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Capítulo V 

 

  
Mobilidade social nas minas 
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Vila de Cuiabá. Fonte: FERREIRA. Alexandre Rodrigues, Viagem ao Brasil – A Expedição Philosophica 
pelas Capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá. Documentos do Museu Bocage de Lisboa, 
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A exploração do ouro nas minas mato-grossenses, como era de se 

esperar, desencadeou uma tão desenfreada migração interna como, da mesma forma, a 

emigração. As expectativas de todos que para ali se embrenhavam arriscando suas 

vidas, não apenas gerou conflitos com a população nativa desde o início, mas isso 

também se dava entre os próprios aventureiros. Confrontando-se com paulistas, 

juntamente com demais indivíduos, como os baianos, por exemplo, que para lá se 

dirigiram em grande número, os portugueses eram chamados por estes, 

depreciativamente, de ―emboabas‖, na intenção de ridicularizá-los pelas polainas que 

usavam ao andar pelas matas, apelido já vinha de longe. Desde os violentos embates 

travados nas Minas Gerais. Logo nos primeiros anos do século XVIII, os lusos 

conseguiram eleger para governador das Gerais um português chamado Manuel Nunes 

Viana. Não aceitando o fato, o paulista Manuel Borba Gato reagiu e incitou os demais, 

redundando no início dos conflitos abertos e violentos conhecidos como a Guerra dos 

Emboabas, em 1709. Os paulistas levaram a pior e muitos deixaram as Gerais. As novas 

minas de Cuiabá, anos mais tarde, serviram a esses mineradores como oportunidades.   

As animosidades e a ferrenha competição por poder, entre eles, vieram 

juntas, nos alforjes de cada um. Paulistas e portugueses brigavam não apenas porque os 

primeiros queriam o direto exclusivo de exploração das jazidas de Cuiabá, já que havia 

sido eles a descobrir o ouro antes da chegada dos lusos, mas também pelo espaço 

político e militar que estes últimos começaram a ocupar nas minas, especialmente após 

a vinda do primeiro governador, Rolim de Moura. Conflitos entre os brasileiros e lusos 

permearam todo o período desde as descobertas das minas e da formação política e 

econômica local, como acontecia em outras partes do país, como veremos adiante. 

O Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, que teve como princípio o Uti 

Possidetis, impulsionava a criação de mecanismos que garantissem a ocupação, 

aumento e fixação da população, apesar das incontáveis dificuldades que encontravam 

para tanto até chegar a esta parte da colônia, e mesmo depois, com as distâncias entre o 

longínquo, inóspito e selvagem sertão e o litoral. O contato dos brancos com as índias e 

escravas, que geravam filhos ilegítimos, não foi motivo de preocupação da coroa 

naquele momento. Ao contrário, era preciso povoar o mais possível tantas distâncias. 

De outro lado do Atlântico, no espaço dos sonhos minhotos, com o declínio da 

produção aurífera, aqueles que haviam alcançado alguma solidez econômica enquanto 



122 

 

comerciantes ou proprietários de terras produtivas, deslocaram recursos oriundos das 

atividades mineradoras já bastante reduzidas, para o incremento de lides agropecuárias. 

Especialmente, a produção de cereais, como milho e feijão, e de aguardente.  

Interessante notar que o número de escravos que entrou por ano, a partir 

da década de setenta, em um mapa da população escravizada que começava a entrar na 

Capitania é bem maior do que nos primeiros e prósperos anos da mineração: em 30 

anos, de 1720 a 1750, ingressaram 350 indivíduos africanos escravizados, em média, 

por ano. Em 4 anos, de 1769 a 1772, em Cuiabá e Mato Grosso, a média foi de 435 

anualmente
1
, o que demonstra a retomada econômica da região, que os mapas de 

população escrava para os anos posteriores ratificaram, tanto para escravos recém-

adquiridos, como para uma população nascida numa região economicamente em 

transformação. Chapada passou a liderar a produção agrícola pela qualidade de terras 

propícias à lavoura da cana e cereais. Para tanto, empregava, em 1798, sozinha, 728 

escravos concentrados nos engenhos, enquanto que as outras cinco regiões juntas, 332 

escravos. Mesquita observa que,  

 

(...) tão próspera era a indústria que, em 1799, a Metrópole tributou os 

engenhos de aguardente com imposto de 1/2 oitava de ouro para 

ocorrer as despesas com os estudantes mato-grossenses enviados a 

Portugal, a fim de continuar os seus estudos, aos quais se fixou uma 

pensão anual de 110$000.
2
 

 

                         A população da Vila de Cuiabá e dos distritos de Serra Acima, para os 

anos finais do século XVIII, em 1797, era de 14.025 indivíduos, sendo que 55.26% 

destes eram pessoas livres, brancas ou negras, e 44.74% de escravos. Dentre os 

escravos, 5.599, ou 39,91% eram africanos.
3
 O mapa apresenta, em separado, a 

população escrava mestiça de caburés (miscigenação de negros e índios), pardos (mistos 

de negros e brancos) e cabras (aqueles que não definiam exatamente uma raça). Esse 

dado vem demonstrar, mais uma vez, a movimentada produção agrícola da região, 

exigia mão de obra escrava num alto percentual em relação à livre, utilizando ainda 

                                                
1 CRIVELENTE. Maria Amélia Assis Alves, Domingos,Angola e Joaquina,Mina... op. cit., p. 
2 MESQUITA, op. cit., p. 35. 
3 Mapa da população da Vila do Cuiabá e dos Distritos De Serra Acima desde aFaz. do S.Lourenço,                        

    inclusive Rio abaixo, Rio Acima e Cocaes até Bento Gomes, do ano de 1797. Tirada em 1798." 

APMT-  

    Lata.1798-A. 
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trabalhadores possivelmente da região, como mestiços índios, negros e brancos pobres. 

Em 1798, de 6.276 escravos da Vila de Cuiabá e de Chapada, 5.538 eram de Cuiabá.
4
 

As freguesias de Vila Maria (atual Cáceres), S. Pedro D’El-Rei (atual Poconé), Cocaes 

(atual Livramento), Rio Cuiabá Acima (atual Rosário Oeste) e Rio Cuiabá Abaixo (atual 

Santo Antônio de Leverger) juntas, reuniam apenas 294 escravos. Os engenhos e 

fazendas de gado ainda não tinham tanta expressividade em relação à Chapada, mas 

logo na primeira metade ainda do XIX já veremos mudar tal estatística. 

                 Em 1800, os escravos perfaziam 3.980 no distrito de Vila Bela e 7.930 no de 

Cuiabá, representando um aumento da população escrava em 2.392.
5
 Tais dados 

apontaram para a necessidade de se deslocar parcela da população escrava, antes 

ocupada com as minas remanescentes, na agricultura e pecuária, o que revela a boa 

produtividade da região, que exigia mais braços. Mais uma vez, a ideia de miséria após 

declínio da mineração, ocorrido ainda na primeira metade do século XIX, merece uma 

revisão para Mato Grosso, uma vez que o conceito de miséria deve ser adequado às 

especificidades regionais. Neste mesmo ano, o padre José Manuel de Siqueira 

apresentou um mapa da região de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, apontando lugares 

em que encontrou quina, planta medicinal apropriada para combate às ―febres‖, malária, 

sendo de cor amarela e vermelha que, pelo mapa, vê-se que era muito comum nas 

encostas das serras de Chapada.
6
 O mesmo mapa nos revela algumas propriedades 

rurais e, em algumas, o nome de seus proprietários. São os senhores de engenho, os 

senhores das terras mais produtivas de toda província.  

Elmar Arruda, tratando da formação econômica de Mato Grosso, 

discorda da categoria de economia complementar com que alguns autores definem as 

economias coloniais. Em suas análises críticas, opta pelo conceito proposto por 

Flamarion Cardoso, para quem esse tipo de abordagem seria a ideia do capitalismo 

perene, instalado a partir do século XVII no continente americano, que transformara em 

―quintal‖ as economias coloniais.
7
 Por conta desse olhar sobre a América portuguesa e 

espanhola e ratificando a ótica de economistas e historiadores, a região foi mantida 

como periférica das então metrópoles imperiais colonialistas, como produtora de 

matéria-prima para sustentação de suas economias em expansão. Até recentemente, essa 

                                                
4 Engenhos de Fazer cachaças e Farinhas e Monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai até a Faz. 

de São Lourenço. Lata 1798-B, APMT.   
5 RIHGB, População para os distritos de Vila Bela e Cuiabá, 1800. Tomo 28, 1865, p. 126-27. 
6 SIQUEIRA, Padre Manoel. Biblioteca Nacional (Brasil). 
7ARRUDA, Elmar. Formação do mercado interno em Mato Grosso. São Paulo.  Dissertação (Mestrado 

em História - 1987) - PUC, p. 16. 
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abordagem foi predominante e ainda guarda resquícios nas políticas financeiras e 

comerciais neocolonialistas,
8
 que mantém as antigas colônias dependentes das novas 

potências que se revezavam no cenário político e econômico mundial, impondo uma 

prática de exclusão e violência. Tal cenário tem se alterado, especialmente nas antigas 

colônias ibéricas da América meridional, com o surgimento de protagonistas da área 

econômica, com forte propósito de potencializar sua indústria de transformação, 

competindo com mercados antes hegemônicos e conferindo-lhes maior poder de 

negociação. 

Para Mato Grosso colonial, contrapondo-se a esse conceito de economia 

periférica, como sendo apenas complementar e não integrante da economia colonial 

como um todo, Arruda chama a atenção para a economia paralela que se desenvolvia 

concomitante à mineração. Sustenta o autor que, ―passando o grande surto aurífero, 

merecem atenção as atividades que mantiveram vivos os núcleos mineradores‖.
9
 

Adiante, em sua análise a respeito do estigma de miséria e violência que seriam 

decorrentes da decadência das Minas, o autor lembra que ―o natural diante do fato, seria 

o gradativo esvaziamento populacional e na verdade, não foi o que ocorreu, como 

mostram os mapas de população‖.
10

  As atividades das fazendas de gado, as lavouras 

(cana-de-açúcar para produção de aguardente que tinha um forte comércio na Província, 

feijão, milho, farinha de milho, entre outras), eram demonstrações de que, na verdade, a 

crise não seria sinônimo de miséria e decadência da região, na medida em que seus 

excedentes é que teriam possibilitado os investimentos nessas outras atividades 

produtivas:  

 

(...) devemos entender que o desenvolvimento das forças produtivas, 

não se dá pela decadência da mineração, mas sim pelo excedente 

provocado por esta; em segundo, o desenvolvimento situa-se no 

processo, em todo o período e não depois da suposta baixa da 

produção, entre 1730-40.
11

 

  

Nas Minas de Mato Grosso, o enfraquecimento dos veios auríferos de 

aluvião, fortaleceu as atividades comerciais rurais já estabelecidas desde o início do 

                                                
8 CRIVELENTE, Moara. Los conflictos de desarrollo en América del Sur y las políticas financieras 

internacionales. Barcelona, 2012, introdução. (no prelo).   
9 Idem, ibidem, p. 10. 
10 Idem, Ibidem, p. 13. 
11 Idem., p. 71. 
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descobrimento das Minas, com o primeiro engenho em Serra Acima, onde mais tarde 

(l814) seria criada a Freguesia de Chapada. Esse enfraquecimento nas décadas de 1730 

e 1740 veio fortalecer os engenhos, principalmente dessa região conhecida como de 

terras férteis e, portanto, propícia à agricultura. Desde os primeiros momentos da 

extração de diamante, às margens de rios Quilombo, e de ouro, no Rio da Casca, o mais 

importante deles, a agricultura de subsistência já era necessária para a própria 

manutenção de seus proprietários, mas também e do contingente de escravos. Às 

margens dos citados rios é que se formaram as melhores fazendas e engenhos de Mato 

Grosso. O clima, a terra, a altitude em relação à Cuiabá foram muito propícios para as 

lavouras de milho, feijão, arroz e cana-de-açúcar, para o fabrico da aguardente e do 

açúcar. A partir da segunda metade do XVIII e início do XIX, estes produtos já eram 

comercializados na cidade de Cuiabá e os engenhos considerados os melhores e mais 

produtivos. 

 

O poder na terra – sesmarias na nova fronteira 

 

A concessão de terras na colônia brasileira tinha limites, mas não para a 

capitania de Mato Grosso, sedenta de gentes e de condições para alimentá-las. 

Normalmente, as sesmarias mediam entre meia légua em quadra ou três léguas de frente 

para uma de fundo, para a atividade de agricultura, o que significava 1.089 hectares, e 

13.968 hectares, para a pecuária.  Mato Grosso, por ser um espaço de amplitude 

desconhecida e ainda por desbravar, necessitando, portanto, de ocupação e 

produtividade, a lei permitia a concessão de até três léguas em quadra.
12

 Durante o 

século XVIII, na fronteira recém-ocupada os homens interessados em iniciar alguma 

atividade econômica eram, então, incentivados com a concessão de sesmarias, mas nem 

todos, pois, na carta de solicitação, já deveria o pretendente, evidenciar que possuía 

condições para cultivar a terra solicitada. Portanto, era preciso ter poder financeiro para 

investir em cultura e criações, além de escravos, que deveriam ser declarados no ato da 

solicitação, condição sine qua non para aprovação do pedido.  

E mesmo oferecendo dados que o capacitasse a ser um sesmeiro nas terras 

desejadas, nem sempre era possível obter o esperado. A exemplo uma solicitação de 

Cuiabá, datada de 1773, na qual Eduardo Alberto Curvo entrou com pedido para 

obtenção de 2 léguas em quadra para ―cultivar e plantar‖. Embora reunisse condições 

                                                
12 TERRAS DEVOLUTAS: evolução do processo de adquiril-as em Matto Grosso. In: RHIGMT, Tomos 

V e VII, p. 64. 
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pertinentes, exceto não declarar seus escravos, o que certamente depôs contra ele, o 

Provedor da Fazenda, Miguel Pereira Pinto, ponderou que Eduardo estaria pedindo 

muito para o que pretendia fazer nas terras e sugeria outra medida de légua para a 

concessão, no que foi ouvido, tendo Eduardo ficado com bem menos do pretendido. 

Diante desse pedido, o Provedor entendeu que,  

 

O suplicante, sem declarar os escravos que tem, pede duas léguas de 

terras incultas, e como elas poderão ser minerais e como são 

demasiadas a não ser para fazendas de gado, que só em terras distantes 

da Vila [Cuiabá] se concedem, parece-me que se lhe deve só conceder 

meia légua na forma da lei.
13

 

  

A partir de 1751, o poder de concessão das terras devolutas, foi passado 

para o governo instituído na nova capitania. Somente no governo de Rolim de Moura 

foram concedidas 300 cartas de sesmarias. Uma ação desenfreada que fazia parte de seu 

projeto de povoamento, dando condições de fixação dessa população. 

O paulista, Tenente-Coronel Antonio de Almeida Lara, teve concedida 

sua solicitação para o direito de posse de terras em Mato Grosso logo nos primeiros 

anos das descobertas das minas, portanto, antes mesmo da instituição da capitania. Veio 

em monção com estrutura particular adquirida em empreendimentos anteriores em 

minas da Bahia. No ano de 1726, entrou com pedido ao governo da capitania de São 

Paulo, da qual Mato Grosso fazia parte. Esse é o primeiro pedido de sesmarias de que se 

tem notícia para a futura capitania. Almeida Lara já estaria na Chapada dos Guimarães 

cultivando roças, canavial e criações com um plantel de 30 escravos, o que evidenciava 

seu poder econômico. Homem de visão, logo percebeu a viabilidade das terras em Serra 

Acima para fazendas de produção de alimentos.  

A princípio, pode ter planejado sua exploração apenas para subsistência 

de seus escravos ocupados na mineração, mas, pela defesa de seu pedido, deixou clara a 

intenção de comercialização de seus produtos, dirigida ao promissor mercado interno da 

província. Prevendo a necessidade de atendimento à população emergente da nova 

fronteira, ao solicitar a sesmaria reforçou sua condição de homem apto a ela, 

informando que ―(...) a dita fazenda que tinha lhe custado cabedal naquele sertão, a 

fabrical-a o que tudo era em utilidade naquela mina, pelas estas socorrendo em 

                                                
13 FUNDO: ACBM/IPDAC, Pasta 70, nr.. 1771 Vila Bela, 1773 a 1803 . – IHGMT 
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mantimentos‖.
14

 O tenente teve justificado ainda seu o pedido por ―(...) já estante nas 

Minas do Cuiabá, e sitiado e afazendado na Chapada havia já seis anos com fazenda de 

gado, roças, canaviais e criações, com engenho em que empregava mais de trinta 

escravos‖.
15  

Atendendo dessa forma ao projeto de ocupação e manutenção da 

população nessas novas áreas por parte da coroa, obteve do governo de São Paulo, com 

o direito estendido aos herdeiros, uma légua de terra em quadra sem mais atributos além 

dos dízimos reais.  É neste momento que se teve notícias oficiais também sobre o 

primeiro plantel de escravos levados para Chapada. O capitão João Antônio Cabral 

Camelo, no relato que fez sobre sua viagem às Minas do Cuyabá e Goyazes, fez menção 

do dito engenho, em 1727: ―(...) quando eu cheguei ao Cuiabá, que foi em 21 de 

novembro de 727, não havia nele mais que um único engenho, dez ou doze léguas 

distante da vila, no sítio onde chamam Chapada‖
16

.
 
 Alcançou prestígio e solidez, o que 

o colocava entre os poderosos senhores logo de início, sendo agraciado, pelo capitão 

Rodrigo César de Menezes, com o título de brigadeiro.  

A vastidão do lugar, as distâncias imensas de qualquer estrutura 

facilitadora, afinal, significou algumas vantagens aos homens que se arriscavam a 

investir em tão difíceis condições. No governo setecentista de Luís Pinto de Souza 

Coutinho, (1769-1772), de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres (1772-1789) 

e de seu irmão João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres (1789-1796), foram 

concedidas 340 sesmarias e, finalmente, Caetano Pinto de Miranda Montenegro (1796-

1803), concedeu 24 sesmarias. Vê-se que no período da formação oficial da capitania, 

na década de 1750, o número de concessões de sesmarias foi muito mais representativo, 

300 cartas, da intenção e necessidade de ocupação do espaço diante da fronteira 

litigiosa, de povoamento e fixação, o que podia garantir a posse das melhores terras para 

os recém-chegados na capitania. A frenética abertura de terras, logo nestes primeiros 

momentos da formação da capitania, apresentou claramente uma categoria de senhores 

que já possuía condição financeira anterior, que lhes oportunizaria, mais que a outros 

―aventureiros‖, a aquisição das melhores terras. Empreendedores que já traziam consigo 

―cabedal‖ suficiente para exploração, de imediato, das terras promissoras.   

                                                
14 Terras Devolutas... p. 77 
15

 ROSA. Carlos. Esbarro no hoje, recuo no tempo, galope na história. In: RIHGMT, 1995 p. 42. 
16 CAMELLO, João Antônio Cabral. Notícias práticas das Minas do Cuyabá. Cuiabá: EdUFMT, 1975. p. 

15. 
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Nos anos posteriores, já se percebia a preocupação de ampliação das 

terras por parte dos fazendeiros, pelos pedidos de novas sesmarias, além das já 

adquiridas, sinal de boa produtividade das terras, uma vez interessados na expansão do 

plantio e criação de gado. Na aquisição, pelo governo, de novas terras ou no retorno de 

outras antes trabalhadas e agora devolvidas, cujo proprietário, por diferentes motivos, 

como poucos recursos, devido as más colheitas, doença ou partilha por força de 

inventário, tenha tido necessidade dela se desfazer.  Assim, tem início a posse das terras 

da capitania e o surgimento dos senhores de engenhos e de fazendas, com base no braço 

escravo voltado para a produção agrícola e extração mineradora, tornam-se poderosos e 

importantes personagens no cenário econômico e político de Mato Grosso.  

Suas ocupações não se limitavam à exploração das terras adquiridas em 

sesmaria, como se pode observar em estudo detalhado referente à posse de terras de 

Mato Grosso, nos séculos XVIII e XIX, realizado por Vanda da Silva.
17

 Estes senhores 

envolviam-se em diferentes atividades, acentuando ainda mais seus status social, uma 

vez que se dividiam nas atividade agrícola, pecuária, mineração, militar, servidores de 

elevado escalão na administração colonial e negociantes de comércio variado. Possuir 

terras, boa produção e escravaria conferia-lhes poder para tanto. Dos 845 sesmeiros 

listados pela autora, 53% possuíam apenas uma sesmaria e 47% mais do que uma área 

de terra, havendo quem possuísse mais de 8 sesmarias em seu nome.  As dimensões 

observadas nos documentos somavam até 14.157 hectares de terras a serem exploradas 

por homens que, sendo portugueses, jamais poderiam alcançar essa posição em sua terra 

de origem. Se assim fosse, não haveriam de lá saído.  

