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I. - INTRODUÇÃO. 

Ao afirmarmos nossa concepção de que o Ensino de História é 
uma extensão da Pesquisa, estamos cientes de não estarmos anuncian
do qualquer novidade. Já se tem afirmado à exaustão que a atividade 
pedagógica, notadamente ao nivel do ensino superior, é a organização 
de um trabalho de pesquisa que possibilite ao estudante, a um só tem
po, adquirir conhecimento de determinados conteudos formais e me
todologia de estudo e elaboração científica. 

Em Aquidauana uma atividade sistemática de pesquisas historio
gráficas iniciou-se em 1971, com a instalação do Centro Pedagógico 
de Aquidauana (CPA), unidade integrante da Universidade Estadual 
de Mato Grosso (UEMT). Destinado à formação de professores para 
a escola secundária, é óbvio que o CP A não centraliza suas atividades 
no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa; predominam as ativida
des docentes e, vale dizer, que a pesquisa na área das ciências huma
nas não encontra os melhores apôios de parte das autoridades e da ad
ministração estadual. 

O CP A porem, levado por uma filosofia de ensino emanada do 
trabalho realizado por uma instituição de ensino experimental de São 

(*). - Comunicação apresentada na 3' Sessão de Estudos, Equipe, D, no 
dia 6 de setembro de 1975 (Nota da Redação). 

("''''). - A pesquisa foi realizada com a cooperação dos seguintes estu
dantes: Nadir Viegas dos Reis, Neuza Batista de Assis, Veida Flausino Godoy, 
Zakaria Moad Hamid e Zilda Monteiro de Oliveira. 
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Paulo (Serviço de Ensino Vocacional) na qual sua primeira diretora 
(Prota Dóris Mendes Trindade) e alguns de seus professores - nós 
inclusive - tinham trabalhado, promoveu, desde logo, a pesquisa li
gada ao ensino, entendendo este como decorrência daquela. 

No curso de Estudos Sociais nosso trabalho nas disciplinas de In
trodução aos Estudos Históricos e História do Brasil ensejou a criação 
da Secção de Obras Raras, em agosto de 1972 (1). Com a organiza
ção desta instituição reuniu-se no CPA um acervo significativo de li
vros e documentos que nos permite fazer da pesquisa uma atividade 
docente, visto a facilidade de manuseio das fontes. Desta forma, todos 
os cursos de Introdução aos Estudos Históricos e História do Brasil 
incluem na sua programação uma pesquisa utilizando as fontes primá
rias do nosso acervo; dependendo das disposições e dos interesses dos 
estudantes, esse trabalho é substituido por um trabalho de organização 
da Secção como: catalogação dos livros e documentos, restauração dos 
mesmos, etc., porem, de uma forma ou de outra, sempre se lida com 
as fontes primárias. 

.. .. 
• 

lI. O CURSO DE HISTORIA DO MATO GROSSO PARA 
UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

O curso de Estudos Sociais desdobra-se, após seu término, nos 
cursos de História e Geografia, igualmente destinados, especificamente, 
à formação de professores, agora em Licenciatura Plena. 

No curso de História tem prosseguimento as disciplinas de In
trodução aos Estudos Históricos e História do Brasil (dois cursos, isto 
é, dois semestres), ainda sob nossa responsabilidade; e, nestas duas dis
ciplinas nossa preocupação foi de aprofundamento da pesquisa, o que 
para nós equivale dizer aprofundamento do nivel de ensino. 

Ao ser estruturado o curso de História decidimos que a disciplina 
História do Brasil III, (o primeiro curso da Licenciatura Plena) pro
poria um curso de História do Mato Grosso. Esta nossa decisão 
deveu-se a duas considerações: adequação profissional e possibilidade 
de pesquisa. 

( 1). - O acervo da Secção de Obras Raras, bem como sua organização 
já no ensejou a opo~tunidade de dois trabalhos: As Fontes Primárias em Aqui
dauana, apresentado no I Simpósio Estadual de Pesquisa Histórica de Cuiabá, 
em 1973 - publicado no vol. 1 dos Anais do Simpósio, p. 89 e Documentos 
sobre a Fundação de Aquidauana, apresentado no VII Simpósio da ANPUH, 
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• 
2,1, - Adequação Profissional. 

f:. já por demais sabido que a lei n,o 5692 de agosto de 1971 que 
pretende reformar o ensino nos níveis de 1.0 e 2.° graus, enfatiza em 
todas as atividades de ensino e em todas as disciplinas, a preocupação, 
que al;ás nã'J é recente. de se posslbilitar ao educando um melhor co
nhecimento e, sobretudo, melhor compreensão da sua realidade local 
e atual - a compreensão da cultura aqui e agora, para otimizar suas 
condições de atuação, 

Os pareceres do Conselho Federal de Educação (CFE), bem co
mo de autoridades educacionais tem reiterado aquela preocupação, 

Essa exigência nos impôs, praticamente, a programação de um 
curso que possibilitasse ao futuro profissional matogrossense da área 
de Estudos Sociais (qualquer que seja a disciplina em que ele venha a 
atuar), condições de elaborar estudos sobre o Mato Grosso, Este curso 
é sobremaneira importante considerando que, praticamente, nada exis
te sistematicamente e cientificamente organizado sobre o Mato Gros
so; a precariedade de b'bliografia é notória; a literatura didática é de 
péssima qualidade, O Mato Grosso é, tambem, praticamente ignorado 
pela bibliografia brasileira geral, sobretudo a de carater didático, que 
alem de não focalizar o Estado, usa terminologia de tal forma inade
quada que leva o estudante matogrossense a incorreção como definir 
as "bandeiras" como grupo de homens que iam para o sertão, e afir
mar que ocorrem frequentemente inundações lá no Pantanal matogros
sense, para ficarmos em exemplos elementares . 

• 
2.2. - A Possibilidade de Pesquisa. 

O que mais nos levou a programar um curso de História do Mato 
Grosso foi extraordinária possibilidade de realizar um trabalho de pes
quisa capaz de envolver diretamente os alunos que seriam, portanto, 
os próprios elaboradores do curso e não seus assistentes. 

Esta possibilidade estava aberta pela razoavel quantidade de do
cumentos e de bibliografia a nosso inteiro dispor na Secção de Obras 
Raras do CP A e outras instituições locais. 

O 
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postos, o número pequeno de alunos permitia, por outro lado, um 
atendimento individual que evitou desajustes e insuficiências de ren
dimentos. 

Terminado o curso, os alunos optaram por continuar, no curso 
seguinte (História do Brasil IV), os estudos sobre o Mato Grosso e 
isso se nos apresentou como atestado de eficiência do curso realizado. 

O trabalho realizado e os resultados obtidos, que a seguir são 
apresentados decorrem portanto de dois cursos: História do Brasil IH 
e IV realizados, respectivamente, no 2.0 semestre de 1974 e 1.0 se
mestre de 1975. A apresentação não obedece a uma ordem cronológica 
de desenvolvimento, mas se organiza de forma a apresentar clareza e ló
gica, sendo separados pela sua natureza; na maior parte das vezes os 
diferentes trabalhos foram feitos simultaneamente . 

• 
2 . 3. - Trabalhos Realizados. 
2 . 3 . 1. - Bibliografia. 

Os livros de autores matogrossenses e sobre o Mato Grosso (qual
quer que fosse o seu conteudo) já haviam sido selecionados pelos alu
nos nos cursos anteriores. Eles foram então lidos e discutidos. 

Esse trabalho de leitura nos revelou uma b:bliografia pobre do 
ponto de vista historiográfico; os livros de História são, como soi acon
tecer num lugar onde não há tradição de pesquisa (2), muito mais crô
nicas do que História. 

Contudo o material é razoavelmente rico do ponto de vista do
cumental. O material lido apresenta obras cujos dados forneceriam 
muitos e bons elementos para trabalhos científicos. Aguardamos pes
quisadores e/ou estímulos (entenda-se verbas) para que nós mesm0S 
possamos empreender pesquisas . 

