

Consumo por hab./ano
3,650 litros, valor de 2$000, totalizando

Valor - ad

Imposto

valorem

pago

10%

$730

10%

1$095

10%

2$047

7$300 (para uma casa de 10 pessoas)
Sabão

7,3 kilo, valor de 1$500, totalizando
10$950 (para uma casa com 6 pessoas,
gastando 2 barras por semana)

Lenha

274 feixes, valor de 75 réis, totalizando
20$470 (para uma casa com 6 pessoas,
consumindo 40 feixes em 5 dias)

Total

48$037
Quadro nº 06 - Quadro de impostos dos alimentos – hab/ano (1925)

Em Mato Grosso, o trabalhador tinha acesso a poucos produtos
elencados acima, os mais consumidos eram a farinha, a carne bovina ou toucinho,
o açúcar, normalmente consumido em forma de rapadura, a querosene e o sabão,
apesar de não ser mencionado, o sal também era um item adquirido.757 Os demais
itens eram consumidos por aqueles que detinham uma condição financeira mais
favorável, restringindo-se a uma pequena parcela da sociedade.
A elucidação da carga tributária agregada aos preços dos alimentos
possibilita o entendimento do peso financeiro decorrente dos impostos cobrados
ao consumidor que encareciam a aquisição dos produtos. A cobrança dos encargos
tributários pressionava economicamente tanto o consumidor quanto o produtor. O
estudo forneceu elementos comprovando que os preços praticados tendiam a se
tornar insuportáveis, independente da alta nos preços, além de asfixiar a produção
da lavoura e a sobrevivência da sociedade.
O artigo sugere alternativas que poderiam ser adotadas pelo governo
para a diminuição do encargo tributário pago pela sociedade mato-grossense, no
caso, a possibilidade de cessar a cobrança sobre a venda de alimentos de primeira
necessidade e transformá-lo em imposto sobre a exportação758.




Alguns produtos não foram incorporados ao estudo como a mandioca, a moranga para a mistura,
tempero, macarrão para a sopa, ovos, guaraná e outros.

Tal sugestão não foi adotada pelo governo, provavelmente porque afetaria diretamente o lucro
dos grandes proprietários rurais de Mato Grosso.
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Em 1924, o pão continuava a figurar nas páginas dos jornais, com um
preço exorbitante cobrado da população, aliado à má remuneração dos operários
que trabalhavam nas padarias.759 No intuito de denunciar a situação de pobreza
presente na Capital, em 23 de dezembro, Agrícola Paes de Barros discursa contra
a carestia na praça da República, mas foi preso antes de executar suas
intenções.760
Em vez de intervir no comércio local, as autoridades decidiram abafar
o ato público, na tentativa de silenciar o protesto. A atitude de prisão dos
envolvidos refletia a preocupação do ato acarretar uma possível rebelião popular.
Devido à especulação desenfreada, praticada na época, o preço cobrado pelo pão
impulsionou o questionamento dos valores dos alimentos adquiridos pela
população.
Mesmo com a permanência da carestia, as autoridades não estavam
dispostas a desmantelar a rede de corrupção instalada em Cuiabá tampouco
desbaratar a especulação nos preços dos alimentos.
O jornal O Fifó desnudou a prática de extorsão presente em Cuiabá
em 1925, ao revelar que, mediante a violência provocada na região do Garças, os
lavradores encaminharam sua produção para a Capital, chegando grandes
carregamentos de arroz, feijão, farinha, milho e outros gêneros de consumo. Ao
invés da fartura de alimentos gerar diminuição dos preços, os especuladores
continuaram a intervir nos valores cobrando altos preços dos alimentos.
As tropas chegavam e logo eram interpeladas pelos especuladores que
definiam o valor a ser vendido, dispondo-se a comprar todo o lote, para depois
revenderem ao preço desejado. Segundo o jornal era um acinte, um desrespeito à
população, o monopólio no preço dos alimentos praticados na Capital.761 Em
diferentes períodos, o especulador sempre apareceu nas páginas dos jornais como
símbolo de corrupção e abuso do poder econômico em Mato Grosso.




O pão. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 03, 26 dez. 1924.

O Dr. Agrícola Paes de Barros, posteriormente, publica o texto na íntegra para ciência da
população, denunciando os políticos profissionais e as autoridades omissas, sem agir contra a
carestia existente, num ambiente de fome e miséria. _______. Jornal O Fifo, Cuiabá, ano 01, n.
02, p. 03, 04 jan. 1925.

A carestia continua. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 2, n. 07, p. 03, 08 fev. 1925.
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Por predominar a economia agrária no país, nos jornais prevalecia a
temática voltada à agricultura e à produção. Em 1919, o jornal católico762 refletiu
sobre a situação da agricultura em Mato Grosso, frente a tradição agrícola de
outros países, desde a Antiguidade Clássica, com Roma, e em referência à
escritura sagrada, com Egito de Abraão estendendo a análise ao período Moderno,
com Holanda, França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos. O artigo segue
defendendo o ensino agrícola e tecendo críticas ao estado de Mato Grosso que
possuía os elementos necessários para prosperar, "Cumpre abandonarmos esses
processos rotineiros que fazem do nosso lavrador, um ser fraco, incapaz dos
grandes surtos que trazem infallivelmente a prosperidade e o bem estar aos mais
ousados industriaes.763" O artigo tece comentários quanto à resistência da
oligarquia rural em inovar, em agregar novas técnicas ao cultivo, mas silencia
quanto à omissão do estado em incentivar uma nova mentalidade com a
introdução de técnicas agrícolas e também, nas relações de trabalho.
A reflexão sobre o desenvolvimento agrícola abarcava os grandes e
pequenos produtores, e não por acaso, é defendida pelos jornais a construção de
um Centro Agrícola e de uma Fazenda Modelo para o desenvolvimento do
progresso agrícola764. Por mais que os jornais veiculassem o que era
imprescindível, tais ações foram adiadas pela hegemonia econômica e política da
região.
Apesar da produção agrícola ser abordada nos jornais, essa temática
não aglutina as lideranças políticas em prol do desenvolvimento da região. Em
1919, os esforços políticos estão voltados a dar visibilidade a Mato Grosso para o
restante do país, por isso, nesse no ano, os jornais locais abordaram o ambiente
festivo, por ser o ano das comemorações do Bicentenário de fundação de Cuiabá,
e dentre os símbolos de brasilidade e regionalidade foi apresentado na data
festiva, o Hino de Mato Grosso
Limitando, qual novo colosso
O ocidente do imenso Brasil
Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso



Pelo nosso futuro. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 416, p. 02, 16 fev. 1919.
Pelo nosso futuro. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 416, p. 02, 16 fev.1919.

O jornal católico é utilizado para criticar o que não é feito no universo rural, o que causa
estranheza, é o fato, do governo de D. Aquino não efetivar as sugestões que são veiculadas em
Cuiabá.
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Nosso berço glorioso e gentil 765

Habilmente, D. Aquino implementou medidas766 que fortalecessem a
união da elite intelectual em prol da construção e propagação da identidade matogrossense.767 Tal qual o Hino Nacional768, o hino de Mato Grosso pautou-se nos
valores positivistas fortalecendo o imaginário de uma terra próspera e virgem, em
que reconhecia a participação dos grandes nomes (os heróis) na construção do
estado, mas negava as contribuições dos grupos indígenas e africanos na formação
da região769.
Em 1919, o artigo do jornal A Cruz questiona o discurso apregoado
nos documentos oficiais e no hino, "que é que nos valem essas terras vastas,
incultas, despovoadas? Mais vale um hectare bem cultivado do que esses
latifundios incultos, abandonados770". O artigo pondera sobre a ineficácia dos
latifúndios espalhados pelo estado que existiam para fortalecer o poder econômico
de uma minoria e também para garantir uma futura especulação imobiliária, mas
que, destituía a consolidação de futuros pequenos produtores do processo
produtivo.




Hino de Mato Grosso, 08-04-1919, autoria de Dom Francisco de Aquino Correa, extraído do
poema Canção Matogrossense.

O governo de D. Aquino criou o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, fundado em
1919 e o Centro Mato-grossense de Letras, criado em 1921.

Em seu governo houve o incentivo de atividades culturais que objetivavam a exaltação da terra e
do homem mato-grossense. Para alcançar o objetivo de construir uma identidade regional,
congregou a elite intelectual em torno deste propósito, assim imbuídos de um mesmo projeto
ideológico, esses intelectuais uniram-se, sendo os responsáveis em endossar os elementos da
cultura e história regional, como as memórias, os símbolos, a literatura, a etnia, a religião, as
personalidades, entre outros.