Das atividades dos proprietários de terras, entre os 845 elencados, 29 

ocupavam-se de engenhos de açúcar e aguardente e 48 da mineração, ou seja, 9,0% e 

15,0% respectivamente. Isso demonstra um período ainda baseado na extração do ouro, 

quando a agricultura não representava uma atividade para comércio interno, a não ser o 

da subsistência para amparar a atividade mais lucrativa, a mineração. Com o passar dos 

anos, o quadro se alterou, dando-se maior atenção à agricultura, como podemos 

observar ao longo dos anos seguintes ao século XVIII. Ainda nos dados de Vanda da 

Silva, os proprietários de engenho que acumulavam a carreira militar perfaziam 7,2% 

deles e 1,2% ocupavam cargos administrativos. Voltados para a lavoura de 

                                                
17 SILVA, Vanda da, Quem é quem na posse das terras na Capitania de Mato Grosso. Trabalho 

apresentado no Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime - 

Lisboa 18 a 21 de maio de 2011. 
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abastecimento do mercado interno e também com a mineração eram em número 

representativo nessa fase, especialmente aqueles com suporte de uma escravaria 

suficiente para ambas as atividades, como vimos nos recibos à Fazenda Real, do final 

do XVIII e início do XIX.  Porém, nos dados levantados pela autora mencionada, 

apenas 1,2% assim se apresentavam.  

As informações dadas pelos senhores podem constar dos documentos 

diversos por ela pesquisados naturalmente foram maquiados para fugir às cobranças 

excessivas e de satisfações a dar, que nem sempre eram de seu interesse. A partir da 

cobrança do quinto sobre o ouro, muitas informações a respeito da atividade mineradora 

teriam sido forjadas, escamoteando a realidade de suas atividades na área, 

especialmente as extrativas. Entre os proprietários de terra, aqueles que eram senhores 

de engenho, militares, funcionários administrativos e mineradores, de 31 senhores, 

17,1% o eram. Os que se dedicavam apenas à exploração das terras com a atividade 

pecuarista perfaziam 17,3%, cerca de 132 sesmeiros.
18

 Com a agricultura e pecuária, o 

que foi acontecendo quase que ao mesmo tempo em que exploravam a lavoura e o 

engenho, totalizavam, dos 81 proprietários, 10,5% deles. Conforme crescia a mão de 

obra escrava decorrente da intensificação das atividades na terra, a necessidade de 

alimentar essas pessoas exigia investimento também na pecuária. Além disso, a carne 

abatida podia ser comprada igualmente pela Fazenda Real, suprindo as cantinas do 

corpo de soldados. 

Tal crescimento do plantel de escravos se reflete nas atividades de cada 

proprietário. Por exemplo, 117 deles possuíam de 1 a 50 escravos. Podemos considerar 

a hipótese de que faziam parte desse grupo os que se dedicavam ou investiam apenas na 

pecuária ou os envolvidos em negócios diversos na capitania, assim como na política, 

sem necessidade de um plantel maior. A pecuária, por exemplo, nunca foi uma atividade 

que exigiu número muito grande de trabalhadores. Os possuidores de 11 a 50 escravos 

tanto podiam estar envolvidos em pequena agricultura, isto é, aquela direcionada para o 

sustento da família e que exigia o maior número deles e de alguns mais escravos no 

trabalho nas minas. Os mais poderosos senhores eram reconhecidos pelo grande número 

de ―peças‖ que possuíam, havendo aqueles que chegaram a possuir 50 a 100 delas, e até 

um pouco mais.
19

 Com atividades diversificadas, entre agricultura, mineração e 

                                                
18 Idem, p.4. 
19 Idem, p. 13. 
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pecuária, era recorrente a obtenção de uma ou mais sesmarias, particularmente nas 

terras situadas em Serra Acima, hoje Chapada dos Guimarães.  

O protagonista deste estudo de caso, Valentim, fazia parte do universo 

desses senhores, explorando, ao longo de sua vida na capitania de Mato Grosso, as três 

atividades. Lembrando que saíra de uma pequeníssima aldeia do Minho, alcançou o 

ápice que pôde querer para si em terras mato-grossenses. Esquivando-se de atividades, 

como funcionário público, manteve-se poderoso no engenho, na mineração e na 

pecuária. Certamente realizava alguns negócios de seu interesse, o que podemos afirmar 

quando vemos que solicitava e recebia mais sesmarias para acomodar e, obviamente, 

desenvolver com mais folga de terras a atividade de pecuarista, visto ter recebido gado 

como pagamento de dívidas. Com o poder econômico consolidado, esses senhores 

começaram a compor a elite local, numa micro demonstração do que ocorria no restante 

da colônia. Tal poder econômico se desdobrou em poder político característico dos 

―homens de bem‖, ampliando seus poderes e garantindo vantagens numa sociedade em 

consolidação. 

A exemplo desse processo, Antonio Corrêa da Costa, o sexto filho do 

Portenho da freguesia de Maçarellos, Francisco Corrêa da Costa, proprietário de 

engenho Bom Jardim, se tornou, em 1821, o segundo Presidente da Província de Mato 

Grosso e, mais tarde, deputado mais votado quando da criação da Assembleia 

Legislativa, devido ter se tornado figura importante no cenário econômico local. No 

período, a escolha era feita com base nas qualificações econômicas e sociais do 

candidato, o que ele já havia mostrado quando fora Vereador e Juiz de Fora. Com várias 

testemunhas, senhores de engenho, como seu pai Francisco, Antonio havia solicitado 

sua emancipação em 1803, quando tinha apenas aos 19 anos, para que pudesse gerir os 

bens da herança paterna.
20

  

Assumiu o engenho Bom Jardim e se tornou um homem rico e poderoso 

que soube multiplicar os bens herdados. Muito jovem, em 1805 adquiriu o engenho da 

Glória. Com perspicácia, audácia e experiência na convivência com o pai, em 1855 seus 

bens somavam considerável patrimônio em sesmarias onde cultivava milho, arroz e 

feijão, além do engenho de açúcar e aguardente, tinha ainda 8.000 cabeças de gado, 

bestas, cavalos, 10 casas em Cuiabá e 194 escravos, sendo 81 deles africanos.
21

   

                                                
20APMT  - Fundo: Inventários e heranças - Auto de Justificação, 1803. 
21 ALENCAR. Adauto. Roteiro Genealógico de Mato Grosso; Vol.I., Cuiabá: Gráfica Genus, s/d., p. 136. 
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Ao final dos trâmites normais do fechamento do testamento de sua mãe, 

Maria Teresa, que falecera sem cumprir a vontade do marido: deixar herança de 300 mil 

réis a cada um dos irmãos - Manoel Corrêa da Costa, tendo este seu testamenteiro e as 

irmãs, Anna Joaquina Bernardes e Josefa Joaquina Bernardes, que viviam no Porto, em 

Portugal, e não tiveram respeitada a vontade do irmão que partira um dia para as minas 

do Brasil e enriquecera – e querendo, no leito de morte, cumprir a promessa que 

provavelmente fizera de ajudar a família que ficara, não teve, entretanto, respeitada sua 

vontade pela esposa Teresa.  O filho Antonio manteve a atitude da mãe até que foi alvo 

de uma ação judicial em que se viu obrigado a prestar contas da herança pertencente aos 

tios, em ação do Provedor Geral das Fazendas, dos Defuntos e Ausentes, Capelas e 

Resíduos, Antônio José de Carvalho Chaves. Resistente em cumprir as determinações 

do pai, Antonio foi ameaçado de ter os bens penhorados, resolvendo, então, recolher, 

desde 1812, os valores devidos que foram finalmente enviados aos herdeiros 

portugueses, em 1820.
22

 

Criado pelas Ordenações Filipinas, em 1603, e que permaneceu até 

meados do século XIX, mais precisamente até as novas constituições de 1824, com 

advento do Império e dos novos códigos jurídicos, o Juiz de Órfãos e Ausentes era a 

autoridade responsável por preservar os diretos daqueles que eram contemplados com 

heranças por receber, porém, não tinham condições de administrar esses bens, ou por 

serem menores ou doentes incapazes ou ainda por estarem distantes, como era o caso 

dos irmãos de Francisco.
23

 

A grande maioria dos seus 79 escravos era Banto e apenas dois Mina, 

sendo o restante crioulo. Isso significava uma produtividade extraordinária para o 

período, visto que naquela época muitos dos primeiros engenhos estabelecidos em 

Chapada já não eram mais tão produtivos ou seus proprietários muito ricos, como a 

partir da segunda metade do século XVIII e primeira do XIX. Antonio havia enviado o 

filho, Antonio Corrêa da Costa Filho, para se formar bacharel em ciências físicas e 

naturais no Rio de Janeiro, o que só mesmo os poderosos das minas tinham condições 

de fazer. 

Pedro Celestino Corrêa da Costa, um dos quatro filhos de Antonio, era 

órfão de mãe, desde 1872, e de pai, um ano após a morte da mãe. No ano de 1873 foi 

feito inventariante dos bens deixados pelos pais e de tutor do irmão de menor idade, 

                                                
22 Cartório do 5º. Ofício, cx 17, proc. 950, 1820. 
23 Ordenações Filipinas Liv. 1 Tít. 78, 79, 102,  e 104. Liv.4, Tit. 95. 
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Jonas Corrêa da Costa. Como Antonio não havia deixado testamento, ele mesmo, sob 

juramento, declarou os bens deixados pelo pai, o que evidencia uma retração 

econômica, ainda que possamos considerá-los como pessoas de poder e prestígio local. 

No inventário, o número de escravos da família era de 21, sendo 13 africanos. As casas 

eram 4, além do engenho de Chapada e uma sesmaria sem benfeitorias.  

Em 1884, Pedro Celestino emprestou dinheiro a juros, como consta da 

prestação de contas que fez da administração dos bens deixados pelo pai ao escrivão de 

órfãos. Seu crédito era de 2 contos e 400 mil réis, a juros de 1% ao mês. As dívidas 

eram quase do mesmo montante ou maior: 2 contos e 650 mil réis que declarara pagar, 

documento que teve o acordo do irmão bacharel, vivendo no Rio de Janeiro, que lhe 

havia passado uma procuração.
24

 Uma das dívidas era referente a um valor enviado, a 

seu pedido, ao Rio de Janeiro. Como não comprava mais escravos africanos, ao que 

tudo indica, a dívida contraída pode ter sido destinada às despesas do irmão Antonio 

Filho.  

Quanto à retração na escravaria, revela diminuição da produção do Bom 

Jardim, o que deve ter ocorrido gradualmente ao longo dos anos. Vale lembrar que, a 

partir de 1850, com o fim do tráfico, a aquisição de escravos se tornou muito mais 

difícil e, portanto, o preço deles no mercado interno, para os que precisavam repor seu 

plantel com escravos jovens, era muito mais caro. Comentando os números de escravos 

e especificidades econômicas da América espanhola e portuguesa, baseadas na 

escravidão, J. E. Inikori
25

  elenca as províncias de maior concentração de mão de obra 

escrava no Brasil, apesar de, nesse levantamento, ignorar as minas de Mato Grosso, a 

mais importante na geopolítica da coroa portuguesa desde início do século XVIII. Em 

1798, a população composta por africanos e seus descendentes era de 61,2% da 

população do Brasil, estimada em 3.250.000 habitantes. Destes, 1.582.000 eram 

escravos.  

O censo geral do Brasil de 1872 demonstra uma diminuição: 58% de 

africanos e descendentes. Ainda que com um percentual considerável, podemos 

perceber um reflexo das mudanças gradativas nas leis referentes à escravidão, que 

culminaria na abolição em 1888. A população do Brasil entre 1798 e 1872, era de 

3.250.000 e 9.900.000, respectivamente. Para Mato Grosso, os números mostram um 

                                                
24 APMT – Cartório 5º Ofício, 1883. 
25 INIKORI.  J. E, A África na história do mundo: o tráfico de escravos a partir da África e a emergência 

de uma ordem econômica no Atlântico. In: História Geral da África, V: África do século XVI ao XVIII / 

editado por Bethwell Allan Ogot. – Brasília: UNESCO, 2010. p. 116.  
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novo crescimento populacional, evidenciando estrangeiros de várias nacionalidades, 

mas mantendo a predominância da população portuguesa. A população branca e livre, 

onde estavam incluídos os ex-escravos, somavam 53.760 habitantes, sendo 27.991 

homens e 25.769 mulheres.
26

  

 

 

 
 
 

Chapada dos Guimarães – 1827. Vista da Vila de Guimarães - Fonte: KOMISSAROV. Boris, Expedição 

Langsdorff – Acervo e fontes Históricas, São Paulo: Editora da Universidade Paulista; Brasília, DF: 

Edições Langsdorff, 1994, p. 112. 

 

 

                                                
26  CENSO DE 1872 - IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Biblioteca. 
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O Lugar de Guimarães 

 

 
                  

(...) é onde existe o maior número e os melhores engenhos 

dos cuyabanos
27

 

 

 

A criação, em Serra Acima, da missão jesuítica de Santana do 

Sacramento, em 1751, fez parte das ações empreendidas pelo governador da recém-

criada capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, como um 

processo já em andamento para garantia, via ocupação, desta parte mais remota da 

colônia em fronteira com os domínios espanhóis.
28

. A segunda povoação, erigida 24 

anos após a Vila de Cuiabá, foi Vila Bela da Santíssima Trindade, criada em seguida à 

Chapada, no ano de 1752. 

A escolha do local para o estabelecimento da primeira missão jesuítica na 

Capitania deu-se através de um consenso entre o missionário Estevão de Castro, Rolim 

de Moura e as autoridades civis e eclesiásticas, uma vez que teve oficialmente a escolha 

do lugar comunicada à Corte pelo governador:  

 

(...) é a terra mais fiel para mantimentos, arvoredos e hortaliças que 

tenho visto (...) sendo necessário o recolher já a estes miseráveis, só 

neste sítio se acha que lhe dar logo a comer, em mil e quinhentos 

alqueires de milho já seguros e seis alqueires de feijão (...) o que em 

qualquer outra parte se não haveria(...) nessa paragem acham já 

ranchos e casas feitas, ainda que não para todos e assim como 

engenhos de fazer farinha.
29

 

 

Criava-se, assim, a Missão de Santana do Sacramento, no lugar hoje 

conhecido por Aldeia Velha, em Chapada dos Guimarães, Serra Acima, a 60 km da 

capital Cuiabá. A denominação de Missão de Santana se manteve até 1769, quando o 

                                                
27 D’ALINCOURT. Luiz,  - Offício – Contendo notícias interessantes sobre a parte meridional da 

província de Matto Grosso, 1824. In: IHGB, Tomo 20, 3º. Trimestre - edição de 1857, p.389. 
28

 Descrição Geográfica da Capitania de Mato Grosso feita pelo conselheiro Antônio de Menezes 

Vasconcellos de Drummond em 1797. In: RIHGB, Tomo XX - 2º trimestre de 1857. 
29 Anais de Vila Bela da Santíssima Trindade desde o descobrimento do sertão de Mato Grosso no ano de 

1734, In: RAPMT. Cuiabá, 1(2): 53-87, set. /82 – Fev/83,p.65-66. 
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novo governador da Capitania Luís Pinto de Souza Coutinho, tomando posse naquele 

mesmo ano, alterou-lhe a denominação e os objetivos. Na verdade, cumpria o bando de 

Pombal, datado de 1758, cujas ordens eram para que ―(...) se denominassem com os 

nomes correspondentes as cidades, vilas e lugares de Portugal, de sorte que hajão (sic) 

de mostrar no mesmo apelido o imediato domínio a coroa a quem pertencem‖.
30

  Dessa 

forma, o Forte da Conceição tornou-se Forte de Bragança; a Aldeia de São João passou 

a ser denominada de Lugar de Lamego; o Destacamento das Pedras passou a ser 

Palmela; e o Lugar de São José tornou-se Leomil.  

No Distrito de Cuiabá, a Missão jesuítica de Santana do Sacramento 

tornou-se o  Lugar de Guimarães. Esse nome lhe foi dado em homenagem à freguesia 

de Guimarães, em Portugal, considerada como o ―berço da nação portuguesa‖, hoje 

patrimônio da humanidade. Antes, ao passar pela povoação de Nossa Senhora de Boa 

Viagem, a caminho da capital Vila Bela da Santíssima Trindade para tomar posse, 

trocou o nome do lugar para Lugar de Balsemão, título do senhorio de sua casa, 

demarcando os novos tempos da administração lusitana em Mato Grosso. Considerado 

um bom administrador, Luís Pinto de Souza Coutinho serviu por três anos, deixando a 

capitania no ano de 1772, sendo substituído por Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e 

Cáceres
31

 

Português da cidade de Balsemão, Luís Pinto de Souza Coutinho foi 

recebido em Vila Bela da Santíssima Trindade onde esteve desde 1º de janeiro, com as 

considerações devidas pelos dragões e nobreza local. Foi também recebido em Cuiabá 

com os festejos de praxe, que se prolongaram por trinta dias. As festas sempre fizeram 

parte da vida da capitania, tanto as santas quanto as profanas, ocasião em que a nobreza 

oferecia banquetes, bailes, vinho importado, vestia roupas como se estivesse no reino. A 

classe pobre divertia-se com batuques, danças populares, música e aguardente, tendo o 

algodão rústico e chita como indumentária.  

Todas as boas notícias vindas do reino, mesmo que bastante atrasadas, 

como nascimentos no palácio real em Portugal ou casamentos na monarquia, eram 

dignas de serem devidamente comemoradas com muitas festas, missas, cortejos e fogos, 

que duravam dias. Ou mesmo as notícias tristes para os colonos, como mortes na corte, 

eram respeitadas e lembradas em manifestações oficiais, como o falecimento do rei 

Dom João V, cuja notícia em Cuiabá foi lembrada com ―todas as exéquias e devida 

                                                
30 APMT, Anais do Senado da Câmara de Cuiabá. 
31 APMT, Anais do Senado da Câmara e Amado e Anzai, Anais de Vila Bela, p.125. 
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pompa‖, em agosto de 1751
32

, ou o da rainha Dona Maria I, noticiado à capitania em 

agosto de 1816. De setembro a novembro deste citado ano, na Vila de Cuiabá, 

realizaram-se igualmente as exéquias com toda pompa, com missas, solenidades na 

catedral, imagens representando sua morte, sinos dobrando de hora em hora e aparato 

militar em demonstrações fúnebres, com música e cargas de tiros.
33

 

Além da necessidade de se inteirar a respeito das reais condições daquele 

lugar e de suas minas, Luiz de Albuquerque criou neste mesmo ano, por ordens da 

Corte, um novo corpo militar, tarefa empreendida para reiterar as ações de ocupação 

portuguesa na região. 

Dez anos depois, em 1779, José Carlos Pereira, o então Juiz de Fora, com 

ordens do novo Governador da Capitania, edificou uma nova Igreja, em substituição à 

Capela da Aldeia (Chapada dos Guimarães), transformada em Igreja Matriz na parte 

mais alta do lugar. Com afinco e muitas vezes com recurso próprio, ocupou-se ele 

mesmo, do acompanhamento das obras. No dia 31 de julho do mesmo ano, foi benta a 

Matriz ricamente adornada e se rezou a primeira missa. As imagens se Sant’Anna, 

Santo Ignácio de Loyola e São Francisco Xavier foram levadas em procissão, da Aldeia 

Velha, para a nova Igreja. A festa continuou até o dia seguinte, quando se fez a maior 

festa já vista naquelas paragens, ―tanto no que pelo que toca ao divino como ao 

profano‖.
34

 Um ano depois tiveram início a sua reconstrução e ampliação com novas e 

mais resistentes estruturas, devido à grande chuva dos finais de 1779 e início de 1780.  

Edificar uma matriz com ―magnificência e asseio‖
35

 no lugar de 

Guimarães foi uma ação do governador para que se desse um novo ânimo ao local que, 

segundo suas avaliações, estaria em estado de decadência desde a sua criação por Rolim 

de Moura. Os senhores que lá estavam se estabelecendo com fazendas não investiram 

ali, pois suas moradas principais eram em Cuiabá, onde passavam grande parte do 

tempo. O restabelecimento de Chapada, com uma nova e melhor Matriz, talvez os 

incentivasse a valorizar o local e criar uma dinâmica que viabilizasse maior 

permanência, o que de fato acabou ocorrendo, visto terem ali recebido os sacramentos, 

                                                
32 Crônicas de Cuiabá, In: RIHGMT, Tomos XI e XII, p. 128. 
33 MENDONÇA, Estevão de. Memórias do anno de 1816. In: RIHGB - Tomo 57, Edição de 1894, p. 159 

e ss. 
34SIQUEIRA. Joaquim da Costa, Compendio Historico  chronológico das notícias de Cuyabá, repartição 

da capitania de Matto Grosso.In: IHGB, tomo XIII, edição de 1872, p. 8. 
35 OFÍCIO do Governador Geral e Capitão da Capitania Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres 

[ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Mello e Castro em que informa sobre as 

novas disposições que tomou com relação à Vila Mara do Paraguai e a Missão de Santa Anna.AHU, 

cx.21, doc.1254.Capitania de Mato Grosso. 
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de nascimento, casamento e morte, algumas das famílias de senhores de engenho, bem 

como seus escravos, quando não o faziam na própria na fazenda. 