Destacamos do acervo lido 4 obras absolutamente importantes: 

a). - Viagem ao Redor do Brasil, do Dr. João Severino da 
Fonseca (irmão do fundador da República). Possuimos, infelizmente, 
apenas o 2.0 volume que tem por título: Villa Bella, Cidade do Mato 
Grosso. O livro cobre o período de 1875-1878 (com um retrospecto 
histórico que recua até o início da povoação do Mato Grosso, com a 
Fundação de Cuiabá). Foi editado no Rio de Janeiro pela Tipografia 

(2). - O curso de História do Centro Pedagógico de Corumbá que for
mou sua primeira turma em 1971, foi o primeiro curso de Histó~ia 
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de Pinheiro e Cia., em 1881. O autor do livro participou de uma ex
pedição militar que teve como objetivos demarcar as confluências dos 
rios Madeira-Mamoré. Para atingir esse ponto a expedição realizou 
uma excursão que compreendeu em trajeto que, partindo do Rio de 
Janeiro (a Corte) percorreu grande parte do território matogrossense. 

O autor, de observação aguda, e finamente irônico, deixou um 
relato que é a um tempo descritivo, documental e documentado (ele 
transcreve documentos da Câmara de Cuiabá que já desapareceram) . 
Menciona agrupamentos indígenas apontando suas características fí
sicas, modo de vida e linguagem - agrupamentos estes tambem já 
desaparecidos. O trabalho em questão permite ainda refletir sobre o 
papel do Exército na província longínqua e isolada do centro que foi 
o Mato Grosso. 

A leitura dos capítulos sobre o Mato Grosso em obras gerais de 
História do Brasil nos permite pensar que o livro do dr. Severino da 
Fonseca há de ter sido utilizado, contudo nunca o vimos citado. 

b). - A Invasão de Mato Grosso, de Jorge Maia de Oliveira 
Guimarães. Trata-se de uma edição comemorativa do 1.0 Centená
rio da Guerra do Paraguai, organizada pelo tenente-coronel Elber de 
Mello Henriques, com apreciação do general Raul Silveira de Mello. 
O autor participou da guerra no período de 1865 a 1870. Terminada 
a guerra voltou ao Mato Grosso, percorrendo os locais onde se deram 
os acontecimentos relativos à invasão do Mato Grosso, para colher da
dos para o livro. Empreendeu a viagem no período de 1871 a 1874, 
aoós o qual voltou ao Rio de Janeiro onde escreveu o livro que não 
chegou a ser publicado, devido a sua morte. 

A obra é um interessante documento sobre a guerra, no qual res
saltam as cdticas que o autor faz contra a política civiliSlta do Im
pério. Jorge Maia chama a atenção ao fato da Corte não se dedicar à 
organização da defesa das fronteiras deixando desguarnecidas e sem 
recurso as Províncias centrais. 

c). - Reminiscências da Campanha do Paraguai (1865-1870), 
do general Dionísio Cerqueira. Editado no Rio de Janeiro pela Edi
tora Gráfica Laemert, Ltda. O autor fora soldado quando da Guerra 
do Paraguai e participou praticamente de toda a campanha. Suas re
miniscências (escritas 40 anos depois) são um relato vivo e humano 
das agruras, dificuldades e alegrias (!) da campanha. Fornece infor
mações bem interessantes sobre o recrutamento e a organização do 
Exército Brasileiro para a Guerra do Paraguai. Fornece tambem re
tratos mais coloridos e humanos dos célebres herois da guerra, parti
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c). - Album Graphico do Estado de Mato Grosso (E.E.U.U. 
do Brasil), editado em Hamburgo em 1914. Ilustrado, contem o histó
rico das principais cidades matogrossenses e documentos de real im
portância para quem se ocupa do Mato Grosso, sobretudo o relatório 
do Diretor Geral dos Indios da Província do Mato Grosso, Joaquim 
Alves Ferreira, de 1848, ocasião em que ocupava o cargo citado. O 
relatório fornece dados sobre as tribos indígenas da época, tais como 
ele as encontrou. 

Entre as obras lidas estão incluidos os principais trabalhos do 
historiador matogrossense Rubens de Mendonça (vide relação anexa), 
das quais destacamos História das Revoluções do Mato Grosso, pelo 
seu carater vibrante, apesar de ser (como os demais) bastante descri
tivo. De Virgílio Correa Filho, outro historiador matogrossense de 
importância, infelizmente, temos poucas obras, embora tenhamos a mais 
completa: História do Mato Grosso 

Um 
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Foram lidas, portanto, um total de 88 obras . 

• 
2.3.2. - Documentos. 

B necessário, inicialmente, esclarecermos que neste setor vamos 
nos referir ao trabalho feito com os documentos inéditos do acervo da 
Secção de Obras Raras. Esses documentos são relativos à história de 
Aquidauana, por isso sua utilização não foi tão ampla. O estudo de 
História de Mato Grosso, realizado nos dois cursos, não chegou ao 
ponto de cuidarmos particularmente da história local (por absoluta fal
ta de tempo). 

Para podermos de alguma forma promover trabalho com o do
cumentário própriamente dito. a solução adotada foi a de solicitar
mos esse trabalho no curso de Introdução aos Estudos Históricos 11, 
feito pelos mesmos alunos do curso de História do Brasil e mais uma 
aluna. 

Foram então estudados 5 documentos (dois alunos utilizaram um 
mesmo documento): 

a). - Relatório do dr. Delphino Correa (3) respondendo a uma 
circular do Chefe de Polícia FilIinto Muller. de 1939; 

b). - Resposta do dr. Delphino Alves Correa a críticas feitas 
à sua administração pela Radio Difusora (emissora local); 

c). - Lei Estadual de 1918, que elevou à cidade algumas vilas 
matogrossenses, entre as quais Aquidauana; 

d). - Estatuto da Escola Agrícola Bom Gosto, criada em 1949 
e que não chegou a ser instalada; 

c). - Conferência de Custódio de Viveiros sobre a "Quarta 
Humanidade" (texto integralista - 1935). 

Os 
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2 excursões: a primeira ao "Morro do Desenho" e a segunda a 
Cuiabá (4). 

A - O Morro do Desenho. 

No dia 25 de agosto de 1794 o grupo constituido pelo alunos e 
professores do curso de História do Brasil IIl, o professor Mario Baldo 
(do CPA), guiado pelo funcionário da Prefeitura Municipal Valéria 
(um índio), com condução cedida por esta instituição, visitou o Morro 
do Desenho (5). 

Trata-se de um abrigo sob rochas, onde há inscrições rupestres. 
São desoohos e escavações na rocha, ainda não estudados por qualquer 
especialista e que correm o risco de desaparecerem vítimas do tempo 
e de depredadores em busca de "enterros" (6), como aliás já aconte
ceu com uma parte do sítio. Havia um enorme pote de cerâmica en
cravado na rocha, que foi dinamitado quando o caçador de tesouros 
verificou que não conseguia retira-lo. No local das inscrições o grupo 
entrevistou Valério que informou conhecer o local desde criança, onde 
foi levado pela primeira vez por seu avô, segundo o qual os desenhos 
eram "recordações", "lembranças" dos índios que sabiam que seus fi
lhos seriam civilizados, e, precisariam de algo para recordar o seu po
vo. Quanto às figuras escavadas na rocha não sabia de nada. 

O sítio das inscrições está numa localidade, a bem dizer, escon
dida nos morros e sugere procura de defesa. 

As dificuldades para as pesquisas mencionadas na introdução não 
permitiram até agora que se promovesse o trabalho necessário. 

B - Cuiabá. 

A excursão para Cuiabá foi o núcleo do primeiro curso sobre o 
Mato Grosso-História do Brasil IIl. Cuiabá nos interessava por 3 as
pectos. Primeiramente é uma cidade barroca - pela origem e pelos 
resquícios culturais, materiais e não materiais (7). Em segundo 
lugar, Cuiabá, pela sua condição de capital desde a Independência, 
reune a maior quantidade de documentos matogrossenses, sendo as
sim um indispensavel campo de pesquisa historiográfica. 

Finalmente, é o local por onde a ocupação do território matogros
sense se iniciou. Cuiabá foi o centro de atração dos povoadores gra
ças ao ouro e foi o núcleo irradiador do povoamento inicial. 