    ! "
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"( 3( A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 2ª ed., São Paulo:
Companhia das Letras, 2017, p. 104-126.

LEOTTI, Odemar. Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso - IHGMT: relações de
poder, escrita, política, cientificidade e a invenção do mato-grossense moderno 1895 a 1934. TD,
Assis:Unesp, 2013.

Pelo nosso futuro. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 416, p. 02, 16 fev. 1919.
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Nos relatos coletados pela jornalista Martha Arruda, a visão quanto às
ações da oligarquia desnuda um passado sem investimento na produção agrícola,
em que o lucro era revertido para ostentar o luxo e a política local.771
O discurso dominante negava a produtividade do homem negro que é
retrato como inapto e preguiçoso pelas autoridades, a narrativa empregada visa
desqualificar sua importância para a economia local e marginalizá-lo na
construção do processo social. O mesmo jornal que cobra maior produtividade dos
latifundiários é também o jornal que denuncia, alguns anos depois as investidas
contra a comunidade de Mata Cavalo.
Em 1922, a comunidade teve parte dos bens roubados e o restante da
produção foi destruída, dentre as culturas produzidas pela comunidade constavam
arroz, feijão, milho, banana, algodão, mandioca. Ao destruir a produção, os
invasores visaram empobrecer a comunidade negra e expô-la à miséria e ao
desalento acreditando que, sem perspectivas de melhorar e reverter a violência
imposta pelo banditismo, muitos agricultores iriam se sujeitar às condições de
trabalho impostas pelo coronelismo.
Em contraponto, o olhar sobre o outro apenas enxergava terras vastas,
incultas e despovoadas. Mais uma vez, o discurso sobre o vazio, sobre o
despovoado esteve presente nos artigos dos jornais. No período republicano,
certos assuntos são evitados pelos jornais mato-grossenses. A questão racial é
mencionada em momentos específicos, quando os fatos por si só cobram sua
presença, como no caso da investida à comunidade negra rural.
Mesmo sendo o representante dos trabalhadores em Cuiabá, são
poucos os artigos que Feliciano Galdino escreve sobre a questão racial. Os artigos
decorrentes da invasão de 1922, são uma exceção, uma brecha sobre como a
discriminação racial influenciava nas relações violentas empregadas no universo
rural.
A questão racial




João Maia relata a falta de investimentos por parte dos usineiros que ainda estavam atrelados às
práticas antigas que impediam a prosperidade na produção. Entrevista concedida por João Maia,
em 1982. In. MORGADO; DOURADO (2019).
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Quando relatou as invasões nas comunidades negras em 1921 e 1922,
Feliciano Galdino definiu os membros das comunidades negras como:
"população",

"moradores",

"trabalhadores",

"cidadãos",

"habitantes",

"associados", "camponeses" e "lavradores". Quando tratou de quem são, os
denominou como caboclos772, "[...] Realizando assim os briosos caboclos de
Mata-Cavallos o ideal da União que é o congraçamento da classe proletária para o
trabalho livre."773 Utilizou o termo "classe operária"774 para alegar a organização
coletiva construída pela comunidade negra, sem contudo prosseguir com sua
afirmação.
Nos artigos faz questão de citá-los como: "briosos caboclos",
"laboriosos caboclos", "gloriosos caboclos", "inofensivos caboclos".775 Sempre
enaltecendo os membros das comunidades negras com adjetivos que os
valorizassem, contrapondo-se, ao discurso corrente que atribua às pessoas negras
o estigma da barbárie. Não os denominou de pretos tampouco, negros, que eram
os termos mais adequados para o período. Escamoteou, sobre a origem, sobre a
identidade, como se tal subterfúgio fosse possível.
Procurou clareá-los, passando uma ideia de miscigenação776, como
intelectual estava ciente das teorias evolucionistas que circulavam nos grandes
centros, desde o período imperial. Apesar de a miscigenação não ser vista com
bons olhos pela nação, de forma indireta sugeriu um embranquecimento racial ao
citá-los como caboclos, que tornando possível os propósitos de implementação do
progresso e fortalecendo a ideia das comunidades negras estarem se assimilando
ao meio.



Reabilitando o caboclo. In. SKIDMORE, Thomas E..Preto no branco: raça e nacionalidade no
pensamento brasileiro. (Trad.) BARBOSA, Raul de Sá. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, p. 198203.

BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 583, p. 01-2, 06 ago. 1922.

SINGER, Paul. A formação da classe operária. 14ª ed., São Paulo: Atual, 1994. (Discutindo a
história)

BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 13, n. 583, p. 01-2, 06 ago. 1922. Os graves successos em Livramento. Jornal A Cruz,
Cuiabá, ano 13, n. 584, p. 02, 13 ago. 1922.

NASCIMENTO,Giovana Xavier da Conceição. Os perigos dos Negros Brancos: cultura
mulata, classe e beleza eugênica no pós-emancipação (EUA, 1900-1920). In. Revista Brasileira de
História. São Paulo, ANPUH, n. 69, v. 35, p. 155-176, jan.-jun. 2015.
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Nos artigos representou as pessoas de Mata Cavalo como caboclos,
rejeitando representá-los como "pretos", "negros" ou "pardos". Mas, o que é o
caboclo no Brasil? Feliciano Galdino constrói no imaginário cuiabano uma
identidade em que associa a comunidade negra à população rural, ou seja, a um
"homem da terra". Assim, Mata Cavalo é retratado como uma comunidade rural
composta por lavradores, por pequenos produtores rurais que trabalhavam e eram
os donos dos meios de produção, contudo, evitou dizer que eram trabalhadores
negros.
Escrever sobre a comunidade negra desafiou Feliciano Galdino a
realizar uma reflexão quanto aos tratamentos desiguais existentes na sociedade
republicana, em que a origem de uma pessoa importava mais que as ações e os
valores que exercia em sua vida.
O próprio Feliciano Galdino não se reconhecia como negro, nem
mesmo os seus opositores o viam ou o tratavam como mestiço. Tal silenciamento
é adotado pela sociedade republicana quando era conveniente negar a
miscigenação de pessoas que demonstrassem aptidões atreladas aos valores
europeus. Diferente do posicionamento de Francisco Muniz que se reconhecia
como negro, Feliciano Galdino considerou oportuno o silenciamento quanto a sua
identidade, quanto a sua origem.
Aliás, são poucas as pessoas que se reconheciam como negras na
história de Mato Grosso. Diferente do que ocorre nos grandes centros como Rio
de Janeiro e São Paulo não há em Mato Grosso uma intelectualidade negra ou
uma imprensa negra organizada777. O que há são intelectuais e membros da elite,
negros, que isoladamente defenderam ideais religiosos e políticos, mas não
direcionaram suas bandeiras em defesa da luta e do orgulho racial. Essas pessoas
se projetaram na sociedade, mas não estruturaram, nem fortaleceram uma luta
coletiva para que outros negros conseguissem uma projeção social.
Agrícola Paes de Barros denunciou em seus artigos o tratamento
desigual destinado à população negra, contudo não se identificou ou foi




PINTO, Ana Flávia Magalhães. Imprensa negra no Brasil do século XIX. São Paulo: Selo
Negro, 2010.
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reconhecido publicamente por seus adversários como negro, por ser médico a
sociedade invisibilizou sua origem778.
O período republicano teve o cuidado de embranquecer a sociedade
brasileira, tornando os negros, pardos779; ou então, silenciando quanto à
identidade racial das pessoas. Em 1890 foi realizado um recenseamento em
Cuiabá, mas poucas pessoas são registradas como pretas ou pardas. (Anexo 02)
Dos negros e pardos registrados no recenseamento, uma parcela
exercia a docência ou a tipografia nos jornais locais. Apesar desses profissionais
lecionarem em escolas ou produzirem artigos nos jornais e revistas, suas
produções não convergiam para o combate à discriminação racial.
Em uma sociedade republicana que nega a afrodescendência de seu
povo, o reconhecimento da presença negra só acontece quando a pessoa adquire
um reconhecimento social, quando alcança um status, em que consegue superar a
negação de sua existência. Algumas figuras se destacaram na sociedade cuiabana,
como Pedro Cândido Jarcem, fundador da Sociedade Literária Cuiabana; Joaquim
Caracciolo Peixoto de Azevedo, político e professor; Francisco Antunes Muniz,
juiz e fundador da Liga Católica, mas são poucos780. Um número irrisório, quando
comparado a uma sociedade composta por uma maioria negra.
Em consonância com as teorias raciais que pairavam pelo país, no
século XX, na década de 30, José de Mesquita realça a formação da estrutura
racial mato-grossense, e descreve a beleza cuiabana que apresentava elementos de
arianização no século XIX, tão valorizado pelo discurso eugenista: "Facto é
sabido e resabido que a belleza physica que se herdar e se transmitte,
constituindo-se, dest'arte, em sertos grupos ethnicos ou familiares uma vera
tradição de linhagem formosa ou repellente. 781"



O Dr. Agrícola Paes de Barros não referendou o que as escolas de medicina da Bahia e do Rio
de Janeiro difundiam sobre a influência da questão racial na propagação de doenças ou na
criminalidade. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e
questão racial na Brasil 1870-1930. São Paulo:Companhia das Letras, 1993.