No século XIX, 48 anos depois, a parte exterior foi considerada de 

aparência nada notável, sendo o seu interior, contudo, reconhecido por Hécules 

Florence, desenhista da expedição Langsdorff que visitara Chapada em 1827, como 

sendo, ―(...) guardadas as proporções, a mais rica de toda a província em ornamentação 

arquitetônica e em baixos relevos dourados‖.
36

  

 

 

 

 

Igreja Matriz Nossa Senhora Santana do Sacramento – Chapada dos Guimarães – 1779. Era então a 

matriz do Lugar de Guimarães. Fotos Fausto Roim. 

 

 

                                                
36 FLORENCE. Hercules, Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas. Edições Melhoramentos, 2 ed., 1948, p. 

197. 
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         Vista Interna.                                                       Nossa Senhora Santana do Sacramento, a                                    

                                                                                                               Padroeira no altar da Igreja. 

 

                                

                                                                 

 

                  

Azulejos coloniais que a circundam internamente.                                              Oratório em destaque       
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Detalhe original superior à porta antiga. Aspectos do baixo relevo de que fala Florence. Fotos: Fausto 

Roim. 

 

Para Florence, numa comparação um tanto exagerada, diante da Matriz de 

Sant’Anna de Chapada dos Guimarães comparou-a às demais igrejas que visitara, que 

―mais pareciam pardieiros do que templos‖
37

 Os detalhes barrocos na arquitetura 

interna, com azulejos portugueses conservados, detalhes em ouro nas pinturas, 

impressionou o visitante diante da simplicidade das demais igrejas eretas nas pequenas 

vilas por onde passara. Ali, pode ter havido o desejo do Juiz de Fora em homenagear, 

com grandeza, o lugar que lembrava no nome sua nação, sendo considerado, entre 

todos, o mais promissor e saudável. Ainda hoje, restaurada e tombada como patrimônio 

histórico estadual, ela conserva muito de os primeiros tempos, sendo possível imaginar, 

nas falas de Florence e na observação de seus detalhes e beleza singela, o que significou 

aquele templo para os senhores da terra que lá se casaram, batizaram filhos e foram 

enterrados, como símbolo de sua presença e poder.  

No período da visita da expedição russa, contudo, alguns dos senhores, 

que ali desenvolviam produtivas lavouras, engenhos e mineração nos primeiros anos de 

                                                
37 FLORENCE, Hercules. Viagem...,p. 197.  
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ocupação, já haviam falecido ou estavam envelhecidos. Poucos herdeiros conseguiram 

dar continuidade com o mesmo sucesso às atividades, mas a produtividade local se 

manteve ainda por mais alguns anos em engenhos e fazendas pontuais, adentrando à 

segunda metade dos oitocentos, apesar de não mais tão pujante como no XVIII e início 

do XIX. Como veremos adiante, o tempo era outro e as dificuldades foram se 

apresentando de diferentes maneiras. 

   A escolha de Chapada como o lugar onde se estabeleceu a primeira 

missão jesuítica dá-se trinta anos depois das primeiras notícias oficiais da ocupação da 

região. Segundo José de Mesquita, a mineração não teria sido um empreendimento 

lucrativo ou interessante por muito tempo, pois as minas descobertas ao pé do morro de 

São Jerônimo, já em 1735, foram igualmente se esgotando, o que impulsionou, tanto 

Lara como outros empreendedores, para as atividades agrícolas:  

 

Como a mina da serra de São Jerônimo se fosse esgotando uma parte 

dos habitantes se entregarão à agricultura, e fizeram grandíssimos 

benefícios vendendo por alto preço o produto de suas lavras aos que se 

ocupavam exclusivamente das minas.
38

  

 

A mineração, entretanto, não deixaria de fazer parte das atividades dos 

fazendeiros de posses que alternavam, entre a escravaria, esse serviço com o de plantio 

e pecuária. Em relação ao plantio da cana-de-açúcar e fabricação de aguardente, Sérgio 

Buarque de Holanda atribuiu sua disseminação nos sertões à influência portuguesa, cujo 

uso comum era em remédios. Tal influência era devida, possivelmente, ao papel que o 

vinho tinha para os lusitanos e também entre os brasileiros, especialmente no início da 

colonização. A aguardente era largamente utilizada, também, como veneno contra 

picadas de cobra. Segundo o autor, ―(...) a pretendida eficiência desse recurso assegurou 

à aguardente um prestígio singular em nossa medicina rural‖.
39

 

Possivelmente teria sido Almeida Lara o precursor dos engenhos de 

aguardente naquelas paragens, pois empreendera expedição especial, rio Paraguai 

abaixo, nas regiões dos índios Guató, em busca de mudas de cana-de-açúcar onde, 

segundo notícias chegadas a Cuiabá, alguns sertanistas já haviam encontrado 

plantações. A cana e a aguardente produzidas nos engenhos não eram, a princípio, 

atividades de interesse da coroa na fronteira, visto terem nas minas de ouro sua maior 

                                                
38 MESQUITA, op. cit., p. 33.  
39 HOLANDA, Sergio Buarque. Caminhos e fronteiras...op.cit., p. 113. 
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expectativa, aliada ao temor pelo abuso da aguardente entre os escravos e mineradores. 

Contudo, o abandono da terra pelos lavradores e senhores constituía preocupação maior 

que os malefícios causados pela ingestão da aguardente. Além de que a bebida poderia 

ser mais uma fonte para o mercado luso na colônia, conforme ponderou em ofício, 

datado de 1730, Tomé de Gouveia e Sá Queiroga:  

 

Servem mais os sobreditos engenhos de ruína a estas Minas, que de 

utilidade a sua Majestade, que Deus guarde, porque havendo nelas 

dezesseis ou dezoito engenhos e mais alguns escaroçadores em que se 

fabricam melados e aguardente, em cujas fábricas se acham ocupados 

o melhor de quatrocentos negros, não dão estes de conveniência aos 

dízimos reais no tempo presente nem trezentas oitavas por ano. (...) 

como também não havendo engenhos em esta abundância, o que sem 

dúvida é nocivo, entrariam nestas Minas aguardentes do reino, em que 

Sua Majestade se utilizaria nas entradas que estas pagam.
40

  

 

Os pareceres eram ambíguos e de acordo com os interesses regionais. Em 

1736, a Junta dos bons de Cuiabá considerou que, ―(...) demolindo-se os ditos engenhos 

é sem dúvida que os senhores deles hão de desamparar a terra e ausentando-se também 

para o dito sertão [ de Mato Grosso], e sem dúvida alguma ficará esta terra deserta‖.
41

 

Alertava a Junta que as grandes despesas que esses senhores já haviam despendido em 

seus engenhos e a possibilidade de descoberta de novos veios auríferos e o aumento da 

arrecadação dos dízimos, à coroa frente ao sucesso dos senhores de engenho na 

comercialização da aguardente, produzida e levada para outras minas, abrindo novos 

caminhos. Reiterava ainda que ―(...) para a Fazenda Real de Sua Majestade pelos 

dízimos das roças, passagens de gados, cavalos e cargas e descobrimentos que se podem 

fazer no dito caminho‖.
42

  Seria de grande conveniência. 

Assim, em 1739, um parecer do Conselho Ultramarino reconheceu a 

importância dos engenhos, alegando que, ―(...) a demolição dos mesmos acarretaria 

graves perturbações pela total ruína de muitos que só dos seus rendimentos subsiste, e 

                                                
40

 QUEIROGA. Tomé de Gouveia e Sá ao Conde de Sarzedas. Vila Real,07-07-1734; mss. micro ficha 28 

[SP] doc. 1092(AHU) NDIHR-UFMT. In: ROSA, Carlos Alberto. A Vila Real do Senhor Bom Jesus do 

Cuiabá -  A vida urbana em Mato Grosso no século XVIII; 1722-1808 Inédito. p. 72 
41

 ROSA, Carlos Alberto. op. cit., p. 74. 
42 Idem,ibidem,  
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pela perda dos dízimos‖.
43

 A produção da aguardente absorvia expressiva quantidade de 

mão de obra escrava na região cuiabana.  

Além dessa produção pelo período de quase um século, a região de 

Chapada dos Guimarães demonstrou crescente prosperidade agrícola, abastecendo de 

alimentos a província mineradora, principalmente a partir dos anos finais do século 

XVIII até meados do XIX. Mesquita
44

 a define como ―celeiro de Cuiabá‖, produzindo, 

segundo o autor, “além do açúcar e seus derivados, alimentos como feijão, milho, café, 

mandioca etc.‖.
45   

Em suas pesquisas, Aleixo corrobora com Mesquita, avaliando que, 

de fato, os engenhos vieram, com sua produção econômica, substituir a mineração, ao 

menos, como entendemos, em maiores investimentos, especialmente os engenhos de 

Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Leveger  e de Chapada dos Guimarães: ―Será essa 

atividade que, no período seguinte, absorverá em maior número a mão-de-obra 

escravizada‖.
46

 É particularmente interessante notar o processo no qual se inserem os 

proprietários rurais de Chapada na produção de alimentos para a Real Fazenda, a partir 

de 1798, como ver-se-á adiante. 

No século XIX, suas melhores fases, compreendidas as décadas, de 

1820-1830 e 1850-1865, deveram-se aos engenhos que produziam regularmente 

alimentos de subsistência, açúcar e aguardente.
47 

A decadência viria com as ―correrias‖ 

dos índios, a guerra contra o Paraguai (1865-1870) e a epidemia da varíola (1867), e, 

por fim, com a abolição dos escravos (1888), ―(...) privando os senhores de engenho do 

braço escravo, sem lhes proporcionar outro recurso em substituição‖.
48

  

Importante lembrar alguns acontecimentos que levaram a capitania a 

momentos difíceis, política e economicamente, como a guerra da Tríplice Aliança 

(Brasil, Argentina e Uruguai), contra a nação paraguaia, tornou vulnerável 

especialmente a região fronteiriça de Corumbá, onde estava estabelecido o Forte de 

Coimbra. A ameaça de invasão de Mato Grosso colocou sua defesa em prontidão nesse 

Forte, em maio de 1867, proferindo um ataque vitorioso aos 13 de junho, conforme 

narrativa de Joaquim Ferreira Moutinho, em Notícias da Província de Matto Grosso.
49

  

                                                
43 Idem, pág. 75. 
44 MESQUITA, op.cit., p.34. 
45

 Idem,  p.33. 
46 ALEIXO, Lúcia Helena Gaeta. Mato Grosso: trabalho escravo e trabalho livre - 1850-1888, Brasília: 

Ministério da Fazenda. Depto. Adm/./Div. Documentação, 1984. p.29. 
47 MESQUITA,  Chapada cuiabana... op.cit.,p.16. 
48 Id.Ibid. 
49 MOUTINHO, Joaquim Ferreira.  Notícias sobre a Província de Matto Grosso, São Paulo: Typografhia 

de Henrique Schroeder, 1869,  p.99. 
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Embora aliviados pela vitória na fronteira, os soldados mato-grossenses, 

mal orientados, entregaram-se às comemorações sem imaginar que o pior estava por vir. 

Segundo Moutinho, a culpa foi do Comandante Geral, Couto Magalhães, por permitir a 

entrada na capital de homens que haviam sido contaminados pela varíola na fronteira. 

Um novo ataque, em julho do mesmo ano, fez com que ―soldados dispersos corressem 

para Cuiabá‖ igualmente contaminados, potencializando a desgraça geral. Instalou-se a 

epidemia de forma tal que as vilas colocavam cordões de isolamento tentando, com esse 

gesto desesperado, conter a entrada da moléstia fatal, porém sem êxito, uma vez que, em 

60 dias, mais de 4 mil pessoas morreram vitimadas pela varíola.
50

 Os soldados 

acometidos pela moléstia eram levados para um lugar especialmente criado, mas que 

pouco contribuiu na contenção da disseminação da doença:  

 

(...) faltando comodidades ultimamente para novos enfermos, deu-se 

alta a grande número d’elles ainda no período da dissecação. Foi um 

mal sobre tantos outros. Em três dias(estávamos em 15 de agosto) a 

peste tocou o extremo: cahirão, victimas d’ella, famílias interiras – 

velhos, crianças, moços, escravos...a cidade era toda presa do horrível 

flagello!
51

  

  

O horror narrado por Moutinho é longo e nos parece 

terrivelmente verdadeiro, visto ter ele mesmo sofrido perdas: Um filho, um cunhado, 2 

escravas e 2 agregadas. Sofria igualmente o que toda a população vivenciava. Corpos 

espalhados pelas ruas desertas, que supomos seriam especialmente de pobres e escravos, 

indivíduos que ninguém se preocuparia em enterrar com dignidade. Apesar da falta de 

lugares suficientes e apropriados a todos mortos, os campos santos, foram os primeiros 

sepultamentos realizados no cemitério de Nossa Senhora do Carmo, a partir de fins do 

mês de julho: 

 

A cidade [Cuiabá] tomou um aspecto indescritível: de todas as casas 

via-se sahirem cadáveres, que erão conduzidos em redes para os 

campos, e de muitas fecharão-se as portas, porque os seus habitantes 

havião perecido, desde o chefe da família até o último escravo.
52

  

 

                                                
50 Idem, p. 98. 
51 Idem, p. 102. 
52 Idem, ibiem. 
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Podemos, a partir da narrativa de Moutinho, imaginar em que situação se 

encontrava a economia local que, conforme José de Mesquita,  

 

Mais além é todo o cortejo macabro da fome penetrando os lares, da 

miséria secundando a ação da peste, da torpeza valendo-se da geral 

desorganização para cevar os instintos de usura, rapacidade ou 

lascívia, no trágico repasto do vicio corvejando sobre a morte (...)
53

 

 

 Evitando-se todo tipo de contato, administrando as mortes, cada qual à 

sua posse, que, naquele momento, mesmo aos ricos, de pouco ou nada valia: 

   

Éramos forçados a fazer toda sorte de serviços, e tanto o rico como o 

pobre gemião sob o peso da mesma miséria; porquanto não havia 

assucar por preço algum, nem velas, nem galinhas, e nem ao menos 

lenha indispensável para coser-se os medicamentos e acudir-se às 

necessidades urgentes como o caldo para os doentes. Mesmo a água 

faltou pois não se encontrava quem fosse buscá-las ás fontes.
 54

 

 

Em Chapada dos Guimarães, o livro de registro de óbitos começou com a 

anotação dos dados completos dos mortos pela bexiga [varíola], mas logo seguiu-se 

uma lista simplesmente com nome e causa mortis. Presumimos que a pressa pelo 

volume a registrar, sempre aumentando, adicionado ao pavor dos padres, fez com que 

deixassem de lado o necessário detalhamento. Em Gente e Cousas de Antanho,
55

 José 

de Mesquita, analisando a obra de Moutinho
56

 e comparando dados por ele expostos dos 

registros paroquiais, afirmou que, em setembro de 1867, é que se viu o maior número de 

mortes pela varíola no distrito cuiabano, ou seja, não fora amenizado ainda em agosto. 

Em julho já estavam mortas 183 pessoas, entre militares e civis, porém foi no mês de 

agosto que ela se espalhou sem controle, tendo morrido 484, prosseguindo a fazer 

vítimas no mês de setembro, com a morte de mais 293 habitantes.
57

 

Em janeiro do ano seguinte ainda foram registrados falecimentos devidos 

à doença. Outras tantas pessoas fugiram para Goiás e outras partes, tentando salvar suas 

                                                
53 MESQUITA, JOSÉ DE. Gente e cousas de Antanho: Mato-Grosso na Guerra do Paraguai − 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO DE MATO GROSSO 1951-1952 ANOS XXII-XXIV – 

TOMOS LV a LVIII , p. 16. 
54 Idem, p. 103. 
55 MESQUITA, op. cit., p .21. 
56 MOUTINHO, op. cit. 
57 MESQUITA, op. cit., p. 21. 
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vidas, e mesmo os que, talvez sem saber, já contaminados, levaram consigo a moléstia 

morrendo pelo caminho. A estatística de mortos oferecida por Mesquita é aquela que 

consta dos registros paroquiais, o que podemos ver com cuidado, pois lacunas 

compreensíveis no momento de grande terror e desespero poderiam apresentar volume 

bem maior, visto os vários lugares afetados, como consta dos números contabilizados 

por Moutinho, desde Corumbá. Foram 13 os padres que morreram vitimados pela 

doença.
58

  

A epidemia, contudo, não foi impedimento para um seguido crescimento 

da população. Ferreira Moutinho, no tópico de sua obra citada, ―Depois do drama a 

comédia‖ discorre sobre as ―dezenas de casamentos‖, após a guerra e a epidemia da 

varíola: ―As víctimas da epidemia forão logo esquecidas, e sobre suas sepulturas ainda 

revoltas – erguião-se os banquetes de bodas‖.
59

 Em comentário pessoal sobre os 

casamentos que se realizaram, acreditava o lusitano ser pela falta de sensibilidade diante 

de um momento tão fúnebre, ―pois os homens e principalmente as mulheres não primam 

por ela‖.
60

 No seu entendimento e avaliação crítica, diante de tamanha tragédia, ainda 

tão recente, ―as cerimônias de casamentos, haviam chegado ao furor e ao delírio!‖
61

  

Palavras injustas, no entender de José de Mesquita, que via o fato como 

absolutamente normal diante das catástrofes vividas pela população.
62

 Os casamentos de 

que fala Moutinho, segundo as estatísticas elaboradas por Mesquita, revelam que, de 

fato, as cerimônias de casamento tiveram aumento nesse período:  

 

Os registros paroquiais de Cuiabá mostram que, de 1864 a 1866, 

foram 42 casamentos. A partir da epidemia, inclusive no mesmo ano, 

nos meses de outubro e novembro, voltam a crescer, com 34 

casamentos. Agosto e setembro, os meses mais críticos, 

compreensivelmente, não houve nenhum registro. Entretanto, no ano 

seguinte, 1868, estariam mais calmos e desejosos de reconstruir ali 

suas vidas e formar suas famílias, 68 casais‖.
63

  

 

                                                
58 Idem, p. 18. 
59 MOUTINHO, op. cit., p. 109. 
60 Idem, ibidem. 
61 Idem, p. 110. 
62 MESQUITA, Gente e cousas de Antanho... , p. 21. 
63 Idem, p. 25. 
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Era preciso adotar essa iniciativa, dar continuidade aos projetos estagnados. 

Abandonar a região, como muitos o fizeram, não era tão fácil para outros tantos que 

aqui haviam nascido e mantinham família, investindo toda uma vida.  

Esse fato tenebroso da história de Mato Grosso, que veio se somar a 

outro, ocorrido 34 anos antes, que havia destruído prósperos fazendeiros e comerciantes 

portugueses e às leis abolicionistas a partir de 1815, em acordos entre Portugal e 

Inglaterra, e depois em outros dispositivos legais internamente que encareceram alguns 

escravos, libertou outros e, por fim, a abolição total, levando inevitável decadência da 

região dos melhores engenhos mencionados por Mesquita. A lacuna que podemos 

perceber na riqueza dos fazendeiros e engenhos de Chapada dos Guimarães, entre 1830 

e 1850, revela o acontecimento que o abarca: o movimento nativista e que vinha sendo 

gerado desde a Independência do Brasil de Portugal, em 1822, conhecido popularmente 

como a Rusga, imensamente funesto aos comerciantes e fazendeiros portugueses e 

ricos. 

Em 1831, com a abdicação do príncipe regente Dom Pedro I e a 

menoridade do príncipe regente, urgiu formar um novo governo no país, conhecido 

como regência, que vigio até 1840. Desde o primeiro período regencial começam os 

descontentamentos daqueles que até então se viam representados por Dom Pedro I 

desde a independência do Brasil de Portugal. Mas esse grupo, isto é, a elite política e 

econômica nacional, já se sentindo ameaçada pela postura política do príncipe regente, 

no final da década de 1820, se aproximando dos portugueses, começou a mostrar sua 

desaprovação em movimentos que se agudizaram. A grosso modo, a manutenção do 

poder da elite agrária, dos latifundiários e comerciantes ligados a Portugal nas ações do 

novo governo regencial, acirraram ainda mais os ânimos desse grupo descontente. Com 

o novo governo, dois pólos políticos se fortaleceram e, consequentemente, ganhou 

adeptos em Mato Grosso. Eram os progressistas e os regressistas, que mais tarde se 

tornariam os partidos liberal, dividido entre os moderados e os exaltados, e o 

conservador.  

A partir da década de 1831, salvo momentos de variáveis crescimentos 

econômicos, Mato Grosso conheceria difíceis e nada douradas alvoradas. A Rusga 

colocou os nativos da terra, progressistas e favoráveis à Independência e vinculados à 

―Sociedade dos Zelosos da Independência‖, contra a elite portuguesa e seus 

descendentes, ricos comerciantes e senhores de terras, ou simplesmente a favor da 

monarquia, reunidos em torno do grupo dos ―Filantrópicos‖, regressistas. Com clássica 
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preponderância no comércio e forte presença política, os regressistas portugueses 

haviam recebido, com a Constituição de 1824, maiores direitos ao serem reconhecidos 

como brasileiros natos, ampliando ainda mais seu poder local. Eram, a partir daí, 

chamados de ―adotivos‖.  