( 4 ). - Estas duas excursões estão documentadas com fotos e slides. 
(5). - O local é assim denominado pela população indígena local. 
(6). - Tesou-os enterrados, segundo o linguajar local. 
(7). - O 
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Orientados por esses interesses visitamos a capital matogrossen
se no período de 01/09 e 08/09 de 1974, sob os auspícios da Secre
taria de Educação e Cultura do Estado (8). Como a excursão a Cuiabá 
constituiu-se no núcleo do curso, as considerações sobre a mesma fa
zem parte do próximo tópico. 

* 
2 . 2 .4. - Resultados obtidos - Cuiabá e o Mato Grosso Bar

roco. Roteiro da Excursão. 

Secretaria de Educação e Cultura (SEC) , visita aos vários se
tores; UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), entrevistas com 
os chefes de departamentos - salientando a que fizemos com D. Ma
ria Cecília Guerreiro de Souza, chefe da Divisão de Documentação 
Histórica da UFMT, que mantem, entre outros, um acervo de mi
crofilmes sobre a História do Mato Grosso, efetuados em Lisboa (Por
tugal). Mais dados a respeito, vide: I Simpósio Estadual de Pesquisa 
Histórica - Comunicação Sobre o Projeto de Documentação Histó
rica da UFMT. 

Arquivo Estadual, estudos e entrevistas; 
Museu de Pedra, visita; 
Fundação Nacional do Indio (Funai), visita; 
Centro de treinamento do Magistério (CTM), entrevista; 
Escola Santos Dumont - Premen; 
Academia Matogrossense de Letras e Instituto Histórico Mato-

grossense, visita; 
Seminário, visita e entrevista com o Arcebispo D. Orlando; 
Entrevista com o historiador Rubens de Mendonça; 
Igreja de Santana, na Chapada dos Guimarães e visita aos diver

sos pontos urbanos da cidade. 

Cuiabá, pela sua própria estrutura física propícia, foi uma cidade 
essencialmente barroca, conservando ainda hoje traços marcantes co
mo a localização das inúmeras igrejas, sempre no alto, em derredor da 
cidade. As ruas estreitas e com pavimentação em paralelepípedos. As 
construções, com diversas sacadas, trabalhadas em ferro e madeira, o 
coreto da praça, altares das igrejas, o estilo das portas e janelas, os 
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ruas: rua de Cima, Rua de Baixo, Rua do Meio. O povo cuiabano até 
hoje reclama a todo momento a perda da "igreja velha", que atrravés 
de documentos e fotografias, sabe-se que foi uma construção muito 
rica e com todas as características barrocas. Fala-se com orgulho que 
foi o maior crime que se cometeu em Cuiabá e olha-se com certo des
prezo a nova matriz, que por sinal é muito bonita (9), mas não substi
tui a beleza da antiga. 

Ao visitarmos a igreja de Santana, na Chapada dos Guimarães, 
conhecemos mesmo a arte barroca, com esta obra feita em 1754. Foi 
tombada pelo Patrimônio Artístico e Histórico Nacional devido ao seu 
autêntico valor. Os altares são todos trabalhados em madeira e ouro 
(talha dourada) assim como o púlpito e o portal de entrada. Ainda 
se percebem vestígios do cinzelamento a ouro. Mas tambem foi pos
sivel perceber que o Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico ape
nas tombou e nada mais fez. Pois os cuidados que se deviam tomar 
para a conservação não foram efetuados. Foi através de uma entre
vista com o vigário local que pudemos constatar que já solicitara vá
rias vezes ao Patrimônio Artístico e Histórico a restauração da igreja 
e nem resposta recebera. E no estado em que se encontra a igreja é 
um verdadeiro crime, pois a qualquer momento podemos perder uma 
obra de valor histórico incalculavel. 

Ao visitarmos o Seminário de Cuiabá, o Arcebispo D. Orlando 
contou-nos toda a história da instituição, mas não permitiu a visita ao 
quarto de D. Aquino, que, segundo informações, é onde se guarda o 
arquivo da Arqu:diocese, organizado por D. Aquino, arquivo este de 
grande importância. 

O próprio historiador matogrossense, Rubens de Mendonça, em 
entrevista gentilmente cedida, disse que se encontra grande dificuldade 
em escrever a história de Mato Grosso, pois o Arcebispo não permite 
a util:zação de arquivo da Arquidiocese. E este arquivo poderá ser 
um dos mais ricos em documentos, pois nos primeiros tempos da Pro
víncia de Mato Grosso a Igreja possuia grande poder, tudo passava 
pelas mãos do vigário ... 

OArcebispo D. Orlando, com essa mentalidade, está dificultan
do o trabalho do historiador. 

E, por falar em dificuldades, o próprio Arquivo Estadual contri
bui em parte, porque já mudou várias vezes. Nem dá para imaginar 
a quantidade de documentos que se perderam (10). Mas, graças ao bom 

(9). - No grupo essa opinião não é unânime. 
(lO). - Para o historiador Rubens de Mendonça, cada mudança de Ar· 
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senso das atuais autoridades matogrossenses, o Arquivo já se encontra 
em fase de organização, sob a direção de D. Vera Radazzo. Mas pelo 
pouco tempo que lá estivemos e as poucas leituras feitas, estamos cer
tos de que poucos dos historiadores matogrossenses consultaram o 
Arquivo, e estamos certos tambem de que se fôssemos fazer um li
vro sobre Mato Grosso com base nos documentos do Arquivo Esta
dual, talvez surgisse uma nova História do Mato Grosso. 

Falta ainda despertar a consciência histórica nas autoridades ma
togrossenses para que isso aconteça, pois ao visitarmos o Instituto His
tórico Matogrossense e a Academia Matogrossense de Letras, verifica
mos que é lamentavel o estado em que se encontram. Fotografias de 
personagens históricas jogadas, livros empoeirados, estantes quebradas, 
enfim, não temos nem palavras para expressarmos o estado desespe
rador do Instituto Histórico Matogrossense (11). 

A desvalorização é tal que a própria funcionária não sabe nada 
a respeito e permitiu nossa entrada sem perguntar quem éramos e o 
que pretendíamos fazer. Se quizéssemos teríamos levado documentos, 
livros e até ob'etos de incalculavel valor, Aliás, a mesma funcionária 
nos informou que o Instituto é sempre visitado por um americano que 
de lá leva, às vezes, livros e outros objetos e papeis, 

Para dizer a verdade, parece mais um castelo abandonado a mi
lhares de anos, onde as baratas, ratos, cobras e aranhas tomaram-se 
proprietários, pois a funcioná,ria nem as janela abre, nem o piso é lim
po e nem a poeira dos moveis tira, B 
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Com essa excursão verificamos que, nós, professores de História, 
temos que lutar muito para conseguir o apôio das autoridades a fim 
rle organizarmos esses documentos históricos, pois quem sabe se a 
História do Mato Grosso não poderá mudar a própria História do 
Brasil? 

* 

Mato Grosso e a República. 

Este conteudo foi desenvolvido no 2.° curso (1.0 semestre de 
1975) . 

Foram realizadas pesquisas individuais sobre as décadas republi
canas: 

1889 1900 
1901 1910 
1911 1920 
1921 1930 
1931 1940 

Neste trabalho tentou-se localizar as realizações de grande vulto 
em cada período presidencial (por força da bibliografia existente, que 
assim o faz), ao mesmo tempo que, situar os acontecimentos matogros
senses relacionados aos federais e ainda os personagens do cenário ma
togrossense que se destacaram na política nacional. Encerrado por 
um painel pelos alunos e conclusões pela professora, foi possivel veri
ficar-se como o Mato Grosso pouco participou da política brasileira; 
apenas se. fez representar, pela atuação de indivíduos, como Joaquim 
Murtinho e Filinto Muller. 

Em outro tópico, "Revolução e Mudanças no Brasil Republica
no", destacou-se o papel das oligarquias como entrave a estas mudan
ças; para esse estudo enfrentamos düiculdades, no que se diz respeito 
à bibliografia, pois ela é quase inexistente. Como recurso para supri
la, tivemos uma entrevista com o Dr. José Manuel Fontanillas Fra
gelli, ex-governador do Estado, residente em Aquidauana e participan
te, através de parentescos, de famílias tradicionais, vinculados à polí
tica matogrossense. Pudemos, com este contacto, colher materiais de 
estudo, tanto oral como através de livros e publicações de governo 
(1975). 