Como exemplo do embranquecimento realizado pelo Estado, pode-se citar o caso de Bernardina
Rich que é registrada como parda no recenseamento.

A influência políticaque exerceram esteve voltada às questões políticas e/ou religiosas, ou
mesmo, para atender interesses particulares, não houve um posicionamento organizado para
combater o racismo social.
 
MESQUITA, José Barnabé de. Gente e cousas de antanho. Cuiabá: Cadernos Cuiabanos, 1978,
p. 38.
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Para Mesquita, a Nobiliarquia Paulistana782 estruturou a Província de
Mato Grosso e contribuiu para a formação de uma beleza de base europeia que
aperfeiçoou a beleza cuiabana, mesmo com a presença de grupos étnicos
compostos por mestiços – descendentes de africanos e indígenas.
Ao eleger o que se aproximava do belo, do padrão europeu, ou seja,
do que deveria ser valorizado, o cronista nega qualquer influência positiva da
cultura africana e indígena na formação da sociedade mato-grossense. Demonstra
uma familiaridade com a produção nacional, que associa a beleza, ao bem, e o
feio, ao mal783, pois a teoria eugenista propagada nas primeiras décadas
republicanas possuía uma visão negativa em relação a mistura racial,
[...] São amplos os estudos, cujos resultados apresentavam os
"fatores empobrecedores do povo brasileiro". Fatores
geográficos, sociais, climáticos e, especialmente, étnicos
impediam a formação de um tipo único, mas sem dúvida havia
um tipo em preparo, cuja tendência era a arianização.[.]784

Dentre os posicionamentos científicos, a miscigenação foi tratada
como fator positivo na constituição do povo brasileiro, sendo encarada como um
estado intermediário para a arianização.
Para José de Mesquita, a teoria eugenista, propagada no meio
científico, encontrava eco no projeto político de controle social proposto pela
elite, cuja meta principal era domesticar os corpos dissonantes, para então,
enquadrá-los às intenções de formação de uma nova sociedade, segundo os
moldes modernos.
Em contraponto ao discurso eugenista, Feliciano Galdino escreve
sobre a feiura em 1930, "Não ha perigo em ser-se feio, o perigo está em ser-se
bonito. A feiura não incommoda, o que incommoda é a belleza. A feiura tem
paredes de pedra, a belleza tem paredes de vidro.[...]785"
A narrativa analisa o discurso sobre a beleza difundido na república,
no entanto, é uma das poucas vezes que Feliciano Galdino contesta um discurso

 

LEME, Pedro de Almeida da Pais. Nobiliarquia Paulistana. 2ª ed.,São Paulo: EDUSP; Belo
Horizonte: Itatiaia, 1980.
 
Renato Kehl, médico, psicólogo, foi um grande defensor da eugenia no Brasil, sua obra A cura
da fealdade foi muito referendada pela intelectualidade brasileira.
 
FLORES, Maria Bernardete Ramos. A política da beleza: nacionalismo, corpo e sexualidade no
projeto de padronização brasílica. Diálogos Latinoamericanos, n. 1, 2000. p. 90.
 
Palavras Simples. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 21, n 949, p. 02, 09 nov. 1930.
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corrente na sociedade, em que usualmente a mistura racial é desqualificada e
considerada degenerativa, normalmente, há um silêncio ensurdecedor por parte do
professor e da intelectualidade.
Ao representar Mata Cavalo como o "Éden Negro", Feliciano Galdino
desafia a sociedade mato-grossense a olhar para a comunidade negra como uma
referência de organização social e produção, disposta a perpetuar seus valores e
fortalecer a identidade de base africana, mas cala-se quanto à discriminação racial
praticada por anos a fio contra seus membros, mesmo sendo um fator
predominante para entender as investidas contra as comunidades rurais. Em sua
narrativa, Feliciano Galdino não trata das teorias evolucionistas que circulavam na
sociedade, nem cita o artigo do jornal A Cruz, de 1919, sobre A igualdade das
raças786.
Feliciano Galdino enquanto redator do jornal católico poderia ter
mencionado em seus artigos a 1ª Conferência dos Povos de Cor, de 1900, o
Congresso Universal das Raças, de 1911 e ou a Conferência de Paz, de Paris em
1919. Provavelmente, acreditasse que tais questões não lhe diziam respeito, ou
que poderiam ser mal interpretadas pelos leitores. Afinal, até que ponto é
interessante questionar o saber científico que subsidiava as discussões da
intelectualidade? O autor do artigo "A igualdade das raças", optou pelo anonimato
assinando o texto com as iniciais "A. C.", embora pudesse ter escrito o nome
completo, preferiu não alardear sobre o seu texto publicado.
Ao preferir não mencionar o artigo, Feliciano Galdino deixou de
empregar seu conhecimento de professor, de sindicalista, de intelectual letrado a
favor dos desfavorecidos, uma oportunidade única de contestar o saber científico
difundido até então, que desqualificava as raças dividindo-as em inferiores e
superiores. Uma defesa importante das mãos negras que cultivavam as terras de
Mato Grosso.
Por publicar os artigos no jornal A Cruz, o professor consegue veicular
os acontecimentos ocorridos em Mata Cavalo, em 1922, como também
demonstrar a organização coletiva negra frente a estrutura político-econômica que

 

A igualdade das raças. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 429, p. 01, 01 jun. 1919. O artigo
demonstra a posição da Igreja Católica sobre a igualdade das raças e o repúdio à diferenciação no
tratamento das pessoas por sua origem.
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favorecia o coronelismo. Ao trilhar os primeiros passos de uma politização do
meio rural Feliciano Galdino contribuiu para plantar uma ideia poderosa nas
mentes inquietas, a ideia de cidadania e liberdade.
O homem negro ou mestiço, parte integrante da nação brasileira, era
considerado um estranho, um estrangeiro em sua terra natal, não era tratado como
um filho, nem mesmo como agregado, sendo marginalizado e abandonado em
meio a um mundo hostil. O verso do hino nacional registra,
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada
Brasil!

No verso fica evidente que o país acolhe aos filhos reconhecidos pela
nação, os filhos amados e queridos, a quem é destinado o futuro do Brasil. A
república construiu a representação de um novo tempo, que seria estruturado em
bases democráticas assegurando a cidadania e a justiça social para todos,
entretanto, elege quais segmentos continuariam privilegiados e quais seriam
segregados durante o processo de construção da nação.
Aos filhos da pátria, descendentes de africanos e indígenas coube a
segregação e a marginalização. Mesmo diante das adversidades, as mãos negras
continuaram a lutar por direitos em solo hostil que o queria para construir o país,
mas não para usufruir de suas benesses. Na Primeira República, a mãe-pátria era
gentil com alguns de seus filhos, normalmente de origem europeia, mas
propositalmente negligente com a população majoritariamente mestiça e negra.
Feliciano Galdino ao tratar em seus artigos sobre as investidas contra
Mata Cavalo e escrever sobre o cotidiano do território negro procurou desmitificar
qualquer representação negativa que o leitor pudesse ter sobre a comunidade
negra. Ao escrever o artigo, o professor teve a intenção de denunciar e informar a
sociedade cuiabana sobre a realidade vivenciada pela comunidade em Livramento.
O silêncio nos artigos de jornais após 1922, levam a crer que o
estratagema de revelar as investidas contra a comunidade negra ressoou por
Cuiabá, e pressionou o coronelismo a recuar e evitar a continuação dos atos
truculentos, mesmo assim, os trabalhadores negros entenderam que luta por
direitos precisava trilhar outras alternativas políticas, além do ingresso no
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sindicato. Em meio às condições sociais vigentes, o trabalhador rural procurou a
filiação a um partido político como forma de consolidar a cidadania que só existia
no papel. A filiação foi a forma encontrada para conseguir uma representação
política perante o estado.
O