Acirraram-se a cada momento os humores raivosos dos nativos que 

pretendiam ter maior representatividade. Em fevereiro de 1833, os portugueses 

estabelecidos na freguesia de Diamantino foram agredidos, o que obrigou alguns a se 

esconder nas matas ou fugir para Cuiabá, na esperança de maior proteção. Trama-se a 

expulsão dos lusitanos de Cuiabá, chamados pejorativamente de ―bicudos‖, para que 

servisse de exemplo aos demais de outras freguesias. Nesse período, um dos filhos de 

português, o nosso já conhecido Francisco Corrêa da Costa, era novamente o Presidente 

da Província de Mato Grosso, no ano de 1831: o primogênito Antonio Corrêa da Costa, 

também fazendeiro, tendo presidido em 1821. Adoentado e recluso em uma de suas 

fazendas por um período, foi chamado a assumir o governo nestes tempos perturbados 

politicamente. Insistiu em não assumir, mas os médicos que o atenderam deram como 

solução para sua saúde enfrentar a situação; sem outra saída senão atender aos apelos, 

muito a contragosto, permaneceu no cargo de 1831 a 1834, afastando-se várias vezes 

por doença, deixando o comando provincial ao vice-presidente. 

Era preciso um conservador e defensor dos poderes das elites locais para 

enfrentar as revoltas iminentes. Antonio Corrêa da Costa era visto como conivente com 

a prepotência e preponderância portuguesa, apesar de preferir tentar manter a paz e a 

ordem. Um ato seu, entretanto, culminou por engrossar ainda mais a fileira dos 

descontentes: No mês de abril de 1834, indeciso e temendo o que de fato aconteceria, 

oscilou entre aceitar ou não a indicação regencial do português José Joaquim Vaz 

Guimarães para procurador fiscal do tesouro da província. Pediu que fosse, então, 

votada pelo conselho de governo a indicação, cujo resultado foi o empate, tendo ele 

mesmo que decidir, votando favoravelmente e dando posse a Guimarães. Estava, a 

partir daí, declarada a guerra.
64

 

 Em março, antes de deflagrada a violência contra os portugueses, 

dizendo-se ainda muito doente, Corrêa da Costa se recolheu a uma de suas fazendas, 

deixando a presidência mais uma vez e passando-a ao coronel João Poupino Caldas, que 

assumiu de maio a setembro daquele ano, sendo seu perfil reconhecidamente pró-

                                                
64 TAUNAY, Visconde de. A cidade de Matto Grosso (antiga Vila-Bella) o rio Guaporé e sua mais 

illustre vctima, In: RHGB, Tomo 54, Edição de 1891, p. 95 e ss.  
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nativos, com personalidade agressiva, especialmente contra os portugueses. Adauto 

Alencar (s/d) faz algumas ilações sobre o comportamento de Poupino, lembrando que 

sua avó, Maria Bernarda do Rosário, e sua tia, Catarina Maria Forte, foram condenadas, 

em 1800, no governo de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, e embarcadas, do Pará, 

em degredo perpétuo para Benguela, na África
65

, não tendo sido encontradas ainda as 

motivações para tal castigo, certamente elas foram muito graves e relacionadas a 

ofensas à coroa. No entendimento de Alencar, ―Para ele [Poupino] a Independência do 

Brasil, a 7 de setembro de 1822, não se dera, efetivamente, pois o elemento português 

continuava mandando e exercendo altos cargos no Império‖.
66

 Foi de Poupino Caldas, 

enquanto deputado, o ofício que trouxe para Cuiabá o título de capital da província, até 

então de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

Teria havido em sua temerária nomeação algum acordo entre os dois? 

Poderia imaginar Corrêa da Costa o desenlace da situação já bastante tensa, com ativa 

participação de Poupino? Ou pretendia que, estando no cargo, ele preferisse refrear a 

turba, temendo tomar para si toda a responsabilidade do que até então pregava? Ou, 

ainda, acreditava Corrêa da Costa que com Poupino, presidente, a turba violenta se 

acalmasse e os acontecimentos tomassem novos rumos? Se essas hipóteses podem ter 

algum fundamento, a irresponsabilidade de Corrêa da Costa custou muito caro aos 

portugueses locais, visto que Poupino Caldas já não controlava os ânimos acirrados dos 

nativos. Uma coisa era certa: poupado da violência, com esta atitude, Antonio Corrêa da 

Costa garantiu e ampliou sua fortuna, como vimos em seu testamento de 1855.  

A noite do dia 30 de maio e madrugada para o dia 31 foram as datas 

marcadas para o enfrentamento, pegando de surpresa muitas vítimas. Na manhã do dia 

31, depois de uma longa noite de horrores, a cidade amanheceu manchada do sangue de 

portugueses. Suas lojas e casas foram invadidas e saqueadas: ―Quantos cadáveres 

mutilados, quanto sangue, quantas casas sem mais janellas nem portas, com as paredes 

crivadas de balas!‖
67

 Em números incertos, dá-se conta da morte de 300 a 400 deles. O 

que a Taunay parece exagero, mas garante que mais de 100, com certeza‖.
68

 Muitos 

documentos sobre o fatídico evento teriam sido destruídos à época, na esperança de que 

tal bestialidade não ficasse marcada na história da província.  

                                                
65 ALENCAR, Adauto. Roteiro Genealógico de Mato Grosso, Vol. II, Cuiabá, s/d, p.129. 
66 Idem, p. 130. 
67 MOUTINHO, op. Cit., p. e ALENCAR, op. cit.,  p.99. 
68 Idem, Ibidem. 
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No desenrolar desses dias tão funestos aos portugueses, muito se 

refugiaram em casas e fazendas de pessoas não coniventes com os ataques, inclusive em 

estâncias de Chapada dos Guimarães. Outros foram para Vila Bela e alguns, após o 

acalmar dos ânimos, fugiram definitivamente para São Paulo e Rio de Janeiro. Poupino 

Caldas, desmoralizado e na iminência de deixar Cuiabá rumo à capital do império, foi 

assassinado um dia antes de seu embarque. Pode-se pensar que nesse período, deixando 

sequelas emocionais, estruturais e econômicas, é que se insere a lacuna citada por 

Mesquita referente à produtividade de Chapada dos Guimarães e seus engenhos que, 

saltando, de 1830, para 1850, um recorte de 20 anos entre os períodos ainda prósperos. 

A maioria dos donos de engenhos de Chapada era de origem portuguesa ou descendente 

e herdeira.  

Em 1826, o engenheiro D’Alincourt revelava parte do levantamento 

topográfico e estatístico da província de Mato Grosso, de que fora incumbido. No 

distrito de Cuiabá, no arraial de Diamantino, concorrente mais forte dos engenhos de 

Chapada, segundo informações colhidas pelo engenheiro, no ano de 1822, a população 

havia sofrido seriamente de ―febres malignas que levou muita gente à sepultura, como o 

sarampo que se lhe seguiu [...]‖,
69

 Os anos de 1824 e 1825 trouxeram outras doenças, 

com catarraes, diminuindo a população e causando estagnação.. Um exemplo de quanto 

as febres e doenças perseguiriam os portugueses por todo o tempo de sua estada nas 

minas, fazendo com que até os que haviam tido sucesso nos seus projetos, os 

abandonassem, ainda no ano 1780, Joaquim Giraldo Tavares pediu licença à Rainha 

para retornar ao reino, levando consigo e mulher brasileira com quem se casara em 

Cuiabá. O motivo era o de que, apesar de ter ido às minas ―com o desígnio de adquirir 

com o que sustentar sua vida‖, não conseguira se adaptar ao clima, estando sempre 

doente. Pedia para se retirar de volta a Portugal, apesar da pequena fortuna que  havia 

feito em Cuiabá.
70

 

Numa análise geral da população da província quanto às atividades 

comerciais, neste primeiro quartel do século XIX, observa-se que, uma região cuja 

balança comercial era desfavorável, tendo na importação de produtos elevada diferença 

com relação à exportação, não poderia se desenvolver, evidenciando pobreza de seu 

                                                
69 RESUMO das observações estatísticas feitas pelo engenheiro Luis D’Alincourt, desde a cidade do 

Cuyabá até a Vila do Paraguay Diamantino (1826). In: RHGB, Tomo XX, Edição de 1857, p. 354. 
70 REQUERIMENTO do assistente na capitania Joaquim Giraldo de Tavares à rainha [D.Maria] em que 

pede licença para regressar ao reino com a mulher. AHU. Cx.21.Doc., 1283. Ano 1780 - Capitania de 

Mato Grosso. 
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mercado produtor. Nesse período, ele observa ainda que importantes auxiliares nas 

atividades de circulação de mercadorias, além de se apresentar enquanto estimulante à 

comercialização da produção interna as feiras ou mercados públicos não faziam parte da 

vida cotidiana na província,. Aqui, podemos pensar na maioria da população e não nos 

donos de terras que produziam para si e vendiam seus produtos para a Fazenda Real. 

Giraldo avalia a realidade econômica local nas trocas comerciais: ―(...) se devemos 

considerar pobre o país, que exporta  a menor quantidade de gêneros de sua industria do 

que importa, porque o excedente é pago em moedas, que se dirá da Província de Mato 

Grosso, que só ouro exporta?‖
71

  

Nos finais de 1824 e inícios de 1825, os cuiabanos haviam exportado 

253:524$067 em ouro, seu produto principal. ―Nada de manufaturas, animais ou 

produtos da agricultura, com exceção de alguns poucos rolos de algodão para o Pará‖.
72

 

Como tudo o que se importava era pago em moeda de ouro ou em barras, o comércio 

era sempre desfavorável. Foram importados escravos, algodão, louças, molhados 

(alimentos, que não eram produzidos nas fazendas), ceras, chumbo, pólvora, arames, 

ferramentas, tecidos etc., perfazendo 195:756$704.
73

 Nos anos de 1825 e 1826 

exportou-se em ouro um montante bem menor, 159:359$116. Suas análises se baseiam 

na observação dos anos 1824 a 1828. Estava aqui em observações científicas, nessa 

mesma época, Georg Heinrich von Langsdorff, naturalista alemão com funções 

diplomáticas no Brasil, designado pelo Imperador russo, Alexander I, para empreender 

expedição científica no interior do país, entre os anos de 1825 e 1829. O segundo 

desenhista da expedição que o acompanhava, Hercules Florence, ratificou as 

informações de D’Alincourt no comentário:  

 

Os diamantes se acham no Quilombo [rio de Chapada, próximo 

fazenda de Valentim] distantes 14 léguas [de Cuiabá] (...) Estes dois 

artigos [ouro e diamantes], constituem a riqueza da província; nada 

mais se exporta a não ser diminuta porção de assucar e de tecidos de 

algodão com destino ao Pará.
74

 

 

                                                
71 D’ALINCOURT, Luis. Resultados dos trabalhos e indagações estatísticas de Matto-Grosso. In: Annais 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. III, p. 68. 
72 Idem, p. 69 
73 D’ALINCOURT, Resumo das observações estatísticas... op. cit., p. 344. 
74 FLORENCE.Hercules. Esboço da viagem feita  pelo Sr. De Langsdorff  no interior do Brasil, desde 

setembro de 1825 até março de 1829. In: RIHGB, Tomo XXXVIII, 1ª. Parte, 1875, p. 337 a 449. 
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E como teria sido esse comércio desde os primeiros anos das descobertas 

nas minas de Cuiabá e, mais tarde, em Mato Grosso?  Através do quadro que se segue 

podemos avaliar o desenvolvimento da capitania e seus períodos de pico e declínio na 

produção aurífera que havia atraído tantos paulista e em seguida portugueses 

emigrantes. Teria valido a pena tantos esforços? E por quanto tempo? Sabemos que 

poucos deles se fixaram com sucesso, aqueles que se saíram bem desde o princípio e 

souberam resistir à vida perdulária, concentrando riquezas que aplicariam mais tarde na 

agricultura e na pecuária. O total da exportação dos dois distritos, entre os anos de 1720 

a 1772, foi de 7:700:613$300. Em ano algum desse período, o distrito de Cuiabá 

exportou valor tão baixo em ouro, como o levantado por D’Alincourt nos oitocentos, o 

que é compreensível quando a mineração era praticada utilizando técnicas ainda 

primitivas, sofrendo os períodos de baixa dos rios nas secas prolongadas e tendo que 

procurar, cada vez mais longe, por novas possibilidades, nem sempre positivas.  

Entre os anos de 1772 e 1778, as minas mantiveram entre 10 e 17 arrobas 

de ouro fundidas em barra, na casa de Fundição da capitania, que recolheu para os 

cofres da Fazenda Real, 50 arrobas de ouro em cobrança dos quintos e meios quintos 

referentes ao ouro das minas de Cuiabá e de Mato Grosso. Representava, certamente, 

uma evolução insignificante para a ambição e necessidade dos mineradores, mas 

elogiada pela Coroa, sedenta das riquezas da colônia.
75

 A cobrança de meio quinto era 

um privilégio dado pela coroa ao Distrito de Vila Bela por dez anos, e que vencera, em 

1780, passando a cobrança sobre o ouro para quinto inteiro.
76

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 OFÍCIO do Governador Geral e Capitão da Capitania Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres 

[ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Mello e Castro com que envia mapa de 

todo ouro fundido na Casa de Fundição desde 1772 a 1778. AHU, Cx.20, doc, 1227. Ano 1779 - 

Capitania de Mato Grosso. 
76 OFÍCIO do Governador Geral e Capitão da Capitania Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres 

[ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Mello e Castroem que informa que com o 

fim do Real privilégio, passou a cobrar o quinto por inteiro. AHU, Cx.21, doc, 1262. Ano 1780 - 

Capitania de Mato Grosso. 
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Quadro 01 

Exportação de ouro da Capitania de Mato Grosso -  1720 -1772 
 

De V. Bela p/ o Grão Pará De Cuiabá p/ portos do Sul 

1720 a 1734 
  

1:644:159$00 

1735 a 1750  2:393:280$460 

1756 a 1760 211:595$267 655:724$250 

1761 a 1764 95:309$354 499:391$073 

1765 a 1768 217:860$747 448:142$767 

1769 a 1772 368:837$747 720:958$548 

Soma Total 793:602$985 6:351:656$358 

Fonte: Quadro elaborado a partir do Mapa que demonstra o produto geral das minas do 

Cuiabá e Matto Grosso, desde o seu descobrimento até o ano de 1772 verificado pelo êxito 

da exportação  de ouro e outras memórias existentes feita a abstração de contrabandos. 

APMT, Ano 1773 – Cx.17,  doc. 1054 2ª. Via – AHU 

 

 

Vimos acima importantes acontecimentos e dados relativos à economia, 

os quais evidenciam a intensificação do declínio, ao longo do século XIX, da tão 

proclamada fronteira. Muito embora as riquezas minerais e com elas o enriquecimento 

de seus exploradores fossem, desde o início, a motivação primeira das atividades por 

eles desenvolvidas. Para além, foram impostas pela necessidade de sobrevivência em 

tão inóspitas paragens e pelas negociações com a administração colonial. Chapada dos 

Guimarães, participou largamente desse processo, com as ricas minas às margens dos 

rios da Casca, do Quilombo e com grandes lavouras e pecuária. Tudo se exaurindo em 

diferentes períodos ao longo do XIX, com as agressões sofridas com a Rusga e, mais 

tarde, com o acometimento da varíola, adicionadas à dificuldade cada vez maior de 

obtenção de escravos. 

Voltemos então aos mapas de população de Caetano Pinto de Miranda 

Montenegro, datados do início deste conturbado século, elaborados em 1800 e que nos 

permitirá acompanhar, a partir de seus dados, a dinâmica populacional e econômica da 

província e, notadamente, do lugar onde Valentim se fez senhor de escravos e engenho. 

Registrado para este ano, a população de brancos, pretos e mulatos das várias 

localidades dos dois distritos, no que se refere à Chapada dos Guimarães, denominada 
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no mapa como S. Anna Lugar de Guimarães, registrando no período o auge de seu 

esplendor econômico, está assim computada sua ocupação:  

 

MAPA 4 

Ano de 1800 - População de Chapada dos Guimarães 

 

  
H e M 

HM - 

Solteiros 
HM Casados HM - Viúvos 

Brancos 227 138 73 16 

Escravos Pretos 1.021 792 206 12 

Escravos 

Mulatos 
127 109 16 2 

Pretos Livres 57 44 10 3 

Mulatos Livres 504 379 108 17 

Totais   1.936 1.462 413 50 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de: AHU - Mapas de População Cx.39, doc. 

1966. 1800. 

 

 

Podemos avaliar tais números como inexpressivos, 80 anos após o 

reconhecimento do primeiro engenho local e a chegada de novos mineradores e futuros 

senhores de terras, produtores rurais. Vamos considerar, entretanto, que ao perceberem 

o declínio da mineração, poucos tinham poder econômico para investimento naquela 

serra tão fértil para as atividades agrícolas e pecuárias. Era preciso ter tido sorte na 

mineração o suficiente para reverter os lucros ali obtidos em novos investimentos. Mais 

escravos, insumos, ferramentas etc., empreendimento que trouxe riqueza e poder aos 

que se arriscaram, ainda que calculadamente, tendo a Fazenda Real como consumidora. 

Lembrando Arruda, o excedente da mineração e não sua decadência proporcionaria 

novos empreendimentos. Mas insistimos que o excedente acumulado não estava em 

mãos da grande maioria dos mineradores. Muitos dos pequenos, de poucos recursos 

para extração continuada, dispunham de escravos para trabalhar em novas lavras, 

enquanto se ocupassem em outras funções.  

 Entre os habitantes casados, somados homens e mulheres brancos, havia 

73 pessoas entre 0 a 90 anos, e os homens solteiros, entre 0 e 80 anos, somavam 68, o 

que não significa que estes mantivessem, de fato, vida celibatária. Muitos deles 
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praticavam o concubinato e, se assim era, o motivo pode ser o fato das parceiras serem 

mulheres comuns, pobres e sem títulos, mestiças ou ainda escravas, se pensarmos nos 

homens de alguma ou muita posse. Os demais poderiam ser soldados ou trabalhadores 

livres pobres que não tinham necessidade de fixar residência, visto estarem disponíveis 

para os serviços onde este aparecesse. Nas minas isso era corriqueiro, visto haver 

trabalhos sazonais vinculados ao plantio e colheita, limpeza de pastos e cercamento, 

trabalhos que tanto podiam estar a cargo apenas de escravos como também de livres 

pobres, agregados.  

Eram os ―estoques de mão de obra dos senhores‖, conforme Volpato, 

quando estes dividiam os trabalhos com escravos e índios. Mas também havia os pobres 

que trabalhavam para si e sua família em atividades específicas de oficinas ou como 

vendedores ambulantes.
77

 Os senhores, para quem os primeiros desenvolviam algum 

trabalho, mesmo que mantivessem morada fixa, uma fazenda ou engenho, estavam 

sempre procurando novas oportunidades, novos veios auríferos. Quando, então, seus 

agregados iam e vinham sem compromisso, mesmo para aqueles que não precisavam 

migrar esporadicamente, pois, casar oficialmente requeria despesas com as quais nem 

sempre estavam dispostos ou em condições de arcar. O ambiente de fronteira, de com 

alta taxa de mobilidade, para muitos pobres, propiciava uma vida afetiva mais volátil.  

Entre os viúvos, apenas 8, entre 10 e 40 anos e entre 50 e 70 anos, porém 

as mulheres brancas solteiras somavam 44, com idade entre 6 a 30 anos e de 40 a 60 

anos. As viúvas também somavam 8, uma delas bastante jovem, na faixa de 10 a 20 

anos, e 3 mais velhas, entre 60 e 70 anos. Entre os homens viúvos, os mais jovens 

estavam na faixa etária entre 20 e 30 anos. 

Dos pretos escravizados, aqui entendidos como sendo os africanos, havia 

um total de 1.021 de todas as idades, homens e mulheres. Apenas dois anos haviam se 

passado da contagem que deu à Chapada um número total de 738 escravos, como já 

visto. Os africanos e mulatos, como mostra o mapa anterior, somavam 1.148.
78

 O 

aumento da produção agrícola superando a extração mineradora exigira a aquisição de 

novos escravos. Também deve se pensar nos nascimentos ocorridos nesse período, 

ainda que não tenham sido tão significativos, sendo 57 os que contribuíram para o 

                                                
77 VOLPATO. Luiza Rios Ricci. A Conquista da terra no universo da pobreza. HUCITEC/Minc/Pró-

Memória, s/d, p. 95. 
78 AHU - Mapas de População Cx. 39, doc. 1966. 1800. 
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aumento de um plantel que não corroborava com a ideia de miserabilidade.  Ao menos, 

não nesse período.  

Os casados entre eles eram 206, com idades de 20 a 70 anos, de ambos os 

sexos, e os homens solteiros eram 615, de 0 a 90 anos. O maior número de solteiros, i. 

é., 290 estavam na idade de 20 a 40 anos, o que corrobora com o fato de estar aí 

concentrada a população jovem escrava, em idade altamente produtiva. Na hora da 

compra, o número de anos e a força física eram considerados pelo comprador como 

aspectos muito importantes. Quanto mais jovem e fisicamente ―saudável‖, mais tempo 

estaria disponível para o trabalho pesado. Dos pretos cativos, 11 deles eram viúvos. 