Foram estudadas ainda durante a programação "As 
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No decorrer dos estudos, ficou-nos bem claro, que, Mato Grosso 
sempre recebeu os acontecimentos nacionais apenas como "Notícias"; 
foi o caso da Proclamação da República, da Revolução de 1930, do 
Estado Novo. 

Mesmo ao estudar-se as "Dissidências", quase nada há registra
do. A mais destacada foi quando em 1891/2, Corumbá tenta procla
mar a "República Transatlântica" ou "Estado Livre" de Mato Grosso, 
por ocasião da deposição de Manuel Murtinho, por Floriano Peixoto. 
Alem de acontecimentos como esses, Mato Grosso poucas vezes se 
manifestou contrário à política nacional e mesmo quando isso ocorreu 
estava ligado às resoluções de São Paulo. 

Este nosso estudo foi encerrado com um esquema geral focali
zando a sociedade mundial, brasileira e matogrossense; destacava a bi
polarização e a satelização macro e micro. existente no mundo atual. 
Colocou-se a região Centro-Oeste e o papel que Brasília exerce como 
foco de desenvolvimento. 

Com os cursos de História do Brasil III e IV tentaram-se pesquisar, 
descobrir documentos e livros, selecionar todo o material encontrado, 
a fim de que se pudesse organizar o maior número possivel de assuntos 
específicos e outros tipos de referências sobre nosso Estado. Esses 
dois cursos sempre tiveram como objetivo melhor conhecer a His
tória matogrossense, ainda muito obscura, devido a dispersão de do
cumentos, livros e pequeno número de elementos com condições para 
este trabalho de pesquisa. 

* * 
* 

III. - OS PROJETOS ESPECIAIS. 

Além dos trabalhos até agora relatados, dentro das atividades es
colares regulares (aulas) ou nas excursões, estas tambem incluidas na 
programação regular, apesar de desenvolvidas em períodos especiais, 
a nossa programação de estudos de História do Mato Grosso incluiram 
dois projetos especiais: o primeiro, a elaboração de um livro didático 
para uso de estudantes do 1.0 grau e segundo a elaboração do presente 
trabalho para apresentação ao VIII Simpósio da ANPUH. 

* 
a). - O Livro Didático. 

Um 
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razoavel sobre a História de nosso Estado, adequada principalmente 
aos estudantes de 1.0 e 2.0 graus. 

Por outro lado, temos uma grande quantidade de "matéria-pri
ma" - documentos - para se propor um estudo sobre o Mato Gros
so. 

o livro projetado pretende ser uma contribuição para minorar 
aquela escassez possibilitando um material que não só facilite o estudo 
do Mato Grosso como o estimule (tanto entre alunos como professo
res) através da perspectiva de um estudo científico. 

A organização constará de uma série de lições, com textos expres
sivos colocando as diferentes fases de Mato Grosso (Capitania, Pro
víncia e Estado). Todos os textos serão acompanhados de propostas 
de trabalho para serem realizados em classes ou extra-classe, indivi
dual ou em grupo, indicando leituras suplementares quando se fizer ne
cessário. 

Os recursos humanos existentes são: professores do Curso de His
tória do Brasil do Centro Pedagógico de Aquidauana, alunos da tur
ma de 1971 e elementos da Comunidade, que serão solicitados para 
entrevistas. 

Os recursos materiais. existentes são os que possuimos na Biblio
teca, na Secção de Obras Raras, bibliografia e documentos sobre o Ma
to Grosso, que poderão oferecer subsídios necessários para a elabora
ção de livro projetado. 

Os recursos materiais necessários são: verbas para as despesas de 
pesquisa e para a realização material do livro . 

• 
b). - Um Trabalho para o' VIII Simpósio da A NPUH . 

A idéia surgiu no início do curso de História do Brasil IV. A in
tenção era concretizar nossa concepção de que o ensino superior há 
de ser um trabalho de equipe, no qual alunos e professores coloquem
se como pesquisadores, enfrentando o mesmo conjunto de desafios 
que vai desde o salário baixo até a comunicação de uma experiência 
de trabalho intelectual válida para um grande 
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... ... 

... 

IV - ANEXOS. 

o relato completo de tudo que foi proposto e executado nos cur
sos extrapolaria de muito os limites de comunicação, de modo que pa
ra o completarmos lançamos mão de anexos. 

Anexo n.o 1 

Anexo n.o 2 

Anexo n.O 3 
Anexo n.o 4 

Programas dos cursos de História do Brasil IH e His
tória do Brasil IV; 
Bibliografia sobre o Mato Grosso, utilizada nos cur
sos 
Relação de documentos inéditos estudados; 
Uma das propostas de estudo - do livro de História 
do Mato Grosso para o 1.° grau. 

... ... 

... 

ANEXO I. 

UEMT - CPA Catalogação das Disciplinas 
Catalogação: CPA 0339. Disciplina: História do Brasil IV. 

Departamento: Estudos Sociais. Créditos: 4. 

EMENTA: I. - A República em Mato Grosso - O sistema 
oligárquico. 

lI. - Estudos de História do Mato Grosso. 
PROGRAMA: I. - A República em Mato Grosso - O sistema 

oligárquico. 
1. - As fases republicanas no Brasil. 
2. - As décadas republicanas de 1889-1940. 
3. - A República em Mato Gosso. 

a). - Mato Grosso e a política dos governadores. 
b). - As dissidências matogrossenses. 
c). - As revoluções em Mato Grosso. 

4. - A organização econômica do Estado - sua repercussão 
na vida política. 

11. - Estudos sobre histó"ia do Mato Grosso. 
1. - A Capitania - a). - exploração - bandeirismo; 

b). - colonização: monções e mine
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2. Panorama da P .ovíncia. 
3. - O Estado de Mato Grosso. 
4. - O Mato Grosso no contexto brasileiro. 
5. - Fontes para os estudos de história do Mato Grosso. 

SEMESTRE: lQ 
ANO: 1975 

PROFESSOR: (A) 

... ... 

• 

BIBLIOGRAFIA. 

Joana Neves 

1. - Todos os livros da Secção de Obras Raras, sob~e o Mato Grosso. 
2. - José Maria BelIo, História da República. 
3. Caronne (Edgard), A Primeira República. 

A República Velha: Instituições e classes sociais. 
A República Velha: Evolução Política. 
A Segunda República. 

4. - Brasil em Perspectiva. 
5. - Silva (Hélio), Todos os livros do Ciclo Vargas. 
6. - Mendonça (Rubens), História das revoluções em Mato Grosso. 

... . 
• 

CUEMT - CENTRO PEDAGÓGICO DE AQUIDAUANA. 
Catalogação: CPA 0339 
Disciplina: História do Brasil IV. 

OBJETIVOS. 

Créditos: 4 

1. - Aprofundar os estudos sobre a História do Mato Grosso. 
2. - Possibilitar. a análise da atualidade matog'ossense atra

vés do estudo do período republicano. 
3. - Possibilitar o preparo de um mlterial didático para uso 

do p~ofessor matogrossense. 
4. - Aprofundar a pesquisa historiográfica. 
5. - Possibilitar ao grupo condições de participar no VIII Sim

pósio da ANPUH, 
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AQUIDAUANA - MT. 
Departamento: Estudos Sociais 
Professo:a: Joana Neves. 

Formulário N9 02. 
Ano: 1975. 
1 ÇSemestre . 

TRABALHOS ESCOLARES PREVISTOS. 

1. - Elaboração de um painel sobre as Décadas Republicanas 
(cada aluno preparará uma) de 1889 a 1940 (16/05/75). 

2. - Preparo de lições sobre história do Mato Grosso (cada 
aluno uma) - (final do curso). 

3. - Preparo de um tema de História do Mato Grosso (cada 
aluno um) tendo em vista a participação do grupo no 
VIII Simpósio da ANPUH. (final do curso). 

* 
UEMT -CP A . Catalogação das Disciplinas 
Disciplina: História do Brasil IH Catalogação: CPA 0338. 
Departamento: Estudos Sociais. C. éditos: 04 
EMENTA: I. - Tópicos da história do Mato Grosso 

11. - Principais acontecimentos da história brasilei
ra, sua repercussão em Mato Grosso. 

lU. - Viagens de estudo. 