Partido

Trabalhista

em

Cuiabá:

a

representação

política

dos

trabalhadores
Na sociedade republicana, a maioria dos partidos políticos
representava os interesses da elite dominante, retardando a conquista de direitos
pelo proletariado. As associações e sindicatos787, importantes organismos de luta
do movimento operário, não detinham a visibilidade, nem a força política
necessária para propor e aprovar leis que favorecessem os trabalhadores urbanos e
rurais em Mato Grosso. Diante dessa realidade, faltava ao trabalhador um partido
que o representasse.
Para o trabalhador era contraditório participar de partidos políticos em
que os patrões estivessem presentes.Com o tempo, a ideia da criação de um
partido político, independente, que lutasse pelos interesses e direitos dos
trabalhadores, assumiu forma, principalmente, depois dos acontecimentos de
1924.
No colégio São Francisco, os cidadãos da sociedade local reuniram-se
no propósito de fundar um partido de caráter popular, o Partido Trabalhista788. No
encontro, o entusiasmo e as palavras francas fizeram-se presentes. Dr. Agrícola
Paes de Barros, Presidente do Centro Operário abriu a sessão e discursou
Inumeras agrimiações politicas tem sido creadas no nosso
Estado, [...] Giram todas essas em torno de alguns parentes ou

 

DINIZ, Bismarck Duarte. A organização sindical brasileira: a organização sindical brasileira e
a pluralidade sindical no estado democrático de direito. Cuiabá: Ed.UFMT, 1995.

Nas primeiras décadas do século XX, o Partido Trabalhista representava uma força política nos
países em que foi fundado, capaz de agregar e eleger representantes políticos em prol dos
trabalhadores. No caso de Mato Grosso, o partido não conseguiu converter as filiações em votos,
provavelmente porque a maioria dos filiados não soubesse ler e escrever. Sobre o partido
trabalhista, ver: HOBSBAWM, Eric J. Trabalhadores do mundo. In. A era dos Impérios 18751914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 163-202. HARDMAN, Foot&LEONARDI, Victor.
História da indústria e do trabalho no Brasil - das origens aos anos 20. 1ª ed., São Paulo: Ática,
1982.
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afeiçoados e o fim principal é o interesse pessoas de dois ou
treis.
De um tempo para cá, o ideal dos politicos é abafar o progresso
do nosso Estado, embrutecer os nossos patricios para melhor
poderem exercer sobre nós o seu dominio.[...]789

Dr. Agrícola Paes de Barros discursou de forma inflamada,
denunciando os abusos praticados pela velha política dos coronéis em Mato
Grosso e esperançoso com a projeção do novo partido. Em seguida, o professor
Feliciano Galdino, Diretor da União Operária discursou sobre a importância do
ato de fundação.790
Em 1926 foi fundado o Partido Trabalhista em Cuiabá.791 Em abril, o
partido contava com a adesão de 45 filiados em Livramento, 76 filiados em Rio
Abaixo e 60 filiações na zona da Serra792, mas, desde a sua formação, o partido foi
pressionado por grupos políticos para sua dissolução.
Em junho, um ato arbitrário do subdelegado de polícia marcou a
sessão trabalhista
Tendo o Sub-delegado de Policia do 2º Districto Joaquim Leite
de Figueiredo mandado prender e conduzir para sitio ignorado o
trabalhista Emilio Ferreira da Silva, a 30 de Junho passado, pelo
mesmo motivo a que lhe foi concedido um pedido de habeascorpus em 1924 [...].793

A recorrência do ato coercitivo contra os direitos civis de Emílio
indignou os filiados do Partido Trabalhista que decidiram denunciar nos jornais
locais a arbitrariedade dos policiais que excederam os preceitos legais e
praticaram o escravagismo.794 Segundo o jornal, a sessão foi agitada e precisou
que Feliciano Galdino em seu discurso conclamasse os filiados ao combate à
violência imposta aos trabalhadores. Outra ação traçada pelo partido foi impetrar
um pedido de habeas corpus em favor de Emílio.



A organização do Partido Trabalhista. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 36, p. 03, 19 jan.
1926.

A organização do Partido Trabalhista. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 36, p. 03, 19 jan.
1926.
 
O Partido Trabalhista tinha como membros fundadores: Prof. Feliciano Galdino de Barros, Dr.
Agrícola Paes de Barros, Prof. Alcindo de Camargo, Prof. Francisco Ferreira Mendes, Eduardo
Hyppolito de Siqueira, Dionysio Silveira de Oliveira, Benedicto Carlos Antunes e João Cypriano
de Oliveira. Funda-se o Partido Trabalhista em Cuyabá. Jornal A Manhã, p. 06, 23 fev. 1926.
 
Pelo Partido Trabalhista. Jornal A Semana, Cuiabá, ano 02, n. 66, p. 02, 20 abr. 1926.
 
Uma sessão agitada no CENTRO. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 74, p. 04,09 jun. 1926.
 
Escravagismo. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 39, p. 01, 20 jul. 1926.
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No mesmo ano, Feliciano Galdino ingressou com o pedido de habeas
corpus em nome de Emílio Ferreira da Silva.
[...]Já em 1924 o paciente requereu uma ordem de habeas
corpus preventivo a este juizo, que lhe foi concedido, ameaçado
como se achava por autoridades policiaes, habeas corpus que
aliás acaba de ser desrespeitado pela autoridade coactora,
reincidindo no mesmo crime de privar o paciente da liberdade
que lhe concede a Constituição federal e a Estadoal, o Direito
das gentes, de liberdade individual.[...]795

Para corroborar com o documento foram citadas testemunhas796 que
presenciaram a ação truculenta dos policiais e recriminaram a ilegalidade da
prisão, visto que Emílio estava resguardado por um habeas corpus concedido
desde 1924. Em decorrência da pressão do partido, a autoridade policial se
pronunciou em 2 dias e declarou ignorância sobre o acontecido, mas que, ciente
do ocorrido tomaria as medidas necessárias sobre o caso.797
Ficou deliberado que o partido denunciaria o "tráfico e os vendedores
de escravos" nos jornais, visando indignar a sociedade e liderar um boicote aos
produtos vendidos, além de cobrar das autoridades locais medidas mais enérgicas
com a intenção de condenar os infratores.798
Na oportunidade relataram o caso de outro trabalhista aprisionado, uns
dois anos antes, Manoel Baptista de Freitas que foi conduzido à usina Aricá, onde
se encontrava aprisionado. Mesmo com a denúncia, as autoridades competentes
não efetivaram as diligências para averiguar o caso. Além de Manoel Freitas, a
sua mulher D. Izabel M. Pedrosa também figurou nas páginas dos jornais, pois
esta foi aprisionada cerca de dois anos, à meia-noite na fábrica de cerveja e
segundo é relatado foi trocada por 20 arrobas de açúcar. Segundo os filiados,
nenhum dos casos foi solucionado.

 

Suplicante Emílio Ferreira da Silva. Habeas corpus-constrangimento. Cartório do 6º Ofício,
Fundo: Poder Judiciário Estadual, Suplicado Juízo da 2ª Vara da Comarca da Capital, Documento
145, APMT, 1926.
 
As testemunhas citadas no processo: Claro Francisco Pereira, Nicanor Braz da Luz, João Pereira
da Silva, Simplicio, negociante na Varzea Anna Poupino.
 
Por determinação do Juiz de Direito, Dr. Manoel Pereira da Silva Coelho, Emílio deveria se
apresentar com urgência ao juiz para que fosse averiguado sobre o caso em questão. Com
brevidade, o Subdelegado informou que Emílio teria ido ao Garimpo de Pombas por livre
iniciativa, mas que se apresentaria em juízo.