As mulheres pretas escravizadas e solteiras perfaziam 177, e 12, as 

viúvas. As solteiras estavam na casa de 0 aos 50 anos, sendo que 4 delas, entre 20 e 30 

anos, eram viúvas. Assim tão jovens, certamente se casariam novamente ou unir-se-iam 

consensualmente a outros escravos ao longo da vida. As escravas mais velhas poderiam 

ser destinadas, em certa altura, para os serviços da casa grande, não representando muito 

prejuízo ao senhor nos campos, como o representariam os homens escravos 

envelhecidos se chegassem até lá. Lembremos que as casadas foram computadas junto 

com os homens. 

Agora, vejamos os homens e mulheres africanos livres. Como era de se 

esperar, o total dos libertos, de ambos os sexos, era de apenas 46. Já vimos, ao tratarmos 

dos aquartamentos ou alforrias, quanto era complicado obter a liberdade, não 

importando quanto tempo já havia trabalhado. Entre os pretos ou africanos livres, 27 

eram solteiros, na idade entre 20 a 100 anos, e com 100 anos só havia 01, sendo que a 

maioria se posicionava entre 10 e 40 anos. Também não nos surpreende haver apenas 01 

com 100 anos, pois, com essa idade era um pouco provável haver escravo ou ex-escravo 

vivo, haja vista que, do total geral dos cativos, apenas 02 deles chegaram à faixa dos 80 

a 90 anos. Das africanas livres, havia 16 solteiras e 02 viúvas, uma de idade entre 40 e 

50 anos e a outra com idade de 70 e 80 anos. Entre as solteiras, a idade variava de 10 a 

50 anos, sendo 03 delas crianças, entre 05 a 10 anos. 
79

 

Da população geral de mulatos cativos, que somava 127 indivíduos, 

considerados pelo Governador ou pároco, considerar como sendo os misto de branco 

com negro, ou mais acertadamente nesse caso os crioulos cativos, 16 eram homens e 

mulheres casados e estavam na faixa de 10 a 70 anos. Os homens solteiros somavam 60, 

                                                
79 Idem. 
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com idades de 0 a 60 anos. E o maior número deles tinha entre 0 e 20 anos: 10 deles 

com idade entre 0 e 05 anos, 17 com idades entre 05 e 10 anos e 20 entre 10 e 20 anos, 

sendo os demais de 20 a 60 anos de idade. Mais uma vez percebemos a juventude 

escravizada dos agora afro-descendentes, garantindo o trabalho e os lucros por mais 

tempo. As mulheres escravizadas nessa categoria eram 50, sendo 49 solteiras e 01 

viúva, na idade de 40 a 50 anos. As solteiras estavam oscilavam entre 10 e 60 anos, 

sendo que 48 delas tinham de 10 a 40 anos e apenas 01 na faixa de 50 a 60 anos.  

O maior número das mulheres solteiras, na verdade, estava ainda na 

infância, sendo 23 com 0 a 05 anos e 9 com idades entre 5 e 10 anos. Essas crianças 

podiam ser filhos de mulheres casadas ou solteiras, visto que os escravos comumente 

mantinham relações consensuais entre eles, ao menos até seus senhores serem visitados 

pelo pároco local nas desobrigas, quando, então, viam, querendo ou não, regularizada 

esta situação pela igreja, ocasião em que os filhos eram batizados e legitimados. 

Considerando que os pretos correspondiam aos africanos, as mulheres 

com crianças, até 5 ou 10 anos, foram trazidas ainda grávidas ou com ―crias ao pé‖, isto 

é, com filhos muito pequenos ou ―crias de peito‖, bebês ainda sendo amamentados. O 

que era bastante comum, sobretudo diante dos ávidos interesses econômicos da 

colonização, com novos espaços sendo ocupados, sendo as crianças vistas enquanto 

futuros escravos em formação, portanto, logo estariam em fase de produção e com 

poucas despesas até lá. A partir dos 16 anos, já seriam considerados escravos adultos. 

Se fossem comprados nessa idade teriam um valor estipulado como tal. Trazidos ―ao 

pé‖, eram como bônus na compra da mãe. Assim, ainda nos dias de hoje, no meio 

pecuário brasileiro, ao se comprar uma vaca com cria ao pé, esta vem junto sem custo 

adicional. O mesmo comércio vantajoso para comerciantes e senhores de então. 

Em uma lista de embarque exclusiva ―com cargas de escravos‖, ou seja, 

homens, mulheres e crianças africanas escravizadas, entre os anos 1786 a 1789, João 

Feliciano de Araujo Soares, escrivão da Real Fazenda na capitania de Benguela, em 

Angola, informava os embarques efetuados, conforme os despachos dos navios.
80

 

Segundo sua lista, embarcou rumo ao Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pará, em 1786, 

5.485 escravos, crias ao pé, 18, e crias de peito, 138. No ano seguinte, 1787, foram 

trazidos aos mesmos portos, 7.012 escravos, 14 crias ao pé e 189 crias de peito. Em 

                                                
80 RELAÇÃO de embarques de Benguela para a América  - 1786 a 1789 - ms129_16_43 – BND 
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1788, já diminuíra o número de escravos, crias ao pé e de peito: 6.426, entre 05 e 80 

anos, respectivamente.  

No último ano da relação de embarques, 1789, os números foram de 

5.148 escravos, 05 ―crias ao pé‖ e 99 ―de peito‖
81

 Os que constam da relação foram os 

que embarcaram, embora não signifique que todos tenham chegado vivos. Lembramos 

que a partir de 1756, escravos trazidos para Mato Grosso, a fim de engajarem nos 

trabalhos de mineração e fazendas dos senhores de engenhos, começaram a chegar 

vindos também via Pará. O comerciante negreiro, entre os 26 listados, que mais 

movimentou o comércio de escravos de Angola para o Brasil nesses anos, foi José 

Gabriel da Crus, trazendo na Corveta Sto. Antonio Perola do Sul, 2.560 escravos, 08 

―crias ao pé‖ e  30 ―de peito‖. Em 1789, ele não embarcou escravos, por Benguela, para 

o Brasil.
82

  

Apenas a partir de setembro de1871, com a aprovação da Lei 2.040, do 

Ventre Livre, parte de um conjunto de leis abolicionistas que culminou com a abolição 

geral e definitiva dos escravos, em 1888, seria observada a situação das crianças, 

embora não sem alguns aspectos cerceadores ao conceito de liberdade e mesmo 

contraditórios. Os ventres escravizados, segundo a Lei, das mulheres escravas que 

pariam na colônia, as crianças seriam automaticamente livres.
83

  

No parágrafo 1º do artigo 1º, entretanto, já aparecem as ―condições‖ para 

o avanço na causa escravista, que veremos ainda no artigo 2º: No artigo 1º, parágrafo 1º 

diz que os filhos nascidos livres deveriam ficar sob os ―cuidados‖ dos senhores de suas 

mães até a idade de 8 anos completos, sendo que a partir dessa idade o senhor teria 

como opção o recebimento de 600$ de indenização do governo e entregá-los para que o 

governo os encaminhasse a associações autorizadas a recebê-los. Poderiam, contudo, 

abrir mão do pecúlio e optar por utilizar os serviços dessas crianças até que atingissem a 

idade de 21 anos, como compensação pela liberdade imposta pela Lei. 

Como podemos imaginar, essas crianças ficavam, na grande maioria dos 

casos, até os 21 anos trabalhando como se fossem escravos, até obter a liberdade de 

fato, o que compensava mais para o senhor que usufruía de seu trabalho por um tempo 

maior. Ao se verem livres, pouca coisa mudava, visto que enfrentavam o drama de 

partir para um destino incerto por ser ainda muito jovens ou ficar com a mãe ou pais 

                                                
81 Idem. 
82 Idem. 
83 Presidência da República – Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos.  Lei nr. 2.040, de 28 de 

setembro de 1871. Disponível em : www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM2040-1871.htm 
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enquanto estes permanecessem escravos. Feliz daquele que pudessem ir para casa de 

algum conhecido ou parente liberto, uma vez que a garantia de abrigo era dada apenas 

aos menores, de 8 anos. Mesmo assim, a tal associação poderia dispor gratuitamente dos 

serviços da criança até seus 21 anos, com a obrigação, conforme a lei, de: ―A procurar-

lhes, findo o tempo de serviço, ―apropriada‖ [aspas minhas] colocação‖.
84

  

Cativo aqui ou cativo lá, igualmente na fase mais jovem de sua vida. 

Consequentemente, o ventre seria livre, mas os filhos seriam escravos até os 21 anos. 

Neste ínterim, muitas mães não veriam o filho liberto, ainda que uma lei dissesse que 

desde seu próprio ventre, era-lhe garantido o sonho da liberdade. A escrava que fosse 

negociada com outro proprietário levaria consigo seu filho, ficando para o novo senhor, 

o cumprimento das disposições legais.  

Os mulatos livres e solteiros eram em número de 218, concentrando o 

maior número deles nas idades de 0 a 30 anos, sendo que, 60 deles, estavam na faixa de 

10 a 20 anos. Os casados somavam 108 e os viúvos apenas 5. As mulheres totalizavam 

161, entre as solteiras com idades variando de 0 a 50 anos. Entre essas, 54 estavam com 

idade que variava de 10 a 20 anos, sendo 81 crianças de 0 a 10 anos, filhos e filhas de 

pais alforriados ou aquartados. Eram 12 as viúvas, entre de 20 e 70 anos. Duas delas 

eram bem jovens, com idades de 20 a 30 anos.  

Havia também a população indígena administrada ou a população de 

índios ―domésticos‖
.
 Em Chapada eram 147 indígenas, sendo 58 homens e 89 mulheres. 

Destes, apenas 2 mulheres eram casadas, sob as regras da igreja católica. No mapa 

temos ainda os nascimentos, casamentos e mortes dessa população. No ano de 1800, 

nasceram 8 crianças índias, 3 meninos e 5 meninas. Algumas delas filhas ilegítimas, 

sendo que apenas 2 índias casadas, em 1800, e 8 crianças ainda no ventre. Morreram 

apenas 2 indígenas homens, adultos com idades de 30 a 70 anos. Não são especificadas 

no mapa a que nações pertenciam.
85

    

Os anos de 1815 e 1818, os novos dados revelaram diferentes aspectos da 

capitania e sua população. No ano de 1815, a população permanecia quase que sem 

alterações notáveis. Os índios administrados não aparecem, contudo. Eram, entre 

brancos, pardos ou mulatos e os pretos livres e cativos, 27.947 habitantes, revelando 

inexpressivo aumento, o que mostra uma população com baixo índice de nascimentos 

ou novas entradas de aventureiros ou investidores, bem como a migração para outras 

                                                
84 Idem,  Art.2º. parágrafo 3º. 
85 Idem. 
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regiões. Em Chapada dos Guimarães, o lugar de Valentim e de sua família, três anos 

antes, ali construída e estabelecida por todo o tempo, mesmo após sua morte, a 

população era eminentemente jovem e, evidentemente, para o período, concentrada na 

escravidão: 366 escravos de 0 a 15 anos. Na faixa etária em que se encontrava o maior 

número de escravos entre 15 a 45 anos, revela a escolha dos senhores pela  

produtividade de suas terras, isto é, maior capacidade de trabalho e maior tempo de 

exploração. Do total de 1.179 escravos negros com idades, contra 321 brancos na 

mesma faixa. Os mais velhos, entre 45 anos ou mais, somava 602 pessoas escravizadas, 

entre homens e mulheres. A população branca totalizava 812, contra 2.147 escravos, 

igualmente entre homens e mulheres. No total geral, girava em torno de 3.743 

habitantes.  

Em 1818, Chapada dos Guimarães era uma região que permanecia 

privilegiada nas atividades desenvolvidas nos distritos e arraiais da capitania, 

possuindo, em atividade, 36 engenhos de farinha, açúcar e aguardente; 7 lavras de ouro; 

8 fazendas ―grandes‖ de gado, sendo que seus proprietários geralmente eram os mesmos 

senhores de engenho na diversificação de sua produção. As vendas, de secos e 

molhados somavam 5, sendo os ofícios de alfaiates (05), sapateiros (06), ourives, além 

de pedreiros, ferreiros, latoeiros, funileiros e os caldeireiros.  

A baixada cuiabana, que compreendia as freguesias de Diamantino, São 

Pedro D‖El Rei (Poconé), Cocaes (Livramento), Rio Cuiabá Acima (Rosário Oeste), 

Rio Cuiabá Abaixo (Sto. Antônio de Leverger). Cuiabá, nesta altura, já havia percebido 

o bom negócio que os engenhos representavam e concorriam com os de Chapada dos 

Guimarães, ainda de forma incipiente. Cuiabá possuía apenas 1 engenho e uma 

população de 5.457 habitantes, mas, por ser a capital do distrito, concentrava maior 

número de lojas de fazendas secas, vendas e ofícios. Em São Pedro D’El Rei contava 

com 18 engenhos e 2.762 habitantes, mostrando-se vigorosa na pecuária, com 31 

grandes fazendas de gado, apesar de estar no centro do Pantanal, área não tão propícia 

por causa dos alagamentos. Cocaes mantinha 21 engenhos, totalizando sua população 

em 3.378 habitantes. Diamantino e Rio Cuiabá Acima, 27 e 13 engenhos e 2.079 e 

3.378 habitantes, respectivamente.  A economia de toda a capitania era voltada para os 

engenhos, lavras e fazendas de gado, o que significa que a maioria das terras e fortunas 
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estava concentrada em pouquíssimas mãos. Eram 90 grandes fazendas, 74 lavras e 153 

engenhos.
86

 

Pelas observações do engenheiro Luis D‖Alincourt para o ano de 1828, 

podemos empreender o exercício de avaliação da estatística populacional desse imenso 

espaço ao longo de 28 anos, confiando apenas nos dados por ele informados: Ano de 

1828: habitantes brancos e livres homens, mulheres e crianças o total era de 21.319, 

sendo os escravos – homens, mulheres e crianças, pretos e mulatos: 12.715. Total geral 

da população: 34.034. A população branca no período se concentrava numa classe de 

jovens, isto é, produtiva para a época, entre 20 e 30 a 40 anos de idade. Eram 933 

homens, filhos daqueles que desbravaram um sertão e sobreviveram a situações de que 

parte destes, os que estavam na faixa de até 30 anos, nem de longe poderia imaginar, 

como temos exposto. As mulheres brancas eram 224.
87

 Em 28 anos foram detectados 

7.690 habitantes a mais.  

Um crescimento populacional que pode estar, mais uma vez, no aumento 

de escravos e/ou resultante dos casamentos que, não raro, originavam muitos filhos. 

Mantendo apenas os grandes engenhos que conseguiam dar continuidade na sua 

produção e manter aqui as famílias conhecidas por tradicionais, porém, dos filhos, 

alguns saíam para estudar no Rio de Janeiro ou na Europa. Outros se casaram, formaram 

suas famílias, dando continuidade na carreira militar e política dos pais, ou construindo 

as próprias.  

 

 

 

Valentim, um Senhor de Serra Acima e seus pares 

 

A maioria dos senhores de engenho de Chapada dos Guimarães ou seus 

filhos e herdeiros pertenciam à elite que tinha na posse de terras e escravos a base moral 

suficiente, segundo o padrão de escolha de representantes para administração do poder 

público. Ocupavam igualmente os cargos militares de alferes (militar cavaleiro), 

sargento-mor ou capitão. Tais distinções conferiam-lhes o poder e o conceito social que 

almejavam para preservar suas conquistas nas minas. Domingos José de Azevedo, por 

exemplo, senhor do engenho do Quilombo, era soldado da companhia de cavalaria em 

1798, assim como José do Couto da Encarnação, agricultor, com engenho de farinha de 

                                                
86

 Descrição Estatística da Capitania de Mato Grosso, seus Distritos, Freguesias, Igrejas,                        

estabelecimentos, profissionais, lavras, engenhos e população- In:  RIHGB.1818 Vol.: XX – 1857, p.305. 
87 D’ALINCOURT, Luis. Resultados dos trabalhos...op.cit.,   p.54. 
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milho e 15 escravos, como veremos em tabela adiante. Ambos aparecem na lista dos 

praças elaborada pelo mestre de campo José Paes Falcão, igualmente senhor de 

engenho, separando seus cargos e atividades particulares: os soldados da coroa que 

também podiam ser mineradores, agricultores e mercadores.
88

  

Em virtude de Mato Grosso se constituir em uma região de fronteira lusa 

com os domínios castelhanos, esses cargos concentravam ainda mais os interesses 

desses senhores, preocupados com a segurança de suas terras e negócios, pois, além do 

status tinham os soldos anuais que tais títulos lhes garantia. Os valores praticados na 

capitania de Mato Grosso para pagamento de soldos de um capitão da Companhia de 

Dragões, em 1798, era de 960$000 por ano. Para o cargo de tenente ou de alferes, 

receber-se-ia anualmente 600$000 e 480$000, respectivamente. Um furriel perfazia 

240$000, sendo que para os oficiais da Companhia de Pedestres os soldos eram 

menores, sendo para capitão, 480$000, e para alferes, 240$000, sendo que um sargento 

recebia 128$763.
89

  

                 Os mais bem sucedidos senhores de engenho não viviam nos sertões mato-

grossenses isolados do mundo urbano ou da Corte. A maioria, ainda que administrasse 

pessoalmente sua propriedade rural, mantinha outra morada na capital. Iam ao Rio de 

Janeiro a negócios e alguns chegavam a enviar para lá seus filhos para estudar, para 

fazerem-se ―doutores‖. Em suas casas, abasteciam-se dos objetos importados trazidos 

do Rio de Janeiro, tentando manter costumes europeus, como se pode perceber em 

alguns inventários onde estão arrolados de estribos a talheres de prata e faiança inglesa.  

     George Von Langsdorff, quando de sua estada em Chapada, no ano de 

1826, ao ser recebido por Domingos José de Azevedo, imigrante português de Aveiro, 

um dos homens mais ricos da região, visto que dono do engenho do Quilombo, ouviu de 

seu anfitrião pedidos de desculpa por não recebê-lo com tudo que possuía de bom, pois 

grande parte de sua prataria e faiança estava em sua casa de Cuiabá, onde residia ―às 

vezes‖.
90

 Ainda que Hercules Florence o classificasse como alguém com quem não 

merecia se ocupar, considerou que sua residência rural, no engenho, em nada lembrava 

um homem de posses. 

                                                
88 APMT – Lata 1798-B. Anexos. 
89 AHU – Cx. 35. Doc. 1817 de 1799. – digital – 117-007-031- 487 e ss.  
90 LANGSDORFF. Georg Heinrich von. Os diários de Langsdorff, -  Mato Grosso e Amazônia, 21 de 

novembro de 1826 a 20 de maio de 1828, SILVA. Danuzio Gil Bernardino da( org.),  Editores: Boris 

Komissarov e outros. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff; Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 1997, vol.III, p.111.  COSTA, Maria de Fátima et DIENER, Pablo. Viajando nos bastidores: 

Documentos de viagem da expedição Langsdorff. Cuiabá: EDUFMT, 1995. 
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Mas, para esses senhores, tanto quanto ainda hoje, a residência principal 

era onde mais costumavam investir, ou seja, em Cuiabá, ainda que passassem longos 

períodos na casa da fazenda. Rude e inculto, Domingos José fez questão de mostrar seu 

poder econômico evidenciando a ausência, na fazenda, de suas faianças e pratarias. Não 

escondeu, tampouco, o comportamento pessoal truculento para com seus subordinados, 

inclusive com a esposa, quando esta lhe acompanhara ao engenho. Levando os 

visitantes para conhecer a casa, mostrou-lhes, escandalizando a todos, um cômodo, sob 

o quarto, em que trancava a esposa quando tinha necessidade de se ausentar, explicando 

que: ―Ela descia por uma escadinha que eu recolhia e recebia alimentos pela janela do 

engenho‖.
91  O relato de Florence sobre Domingos José de Azevedo, um homem de uns 

60 anos na época, nos permite visualizar como seria seu aspecto físico. Florence assim o 

apresentou: 

 

 

(...) de estatura média, cabelos grisalhos, sobrancelhas negras, 

cerradas e unidas, cujos pelos compridos lhe caem sobre os olhos e 

terminam nas fontes em ponta, como se fossem bigodes, o que lhe dá 

um olhar selvagem. A barba, entre branca e preta, é tão fornida como 

os supercílios.
92

 

 

  O engenho de Azevedo foi palco de escavações arqueológicos recentes, 

quando da instalação de uma usina hidrelétrica na região do rio Manso, próxima ao rio 

Quilombo, que nesse deságua. Materiais encontrados em trincheiras abertas para o 

levantamento arqueológico revelaram uma área que ainda estaria em atividade no final 

do século XIX, confirmando nossos estudos da década de 1999, através de vasto 

material da cultura material africana bantu e sudanesa dos escravos das fazendas e 

engenhos na região, datado de 1857.
93

 Essa fazenda seria, nesta altura, pertencente a 

outro proprietário.  

 

                                                
91FLORENCE, Hercule. Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. São Paulo: 

Melhoramentos, 1948. p. 203-4. 
92 Idem, p. 203. 
93 SYMANSK, op. cit., p. 20. 