PROGRAMA: 

I. - Tópicos da História de Mato Grosso. 
1. - O indígena matogrossense (noções da pré-história brasilei

ra) . 
2. - A colonização de Mato Grosso. 

a). - apresamento; 
b). - mineração. 

3. - A Guerra do Paraguai. 
4. - A economia matogrossense após a República. 

a). - a comunicação com outros Estados; 
b). - as estradas de ferro e de rodagem. 

s. - A ocupação do Pantanal. 
H. - Principais acontecimentos de histó .·ia brasileira - sua 

repercussão em Mato Grosso. 
1. - O Bandeirismo. 
2. - A Independência do Brasil. 
3. - O pa,rlamentarismo. 
4. - A Proclamação da República. 
s. - A consolidação da República - coronelismo e oligarquia 

em Mato Grosso. 
6. - As transformações políticas e sócio-econômicas da década 

de 30. 
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IH. - Viagens de Estudo. 
1. - Para o "Morro do Desenho" - Aquidamma. 

2. - Para Cuiabá - Chapada dos Guima:ães e Santo Antônio 
de Leverger. 

BIBLIOGRAFIA. 

1. - Livros - Relacionadas no catálogo da Secção de Obras Raras; 
2. - Documentos - Todos os existentes na Secção de Obras Raras. 

SEMESTRE: 2\1 
ANO: 1974 

PROFESSOR(A) : 
Joana Neves 

UEMT - CENTRO PEDAGÓGICO DE AQUIDAUANA. 
Catalogação: CPA 0338 
Disciplina: História do B:asil III 

OBJETIVOS 

Créditos: 04 

1. - Elaborar uma visão geral da história matog ·ossense. 
2. - Enfatiza,r a pesquisa histórica, através de trabalhos reali

zados com fontes p:imárias. 
3. - Salientar a necessidade de organização da documentação 

existente e da sua elaboração históriográfíca. 
4. - Fazer o levantamento de todos os recursos para os estudos 

históricos existentes no Mato Grosso. 
5. - Despertar para a necessidade de se elaborar uma perspecti

tiva matogrossense para os estudos de história do Brasil e 
Mato Grosso, como parte de um processo de interioriza
ção da cultura. 

6. - Valorizar o patrimônio histórico matogrossense tanto o do
cumental como o artístico. 

7. - Elaborar, através de uma nova visão da história local, no
vos métodos de ensino de história. 

AQUIDAUANA - MT 2Q Semestre 
Departamento: Estudos Sociais 
Professora: Joana Neves 

Fo:-mulário NQ 02. 
Ano: 1974, 

TRABALHOS ESCOLARES PREVISTOS 

1. - Pesquisa sobre um tema de história de Mato Grosso com 
base em documentos da Secção dt" Obras Raras. (indivi
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1 \l etapa - plano de estudo, levantamento de material (21/08). 
2\1 etapa - Relatório de pesquisa (02/10). 

3\1 etapa - Redação (29 bimestre). 
2. - Relatórios das excursões {g. upo) . 

Joana Neves 

* * 
* 

ANEXO 2 - BIBLIOGRAFIA SOBRE MATO GROSSO. 

01. AUTOR: MENDONÇA (ESTEVÃO DE). 
OBRA: QUADRO CHOROGRAPHICO DE MArrO GROSSO. 
EDITORA: Escolas Profissionais Salesianas, Cuiabá - 1906. 

02. AUTOR: AYALA (S. CARDOSO) e (F. SIMON). 
Obra: A/bum Graphico do Estado de Mato Grosso. (E.E.U.U. do 
Brasil). Corumbá, Mt. 1914. 

03. AUTOR: MENDONÇA (RUBENS). 
Obra: Dicionário-biográfico - Mato Grosso. São Paulo, Gráfica 
Mercúrio. S/A/Ed. Rio Bonito - 1953-1971. 

04. AUTOR: MENDONÇA (bSTbVÃO). 
Obra: Datas Matogrossenses - 11 vol. Campinas - GO, Ed. Rio 
Bonito, 1973. 

05. AUTOR: CORR:t!A FILHO (VIRGlLIO). 
Obra: Hist6ria de Mato Grosso. 
Rio, listituto Nacional do Livro-MEC, 1969. 

OS. AUTOR: . CORRM FILHO (V.). 
Obra: As Raias de Matto Grosso. VoI. I. 
Editora: São Paulo, Ed. FFroFnteira Septentrional, 1925. 

06. AUTOR: MENDONÇA (RUBENS). 
Obra: Hist6ria de Mato Grosso. 
Ed. CUiabá-Mt. 

07. AUTOR: MENDONÇA (RUBENS DE). 
Obra: Hist6ria das Revoluções em Mato Grosso. 
Ed. Goiás, Ed. Rio Bonito. 1970. 

08. AUTOR: MENDONÇA (RUBENS DE). 
Obra: Hist6ria do lornalismo de Mato Grosso. 
Cuiabá-Mt., Imprensa OficiaI de Mt. s/do 

09. AUTOR: MARClLIO (HUMBERTO). 
Obra: Hist6ria do Ensino de Mato Grosso (2). 

CUiab~-Mt., S. E. C. /Saude, 1973. 
10. AUTOR COSTA (ANTÕNIO CORR:t!A DA). 

Obra: Os predecessores dos Pires de Campos e Anhangueras. 
Comemoração do bi-centenário da Fundação da cidade de Cuiabá. 
Necheroy - Escola Selesiana, 1918. 

11. AUTOR: SOUZA (LUIZ DE CASTRO). 
Ob~a: 
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12. LEITE (LUIS PHILIPPE PEREIRA). 
Obra: Forquilha, (fundador e a padroeira). 
Conjunto e Impresso na Casa da Moeda do Brasil. 

13. AUTOR: GUIMIRÃES (JORGE MARIA DE OLIVEIRA). 
Obra: A Invasão de Mato Grosso. 
Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército-Editora, 1964. 
Edição comemorativa do líl Centenário da Guerra do Paraguai. 

14. AUTOR: Fonseca (JOÃO SEVERINO DA). 
Obra: Viagem ao redor do Brasil - 1875-1878 2';> vol. 
Rio de Janeiro, Tipografia de Pinheiro & C., 1881. 

15. AUTOR: CERQUEIRA (GENERAL DEONfSIO). 

16. 

Obra: Remeniscêêcia da Campanha do Pa.'·aguai 
Rio de Janeiro, Gráfica L'lemmert, Ltda., s. d. 
AUTOR: BARRETO (DANTAS). 
Obra: Expedição a Malta Grosso. 
A Revolução de 1906. 

1865-1870 

Rio de Janeiro/São Paulo, Laemmert & C. Editores, s. d . 

17. AUTOR: MAGALHÃES (AMILCAR A. BOTELHO DE). 
Obra: Impressões da Commissão Rondon. 
Porto Alegre, Livraria Globo, 1929. 

18. AUTOR: VIVEIROS (ESTHER DE). 
Obra: Rondon Conta sua vida. 
Cooperativa Cultural dos Esperantistas, s. d . 

19. AUTOR: VISCONDE DE TAUNAY. 
Obra: Viagens de outrora: s/cenas e quadras mattogrossenses. 
1865-1871) s.d. 

20. AUTOR: MAGALHÃES (Cel. AMILCAR A. BOTELHO DE). 
Obra: Pelos sertões do Brasil. 
Porto Alegre, Livraria do Globo, s.d. 

21. AUTOR: ACHILLES (PAULA). 
Obra: Brasil de Oeste. 
Rio de Janeiro, José Olympio, s.d. 

22. AUTOR: ARRUDA (GABRIEL PINTO DE). 
Obra: Um trecho do Oeste Brasileiro. 
Rio de Janeiro, s.ed. 1938. 

23. AUTOR: MELO E SILVA. 
Obra: Canaã do Oeste (Sul de Mato Grosso). 
s.ed. 

24. AUTOR: VASCONCELOS (FERREIRA DE). 
Obra: O 
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25. CORRl!A FILHO (V.). 
Obra: Alexandre Rodrigues Ferreira: vida e obra do grande natu
ralista. 
São Paulo, Brasiliana-Biblioteca Pedagógica Brasileira. s. á. 