Inicialmente, o partido considerou por bem não apresentar queixa formal ao Chefe de Estado,
preferindo acionar a justiça em prol do trabalhador aprisionado. Nesse sentido, envidaram esforços
para libertar Emilio Ferreira e divulgaram o acontecido aos demais centros trabalhistas.
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Em Mato Grosso, perpetuou por décadas um silêncio perturbador, não
por parte dos trabalhadores rurais que viam seus direitos serem negados, mas sim,
por parte dos patrões que silenciava o que ocorria em suas propriedades, locais
onde, provavelmente, ainda se consideravam antigos senhores em tempos
republicanos.
Cada vez mais, os filiados do Partido Trabalhista entendiam a
importância de concorrerem nas eleições municipais e ocuparem espaços
destinados aos representantes da elite dominante. Logicamente, o Partido
Trabalhista possuía pretensões de concorrer à Intendência Municipal, por este
motivo, os filiados realizaram uma enquete na Capital,
Dr. Agrícola P. Barros ...............31
Major Amarildo de Almeida .... 19
Dr. José A. BouretFilho.............15
Dr. João Villasboas....................12
Major João B. O. Filho...............11
Prof. Feliciano Galdino..............10
Bel. Philogonio Correa...............10
Dr. Leonidas Mendes...................9
Prof. Isac Póvoas..........................8
Maj. Joaquim Frederico................2
Capm. João Bento........................1.799

Na enquete organizada pelo jornal A Capital800, as pessoas indicavam
voluntariamente o nome do candidato para Intendente de Cuiabá e enviavam o
envelope lacrado para a redação do jornal.801 Depois de alguns dias de reiteradas
apurações, Dr. Agrícola P. de Barros obteve 98 intenções de votos e o Prof.
Feliciano Galdino alcançou o segundo lugar nas pretensões de votos. Porém, uma
situação é a participação livre de leitores que decidiram opinar quanto aos
possíveis nomes para concorrerem em uma eleição, outra, são esses nomes
conseguirem congregar os votos necessários dos eleitores para sua elegibilidade.
O Partido Trabalhista teve breve atuação em Mato Grosso. Durante
sua existência denunciou nos jornais as ações coercitivas dos usineiros e cobrou
das autoridades competentes a averiguação dos fatos, em que ocorriam ataques a
liberdade individual. Sua existência foi importante para a classe trabalhadora que



Uma "enquete" popular. Jornal A Capital, Cuiabá, p. 02, 03 ago. 1926.
Agrícola Paes de Barros era o Diretor do Jornal A Capital.

Na oportunidade vários nomes foram lembrados, independente do partido político.
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galgou o reconhecimento de sua cidadania e buscou consolidar o direito social e
político que tanto aspiravam.
Depois de fundarem o Partido Trabalhista, os caminhos de Feliciano
Galdino de Barros802 e Agrícola Paes de Barros foram outros. Trilharam
aspirações diferentes, principalmente na década de 30, mas continuaram com o
objetivo comum de lutar pela garantia dos direitos dos trabalhadores.
Em 1934, Agrícola Paes de Barros filiou-se ao Partido Existencialista
adotando por um tempo uma postura política mais crítica quanto às práticas
realizadas pelo catolicismo em Mato Grosso803, mas as pequenas rusgas foram
superadas por propósitos maiores em nome da fé, tanto que, em 1945, o Dr.
Agrícola Paes de Barros foi referendado pela Liga Eleitoral Católica (LEC) para
disputar a Câmara dos Deputados804.
Feliciano Galdino de Barros fundou em 1935, com Gabriel Lopes
Pereira e Octávio Leite Pereira, a "Ação Integralista" em Cuiabá805. A partir de
então, a vertente política adotada por este novo partido confrontava os ideais
trabalhistas defendidos por outrora, caindo por terra a visão de um partido político
composto

majoritariamente

por

trabalhadores

rurais.

Saliento

que,

independentemente do partido que Feliciano Galdino estivesse filiado, as forças
políticas não tinham interesse em sua ascensão, tratando-o como um potencial
perigo.
Por pouco tempo, os trabalhadores rurais organizaram-se em um
partido, adquirindo representatividade no campo político contra as práticas
opressoras nas relações de trabalho. Devido ao contexto nacional, toda e qualquer
representação política foi esfacelada pelo novo governo federal na década de 30,
embora se intitulasse como um governo do povo, teve o cuidado de mantê-lo sob
controle político.



Em reconhecimento ao trabalho exercido em favor do catolicismo, em 1934, o professor
Feliciano Galdino de Barros foi nomeado por Ato do Governo, Diretor das Escolas reunidas de
Livramento. In. Nomeações. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1137, p. 02, 24 jul. 1934.. O revés
vivenciado no passado foi superado e o professor ocupou um cargo administrativo para gerir as
escolas públicas do município. Finalmente, o professor retornara a cidade da qual fora removido.

_____. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1158, p. 02, 18 nov. 1934.

Liga Eleitoral Católica. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 36, n. 1696, p. 01, 25 nov. 1945.

A linha de pensamento defendido pelo Integralismo se opunha de forma direta a linha defendida
pelo Partido Trabalhista. Cabe salientar, que o integralismo estava alinhado aos propósitos da
Igreja Católica no país.
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Controverso, o professor Feliciano Galdino estabeleceu um elo com os
trabalhadores rurais em prol da cidadania negada pela hegemonia política em
Mato Grosso. Astutamente utilizou a palavra escrita para visibilizar e denunciar as
arbitrariedades praticadas contra a população negra. Por ser da liga do Bom Jesus,
poderia ter utilizado a rede de sociabilidade, da qual fazia parte para ascender,
galgando cargos políticos, entretanto escolheu caminhar e lutar por direitos com
os trabalhadores.
Os jornais, o sindicato e o partido político foram os caminhos
utilizados para alcançar a cidadania negra tão almejada pelo trabalhador livre. A
palavra "liberdade" registrada no lema da UOM orientou o embate político
promovido na Capital, para que não fosse esquecida e invisibilizada na sociedade
mato-grossense na Primeira República.
Quando faleceu Feliciano Galdino de Barros, um companheiro
anônimo escreveu: "[...] Amigo dos trabalhadores, a quem prestava toda a
assistencia que podia, e elleproprio trabalhador incansavel, se morreu pobre dos
bens terrenos, teve, entretanto, a confortal-o sempre a consciencia do dever
cumprido,[...]806", nos artigos veiculados nos jornais e na entrevista concedida por
Annibal Bouret, todos os indícios revelam seu posicionamento em prol do
trabalhador rural.
Talvez, se sua atuação religiosa não fosse tão proeminente, as
conquistas do trabalhador rural em Mato Grosso teriam adquirido contornos mais
assertivos na constituição de uma cidadania negra na região.