163 

 

 

Escravas  lavando  roupa no Rio Quilombo, Chapada dois Guimarães, 1827.  
Fonte: KOMISSAROV. Boris, Expedição Langsdorff – Acervo e fontes Históricas, São Paulo:     

Editora da Universidade Paulista; Brasília, DF: Edições Langsdorff, 1994, p. 115:  
 

 

Domingos de Azevedo, por sua vez, havia adquirido a sesmaria do patrício 

Francisco Corrêa da Costa, mas não deixou testamento onde pudéssemos verificar o 

destino de seus bens.
94

 No ano de 1807, Domingos enviou solicitação de confirmação 

de sesmaria à Câmara para, afinal, documentar as terras onde já produzia. Na altura já 

viúvo, solicitava que lhe fosse passado o título de sesmaria,  

 

                                                
94 FUNDO: ACBM-IPDAC – Pasta 70 nr. 1762 – IHGMT. 
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(...) para ½ legoa em quadra na margem do ribeirão da Lage, correndo 

pelo dito ribeirão acima outra ½ legoa de fundo correndo da dita barra 

do mencionado ribeirão da lage acompanhando o Rio Quilombo 

abaixo rumo direito até onde completar a mesma legoa (...)
95

 

 

Na carta, informava ter comprado de Francisco Corrêa e que ignorava se as 

terras tinham o devido título. Dois anos após esse pedido, ainda não havia alcançado seu 

intento. Em 1809 reiterou a solicitação, preocupado com as confrontações de suas terras 

com as dos vizinhos, Antonio Leite do Amaral e Manoel Joaquim de Oliveira. A 

Câmara entendeu, então, que não se poderia ―embaraçar a concessão da sesmaria que 

lhe é tão necessária‖
96

 concedendo-lhe o título definitivo no ano de 1810.   

Várias foram as práticas comuns entre os senhores de engenho de Mato 

Grosso e os do Recôncavo baiano, analisados por Scwartz
97

, que vão além de seus 

títulos militares e status social: a invocação aos seus santos protetores na nominação das 

propriedades, como Santo Antônio da Barroca, São Romão, São Francisco. Além da 

toponímia, coincidência haviam no estilo da construção da casa-grande, com oratório 

particular, e também da senzala; além do fato de o clero ser dependente dos 

emolumentos cobrados, ao senhor, pela administração dos sacramentos, caso não fosse 

ele mesmo um proprietário de engenho e escravos.  Era o caso, por exemplo, do 

reverendo Manoel de Albuquerque, que possuía 80 escravos em dois monjolos de 

farinha.  

                    Em dados de 1798, era considerável a produção agrícola no Distrito de 

Cuiabá, principalmente dos engenhos de aguardente de Serra Acima, num percentual de 

61.11% do total de engenhos, 80,36% da produção de aguardente, 86,80% das 

estruturas para a produção de farinha. Chapada, nessa medida, liderava a economia 

agrícola da capitania, além da produção de arroz e feijão para a subsistência das 

fazendas.  

                    Era acentuada a presença da população escrava em relação às outras regiões 

mato-grossenses, ainda as que desenvolvessem as mesmas atividades econômicas, mas 

sem o savoir-faire dos pioneiros da região, e nem tampouco em terras tão propícias. 

Stuart Schwartz, fazendo um balanço dos planteis de escravos nos engenhos baianos, 

especificamente do Recôncavo, aponta para um número que não destoa tanto dos 

                                                
95 Idem. 
96 APMT Coleção Sesmarias – Série Requerimentos -  BR APMT.SES. RQ. 0462 cx. 007.  
97

 SCWARTZ, Stuart, Segredos internos, op. cit., p. 232 e ss. 
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planteis chapadenses, uma vez que os baianos, cujos números eram muito próximos aos 

de Chapada, exceto para grandes propriedades, o que não era a regra geral. A partir de 

10 escravos por propriedade, Schwartz considerou como sendo um plantel grande.
98

 

Isso nos revela Chapada como uma freguesia, embora sertaneja, periférica, de economia 

eminentemente de subsistência, bastante produtiva.
99

   

                        A produção de aguardente e açúcar já se fazia localmente desde os 

primeiros anos das descobertas das minas do Cuiabá. Medida em canadas, o produto 

representava, por cada uma delas, 2.662 litros que, em medidas atuais, representariam 

uma produção de 399,300 litros para Vila Maria (Cáceres), S. Pedro d‖El Rei (Poconé) 

465.850; Cocais (Livramento) e Rio Acima (Rosário Oeste) 638.880; Rio Abaixo 

(Santo Antônio de Leverger) 479.160 litros e Serra Acima (Chapada) com 10.727,860 

litros, em 1796. A medida de alqueires correspondia a 36,27 litros. No citado ano 

representou 577.418,40 litros. Rio Acima (Rosário Oeste) foi o que mais produziu, 

39.897 litros
100

, seguido abaixo de Chapada.   

Os valores em percentuais ratificam a supremacia da produtividade 

agropecuária em Chapada dos Guimarães nos últimos anos do século XVIII: o 

percentual de 70.82% da população escrava para a região revela que, pelas colocações 

de Mesquita a respeito da economia chapadense nas décadas de 1820-30 e depois em 

1850-65, a região de Serra Acima se manteve altamente produtiva desde a segunda 

metade do século XVIII, com alguns poucos espaços de estabilidade, pelo menos até 

1865. Com o declínio da extração do ouro, foi na agricultura que os fazendeiros se 

renovaram e se fortaleceram. Criou-se uma nova atividade concomitante à mineração, 

com a produção de milho, aguardente e açúcar, para além das necessidades de 

subsistência. E Chapada se manteve como espaço privilegiado da produtividade de toda 

a província em 1798, como veremos a seguir. 

Um mesmo documento separa os proprietários de engenho do distrito de 

Cuiabá como de posses novas e antigas, ou seja, os engenhos em uso e os abandonados. 

Tais dados nos permite perceber o tempo de existência dos engenhos, mais ou menos no 

período em que se estabeleceram nas devidas freguesias do Distrito. Quando se coloca 

que os antigos proprietários eram os ―de posse antiga da criação‖, acreditamos se estar 

falando da criação da capitania. Manoel Paes Falcão era o antigo proprietário de 

                                                
98 Schwartz, op. Cit. p. 
99 APMT - Engenhos de Fazer cachaças e Farinhas e Monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai 

até a Faz. São Lourenço. Lata 1798-B. 
100

  Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, Vol. 44, p. 344. 
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engenho em Cocaes, ou seja ―é de posse antiga da criação‖ [da capitania]; Custodio 

Barroso e Manoel Peixoto de Azevedo de Rio Abaixo, entre outros.
101

 Mas os senhores 

de Serra Acima, i.é., Chapada dos Guimarães, eram os mais antigos e muito 

provavelmente foram se estabelecendo na região a partir da criação da capitania ou, no 

caso, da freguesia de Chapada dos Guimarães, concomitantes. Vejamos os quadros (1) e 

(2) que foi privilegiado para melhor observação das freguesias em relação aos 

proprietários de engenho do Distrito de Cuiabá, separando, em especial, os de Chapada 

dos Guimarães: 

 

  

                                                
101 Engenhos de Fazer cachaças e Farinhas e Monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai até a Faz. 

de São Lourenço. Lata 1798-B, APMT. Op.cit. 
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Quadro 01 

Senhores de engenhos e escravos das Freguesias da baixada 

cuiabana - 1798 (1) 

  

   

Localidade Proprietários Engenho 

Monj. 

de 

Farinha Escravos 

S.Pedro d"El Rei (Poconé) 

 

Antonio Gonçalves de 

Paula 1  22 

  

 

Joaquim dos Santos 

Ferreira 1 2 20 

       

Vila Maria(Cáceres) 

 

Alf. Leonardo Soares 

Souza 2  59 

       

Cocais(Livramento) 

 

Cap. Manoel Frc. Rondon 1  25 

  

 

Cap. João José Guimarães 1  25 

  

 

M.de Campo José. Paes 

Falcão 1  16 

       

Rio Acima (Rosário Oeste) 

 

Bernardo Dias Crasto 1  18 

  

 

José Dias Paes 1  23 

  

 

Alf.Floriano De Souza 

Neves 2  42 

  

 

Manoel De Melo Almada 1  12 

          

 

Rio Abaixo(Sto.Ant. do 

Leverger) Cap. Custódio Barroso 1  40 

  

 

Manoel Peixoto de 

Azevedo 1  30 

 

Totais Parciais   14 2 332 

     
Fonte: Quadro elaborado com base nas informações do doc. Engenhos de fazer cachaças e farinhas e 

monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai até a Foz do rio São Lourenço. APMT, Lata 1798-B. 
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Ao analisarmos o número de habitantes no ano de 1776, quando Chapada 

possuía 565 moradores, inclusos os escravos, conforme o governador Luiz de 

Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres
102

 entendemos que a partir desse período se 

intensificou sua povoação com maior aquisição de sesmarias para a agricultura e 

pecuária, além da mineração. Toda a região de Serra Acima reunia, e reúne ainda hoje, 

com poucas variações, dois importantes, senão cruciais, fatores para o sucesso 

especialmente da agricultura, que são as condições climáticas bem definidas, de chuvas 

abundantes no período certo, e a qualidade extremamente fértil de suas terras. O 

aumento gradual da demanda por alimentos e aguardente no projeto de ocupação e 

consolidação do território português, a construção dos fortes e, consequentemente, a 

chegada de oficiais e soldados e de uma gama de pessoas profissionais, ou não, 

querendo fazer parte dessa nova fronteira, contribuiu para o sucesso dos pioneiros da 

região. A agricultura mais intensa, para além da produção de subsistência, revelou-se 

como solução promissora para o problema do declínio da mineração.  

Procurar ainda e sempre por novos veios auríferos e ao mesmo tempo 

investir numa agricultura de maior porte, que pudesse somar aos ganhos e ampliar o 

poder econômico e social, teria sido a solução encontrada por estes senhores contando 

com cada vez maior números de escravos para tanto, como podemos ver no quadro 02, a 

seguir. O dividendo dessa agricultura trouxe-lhes mais escravos, mais terras e a 

possibilidade de aumentar ainda mais seu poder nos investimento com o acréscimo da 

pecuária, notadamente nas partes baixas, de terras mais propícias à pastagem, no 

caminho para Mato Grosso, a exemplo da região de São Pedro d‖El Rei, hoje Poconé, 

ou Cocaes, hoje Livramento, como mostram os pedidos de sesmarias com esse intuito 

específico.
103

 

Observamos no quadro que Valentim consta como 70 escravos. No 

entanto, o número desses trabalhadores por senhor pode não ser, pelo documento com o 

qual geramos o quadro anterior, o número real, como no caso de Valentim que, na 

verdade, possuía 100 escravos distribuídos entre lavoura e mineração. Mas foi o que 

cada um informou, pois os dados que apresentaram foram referentes apenas às suas 

lavouras de cana para a produção de aguardente, milho, e também para fabricação de 

                                                
102OFÍCIO do Governador Geral e Capitão da Capitania Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres 

[ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Mello e Castro com que envia mapa da 

Povoação da Capitania. AHU, Cx.19.Doc. 1169, 1777. 
103 FUNDO: ACBM/IPDAC, Pasta 70, nr.. 1771 Vila Bela, 1773 a 1803  – IHGMT, citado. 
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farinha. Um documento complementar, com base nos recibos da Fazenda Real, revelam 

suas atividades mineradoras:  

  



170 

 

QUADRO 02 

Senhores de engenhos e escravos de  

 Chapada dos Guimarães – 1798(2) 

    

Proprietários Engenhos 

Monj. de       

farinha Escravos 

 

1 - Sto.Mor Antonio da Silva 

Albuquerque 1  40 

 

2 - Cap. Luiz Monteiro Salgado 1  60 

 

3 - Apolinário de Oliveira Gago 1  25 

 

4-Valentim Martins da Crus 1  70 

 

5 - Manoel Domingos Dias Abreu 1  32 

 

6 - Tenente José Gomes de Barros 1  44 

 

7 - Tenente Paulo da Silva Coelho 1  45 

 

8 - José da Silva Coelho 1  22 

 

9 - José Manoel Ferreira da Rocha 1  23 

 

10 - Maria Roiz 1  20 

 

11-Domingos José de Azevedo 1  30 

 

12 - José Alves dos Santos 1  37 

 

13 - Cap. Francisco Corrêa da Costa 1  34 

 

14 - José Pedro Gomes 2  98 

 

15 - Cap. Antonio Gomes da Costa 1  29 

 

16 - Revdo. Manoel de Albuquerque 3 2 80 

 

17 - José do Couto da Encarnação  2 15 

 

18 - Francisco Souza Alecrim  2 11 

 

19 - Domingos da Costa Monteiro 1  13 

Total parcial -  Serra Acima 20 6 728 

Total Geral das Freguesias 34 8 1.060 
 Fonte: Quadro elaborado com base nas informações do doc. Engenhos de fazer cachaças e farinhas e 

monjolos existentes desde Vila Maria do Paraguai até a Foz do rio São Lourenço. APMT, Lata 1798-B. 
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Dentre os chapadenses, os mais antigos eram: Valentim Martins da Crus, 

José Pedro Gomes, Paulo da Silva Coelho, Domingos José de Azevedo, Maria 

Rodrigues(Roiz), Apolinário de Oliveira Gago, o Tenente Paulo da Silva Coelho, 

Manoel Domingos Dias Abreu, Tenente José Gomes de Barros, José da Silva Coelho e 

José Alves dos Santos, todos contemporâneos a um mesmo projeto. Os demais, que 

podemos conhecer no quadro a seguir, investiram na formação de fazendas de engenhos 

mais tarde contribuindo para um período em que Chapada se consolidou como ―celeiro 

da província‖. Manoel das Neves não constou mais como senhor de engenho, mas seu 

estabelecimento continuou instalado como ―posse das antigas‖, contudo, em desuso nas 

mãos dos herdeiros. Provavelmente tenha sido mais tarde vendido.  

Outros dois senhores de engenho que se tornariam importantes 

produtores mais tarde, ou seja, de posses novas, foram os portugueses Francisco Corrêa 

da Costa e Luiz Monteiro Salgado. Falecido em 1808, como rico senhor de engenho, 

proprietário de considerável plantel de escravos, a incursão de Monteiro Salgado e de 

outros novos investidores na produção agrícola e pecuária em Chapada deve ter 

ocorrido logo nos primeiros anos após a criação da freguesia, ou lugar de Guimarães, 

em Serra Acima, no ano de 1751. Na segunda metade do século XVIII o ouro extraído 

dos rios de Cuiabá já não correspondia aos anseios dos mineradores.        

    Distante 10 léguas de Cuiabá, separada desta por uma cordilheira de 

mais ou menos 700 metros acima do nível do mar, de clima sempre fresco e constante, 

envolta em neblinas frias e densas, o então Lugar de Guimarães em nada lembrava a 

imagem do sertão quente, sufocante e insalubre, na maior parte do tempo, presente nas 

descrições da fronteira oeste por viajantes e cronistas. Em paragens tão agradáveis, de 

solo rico, portugueses, paulistas e mineiros fixaram seus engenhos, lavouras e lavras de 

mineração onde se tornariam, ao longo do século XVIII e até a segunda metade do XIX, 

os donos da terra e dos maiores planteis de escravos, com os melhores engenhos da 

província. O Lugar de Guimarães seria o que José de Mesquita chamou de ―empório 

agrícola no norte‖.
104

 

Os rios que serpenteiam o interior do atual município de Chapada, 

como o Quilombo e o da Casca, tributários do Rio Manso, serviram a esses senhores 

como fonte de riqueza e sinônimo de referência de localização para seus engenhos 

                                                
104 MESQUITA, José de. Grandeza e Decadência de Serra- Acima. In: Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso, nr. XXV a XXVIII, 1931 e 1932,  p. 40. 
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assim, muitos destes eram conhecidos pelo nome dos rios, mas pertenciam a senhores 

diferentes. Às margens dos cursos hídricos, muitos portugueses transformaram suas 

vidas, de pouco ou nenhum recurso em Portugal, para uma vida que lhes proporcionou 

bens suficientes para deixar para as famílias que formaram, como terras produtivas, 

casas na capital, escravos, pratarias e porcelanas importadas.  

Como uma norma comum entre os cristãos, tanto no reino quanto nas 

colônias, os testamentos, elaborados por cada um dos indivíduos que analisamos, 

apontam para a vida que construíram  na colônia. Cada documento possui um corpo 

similar a todos eles, o que revela uma norma comum, já pré-definida pelas autoridades 

cartorárias e eclesiásticas.  De saída, se revelam católicos e tementes a Deus, invocando 

a “Santíssima Trindade, pai, filho, espírito santo, três pessoas em um só Deus‖.  A 

presença da igreja nesse ato é evidente e impositiva, como se pode observar em vários 

momentos, como as missas encomendadas pelo testador, muitas vezes exageradas, e 

pelos donativos deixados para capelas, misericórdias, irmandades e párocos. 

A partir das formalidades primeiras, o pesquisador vai acompanhando 

no desenrolar do documento, o que podemos chamar de capital cultural, social e 

econômico do testador. Sua identificação pessoal, como nome completo, naturalidade, 

filiação e estado civil. Eis, então, nossos personagens já bem apresentados para que se 

possa analisar quem eram, de onde vieram, o que faziam e qual seu grau de sucesso ou 

envolvimento na colônia, no caso, nas minas de Mato Grosso, muitos deles foram 

senhores de terras e engenhos, outros comerciantes, padres ou militares.  

A partir da identificação, as declarações vêm pontuadas por etapas: o 

encaminhamento da alma a Deus, explicitando seus temores e os pedidos de perdão 

pelos pecados que pudessem ter cometido. Se casados, informam o nome da esposa, dos 

filhos se os tiveram, com seus nomes, muitas vezes acompanhados das idade, e sexo, 

machos e fêmeas, e se são casados e com quem. Quando se trata de filhas, o nome do 

marido vem acompanhado de sua profissão, na maioria dos casos genros ocupando 

cargos militares, e nesse momento os institui como seus herdeiros universais. 

Destacavam um ou dois filhos homens como responsáveis pela administração de seus 

bens. São apontados em seguida, dotes em ouro, terra, escravos e mantimentos da 

fazenda, revelando valores a que já tiveram acesso e que seriam descontados na partilha. 

Muitas vezes, a retirada dos mantimentos tinha um prazo estipulado. 

Quando havia tido algum filho fora do casamento, ou de casamento 

anterior, também estes eram citados e legitimados. Alguns já traziam consigo o nome de 
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batismo com o sobrenome do testador, podendo se tratar de filhos bastardos e não 

incorporados no núcleo familiar, só reconhecidos oficialmente no ato do testamento, ou 

ainda serem filhos tidos com escravas. Em seguida iniciam-se os desejos ou ordens para 

os preparativos na hora do enterro, quando acontecesse. Geralmente, faziam o 

testamento quando se achavam enfermos ou debilitados, ainda que deixassem bem claro 

estar em perfeito juízo. Uma garantia de que tudo o que compunha o documento era, de 

fato, o que ele desejava que fosse cumprido em sã consciência, em perfeito juízo no 

momento da elaboração do testamento, impedia qualquer alteração de sua vontade por 

interesses outros ao estipulado por ele.  

Ter o corpo amortalhado com o hábito de algum santo de devoção era a 

terceira parte do testamento, a que tratava dos rituais funerais de acordo com sua 

vontade. Pertencendo a alguma irmandade, era comum o desejo de ser enterrado na 

cova própria da confraria e ter o corpo acompanhado pelos irmãos. Os santos mais 

invocados para serem amortalhados com seus mantos eram os de Nossa Senhora do 

Carmo, da Boa Morte e São Francisco.  Logo, segue-se a distribuição de esmolas e 

pedidos de missa, que deveriam ser rezadas de corpo presente e depois ao longo do 

tempo, conforme o número que solicitara e pagara por elas, seguiam esmolas aos padres 

e capelas. Caso desejasse alguma pompa no funeral, como dar velas aos que iriam 

seguir seu cortejo, estipulava e liberava certa quantia de dinheiro especialmente para 

esse ato, dependendo de seu poder econômico e da necessidade de ter a alma bem 

recomendada pela igreja. Finalmente, as declarações de praxe que esclarecem sua 

situação econômica no momento do testamento. 

 Sobre as dívidas contraídas e que tinha por receber, referentes ao tipo 

de negócio, também era preciso deixar tudo muito bem esclarecido para que não ficasse, 

aos herdeiros, seus encargos, sem a necessária quitação e corretamente, o que seria 

justo, ou valores a receber sem que tivesse conhecimento. Deixava ao testamenteiro ou 

administrador de seus negócios, após sua morte, a responsabilidade de colocar essas 

questões em ordem. Foi o caso de José Gomes e Silva que reclamou, no testamento, dos 

negócios feitos em parceria com um comerciante do Pará. Tendo arranjado pessoas para 

ir ao Pará trazer as cargas que esse comerciante vendesse em Mato Grosso, atendo a seu 

pedido e acreditando no bom negócio proposto, Gomes trouxe a carga e as vendeu. O 

negócio, aparentemente promissor, contudo, não prosperou entre os parceiros, pois ele 

se sentiu enganado por não receber deste as devidas comissões pelas vendas. Ao final, 

deixava todo o negócio bem explicado no testamento e ordenava que a dívida que tinha 
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com o comerciante paraense era referente apenas ao principal dos produtos trazidos sob 

sua responsabilidade, mas, que este deveria ser pago após o desconto das comissões a 

que tinha direito.   