26. AUTOR: CORRAA (DOM AQUlNO F.). 
Obra: Uma flor do clero Cuiabano. 
Rio de Janeiro, s.ed., 1933. 

27. AUTOR: CORRÊA (DOM FRANCISCO DE AQUINO) (Arcebis
po de Cuiabá). 
Ob:a: Cartas Pastorais: 1922-1934. 
s.ed., 

28. AUTOR: CORRl!A (DOM FRANCISCO DE AQUINO) (Arcebis
po de Cuiabá) . 
Obra: Cartas Pastoriais: 1935-1944. 

29. AUTOR: CHAVES (DOM ORLANDO). 
Obra: Carta Pastoral: Centenário do Seminário da Conceição de 
Cuiabá. Mt. (1858-1958). 

30. AUTOR: VASCONCELLOS (1. M. PEREIRA DE). 
Obra: As Assembléas Provinciaes. 
Rio de Janeiro, Eduardo & Henrique Laemmert, 1869. 

31. AUTOR: AZEREDO (A.). 
Obra: A situação de Mato Grosso. 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1916. 

32. AUTOR: HORTA (MIRANDA). 

33. 

Obra: Discursos. 
Aquidauana, Mt., s.ed. 1958. 

Obra: Mensagem dirigida pelo Exmo. Sr. Dr. Joaquim A. da Costa 
Marques, Presidente do Estado de Mato Grosso à Assembléia Legis
lativa. 
Cuiabá-Mt., Typog:afia Oficial, 1914. 

34. AUTOR: 
Obra: Actos do Poder Legislativo: Leis nÇ!s 160 a 182. 
Cuiabá, Mt., Imprensa Oficial, 1897. 

35. AUTOR: 
Obra: Collecção das leis e dos decretos do Poder Executivo do Esta
do de Mato Grosso do ano de 1910. 
Cuyabá, Mt., Typographia Official, 1911. 

36. AUTOR: 
Obra: Collecção 'de Leis e Decretos do Poder 
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37. AUTOR: 
Obra: Collecção das Leis e Decretos do Estado de Mato Grosso do 
ano de 1923. 
São Paulo, Cia. G~aphico - Ed. Monteiro Lobato, 1925. 

38. AUTOR: 
Obra: Constituição do Estado de Mato Grosso. 
Cuiabá, Mt, Imprensa Oficial, 1947. 

39. AUTOR: 
Obra: Ementário da Legislação Estadual: 1936-1950 - Estado de 
Mato Grosso, 1952. 

40. AUTOR: MARTINS (DEMOSTHENES). 
Obra: Campo Grande - Mt. 
Campo Grande, Mt., Academia de Letras e História, 1972. 

41. AUTOR: 
Obra: Estado de Mato Grosso, município de Aquidauana. 

42. AUTOR: 
Obra: Estado de Mato Grosso: Catalogo dos produtos enviados pelo 
Estado de Mato Grosso-Expedição Nacional, 1908. 
Cuiabá, Mt., Estab. Avelino de Siqueira, 1908. 

43. AUTOR: 
Obra: Estado de Mato Grosso: Relatório apresentado ao Exmo. 
Revmo. Sr. D. Francisco de Aquino Corrêa-DD. Presidente do 
Estado. Pelo Deputado Rosário Congro. Intendente do município de 
Campo Grande no período de 09.09.1918 a 07.09.1919. 

44. AUTOR: 
Obra: Estado de Mato Grosso: Relatório apresentado à Camara Mu
nicipal de Porto Murtinho em sessão ordinária de 15/12/1919 -
pelo Intendente Geral Celso Teixeira Cordoniz. 

45. AUTOR: 
Obra: Política de Matto Grosso: Município de Campo Grande. 
Rio de Janeiro, Emprensa G~aphica, 1929. 

46. AUTOR: 
Obra: Estado de Mato Grosso: Município de Corumbá: Relatório 
Apresentado ao Conselho Executivo-Municipal pelo Prefeito Maior 
João Baptista de Oliveira Motta - Orçamento da Receita e Despesa 
para o exercício de 1937. 

47. AUTOR: BARROS (JOÃO MOREIRA DE). 
Obra: Ministério Público e Justiça de Contas - Ministério do Tri
bunal Contas de Mato Grosso. 
Cuiabá, Mt. 

48. AUTOR: LIMA ANDRADE (JOÃO BELTRÃO DE). 
Obra: Consolidação do Direito Judiciário-Mt. 
Rio de Janeiro, Papelaria e Typografia "O Social", 
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49. AUTOR: COUTINHO (1. 1. DE FREITAS). 
Obra: Projeto de um Código de Processo Penal do Estado de Mato 
Grosso Organizado no governo do Exmo. Sr. Dr. loaquim A. da 
Costa 
Cuiabá, Mt., 1914. 

50. AUTOR: COSTA FILHO (FRANCISCO CORR~A DA). 
Obra: Imposto de Consumo. 
Cuiabá-Mt., Escolas Prof. Salesianos, 1928. 

51. AUTOR: 
Obra: Revista Militar Brasileira: ano XVIII, nQ 04 - outubro a 
dezemb~o de 1928 - voI. XXVII. 

52. AUTOR: BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚS
TRIA E COMÉRCIO. 
Obra: Recenseamento do Brasil. 
Rio de Janeiro, Tipografia da Estatística, 1926. 

53. AUTOR: BRASIL, SÃO PAULO E MATO GROSSO. 
Obra: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 6t:1 Região 
- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

54. AUTOR: MARTINS (OCLÉCIO BARBOSA). 
Obra: Pela Defesa Nacional. 
Rio de Janei:o, Grafica Barbero, 1944. 

55. AUTOR: MARQUES (JOAQUIM R.). 
Obra: A exploração da borracha em Mato Grosso. 
Rio de Janeiro, Imprensa Di Paul e Ltda., s.d. 

56. AUTOR: CUNHA (JORGE). 
Obra: Cobre do laurú e Lagoas Alcalinas do Pantanal. 
Rio de Janeiro, Papelaria Mendes, 1943. 

56. AUTOR: TAUNAY (AFONSO D'E.). 
Obra: A cidade de ouro e das Ruinas. 
São Paulo, Cia. Melhoramentos. s.d. 

58. AUTOR: SETUBAL (PAULO). 
Obra: Os irmãos Lemes. 
São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1933. 

59. AUTOR: SETUBAL (PAULO). 
Ob~a: O ouro de Cuiabá. 
São Paulo, Cia. Editora Nacional s.d. 

60. AUTOR: GALDINO (FELICIANO). 
Obra: Lendas Matogrossenses. 
Cuiabá-Mt. Typographia Calháo e Filho, 1919. 

61. AUTOR: MENDONÇA RUBENS DE) . 
Obra: Sagas 
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62. AUTOR: AMARILIA (TERTULIANO). 
Obra: Flores do prado Matogrossense. 
Cuiabá, Mt. 

63. AUTOR: TOLEDO (JOSÉ CARVALHO DE). 
Obra: Naquele dia. 
Campo Grande-Mt. Tipografia da Livraria Ruy Barbosa. s. d. 

64. AUTOR: RANDAZZO (VERA). 
Obra: Pagmejera, Pagmejerá. 
Baurú-SP ., Gráfica Ed. Bandeirantes Ltda. 

65. AUTOR: MENDONÇA (RUBENS DE). 
Obra: Dom Pôr do Sol. 
Cuiabá-Mt., Sarã, 1954. 

66. AUTOR: CONGRO (ROSÁRIO). 
Obra: Colunas partidas. 
Campo Grande-Mt., Tipografia da Livraria Ruy Barbosa, 1955. 

67. AUTOR: MESQUITA (JOSÉ DE). 
Obra: Piedade. 
Cuiabá-Mt., Escolas ProL Salesianas, 1937. 

68. AUTOR: PONTES (JOSÉ COUTO). 
Obra: Deste lado do horizonte. 
São Paulo, Ed. Esc~itores, s.d. 

69. AUTOR: GOMES (OTÁVIO GONÇALVES). 
Obra: Lampejo. 
Campo Grande, Mt., Academia de Letras e História, 1962. 

70. AUTOR: LINS (ANTÔNIO LOPES). 
Obra: Caminhos de Lama. 
São Paulo. s.d. 

71. AUTOR: BARBOSA (LUIZ BUENO HORTA). 
Obra: Pelo índio e pela sua proteção oficial. 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1947. 