Prof. Feliciano Galdino. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 29, n. 1373, p. 02, 29 jan. 1939.
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Conclusão
Na Primeira República, a população negra enfrentou o desafio de
estruturar as bases de sua cidadania em uma sociedade excludente que negava a
sua existência e os seus direitos. O discurso da modernidade, tão propagado pela
intelectualidade, difundiu nos documentos oficiais e nos jornais a ideia de uma
sociedade inclusiva, no entanto, o Estado adotou mecanismos de manutenção da
desigualdade social com a permanência do analfabetismo e a restrição ao acesso à
terra ao trabalhador rural.
A oligarquia rural ao consultar o governo recém-eleito de D. Aquino
visou institucionalizar as contravenções existentes nas relações de trabalho, em
que o trabalhador não possuía um contrato formal que assegurasse seus direitos e
deveres. A consulta teve o propósito de instituir os deveres dos trabalhadores e
regular os dispositivos que reforçassem as obrigações e a subserviência perante
um sistema repressivo que atendesse aos intentos dos patrões.
As arbitrariedades presentes no universo rural foram analisadas nas
fontes documentais, que evidenciaram os maus tratos e o aprisionamento ilegal
dos trabalhadores rurais que foram violentados por patrões que agiam sem
respeitar os direitos civis e sociais dos trabalhadores.
Muitos trabalhadores conseguiram fugir e reagiram contra as
incivilidades dos patrões, denunciando nos jornais locais e também impetrando o
instrumento de “habeas corpus” como forma de resguardar a sua vida e de seus
familiares. Outra estratégia foi a filiação na União dos Operários, primeiro
sindicato composto por trabalhadores negros rurais de Cuiabá e também a filiação
no Partido Trabalhista.
No discurso oficial, a participação popular era ressaltada para a
constituição de uma sociedade republicana, contudo o estado incluía somente a
elite dominante rechaçando a inclusão de negros e mestiços no processo
democrático, com base na legislação e nos códigos de posturas que eram
projetados para, supostamente, civilizar a nação. Diante dessa realidade, os
intelectuais negros denunciaram nos jornais os mecanismos empregados pelo
poder hegemônico.
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Alguns intelectuais negros utilizaram a palavra escrita para
evidenciarem as condições e relações de trabalho existentes no universo rural nos
jornais locais, como também a dificuldade de garantir o acesso e permanência dos
seus filhos nas poucas escolas destinadas a zona rural, revelando uma
precariedade em professores e salas de aula acarretando em uma defasagem
escolar que perdurou em toda a Primeira República.
Feliciano Galdino de Barros também sofreu as ingerências da
oligarquia rural que o transferiu de forma abrupta da escola onde lecionava em
Livramento para outra escola situada em Vila Bela, sem conseguir a garantia do
direito de contraditório. Seu destino também foi compartilhado por outros
professores que viram suas vidas serem modificadas, sem a garantia de qualquer
direito.
Ressalto o movimento de 1924, porque parte da intelectualidade
insatisfeita com o governo vigente arquitetou um plano para efetivar a tomada de
poder, tendo como aliados parte da força policial, entretanto não conseguiram
efetivar o propósito, sendo impedidos e presos na ocasião. Aliás, um plano
audacioso no qual estavam dispostos a enfrentarem seus pares e contraporem o
sistema de poder do qual faziam parte. Mesmo sendo barrados em seus objetivos,
estes intelectuais continuaram a defender suas convicções nos artigos de jornais
veiculado em Cuiabá.
Em Mato Grosso, o professor Feliciano Galdino de Barros lecionou
atento à realidade vivenciada por seus estudantes e familiares, seja em Cuiabá ou
Livramento. Em sua trajetória buscou diminuir as aflições e por vezes denunciou
as arbitrariedades efetuadas pelos coronéis da região. Não atribuo ao professor
Feliciano Galdino de Barros, a figura de herói, ou de salvador das comunidades
negras, mas sim, atribuo sua importância na formação de opinião e politização dos
trabalhadores e das comunidades negras rurais.
Se o considerasse um “salvador”respaldaria a ideia de que as
comunidades negras não teriam condições de entenderem o universo rural e o
sistema de poder do qual faziam parte. Ao longo da tese, as fontes forneceram
elementos que evidenciaram que os trabalhadores e comunidades negras
entendiam e sabiam muito bem que precisavam de intelectuais para realizarem a
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ponte entre o mundo letrado e iletrado, entre o espaço rural e o urbano. A palavra
escrita foi um instrumento de luta que ecoou as vozes daqueles que até então,
haviam sido calados e invisibilizados pelo poder hegemônico.
Feliciano Galdino detinha o conhecimento que precisavam para
contrapor o discurso proferido pela oligarquia rural, nos documentos oficiais e
jornais; em que atribuíam às mãos negras a incapacidade de manusearem à terra
sem a batuta de um patrão e desqualificando-os para serem proprietários de terras.
Um discurso pautado em teorias raciais que era lembrado de forma conveniente
por uma elite que desprezava a possibilidade de ter como vizinho uma família
negra ou mestiça.
Na Primeira República, a cidadania negra foi negada no país e em
Mato Grosso, o poder hegemônico utilizou a legislação para segregar e moldar o
trabalhador rural para atender as demandas econômicas do mercado. A
organização coletiva foi um dos caminhos percorridos, e com a filiação à União
dos Operários de Mato Grosso, a associação operária empenhou esforços para a
garantia de direitos sociais pelo trabalhador e pequeno produtor rural.
Nos artigos do jornal A Cruz, reconstituí todo o enredo envolvendo as
invasões às comunidades negras rurais, principalmente, a ação orquestra contra
Mata Cavalo, em 1922, em que a oligarquia rural pretendeu aprisionar as pessoas
para obter mão de obra e promover a destituição da comunidade negra de suas
terras. Por este motivo, analisei o processo de regularização da terra e destaquei a
habilidade de produzir e comercializar em Mato Grosso, mesmo enfrentando
tantas adversidades como o assédio dos especuladores, a falta de investimentos
aos pequenos produtores, os altos impostos, a falta de acesso à escola e a saúde,
além das investidasdos coronéise em casos, da omissão do estado em prol das
demandas da população negra.
Em

Mato

Grosso,

entre

as

estratégias

estabelecidas

para

permanecerem na terra, o trabalhador negro promoveu uma articulação política
com a elite intelectual urbana, sediada em Cuiabá. A resiliência permitiu que se
reinventassem cotidianamente e a participação no sindicato e em partido político
estruturou a consciência política necessária para a organização de ações coletivas
em prol do território e da família.
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Na Primeira República, o jornal tornou-se um instrumento político de
luta que propagou as ideias e as denúncias dos trabalhadores e produtores rurais,
no entanto, o acesso ao mundo letrado não os afastou de viverem o acirramento da
discriminação econômica e racial, seja no espaço urbano ou rural. A invasão
ocorrida em Mata Cavalo, desnuda um passado em que a oligarquia rural insistia
em agir de forma violenta, mas também desnuda as alianças e as articulações
políticas realizadas pelo trabalhador e produtor rural negro e mestiço.
Todo o percurso empírico realizado na tese visou contrapor o discurso
oficial propagado na sociedade republicana, de que a população negra,
majoritariamente iletrada era inapta e inerte para ingressar e colaborar no processo
de desenvolvimento e prosperidade que o estado visava consolidar. O discurso
excludente tentou camuflar a verdade iminente, de que aqueles que sustentavam o
país e o estado foram minuciosamente invisibilizados, sendo negado as suas
contribuições para a construção da sociedade brasileira e mato-grossense.
As demandas presentes no universo rural e vivenciadas pela
população negra permanecem atuais, nos jornais são denunciados casos de
trabalhadores rurais libertados de “condições análogo ao trabalho escravo”, mas as
pessoas livres continuam sem muitas opções de sobrevivência e trabalho. O
acesso à educação figura na Constituição Federal, contudo há um alto índice de
analfabetos no país e de pessoas que não concluíram a Educação Básica.
A investida ocorrida em 1922 não foi a única, a comunidade de Mata
Cavalo viveu outras investidas, sendo a mais dura na década de 1940, em que a
oligarquia rural teve o firme propósito de destituí-los das terras de seus ancestrais,
utilizando a força e a lei.
A tese é uma contribuição no entendimento da cidadania negra no
Pós-Abolição em Mato Grosso,evidenciando a participação do trabalhador negro
rural no processo democrático e colocando-o em seu devido lugar na história,
como sujeito político na história da região.
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Digital do Estado de Mato Grosso.
Immigrantes Cearenses. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá,
ano 09, n. 1377, p. 02-3, 13 dez. 1898, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 10, n.
1474, p. 01, 19 ago. 1899, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 10, n.
1471, p. 02, 12 ago. 1899, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 10, n.
1494, p. 01, 05 out. 1899, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Relatório. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 10, n. 1421,
p. 02, 25 mar. 1899, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
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________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 08, n.
2729, p. 02, 30 nov. 1907, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
___________. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 09, n.
2750, p. 03, 18 jan. 1908, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Actos. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 19, n. 2867, p.
01, 20 out. 1908, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Sociedade Matto-grossense de Agricultura. Gazeta Official do Estado de MattoGrosso, Cuiabá, ano 20, n. 304, p. 04, 21 dez. 1909, Fundo Digital do Estado de
Mato Grosso.
Santo Antônio do Rio-Abaixo. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso,
Cuiabá, ano 20, n. 3067, p. 03, 03 fev. 1910, Fundo Digital do Estado de Mato
Grosso.
Resolução nº 251 de 9 de abril de 1900 estão sujeitas ao imposto territorial.
Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 22, n. 3281, p. 04, 11
maio 1911, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
_____. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. ano xx, n. , Cuiabá, 18 ago.
1914, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Collectoria das Rendas Federaes de Sto Antonio do Rio Abaixo. Gazeta Oficial
do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, ano 30, n. 4461, p. 08, 28 ago. 1919, Fundo
Digital do Estado de Mato Grosso.
Estatutos da União dos Operários de Matto-Grosso. In. Gazeta Official do
Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano.30, n. 4490, p. 6-7, 06 nov. 1919, Fundo
Digital do Estado de Mato Grosso.
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______. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso, Cuiabá, ano 31, n. 4707,
p. 06, 31 dez. 1921, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Manifesto dirigido á Nação pelo Exmo Sr. Dr. Arthur Bernardes. Gazeta Official
do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5192, 18 nov. 1924, Fundo
Digital do Estado de Mato Grosso.
Várias noticias - ANNO BOM DOS POBRES. Gazeta Official do Estado de
Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5204, p. 04, 20 dez. 1924, Fundo Digital do
Estado de Mato Grosso.
Medida de Emergencia. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso. Cuiabá,
ano 36, n. 5192, p. 08, 18 nov. 1924, Fundo Digital do Estado de Mato Grosso.
Várias notícias - O Decreto Federal nº 18.765/1925. Gazeta Official do Estado
de Matto-Grosso. Cuiabá, ano 36, n. 5209, p. 04, 06 jan. 1925, Fundo Digital do
Estado de Mato Grosso.
ANNO BOM DOS POBRES. Gazeta Official do Estado de Matto-Grosso.
Cuiabá, ano 36, n. 5208, p. 03-4, 03 jan. 1925, Fundo Digital do Estado de Mato
Grosso.