Umas poucas palavras sobre o tema, para que se possa vislumbrar um 

pouco da importância, para os mineradores e comerciantes, das novas propostas de 

navegação e comércio, na esperança de facilitar o provimento e os negócios com a 

capitania: O comércio entre as minas de Mato Grosso e Cuiabá e a capitania do Grão-

Pará e Rio Negro sugeriam ao engenheiro das demarcações, Ricardo Franco de Almeida 

Serra
105

, ser feita pelo rio Tapajós e seus afluentes, como o rio Juruena e o Arinos que, 

segundo sua descrição, era de muito mais vantajoso no trânsito de mercadorias do que 

vinha sendo feito pelos rios Madeira e Guaporé. Entretanto, na Descrição Geográfica 

da Capitania de Matto Grosso anno de 1797,
106

 dissertando sobre os rios que faziam a 

comunicação entre esta capitania e a do Pará, não descartou a continuidade da 

navegação pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, servindo para as canoas com 

carregamento mais pesado, com 1.000 ou 2.000 arrobas de cargas, pelo maior volume 

de água que concentrava esses rios, além de permitir a vigília das largas fronteiras com 

os espanhóis.  

Algumas controvérsias se mantiveram, ainda por um bom tempo, sobre 

as descomunais dificuldades e perigos do trajeto, além de estarem as minas do Cuiabá 

em desvantagem em relação às de Mato Grosso, pela maior distância desses rios, 

segundo as ácidas palavras de D. Francisco de Souza Coutinho.
107

 As vantagens, enfim, 

defendidas da navegação entre um e outro território, no trânsito de mercadorias em 

relação ao trajeto costumeiro feito pelos rios, saindo do interior de São Paulo, era a 

possibilidade de, a demais da presença na fronteira no percurso, encontrarem-se novas 

minas auríferas. O governador da capitania de Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza 

Coutinho, em 1769, já sugeria algumas vantagens extras aos descobridores das novas 

minas em partes remotas da capitania, tentando atingir dois importantes e, como vimos, 

antigos objetivos: expandir a ocupação do império português na área e aumentar as 

riquezas. Em um bando de 1769, ele informava que:  

 

                                                
105 IHGB - Tomo 06, Edição de 1840, p.162. 
106 Descrição Geográfica da Capitania de Matto Grosso anno de 1797. In: IHGB, Tomo XX, p. 187. 
107 Informação sobre o modo porque se effectua a navegação do Pará para Mato Grosso e o que se pode 

oferecer para maior vantagem do commércio e do Estado. In: IHGB, Tomo 28, 1ª. Parte, Edição de 1865. 
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(...) desejando manifestar aos mineiros desta capitania o muito que 

desejo promover em benefício público a utilidade dos novos 

descobrimentos sou servido a declarar /enquanto Sua Magestade não 

manda o contrário / que alem das duas Datas de preferência que lhes 

são concedidas, serão gratificados daqui em diante aqueles que 

descobrirem novas minas em distancias remotas com uma ou duas 

Datas à proporção das despesas e trabalho que tiverem (...)
108

 

 

Voltando, então, à última parte do documento testamentário de José 

Gomes e Silva, segue-se a lista de bens adquiridos em objetos, produções agrícolas, 

casas, gados, ferramentas e escravos, se fazendeiro. Como o imigrante Luis Monteiro 

Salgado, natural de Travessa, Arcebispado de Braga,
109

 que, ao falecer em 1808, era 

proprietário do Engenho do Quilombo, mas sua fazenda era dada como sendo às 

margens do Rio da Casca, conforme seu testamento. Teve seis filhos com a brasileira 

Rosa Cardozo de Lima, quatro mulheres e dois homens, já adultos quando do seu 

falecimento. Os dois filhos homens e o único genro ficaram responsáveis pela 

administração de seus bens. Além de terras, o engenho e a produção da lavoura, sendo 

os escravos seus bens mais valiosos. Os 71 escravos deixados de herança somavam o 

valor de 8:359$000 réis. Suas duas casas na capital valiam, juntas, 900$000 réis. A 

soma total de seus bens, fora a terra, era de 9:715$550 réis, ou seja, 86% do total se 

referiam a seu numeroso plantel de escravos, sendo 53 africanos: 4 Mina e os demais 

Bantu, a maioria denominado como  Benguela, ou seja, angolanos embarcados no porto 

de Benguela, além de 18 escravos crioulos. 

Deixou como herança para a família o engenho com ativa produção de 

aguardente, as casas e o plantel de escravos, além de algumas contas a pagar aos 

comerciantes do Rio de Janeiro, provavelmente por compra de escravos, mas também 

pela aquisição dos mantimentos e materiais não disponíveis nos sertões; e a 

comerciantes locais, além de alguns créditos a receber. Solicitava que seus 

testamenteiros observassem o livro de anotações que tinha na fazenda, onde poderiam 

ficar a par de toda movimentação do engenho e seus negócios. O borrador, ou livro de 

apontamentos, era como diário de toda atividade desenvolvida, estampados em despesas 

e receitas.  

                                                
108 Fundo ACBM – IPDAC. Pasta 95 – nr. 1458 – Vila Bela, outubro de 1769 - IHGMT. 
109 APMT – Cartório do 5º Ofício – Inventários e Testamentos. - ano 1808. 
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Nesse documento estava concentrado todo movimento que deveria ser 

consultado pelos administradores, como um guia da realidade dos negócios e atividades 

em andamento, compromissos futuros, credores e devedores.  Os testamenteiros 

deveriam respeitar sua vontade e saldar cada uma das dívidas que, com a herança, a 

família teria condições de equacionar com o que ficou por receber com a produção do 

engenho, com a venda de alguns bens imóveis ou ainda com transações com escravos, 

como é possível observar no inventário. Alguns anos mais tarde, estes últimos teriam 

seus valores aumentados consideravelmente com as leis abolicionistas que viriam 

dificultar sua aquisição. Aos bens, somavam-se peças que mostravam gostos e crenças 

pessoais, como oratórios e imagens sagradas em madeira e prata, sinais de opulência 

que evidenciava o novo status conquistado no distante sertão de Mato Grosso, como 

talheres de prata e porcelanas da Índia.  

Luís Monteiro Salgado era membro da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, como Valentim. No testamento deixou ordem para que seu corpo fosse 

amortalhado com o hábito de Nossa Senhora do Carmo e sepultado numa das covas da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento. Nessa confraria se reunia a nata da sociedade 

local. Não deixou de investir nas missas para sua alma, ainda que em muito pouca 

quantidade, se comparado a outros testamentos.  Segundo sua vontade e ordem, 

deveriam ser rezadas 20 missas assim divididas: 5 para Paixão de Cristo, 3 à Santíssima 

Trindade, 3 à Maria Santíssima e 9 aos ―anjos que estão na presença de Deus‖. As que 

mais lhe interessava eram a Paixão de Cristo, a Santíssima Trindade, a Mãe de Jesus e 

os anjos, ponto. Estava para ele de bom tamanho e que garantiriam uma boa entrada nos 

céus. Reconhecia as dívidas para com a igreja de Chapada dos Guimarães, 

provavelmente em dízimos e taxas de sacramentos realizados. 

Trinta e três anos mais tarde, em 1841, isto é, depois de um longo 

período de manutenção e exploração do engenho, o que demonstra a continuidade, pelos 

filhos e esposa, do status de senhor de engenho por um bom tempo ainda, a família 

vendeu parte da propriedade para sanar uma dívida após o falecimento da matriarca, 

Rosa Cardozo.
110

 Nesse tempo, muitos proprietários enfrentavam dificuldades de 

manutenção de suas terras. Saída a província de um período um tanto recente, ainda se 

pensarmos nas conturbações políticas que desestruturaram muitas famílias da elite 

                                                
110 SYMANKI. Luís Claudio. O Domínio da tática: práticas religiosas de origem africana nos engenhos 

de Chapada dos Guimarães (MT). In: VESTÍGIOS – Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica 

Vol. 1 | N. 2 | Julho – Dezembro 2007. p. 17.  
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agrária, como vimos ao tratarmos da Rusga de 1834, e com o encarecimento gradativo 

dos escravos, além da proibição do tráfico negreiro e da concorrência com os engenhos 

mais modernos que se estabeleceram na baixada cuiabana, fatores que contribuíram 

consideravelmente para o declínio e decadência de alguns engenhos que eram, durante 

todo o século XVIII e primeiros anos do XIX, os mais produtivos e haviam feito a 

riqueza e tornadas poderosas as famílias proprietárias.  

Diferentemente de Portugal, na colônia, onde os mais abastados 

tinham escravos trabalhando para si, tanto na zona rural quanto na urbana e em 

diferentes frentes de trabalho, não havia a necessidade de manter alguma filha em casa, 

solteira, para se ocupar dos cuidados da casa e dos pais, ao envelhecerem. Em nenhum 

testamento analisados houve qualquer condição imposta nesse sentido. Na colônia, a 

exigência se dava no âmbito da escravidão. Alguns testadores garantiam a alforria a 

seus escravos e escravas, porém impunham a condição de que estes ficassem com a 

esposa ou filhos até sua morte, quando, então, usufruiriam da liberdade garantida no 

testamento. A viúva libertaria finalmente, em testamento, a escrava ―liberta‖ que a 

atendia a casa, imediatamente após sua morte, o que podia significar muitos anos ainda 

de escravidão.  

Quando o testamenteiro não era casado na colônia e também não tinha 

filhos a reconhecer e para quem deixar a herança, dispunha de seus bens como bem lhe 

aprouvesse, respeitando a parte que caberia aos parentes que tinham ficado na sua terra 

de origem, no caso de emigrantes. Exemplar foi o caso do sargento-mor e pecuarista 

José Pereira Nunes, natural da Vila de Sines, Arcebispado de Évora. Esclarece em 

primeiro plano após se identificar: ―Declaro que não tenho herdeiro algum ascendente ou 

descendente a quem por direito deva competir a minha herança cujos bens foram todos por mim 

adquiridos‖.
111

   

Como irmão das Irmandades do Santíssimo Sacramento e de Nossa 

Senhora do Rosário, o que surpreende devido ao fato de, normalmente, nas minas, esta 

segunda irmandade ter como membros pessoas pobres, negras, escravos e libertos, 

deixou para estas as casas que tinha na Vila de Cuiabá, contemplando a primeira com 

duas delas, e a segunda com outra. Mas, simpático às Irmandades das Almas e de São 

Benedito, ordenou que, por não ser irmão destas, apenas o que era de estilo: velas para 

os cristãos em geral, não só para os sacerdotes e as Irmandades, mas para todos que 

acompanhassem seu enterro, pagando por elas, e mais 1.000 (mil) missas pelas quais 

                                                
111 APMT Cartório do 5º Ofício, processo 449 – 1802, cx. 08. 
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seu testamenteiro e procurador deveria pagar uma oitava de ouro cada uma. Essa 

quantidade de missas era para as pessoas que ele havia lesado, tamanha era sua 

preocupação em ser perdoado após a morte. Deixou ainda de esmola 600 mil réis para 

os Santos Lugares de Jerusalém, dos quais se aplicariam 200 para a casa de Nazaré, 200 

para a Casa de Belém e 200 para a de Jerusalém. Tais valores deveriam ser entregues 

aos síndicos desses lugares, por seu testamenteiro.  

Para a capela da Irmandade do Bom Despacho, deixou 300$00 réis 

para compra de lâmpadas de prata vindas do Rio de Janeiro e dividiu ainda a herança 

em valores que deveriam ser doados a 5 moças brancas e órfãs, como dotes para se 

casarem, com 200 mil réis para cada uma delas. À comadre Ifigênia Maria Antonia de 

Moura viúva, deixou 200 mil réis, e ao afilhado, filho de Ifigênia, a mesma quantia, as 

quais deveriam ser entregues à mãe deste. Feitas as distribuições de seus interesses na 

colônia, agora era a vez dos parentes deixados em Portugal. Lá, possuía dois irmãos 

casados, Antonio Nunes Pereira e Catharina Rozado Sacramento, com vários filhos, 

para quem destinou 200mil réis a cada um deles. 5 outras moças brancas e órfãs de 

aldeia natal também foram agraciadas com dotes de 100 mil réis cada uma. As brancas 

órfãs da colônia tiveram maior atenção dele nos valores, talvez por serem mais 

vulneráveis do que as portuguesas, vivendo no sertão de Mato Grosso em meio a uma 

sociedade desigual, miscigenada e baseada nas relações de poder. Para estas, no seu 

entendimento, um dote as colocaria em melhor situação para arranjar, logo, um 

casamento. 

Essa preocupação com as moças solteiras e sem dotes para se casar, 

destinando-lhes dinheiro e ordenando que se fizesse o casamento, é porque se 

preocupava com sua pobreza e orfandade, que poderiam dificultar um bom casamento. 

Agora, o por que de tanta preocupação com essas jovens, só podemos pensar em algo 

muito particular que possa ter ocorrido e que tenha lhe chamado a atenção, suscitando 

um sentimento de compaixão. As órfãs de Portugal deveriam ser, preferencialmente, 

suas parentas. Pode ser que lá tenha deixado alguma moça a esperar por ele, se 

redimindo dessa forma. Interessante notar que ele ordenou que se mandasse casar tais 

moças a partir dos dotes recebidos.  O padre da igreja de sua freguesia natal também foi 

lembrado, como não poderia deixar de ser, recebendo 400 mil réis, lembrando que 

deveria ser feito o pagamento mediante recibo. A Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da freguesia receberia 200 mil réis. 
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Ato último de suas obrigações terrenas, ordenou que fossem libertados 

todos os seus escravos, liberando do pagamento da segunda parte por sua alforria, à 

escrava Isabel, que, de alguma maneira, juntara dinheiro para comprar sua alforria. Ela 

já havia pago a primeira parte de seu aquartamento ou coartação, compromisso 

assumido entre o senhor e seu escravo na compra, em parcelas, de sua liberdade. Era 

comum em toda a colônia tal sistema de obtenção da alforria por compra, a partir de um 

trato entre escravos e seu senhor, sem interferência oficial. Juntando algum dinheiro, era 

possível a alguns escravos a compra da carta de alforria, o que só era possível se seu 

senhor assim concordasse. Isabel conseguiu esse acordo e alguma facilidade para 

conseguir o valor devido a Nunes Pereira por sua liberdade. Ela pode ter realizado 

trabalhos na lavoura com possibilidade de vender o excedente, ou ter trabalhado nas 

ruas de Cuiabá como quitandeira, costureira ou outro serviço, com tempo estipulado por 

Nunes para tal, de maneira a não atrapalhar os serviços dedicados ao seu senhor.  

Outra questão era a abrangência desse acordo. Se Isabel fosse casada 

ou viesse a se casar enquanto pagava sua coartação ou aquartamento, nada alterava para 

seu companheiro, ou ainda, se tivesse filhos, estes não estavam cobertos pelo acordo. 

Ou seja, se ela tivesse um filho nesse meio tempo, este seria escravo de Nunes. Com o 

testamento, ganhou a liberdade sem que fosse obrigada a cumprir todo o acordo. Isso 

era bastante comum na colônia, quando os senhores não tinham herdeiros a quem deixar 

a escravaria, ou mesmo por compaixão daqueles que lhe fora úteis e bons trabalhadores, 

ou, ainda, por estarem já velhos.  

As mulheres, no geral, eram as que mais obtinham o direito de compra 

de sua liberdade, talvez por realizarem diferentes trabalhos que lhes possibilitava o 

acúmulo de certo valor em dinheiro. Isabel recebeu de herança, além da alforria, uma 

casinha ainda por acabar, mas que o testamenteiro deveria lhe entregar já pronta Todos 

os escravos de Pereira Nunes eram africanos: 5 Mina, 2 Cabo-verdiano, 1 de Benguela e 

1 não identificado, que era a escrava Isabel. E, por muito trabalho que seu testamenteiro 

executara durante a feitura do seu testamento, deixava de herança, 500 mil réis.
112

 

Liberdade concedida a escravos sem qualquer condição imposta, 

raríssimas vezes, era possível encontrar nos testamentos. Em seu testamento, o Sargento 

Mor Manoel Pereira de Mesquita
113

, natural da cidade do Porto, Portugal, vivendo em 

Cuiabá em 1836, se declarava pai de 10 filhos, 4 menores de idade (sendo um dos filhos 

                                                
112 Idem, Ibidem. 
113 APMT – Cartório do 5º Ofício, 1836, proc. 26.  
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já falecido um ano antes), e viúvo. Dono de poucos escravos, apenas 6, sendo 3 crioulos 

e 3 africanos, aproveitava o testamento e, aparentemente, para prejuízo dos herdeiros, 

libertava a todos: Domingos, de 50 anos, Justo Cabinda, de 40 anos e casado com Rita 

Angola, aleijada de 30 anos. Não parecendo assim tamanha a bondade, visto terem os 

escravos homens, idades consideradas já bastante avançadas para o trabalho no plantel 

de qualquer senhor, e Rita, por sua vez, aleijada, o que significa não lhe ser mais útil. 

Mas, neste momento de mostrar algum desprendimento e caridade, acreditou ser 

importante conceder-lhes a alforria, isenta de qualquer condição prévia. 

 Outras informações nesse testamento nos revelam algumas práticas 

particulares, mas que nos remetem para o que se pode observar como comum, tanto na 

colônia, como em Portugal, que valem a pena ser pontuadas. Declara ainda Manoel que 

o genro, Francisco de Souza Machado, segundo marido de sua filha, Margarida Pereira, 

e os filhos, Cypriano e José Pereira, já haviam recebido o que lhes cabia na herança 

quando da morte de sua esposa, Anna Maria Leite Pereira, como podiam comprovar os 

recibos que assinaram na ocasião e que os tinham guardados em seus papeis. Elegeu três 

testamenteiros, dando preferência, em primeiro lugar, ao genro Francisco, mostrando a 

confiança que este lhe passava e capacidade para ser tutor de seus 4 filhos ainda 

menores de idade: Anna, Manoel, André e Francisco. Em segundo lugar ao filho 

Cypriano e, em terceiro, ao outro genro, Joaquim Mendes Malheiros, casado com sua 

filha Maria Madalena Pereira de Mesquita.  

Cypriano Pereira de Mesquita era alferes e casado com uma moça de 

família de posses, cujo pai, falecido em 1830, lhe deixara uma boa herança, por ser filha 

única.
114

 Era Maria Magdalena da Silva, filha de Antonio da Silva Albuquerque e de 

Luiza Martins da Crus. O pai de Cypriano e de Maria Magdalena tinham negócios em 

aberto quando do falecimento de Antonio Albuquerque. Este ficou lhe devendo a 

quantia em dinheiro de 4:000$000 réis, em dívida contraída em 1828.
115

 O parentesco 

recente pelo casamento dos filhos não impediu em nada que essa dívida fosse cobrada, 

em juízo, da viúva de Antonio Albuquerque, pelo Sargento Mor Manoel Pereira de 

Mesquita, a sogra de seu filho, Luiza Martins.  

Para uma conversa de conciliação, Manoel pediu que fossem 

intimados seu filho Cypriano e a sogra deste, agora sua devedora. Antonio Albuquerque 

havia dado uma abertura para Manoel, no contrato da dívida, quando assumiu que a 

                                                
114 APMT – Cartório do 5º Ofício, 1830. Proc. 197. 
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pagaria em 18 meses, deixando em garantia seus bens atuais e futuros, de onde se 

pagaria, caso atrasasse o pagamento. Manoel, de condição financeira inferior a Antonio, 

podia ter-lhe emprestado a juros, como agiota, para uma transação qualquer e imediata 

de Antonio. O casamento de sua filha com Cypriano teria sido forçado, tendo 

Magdalena, ainda menor, ―que tomar o estado de casada‖, conforme sua mãe. A família 

de Cypriano, certamente, não era a família ideal que queria para sua filha, Antonio ou 

Anna Luiza. Imediatamente à abertura do inventário do sogro, Cypriano, recém-casado, 

requereu na justiça o direito de ser cabeça de casal na parte que cabia à sua esposa 

Maria Magdalena. 

Das 3 filhas adultas de Manoel - Margarida, Maria Madalena e 

Senhorinha -, esta casada com Joaquim Mariano de Souza - a filha Margarida, ao que 

parece, mereceu sua atenção especial na divisão dos bens.  Para ela deixou a parte que 

lhe cabia das casas que tinha com a esposa, além de todos os bens móveis. Deixou ainda 

à escrava ―crioulinha‖ Januária, nascida em sua propriedade e de apenas 6 meses de 

idade, que estaria de posse de Margarida e agora lhe pertencia oficialmente, de sua 

―livre e espontânea vontade‖.
116

 A filha Margarida, certamente, seria aquela em quem 

mais confiava para cuidar dele na velhice. Doar-lhe com exclusividade sua parte 

integralmente, mostrava tal preocupação e o que sobrava ficava com os demais 

herdeiros, sendo que a sua terça era a que podia dispor como bem lhe aprouvesse. Não 

sabemos, nesse caso, se Cypriano era mais velho que Margarida, mas, não sendo 

possuidor de terras e lavouras, não teve a preocupação com a primogenitura que lhe 

imporia a escolha de um dos filhos para assumir e dar continuidade às atividades da 

terra e assistência aos demais irmãos.  