72. AUTOR: MAGALHÃES (BASILIO DE). 
Obra: Em defesa dos brasilíndios. 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1946. 

73. AUTOR: METRAUX (A.). 
Obra: A religião dos Tupinambás. 
São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1950. 

74. AUTOR: 
Obra: Revista de História: Origem e Fundação do Serviço de Pro
teção aos lndios - por David Hall Stauffer: voI. 37-44-46. 

75. AUTOR: MOREIRA NETO (ARAUJO). 
Obra: 
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76. AUTOR: MOREIRA NETO (CARLOS ARAUJO). 
Obra: A política Indigenista Brasileira durante o século XIX. 
Rio Claro-SP. Cadeira de Antropologia da F. F . C . E. de Rio Claro
S.P., 1971. 

77. AUTOR: ALTENFENDER SILVA (FERNANDO). 
Obra: Mudança Cultural dos Terena. 
Xerox de uma separata da Revista Museu Paulista-nova série, vol. 
li. 
São Paulo, 1949. 

78. AUTOR: 
Obra: Boletim Informativo FUNAI - Ano lI, n9 07 - lI-Trimestre. 

79. AUTOR: 
Obra: Rastreamento da Paróquia de Santana de Chapada das Gui
marã.es. 

* * 
* 

ANEXO N9 03 - DOCUMENTOS DO ACERVO DA SECÇÃO DE OBRAS 
RARAS DA BIBLIOTECA DO CENTRO PEDAGÓGICO DE AQUIDAUANA. 

01. FICHA N9 02. 

AUTOR: DELPHINO LAVES CORRM. 
ASSUNTO: RESPOSTA A UMA CRITICA FEITA AO SEU GOVERNO 

PELA RÁDIO DIFUSORA: FAZ UM RELATO DAS BENFEITO
RIAS DE SUA GESTÃO; Críticas à administração do p-efeito FER
NANDO ALVES RIBEIRO. 

Indicações: Manuscrito - 3 folhas e meia de almaço. Cópia pela esposa do 
autor. Não contem título e data (seguramente posterior a 1951). 

Estado do Documento: Bom. 
02. FICHA N9 03. 

AUTOR:PROFESSOR BRAZ A. MENDONÇA (DIRETOR). 
ASSUNTO: ESTATUTO DA ESCOLA AGRICOLA D. BOSCO. 
Indicações: Datilografada - 1 pág. papel almaço pautado; assinado pelo 

autor. S/data. 
Estado do Documento: Bom. 

03. FICHA N9 17. 
AUTOR: DOM FRANCISCO DE AQUINO CORRM, BISPO DE PRU

SIADE-PRESIDENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
ASSUNTO: Lei n9 772 de 1918. Elevação das Vilas de ROSÁRIO OESTE, 

DIAMANTINO, CAMPO GRANDE, AQUIDAUANA, MIRAN
DA E BELA VISTA à categoria de cidades. 

Indicações: Cópia datilografada - uma página. 
Data: da PRESIDENCIA DO ESTADO DE CUABÁ, 16 de julho de 

1918, 309 
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04. FICHA NQ 27. 
AUTOR: F1LINTO MULLER (Chefe de Polícia). 
ASSUNTO: l Q CIRCULAR DE 1117/1939 - do autor a DELPHINO 

ALVES CORRf:A, solicitando um relatório sobre a cidade. Há 3 
ítens declarados de interesse: 
1. - Como foi recebido o regime de 10/11/37 (Estado Novo). 
2. - Qual o aspecto do Estado Novo recebido com mais entusiasmo 

pela população. 
3. - Quais as diferenças entre o Estado Novo e o Regime anterio; 

que a população estabelece. 
Indicações: CIRCULAR IMPRENSA - 4 págs., papel timbrado. Data: 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1939. SEGUE-SE 8 ITENS NUMERA
DOS EM ROMANO, QUE EXPLICAM O QUE PRETENRE O 
SEVIÇO DE INQUERITOS POLlTICOS E SOCIAIS (S.!. P . S. ); 
44 itens de aspectos que devem ser observados nos RELATÓRIOS; 
na 4\1 pág. o endereço para correspondência. 
Relatório datado de: 12/10/1939. DIRIGIDO A FILINTO 
MULLER; 12 pág. datilog:afadas. 

Estado do Documento: Bom. 
* ... 

* 
ANEXO IV. 

LIÇÕES DE HlST6RIA DO MATO GROSSO. 

Vamos estudar, nesta lição, o início da ocupação do teritó io do Mato 
Grosso que ocorreu em virtude da ação das bandeiras paulistas. 

É preciso, então, para se estudar o assunto desta lição, que recoloquemos 
alguns aspectos do bandeirismo. 

Nos séculos XVI e XVII, os paulistas organizavam, sistematicamente, 
expedições que, saindo de São Pau'o de Piratimnga (São Pau'o), percorriam 
os territórios do sul e dos oeste brasileiros, à procura de índios. Os índios 
capturados deveriam servir como escravos na própria vila de São Paulo ou 
serem vendiéos para trabalharem nas lavouras de cana da Bahia e de 
Pe:nambuco, principalmente. 

O índio era o "remédio" para a pobreza do paulista e as bandeiras eram 
o instrumento da sua caça. 

No final do século XVII os bandeirantes começaram a desistir da caça 
ao índio. Sua ambição voltou-se, então, para o ouro; foram descobertas as 
minas de ouro na região que passou a se chamar Minas Gerais. 

Alguns se tanistas, po!"em, continuaram, mesmo no início do século XVIII, 
a dar caça ao índio. Pascoal Mo"eira Cabral, por exemplo, considerava que 
o índio era o ouro de verdade e continuou organIZando expedições p:lfa 
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ve~am que mudar o rumo da sua penetração, e desta forma digiram-se em 
direção ao centro-oeste, percorrendo o territó~io dos atuais estados de Goiás 
e Mato Grosso. 

As expedições que se dirigiam ao Mato Grosso, no século XVIII, utiliza
vam-se dos rios como vias de penetração. 

Antes de prosseguirmos convem que organizemos o que foi estudado. 
Pa~a isso: utilizando o Atlas Histórico preencha o mapa abaixo com os ro
teiros das bandeiras. 

Faça, a seguir, no seu cade~no um resumo do que foi estudado sobre o 
bandeirismo. 

Para estudarmos a ocupação do território do Mato Grosso, vamos nos 
utilizar de textos extraidos de um liv:'o já bastante antigo. Trata-se do livro 
Viagem ao Redor do Brasil (segundo volume), escrito pelo Dr. João Seve
riano da Fonseca em 1881. O livéo é bastante interessante, principalmente, 
porque seu autor pôde utilizar documentos da época das expedições, que 
ainda existiam quando ele escreveu o livro e que, mais tarde, desaparecer. m . 

• 
TEXTO N9 1. 

"A gue:ra aos índios, para haver escravos, e à qual mais tarde se aliou 
a sede do ouro, foi a causa do descobrimento desses sertões, de modo indêntico 
ao por que já o tinham sido os do Cuiabá. Aqui foram Manoel de Cam
pos, e seus filhos o capitão Antônio Pires, Pedro Vaz e Felipe BicuJo, e o 
velho Anhanguera Br.rtolomeu da Silva e seu filho do mesmo nome e alcunha, 
os primei:-os que ("orrendo os sertões desde São Paulo, em busca de índios 
ou de ouro, vieram até o rio Cuiabá, antigo 1bitiraty". 

"Já em 1682 o Anhangue:a, atravessando Goiás, encontrara, junto às 
margens do Araguaia, Campos que voltava desses descobrime:1tos. Barbosa 
de Sá, na sua Relação das povoações de Cuiabá e Mato-Grosso omitinc~o 

o nome de Manoel De Campos, diz que Antônio Pires foi o primeiro aventu· 
reiro que subiu u rio Cuiabá, em busca dos coxiponés; e conquanto não haja 
certeza da época do descobrimento das minas dos Martírios (1), que o padre 
José Manoel de Siqueira faz entre os anos de 1648 e 1706, não pa ece prova
vel que fosse Manoel Campos quem o Anhanguera er.cont·ou e sim seu 
filho Antônio, que acompanhou à Anhanguera naqueles descobrimentos, le
vando em sua companhia seu filho de igUll nome, o mesmo que mais tarde 
foi coronel e o destruidor dos caia pós" . 