JORNAL A CAPITAL
A organisação do Partido Trabalhista. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 36, p.
03, 19 jan. 1926.
Escravagismo. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 39, p. 01, 20 jul. 1926.
Do meu canto. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 02, n. 68, p. 04, 02 maio 1926
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Associação de Imprensa. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 70, p. 04, 25 jul.
1926.
Ha, ainda, escravo no Brasil. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 74, p. 04, 09
jun. 1926.
Uma sessão agitada no CENTRO. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 11, n. 74, p. 04,
09 jun. 1926.
Uma "enquete" popular. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. --, p. 02, 03 ago.
1926.
______. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 83, p. 04, 17 out. 1926
Dr. Agrícola Paes de Barros. Jornal A Capital, Cuiabá, ano 03, n. 88, p. 01, 05
dez. 1926.

JORNAL A CRUZ
Liga Social Cathólica Brasileira em Matto-Grosso. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano
01, n. 01, p. 04, 15 maio 1910.
_______ . Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 2, n. 60, p. 04, 28 jan. 1912.
Ha males que vêm para bem. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 02, n. 72, p. 01-2, 21
abr. 1912.
Em replica. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03 , n. 83, p. 03, 14 jul. 1912.
Collégio S. Francisco. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 114, p. 02, 16 fev.
1913.
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O Circulo dos Operários da União tem sede no Rio de Janeiro. Jornal A Cruz,
Cuiabá, ano 03, n. 116, p. 01, 02 mar. 1913.
Carta aberta a um operário. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 119, p. 02, 13 abr.
1913.
Scena de sangue. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 03, n. 120, p. 02, 30 mar. 1913.
Deveres politicos dos catholicos. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 04, n. 145, p. 01-2,
28 set. 1913.
Chronica Operaria. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 04, n. 156, p. 03, 14 dez. 1913.
Francisco Muniz. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 178, p. 04, 31 maio 1914.
Chamando a brio. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 185, p. 02-03, 19 jul. 1914.
Chamandoabrio-Fábio Monteiro de Lima-Um infame. Jornal A Cruz, ano 05, n.
186, p. 02-03, 26 jul. 1914.
Crime. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 188, p. 01, 09 ago. 1914.
Conflictos em S. Antonio e no Rosario. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 189, p.
01-2, 16 ago. 1914.
Pela justiça. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 05, n. 192, p. 03, 06 set. 1914.
Defesa do habeas-corpus. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 06, n. 236, p. 01, 01 ago.
1915.
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Histórico do acontecimentos em Cáceres. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 06, n. 241,
p. 01-2, 05 set. 1915.
E´ triste... . Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 06, n. 244, p. 01, 26 set. 1915.
O bom uso do voto. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 07, n. 276, p. 02, 15 maio 1916.
Commentando Commentarios. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 07, n. 288, p. 01, 18
ago. 1916.
A questão dos açougueiros. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 352, p. 01-02, 18
nov. 1917.
Não pagar o jornal a quem trabalha. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 08, n. 337, p. 02,
20 jul. 1917.
Cuidado!.. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 07, n. 309, p. 03, 07 jan. 1917.
O accordo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 348, p. 01, 21 out. 1917.
Clama. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 391, p. 01, 25 ago. 1918.
Clama. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 392, p. 01, 01 set. 1918.
Clama II. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 393, p. 01, 08 set. 1918.
Questões de Actualidade II - Ensino. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 367, p.
01, 03-03-1918.
A escravidão em Matto-Grosso. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 08, n. 368, p. 02, 10
mar. 1918.
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Manifestação-Protesto. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 435, p. 03, 13 jul.
1919.
CLAMA... Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 438, p. 01, 03 ago. 1919.
Pelo nosso futuro. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 09, n. 416, p. 02, 16 fev. 1919.
A igualdade das raças. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 10, n. 429, p. 01, 01 jun.
1919.
O nacionalismo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 11, n. 472, p. 01, 27 jun. 1920.
O protestantismo julgado por Medeiros de Albuquerque um perigo nacional.
Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 11, n. 468, p. 01, 30 maio 1920.
Posições definidas. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 12, n. 523, p. 01, 14 ago. 1921.
BARROS, Feliciano Galdino de. Gravíssimos successos em Rio Abaixo. Jornal
A Cruz, Cuiabá, ano 11, n. 516, p. 02, 01 maio 1921.
Centro Operario. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 12, n. 564, p. 01, 28 mar. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 583, p. 01-2, 06 ago. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 584, p. 02, 13 ago. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 586, p. 02, 27 ago. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 587, p. 01, 03 set. 1922.
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BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 591, p. 01-2, 01 out. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Os graves successos em Livramento. Jornal A
Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 592, p. 01, 08 out. 1922.
BARROS, Feliciano Galdino de. Segunda investida contra Mata Cavallos. Jornal
A Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 594, p. 02, 22 out. 1922.
AGUIAR, Júlio F.. Pela agricultura - Os livros agricolas e o analphabetismo.
Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 13, n. 609, p. 02, 25 fev. 1923.
Questões de terras. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 14, n. 645, p. 02, 18 nov. 1923.
Grande Comício. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 15, n. 672, p. 02, 13 jul. 1924.
BARROS, Feliciano Galdino de. O perigo Yankee. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano
14, n. 663, p. 01-2, 06 abr. 1924.
BARROS, Feliciano Galdino de. O perigo Yankee III. Jornal A Cruz, Cuiabá,
ano 14, n. 665, p. 01, 27 abr. 1924.
Inspectoria de Higiene. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 17, n. 743, p. 03, 19 set.
1926.
MUNIZ, Francisco Antunes. Uma reminiscencia. Jornal A Cruz. Cuiabá, ano 17,
n. 769, p. 02, 10 abr. 1927.
Comarca de S. Antonio. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 20, n. 909, p. 02, 26 jan.
1930.
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Dr. Francisco Muniz. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 20, n. 915, p. 01, 09 mar. 1930.
Palavras Simples. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 21, n. 949, p. 02, 09 nov. 1930.
A bandeira de Christo. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1146, p. 02, 26 ago.
1934.
A produção do assucar no Estado. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 23, n. 1073, p. 03,
26 mar. 1933.
Irradiando os princípios da L.E.C.. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1132, p.
01, 08 jul. 1934.
Nomeações. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1137, p. 02, 24 jul. 1934.
_____. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 25, n. 1158, p. 02, 18 nov. 1934.
Prof. Feliciano Galdino. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 29, n. 1373, p. 02, 29 jan.
1939.
Liga Eleitoral Católica. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 36, n. 1696, p. 01, 25 nov.
1945.
Reminiscencia. Jornal A Cruz, Cuiabá, ano 58, n. 2884, p. 04, 25 maio 1969.
JORNAL A ÉPOCA
Faculdade Livre de Direito. Jornal A Época, Rio de Janeiro, ano 01, n. 128, p.
04, 05 dez. 1912.

JORNAL A GAZETA
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Auxílios à lavoura. Jornal A Gazeta. Cuiabá, ano 01, n. 55, p. 01-02, 01 set.
1889.

JORNAL A LUZ
Municipio de Santo Antonio do Rio Abaixo. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 02,
p. 01, 22 ago. 1924.
O Sr. Presidente do Estado dá uma licção de justiça e bondade ao sr. Delegado de
policia. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 02, 22 ago. 1924.
O povo Matto-grossense não é indolente. Jornal A Luz, Cuiabá, ano 01, n. 11, p.
01, 24 out. 1924.

JORNAL A MANHÃ
Funda-se o Partido Trabalhista em Cuyabá. Jornal A Manhã, Rio de Janeiro, ano
02, n. 48, p. 06, 23 fev. 1926.

JORNAL A NOITE
Cultivemos o sólo! Jornal A Noite. Rio de Janeiro, ano 10, n. 3092, p. 01, 20 jul.
1920.
A colonisação de Matto Grosso pelos americanos. Jornal A Noite. Rio de
Janeiro, ano 10, n. 3122, p. 02, 19 ago. 1920.
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A colonisação de Matto Grosso pelos americanos. Jornal A Noite, Rio de
Janeiro, ano 11, n. 3288, p. 06, 02 fev. 1921.
Os europeus vão fundar colônias agrícolas em Matto Grosso. Jornal A Noite, Rio
de Janeiro, ano 10, n. 3121, p. 01, 18 ago. 1920.

JORNAL A NOTÍCIA
Apurando responsabilidades. Jornal A Notícia, Três Lagoas, ano 04, n. 195, p.
04, 27 nov. 1924.

JORNAL A PLEBE
O movimento revolucionario desta Capital, em 1924. A prizão dos cabeças. Os
traidores. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 46, p. 02, 07 dez. 1930.
A Imprensa. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 10, p. 02, 13 out. 1927.
A pedidos (de um operário). Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 10, p. 02, 13 out.
1927.
Boletim Operário - É desaforo, é desaforo. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 14,
p. 04, 22 nov. 1927.
__________. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 01, n. 15, p. 02, 04 dez. 1927.
O Martirio de Manoel Nunes. Jornal A plebe, Cuiabá, ano 01, n. 18, p. 01, 1927.
______. Jornal A Plebe. Cuiabá, ano 01, n. 21, p. 01, 31 jan. 1928.
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________. Jornal A Plebe. Cuiabá, ano 01, n. 21, p. 04, 31 jan. 1928.
O Presidente do Estado e os pobres. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 47, p. 02,
14 dez. 1930.
Politicos Profissionaes. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano 04, n. 47, p. 01, 14 dez.
1930.
A plebe. Jornal A Plebe, Cuiabá, ano --, n. --, 1927.

JORNAL A SEMANA
Pelo Partido Trabalhista. Jornal A Semana, Cuiabá, ano 02, n. 66, p. 02, 20 abr.
1926.

JORNAL A SITUAÇÃO
Annuncios. Jornal A situação, Cuiabá, ano 06, n. 307, p. 04, 20 mar. 1873.

JORNAL A UNIÃO
Como se desfaz uma ballela. Jornal A União. Rio de Janeiro, ano 12, n. 61, p. 01,
31 jul. 1921.

JORNAL CORREIO DA MANHÃ
D. Aquino Corrêa e os Operários de Matto Grosso. Jornal Correio da Manhã,
Rio de Janeiro, ano 19, n. 7715, p. 04, 14 abr. 1920.
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JORNAL CORREIO DO ESTADO
Camaradas e patrões. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 07
nov. 1920.
Solicitadas. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 06, p. 03, 21 nov.
1920.
Em Poconé. Jornal Correio do Estado, Cuiabá, ano 01, n. 07, p. 02-3, 25 nov.
1920.

JORNAL CORREIO DO ESTADO
Mesas de Rendas de Corumbá. Jornal Correio do Estado, Corumbá, ano 03, n.
222, p. 07, 22 fev. 1912.

JORNAL DIÁRIO DA NOITE
Sorteio militar (Classe de 1911). In. Jornal Diário da Noite, Rio de Janeiro-RJ,
09-09-1932, p. 02, Ano 04, Nº 805.
JORNAL DO COMMERCIO
Na Assembleia legislativa. Jornal do Commercio, Campo Grande, ano 07, n.
271, p. 01, 07 jul. 1927.
O Integralismo em Cuyaba. Jornal do Comércio, Campo Grande, ano 14, n.
1733, p. 01, 30 jan. 1935.
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JORNAL DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO
Movimento do Porto. Jornal Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ano 59,
n. 234, p. 03, 30 ago. 1876.

JORNAL DO COMMÉRCIO
Na Assembleia legislativa. Jornal do Commercio, Campo Grande, ano 07, n.
271, p. 01, 07 jul. 1927.
O Integralismo em Cuyaba. Jornal do Commércio, Campo Grande, ano 14, n.
1733, p. 01, 30 jan. 1935.

JORNAL GAZETA DE NOTÍCIAS
Os roubadores de terras - As manobras dos quadrilheiros e o pessoal das suas
empreitadas. Jornal Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, ano 41, n. 190, p. 01, 09
jul. 1916.
Os roubadores de terras: A situação em Matto Grosso - O accordão do Supremo
Tribunal sobre o caso de Matto Grosso. Jornal Gazeta de Notícias. Rio de
Janeiro, ano 41, n. 317, p 02, 13 nov. 1916.

JORNAL O COMÉRCIO
Instrucção Publica. Jornal O Comércio. Cuiabá, ano 01, n. 12, p. 03, 19 maio
1910.
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JORNAL O DEBATE
Colonisação. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 03, n. 301, p. 01, 15 out. 1913.
Despachos. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 316, p. 03, 17 out. 1912.
Alimentação Pública. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 371, p. 01-02, 25 dez.
1912.
A acção social catholica na França. Jornal O Debate, Cuiabá, ano 02, n. 375, p.
01-2, 31 dez. 1912.

JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO
Cousas de Antanho - A rua Joaquim Murtinho. In. Jornal O Estado de Mato
Grosso, Cuiabá-MT, 12-07-1942, p. 02, Ano 03, Nº 781.
JORNAL O FIFÓ
O Fifó (Abafa-se a voz, mas nunca o pensamento). Jornal O Fifó. Cuiabá, ano
01, n. 01, p. 01, 26 dez. 1924.
Gravissimo. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 02, 26 dez. 1924.
O pão. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 01, n. 01, p. 03, 26 dez. 1924.
Discurso que devia fazer na praça da República o Dr. Agrícola P. B. dia 23 de
dezembro em um Meeting, contra a carestia (Deixou de faze-lo por ter sido preso
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no Batalhão Policial, com os demais signatarios do boletim). Jornal O Fifó.
Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 04 jan. 1925.
_______. Jornal O Fifo, Cuiabá, ano 01, n. 02, p. 03, 04 jan. 1925.
_______. Jornal O Fifó. Cuiabá, ano 02, n. 04, p. 03, 18 jan. 1925.
A carestia continua. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 2, n. 07, p. 03, 08 fev. 1925.
Carta encaminha a redação O Fifó. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 02, n. 08, p. 01-2,
15 fev. 1925.
_______. Jornal O Fifó, Cuiabá, ano 02, n. 12, p. 03, 22 mar. 1925.

JORNAL O IMPARCIAL
Commentarios sobre a nossa política economica e immigratória. Jornal O
Imparcial. Rio de Janeiro, ano 09, n. 1315, p. 12, 20 jul. 1921.

JORNAL O JORNAL
Escolas Ruraes. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 05, p. 01, 04 maio 1922.
A mensagem. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 07, p. 01, 13 maio 1922.
De Cuiaba´ a S. Miguel. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 27, p. 02, 07 out.
1922.
De Cuiaba´ a S. Miguel. Jornal O Jornal, Cuiabá, ano 01, n. 28, p. 02, 14 out.
1922.
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JORNAL O MATTO-GROSSO
Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 19, n. 905, p. 01, 08 ago.
1897.
S.D. P. Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 20, n. 928, p. 04,
16 jan. 1898.
Amantes da Arte. Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 22, n. 1030, p. 02, 22
maio 1904.
A carestia da vida. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1166, p. 01, 15
dez. 1912.
Pela lavoura. Jornal O Matto-Grosso,Cuiabá, ano 24, n. 1168, p. 01, 29 dez.
1912.
Na Secca - Baldrocas & Aleijos, Na Secca (Qurado vivo, no Mundéo e
visinhanças).Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 24, n. 1176, p. 03, 25 fez.
1913.
Pela lavoura. Jornal O Matto-Grosso. Cuiabá, ano 24, n. 1176, p, 01-02, 25 fev.
1913.
Colonisação?. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1207, p. 01-2, 28 set.
1913.
Protesto. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1243, p. 04, 07 jun. 1914.
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Crime hediondo. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1252, p. 03, 09 ago.
1914.
A ultima hora. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1252, p. 04, 09 ago.
1914.
Gréve. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1253, p. 01-2, 16 ago. 1914.
O caso da Conceição. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 25, n. 1253, p. 02, 16
ago. 1914.
A mensagem III Instrucção Publica. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n.
1294, p. 01, 06 jun. 1915.
A Mensagem. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n. 1294, p. 01, 06 jun.
1915.
A cultura de canna e fabricação de assucar e aguardente no Estado de Matto
Grosso. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 26, n. 1297, p. 03, 27 jun. 1915.
As proesas do Sr. Vivi. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 27, n. 1340, p. 03,
30 abr. 1916.
Explosão de odios. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 28, n. 1404, p. 01-02,
03 maio 1917.
O Sr. Hermenegildo do Poço. Jornal O Matto-Grosso, Cuiabá, ano 39, n. 1488,
p. 02, 28 abr. 1918.
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