"Detiveram-se os aventureiros no lugar da confluência do Coxipó-merim, 
onde tinham assentado suas tabas os bOlOrós, nação a mais guer eira e de 
mais coragem que os paulistas haviam encontrado nas suas conquistas". 

ESTUDO. 
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3 O professor deverá esclarecer a classe sobre a lenda da Serra dos Martí-
rios. 

4 Reesc:'eva o texto com suas palavras . 

• 
TEXTO N9 2. 

"Se são, portanto, aqueles aventureiros os descobridores de Cuiabá é a 
Pascoal Moreira Cabral de Leme, que aí penetrou em 1718, com uma ban
deira, que se deve a fundação da cidade de Cuiabá, do mesmo modo que a 
Miguel Sutil a glória do invento das suas minas de extraordinária riqueza". 

"Pascoal, chegado ao lugar dos coxiponés, o mesmo onde se tinham detido 
aqueles se tanistas, já achou destruida a aldeia; subiu pelo Coxipó-merim, e no 
sítio da bifurcação, cerca de duas légms acima da foz, estabeleceu seus ranchos 
depois conhecidos pelos nomes de sítio da Casa de Telha ou Arraial Velho. Já por 
aí iam-se achando granetes e palhetas de ouro encravados na barranca; mas 
pareciam de somenos vantagem relativamente às que esperavam da caçada de 
índios: na Forquilha aprisionou vários, que traziam batoques e out os enfei
tes, pedaços de OU"O, e desceu a refazer o povoado nas tabas dos Cuiabús, de
pois São Gonçalo Velho". 

"Aí apareceu-lhe o ou~o à flor da terra e em tamanha cópia que, como 
diz Barbosa de Sá, si os que acompanharam Pascoal muito aproveitaram, 
lucrando este uma e meia libra de ou '0, os que se demoraram ainda acharam 
para colher, uns cincoenta, outros sessenta oitavas e alguns meia libra". 

"Melhor avisados que os seus predecessores e que os vindouros, já não 
quizeram voltar como pretendiam, nem mais pensaram em meter-se a correr 
índios: não ca~eciam de muito esforço nem havia perigo algum em colher 
diariamente boa máquia da ouro. Trataram logo (1722) de erguer uma ca
peh que dedicaram à Nossa Senhora da Penha de França, pois nessa época 
de fanatismo acreditavam piamente que crimes os mais iníquos podiam ser 
resgata~os com práticas religiosas e aparências do culto. Trocaram as toldas 
e tendas po~ palhoças mais sólidas e resistentes, de paredes da taipa ou espi
ques de palmeiras, e trataram de roçar os terrenos próximos, e lançar-lhes se
mentes para proverem sua manutenção. Dias depois chegavam do Itú, donde 
eram naturais, os irmãos Macieis e Francisco Velho Moreira e out ·os que an
davam tambem em bandeira, e para ali foram atraidos pela fama do descobri
mento, a eles levadas pelos próprios bororÓs". 

"Ricas e"am as minas, si tal nome se dá a terrenos que ostentavam em 
sua supe ficie tão prodigiosa quantidade do precioso metal; e os aventureiros, 
sabendo apertadas as ordens do Estado, na sua legislação das minas, e reco
nhecendo em Pascoal direito do chefe, lavraram termo do descobrimento, esta
beleceram compromissos recíprocos e delegaram um dos Macieis, Antônio, 
com amostras do minério ao governador da capitania de São Paulo Minas
Gerais, o conde de Assumar". 
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ESTUDOS. 

1. - Leia com bastante atenção o texto. 
2. - Assinale as palavras cujo sentido voce não entenda. 
3. - Assinale as palavras que designam tribos indígenas. 
4. - Descreva como se deu a descoberta do ouro. Como era feita a mine

ração, considerando que o ouro estava à superficie da terra? 
5. - O que aconteceu à região focalizada, após a descoberta do ouro? 
6. - Quais foram as providências administrativas tomadas pelos descobrido

res? Por que? 

TEXTO COMPLEMENTAR. 

(Para ser lido e comentado junto com o professor) . 
"Aos vinte e quatro do mês de junho botou o gua~da-mor Pascoal Moreira 

Cabral uma bandeira à descobrimento de oi o, onde foi por guarda menor Ma
noel Garcia Velho, junto com o escrivão das datas, onde descobriu um ribeiro 
por nome São João com pinta de oitava e meia pataca e doze vintens, e outro 
ribeiro de Santo Antônio com a mesma pinta, ribeiros de porte para se repar
ti:em; e por assim ser verdade mandou o guarda-mor passar este termo por 
mim escrivão das datas que o escrevi bem e fie' mente à fé do meu ofício, hoje 
quinze do mês de agosto de mil e setecentos e dezenove anos. - Manoel 
dos Santos Coimbra. - Pascoal Moreira Cabral. - Manoel Garcia Ve
lho" . 

Obs. O professor deverá comentar com a classe o significa:'o do te-mo 
lavrado, chamando a atenção para o papel de Pascoal Moreira Cabral. 

CONCLUSÃO. 

Uma vez terminados os estudos os alunos se-ão divididos em grupo para 
debaterem suas respostas. O p~ofessor, acompanhando as discussões as irá cor
rigindo. Após o trabalho dos grupos, cada aluno deverá fazer uma redação 
sobre o seguinte tema: PASCOAL MOREIRA CABRAL E A FUNDAÇÃO 
DE CUIABA. 

• • 
• 

INTERVENÇOES . 

Do Prof. José Sebastião Witter (Universidade de São Paulo). 
Disse: 
"1. 
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mente, mais existirão, quero pedir à mesma e a seus colaboradores 
que não esmoreçam. 

2. - Achei muito interessante que a Prof.a, a partir de pro
posta de alunos, tenha criado um novo curso: República em Mato Gors
so. 

3. - Quero que esclareça um pouco mais a dinâmica do curso. 
Como a autora faz coincidir o recurso visual apresentado com as aulas 
ministradas? Ou a fixação das cenas simplesmente registram uma ex
cursão, que faz parte do planejamento do curso?" 

• 
Do ProL Walter F. Piazza (Universidade Federal de Santa Catarina). 

Pergunta: 

"1. - Qual o tipo de documento manipulado pelo aluno? Ori
ginal ou cópia? 

2. - Há uma estruturação de curso de técnicas paleográficas 
para o aprendizado do aluno? 

3. - Qual o tipo de crítica que os professores e alunos fazem 
com a bibliografia levantada? 

4. - Foi efetivado um levantamento bibliográfico da coleção da 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso? 

4. - Qual o uso dos jornais para o estudo de períodos históri
cos? 

6. - No Mato Grosso não há professor de Antropologia, espe
cializado em Pré-História, para supervisionar o levantamento arqueo
lógico do Hstado?" 

• • 
• 

RESPOSTAS DA PROFESSORA JOANA NEVES. 

Respondeu: 

Ao ProL José Sebastião Witter. 

"Agradeço as colocações feitas. 
Com relação às três questões gostaria de esclarecer que a excursão 

constituiu-se no próprio núcleo do curso. Dela surgiram os problemas 
e os recursos bibliográficos e os visuais. 

A partir dos problemas colocados os livros eram lidos e discuti
dos e os slides utilizados. 

• 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 975-

Ao Prof. Walter F. Piazza 

1. - Quando se trata de organização o aluno manuseia o ori
ginal, quando se trata de estudo, são fornecidas cópias xerox. 

2. - Não, infelizmente não dispomos de especialistas para tal. 

3. - Procurou-se criticar sobretudo as concepções historiográ
ficas dos autores procurando verificar sua fundamentação em termos 
de documentos utilizados e seu envolvimento com os grupos políticos 
locais. 

4. - Não, isto é impossivel devido à desorganização da Bi.blio
teca do Instituto. Solicitamos ao Instiuto, porem não obtivemos res
posta. 

5. - Não, não temos. Há um projeto de convênio com a Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro para a utilização 
dos serviços do Prof. 
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