No Portugal minhoto, o cônjuge era, comumente, o herdeiro 

privilegiado na sucessão dos bens. A primogenitura, por sua vez, não obedecia a ordem 

do filho mais velho, ser, obrigatoriamente, homem para a administração dos bens. O 

cônjuge estava em primeiro lugar e em seguida o filho mais velho, sendo homem, teria 

prioridade sobre a filha, porém não obrigatoriamente, caso, como no caso, a filha fosse a 

mais velha e escolhida pelo testador, o que não era difícil de acontecer, segundo 

Margarida Durães, na observação dos testamentos da Comarca de Braga, dos anos de 

1720 a 1820.
117

  

                                                
116 Idem. 
117 DURÃES, Margarida. No fim, não somos iguais: Estratégias familiares na transmissão da propriedade 

e estatuto social. In: Boletín de La Asociación de demografia Histórica, X, 3, 1992, p. 125-141. 
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Aparentemente, Manoel investia em imóveis, com várias casas em 

Cuiabá, declarava ter como os bens divisíveis e em empréstimo de dinheiro a juros, 

como deixou claro sobre valores que um genro lhe devia. Não exigiu pompa alguma no 

seu enterro e seu corpo deveria ser enterrado na sua sepultura na Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, com as velas de costume. Num exemplo dos casos raros, no 

final do século, em 1881, Dona Izabel Nobre de Figueiredo, viúva, de sessenta anos 

quando declarou em seu testamento que, apesar da pobreza, possuía oito escravos e 

que, ―(...) a escrava Mariana, gozará de sua liberdade, como por carta fiz, depois de 

minha morte não sendo sujeita a condição alguma‖.
118

 Além de Mariana, receberam 

também o privilégio da alforria, sem qualquer condição, seus 5 filhos crioulos, 

Germano, Feliciano, Delfina, Joaquina e Tereza, todos crias da propriedade de Dona 

Isabel, além de um escravo de nome Henrique.  

Na intenção de dotar todos de suas liberdades, a testadora ainda 

libertou o escravo Benedito, que havia sido vendido a um sobrinho, com a condição de 

ficar em seu próprio usufruto até seu falecimento. Falecido o sobrinho antes dela, Dona 

Isabel propôs à sua viúva que trocasse, no documento de venda, o escravo Benedito por 

outro, para que pudesse conceder-lhe também a liberdade, como o fez com os demais. 

Aceita a troca, se beneficiou Benedito de sua alforria 30 anos, estando em sua 

propriedade desde a primeira infância, ―pelos serviços prestados nos últimos 29 anos‖, 

em detrimento do escravo Antonio, trocado por ele. Desta forma, ficariam livres todos 

os que lhe pertencia. Uma única obrigação dada aos escravos libertos: que pagassem as 

despesas de seu funeral. Ao que indicava a venda do escravo ao sobrinho, ainda que 

continuasse a servir-lhe, tal solicitação sobre as despesas do funeral estava aliada ao fato 

de se encontrar empobrecida Dona Isabel.  

João dos Santos Ferreira de Sá, minhoto, natural da freguesia de São 

Pedro S...(ilegível), arcebispado de Braga, em seu testamento utilizou-se do sistema de 

aquartação para possibilitar a conquista da alforria de um escravo seu. O tempo e o 

valor para tal eram estipulados pelo senhor, conforme seu interesse e investimento feito 

naquele escravo. Ferreira de Sá deixava aquartado o escravo Joaquim dos Santos, apesar 

de ser um escravo casado, apenas ele teve o que se poderia chamar de privilégio 

concedido por seu senhor, que estipula o valor de 100 oitavas de ouro a serem pagas em 

                                                
118 CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Domingos, Angola...op.cit. p. 175. 
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4 anos. Portanto, Joaquim só seria alforriado após o tempo e valor citados. Se o escravo 

conseguiu concretizar este acordo e se libertar, não nos foi possível verificar.  

Outra escrava, Josefa, também casada, de nação Mina, foi designada 

para servir suas filhas solteiras após sua morte, durante o período em que estas 

estivessem vivendo juntas em sua casa. Ao se casar, algumas delas deveriam, então, 

escolher para qual delas iria querer ficar Josefa. A escrava serviria para a que a escolheu 

por um período de 10 anos. Esse tempo, contudo, seria contado a partir do falecimento 

de Ferreira. Finalmente, após este período, Josefa teria sua alforria garantida, ―pela boa 

obediência com que me tem servido‖, justificativa de Ferreira. Mas, a escrava não teria 

de todo a alegria da liberdade conquistada com sua boa obediência, ficando escravos os 

filhos que Josefa tivesse nesse período, como deixou bem claro o testador: ―(...) os 

filhos que tiver dentro do dito tempo, serão escravos de minhas herdeiras‖.
119

  

Sabendo deste veredito dado por seu senhor, conhecendo o destino 

que teria seus filhos, Josefa, Mina que era, poderia abrir mão da maternidade? Nas 

nações conhecidas como Mina, embarcadas no porto a partir do Forte português de São 

Jorge de Elmina, a patrilinearidade era o modelo de família recorrente. A sucessão 

familiar se dava pela linha paterna. Não sabemos se Josefa foi casada com um africano 

de mesma origem ou não, ou se era africano. Se assim fosse, a complexa herança 

cultural africana poderia gerar conflitos pessoais no casal: ter ou não ter filhos, que mais 

tarde ela, a mãe livre, poderia deixar o cativeiro, se quisesse. Sem falar no marido, o que 

seria dos filhos? O que fazer com eles? Se mantivesse a prática cultural de sua nação, a 

patrilinearidade, que não lhe garantiria a permanência e educação dos filhos junto de si 

por muito tempo, caso vivesse em África, ela poderia, no cativeiro, optar por não tê-los. 

Não podemos pensar que Josefa tenha simplesmente apagado de sua memória cultural 

essa vivência identificadora de sua africanidade. Este deveria ser, certamente, um drama 

pessoal vivido por Josefa e seu marido, caso tenha sobrevivido o tempo suficiente até 

alcançar a liberdade.  

O escravo também serviu de prêmio para a filha que se ocupasse da 

administração dos bens e fazendas deixados em nome das outras filhas. A 

administradora ganharia um escravo ou escrava livres e desembargados da partilha pelo 

bom zelo da herança. A terra natal não foi por ele esquecida ao estipular o número e 

valor das missas a serem rezadas por sua alma. Ordenou que, por ocasião de sua morte, 
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uma de suas filhas, mandasse rezar 400 missas na freguesia onde fora batizado. Uma 

esmola de 200 réis deveria ser destinada aos pobres da freguesia, sendo que seus 

parentes pobres seriam privilegiados na doação. Os sacerdotes, no entanto, deveriam ser 

os primeiros. Outros 200 réis seriam destinados a mais 100 missas em Portugal, rezadas 

pelas almas de seus pais, seus bem feitores e das pessoas com quem teve negócios e 

―que sem malícia minha fosse em alguma coisa prejudicados‖.
120

 A fazenda de João dos 

Santos Ferreira de Sá ficava no arraial de Diamantino, uma das sete primeiras vilas 

fundadas da fronteira oeste, sendo as demais em Rosário Oeste, Poconé, Livramento, 

Cáceres, Santo Antônio do Leverger e Chapada dos Guimarães, além da capital do 

Distrito, Cuiabá. 

Através dos testamentos e inventários, muitos elementos de 

identificação de uma família e da sociedade eram descritos, inclusive as atividades 

produtivas desenvolvidas, no caso de nosso interesse maior, pelos emigrados minhotos, 

os imigrantes da colônia. Podemos acompanhar seu crescimento econômico além-mar e 

o capital social tecido ao longo do tempo, em contatos, negócios, relações consensuais, 

casamentos e apadrinhamentos. Luiza, uma das filhas de Valentim, sogra de Cypriano 

Pereira, como vimos, casou-se com um natural da província, o citado Antonio da Silva 

de Albuquerque. Mas, para o casamento ter ocorrido com homem natural da província, 

deveria ter, ele próprio, um bom capital social e econômico. Ou seja, ter posses e 

influência na sociedade, além de um bom relacionamento com seu pai. Luiza herdou de 

Antonio, em 1830, pratas, ferramentas, louças, lavouras de milho, feijão e mamona, 

além de um plantel de gado e ainda 21 escravos.
121 Era filha natural de uma escrava 

com um homem branco, português e rico, morador na colônia. Cumprindo os desígnios 

traçados por seu pai, tornou-se uma mulher rica, casada com um homem branco e de 

posses. 

O negociante de Cuiabá, Manuel Luis de Oliveira Bastos, irmão da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento e natural da freguesia de Santa Sécula do 

Conselho de Bastos, arcebispado de Braga, não esclareceu em seu testamento, datado do 

ano de 1833, porque deixara sua fazenda de gado ―e tudo quanto é criação‖, exceto os 

pastos, para seu filho e testamenteiro, Francisco de Oliveira Bastos. Manuel tinha ainda 

a filha Maria, casada com José de Souza Ferreira, porém ele deixou todos os seus bens, 

inclusive 100 oitavas do valor da terça, ao seu filho Francisco e ao descendente deste. 

                                                
120 Idem, ibidem. 
121 APMT – Cartório do 5º. Ofício, processo 197, cx 12. 
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Tanta proteção ao filho, podemos supor que deixara para a filha Maria sua parte em 

forma de dote, ao se casar.
122 

No que concerne à escolha do herdeiro principal, isto é, aquele que 

ficaria responsável pelo espólio e dele se beneficiando com a maior parte, constituía um 

procedimento corriqueiro no Brasil, a exemplo do que ocorria no reino. Geralmente o 

escolhido era o mais preparado, especialmente no tocante à administração dos bens e 

seu crescimento. Havia ainda, a necessidade de manter em casa alguma filha que seria 

responsável pelos cuidados com os pais idosos, ao modelo reinol.  

  Porém, na colônia nem sempre a divisão dos bens ou a administração 

destes, por algum filho em especial, foi aceito pelos demais, por muito tempo. A 

exemplo disso temos o caso de Jerônimo, o outro filho de Valentim, que preferiu ele 

mesmo cuidar da parte que lhe cabia da herança deixada pelo pai. Casos como esse, se 

nos embrenharmos por testamentos, inventários e notificações posteriores, eram 

bastante comuns, como poderemos confirmar ainda no testamento de Escolástica, filha 

mais velha de Valentim e casada com Manoel, o genro português e seu inventariante. 

Brigas na justiça, ressentimentos e cobiça, minaram as relações familiares por alguns 

anos após a morte de Escolástica, devido ao favorecimento, às regalias e maior ou 

menor poder adquirido pela partilha de bens, gerando descontentamentos, pedidos de 

revisão etc. Voltaremos a estes dois casos familiares mais adiante. 

 Outro emigrante português que construiu para si um novo lugar, nos 

estados do Brasil, e ali se tornaria um grande proprietário de terras, foi Paulo da Silva 

Coelho, nascido na freguesia de Santo Estevão de Villela, Porto, e que nos anos finais 

do século XVIII ainda solicitava mais terras para ampliar sua lavoura em Chapada.
123

 

Pai de 7 filhos, em testamento lavrado em 1809, o tenente e senhor de engenho, irmão 

do Santíssimo Sacramento e Irmandade das Almas, elegeu para seus testamenteiros e 

administradores dos bens que seriam deixados à sua esposa, em primeiro lugar a própria 

esposa e em segundo lugar o filho Manoel. Em terceiro lugar, o genro e capitão, 

proprietário das terras do engenho da Água Fria, em Chapada, Domingos da Silva 

Barreiros, e em quarto e último lugar o genro e alferes Manoel José Moreira. O genro 

Domingos Barreiros era considerado, ao falecer em 1818, um homem de poder em 

Chapada. Sua esposa, Anna Luisa, administrou o engenho do marido até 1848, quando 
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faleceu, deixando grande plantel de escravos composto por mais de 50 indivíduos, 

sendo ainda considerável o número de africanos entre eles.  

Na divisão de bens e responsabilidades pelo engenho e por seus bens 

móveis, não sabemos se houve, posteriormente, algum embate entre os herdeiros, mas 

podemos visualizar que Paulo da Silva Coelho tinha suas preferências pessoais. Ao 

casal Domingos da Silva Barreiros, havia disponibilizado, como dote, 4 mil cruzados 

em documentos da Fazenda Real, para quem vendia produtos de seu engenho, ou seja, 4 

mil em créditos a receber, além de 4 mil cruzados em ouro ou mantimentos, retirados do 

engenho durante 4 anos, 2 casas em Cuiabá e 2 escravas. Para a filha casada com o 

Alferes Manoel, 1.000 oitavas em documentos da Fazenda Real e 1.000 em ouro ou 

mantimentos, além de 1 casa e 2 escravas.  

Outra questão que poderia gerar conflito nas famílias desses senhores 

eram os filhos bastardos e legitimados no testamento, geralmente pardos, filhos de 

escravas, com quem dividiriam a herança, querendo ou não. Paulo da Silva Coelho 

assumiu que havia ainda um filho bastardo de nome José, tido com sua escrava Joana, 

Benguela, mas, sem muita certeza, confiando apenas nas palavras da escrava, pois esta 

mantinha ao mesmo tempo um relacionamento íntimo com um escravo pardo de outro 

proprietário. O que nos parece ser, Joana era uma escrava que o serviu em suas casas de 

Cuiabá. Um contato mais estreito com escravos de outro proprietário era mais difícil de 

acontecer na zona rural, a não ser que este estivesse ali como escravo alugado. O senhor 

informou que, se confirmado fosse, ou seja, se a escrava insistisse nisso, não havendo 

outra forma de o saber, José seria considerado seu herdeiro, tal como os filhos 

legítimos.  

Essa era uma atitude comum entre os senhores no momento da elaboração 

do testamento, temendo pelo pecado que deixariam para trás. A mesma escrava, agora 

viúva, ele manteve cativa, segundo o testamento, para servir sua esposa até a morte 

desta, quando, então, deveria ser libertada, ou seja, sua liberdade estava condicionada à 

morte de sua esposa, Anna Pereira da Silva. Tendo ainda família em Portugal e 

buscando retidão nos seus últimos atos, declarou que a quantia de 500 mil réis, que 

tinha em seu poder e pertencente a seu irmão João Coelho, falecido e sem herdeiros no 

Brasil, deveria ser enviada a Portugal, inclusive a parte que lhe cabia como herdeiro da 

mãe, para as quatro irmãs e um irmão que lá ainda viviam, pois, a mãe, Maria Coelho da 

Silva, havia falecido a muitos anos. No momento da elaboração do testamento, Paulo da 

Silva Coelho era considerado proprietário de um grande plantel de escravos, 
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evidenciando sua riqueza e poder alcançados nas minas: possuía 90 escravos, sendo 49 

africanos Banto e um Mina, sendo os demais mulatos, cabras e pardos. Faleceu em julho 

de 1809. 

O minhoto Miguel José Rodrigues, natural da freguesia de Santa Maria da 

Távora, Arcebispado de Braga, não se casou em Mato Grosso ou em qualquer outra 

parte, entretanto, ao lavrar seu testamento, assim como outros senhores, resolveu 

instituir como herdeiros dois filhos naturais: Miguel Xavier e Anna Garcia, ambos 

pardos e tidos com duas mulheres negras, não sabemos se crioulas ou africanas. Miguel 

Rodrigues não assumiu que fossem de fato seus filhos, mas aceitou a afirmação das 

mães ―para desencargo de minha consciência‖.
124

 Novamente o temor da não remissão 

dos pecados antes da morte. Miguel José Rodrigues, como tenente, serviu por um tempo 

no Forte de Coimbra, deixando procuradores a cuidar de seus bens.   

No testamento do vigário Batista de Faria Villaça, minhoto da freguesia de 

São Miguel de Cunha, arcebispado de Braga, foi ele obrigado, por força das 

circunstâncias, a assumir que, por ―fragilidade humana‖, quando já era clérigo, teve uma 

filha com uma mulher solteira, Benedita Maria do Espírito Santo, e que esta fora 

exposta à porta de sua casa pela mãe. Antes, pediu perdão a todos pelo escândalo. Como 

criou a filha até o casamento desta, deixa-lhe tudo o que lhe pertencia, como universal 

herdeira, não tendo mais ninguém a quem legar qualquer parte da herança. Nessa altura, 

já cego, solicitou que Antonio Joaquim Pinto escrevesse os dados de seu testamento.  

A filha, então viúva, foi nomeada junto com outra senhora, Anna Maria de 

Jesus, e o capitão José Leite Pereira Gomes, como testamenteiros. Na elaboração do 

testamento, não poderia negar tal fato, com prejuízo de Benedita, que criou e ficou com 

ele até se casar e pelo escândalo que causou na época, evidenciando sua ―fragilidade‖. 

Clérigos ou leigos, todos aproveitavam o testamento para assumir suas fragilidades, 

garantia de uma boa morte através das dádivas distribuídas, missas, perdões, favores, 

temendo os castigos celestiais após a morte.  
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Senhores de engenho e provedores da Fazenda Real  

 

Uma interessante documentação gerada pela Provedoria da Fazenda 

Real exigiu que se debruçasse um pouco mais sobre a característica da produção 

agrícola para o mercado interno, até então voltada para a subsistência em Chapada, se 

consolidando a partir da segunda metade do século XVIII. Com excelentes terras para a 

agricultura até os dias atuais, Chapada proporcionou aos senhores de engenho, a 

produção de aguardente, milho e feijão, ao mesmo tempo em que os prendeu às 

obrigações impostas pela Fazenda Real.  

No ano de 1791, Francisco Corrêa da Costa e José Pedro Gomes 

aborreceram seriamente ao Juiz de Fora quando tentaram se livrar de tais imposições 

sobre as produções agrícolas e a venda delas para os armazéns reais, frente aos preços 

pagos. Em maio daquele ano, final de colheita, o ouvidor interino reclamou das atitudes 

dos dois senhores em dificultar as informações sobre seus produtos e quantidade 

colhida, tanto de milho quanto de feijão: 

 

(...) porque querem eles que ainda que corria a 14 vinténs e a meia 

oitava sobre os animais no mês passado, se pague a oitava que é pelo 

que ele se vende neste mês. Mas eu lhe digo que a este preço chegou 

de repente a farinha por eu mandar tomar toda quanto aparece para 

não haver falta neste mês: sem o que ela andaria no mesmo valor 

antecedente.
125

 

  

O ouvidor ameaçou prender os dois pela resistência em lhe fornecer 

farinha e feijão, temendo não receber, e exigiu que os preços fossem corrigidos, como 

percebemos pela queixa. Pelas palavras dessa autoridade, a compra de maior volume fez 

com que baixassem os preços, com o que não concordaram Gomes e Corrêa da Costa.
126

 

Com o agravante da falta de ouro nos cofres da Fazenda Real, informou o ouvidor ter 

que esperar a próxima monção que chegaria somente no final do ano, e temendo não 

receber por seus produtos, os agricultores dificultaram ainda mais a venda, ambos 

mentindo, segundo o ouvidor, quanto à produção de farinha do ano: ―(...) pelo interesse 

                                                
125 APMT – Fundo: Justiça, Cx. 1791, doc. 373. 
126 Idem. 
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de alguma oitava que querem apurar, tem abusado das minhas atenções, mentindo e 

obrado com maiores redicularias que se pode imaginar‖.
127

 

Os recibos e declarações entre os produtores e a Fazenda Real 

possibilitaram a observação das atividades dos engenhos. A Provedoria recebeu 

declarações em que os proprietários de engenho esclareceram sobre suas atividades 

agrícolas e de mineração, bem como o número de escravos e escravas mão de obra 

utilizada na exploração da terra e mineração nos rios que margeavam suas propriedades. 

Com uma declaração detalhada, temos as informações do cuiabano Antonio da Silva de 

Albuquerque, dono do engenho São Francisco, em Chapada dos Guimarães, explicando 

suas condições, visivelmente preocupantes, em dar as devidas satisfações às exigências 

do Juiz de Fora para o suprimento da Real Fazenda.
128

 Em longo texto se colocava 

sempre disposto a obedecer as ordens régias, temendo talvez a fúria do ouvidor. 

Informava ainda que, como era inexperiente na produção de cana-de-açúcar, tendo 

obtido no ano de sua declaração, 1798, a primeira produção. Dessa forma, ignorava o 

quanto poderia de fato produzir de açúcar. No caso da produção de farinha de milho, 

havendo milho suficiente e livre de qualquer outro entrave, na sua estimativa, contando 

com o tamanho de sua terra e escravos disponíveis, poderia produzir até 200 alqueires 

por mês.  

Considerando a medida lisboeta de alqueire, utilizada na segunda 

metade do século XVIII, equivalia a 13,9 litros, que significava o equivalente a 2.780 

litros de farinha por mês. Vemos que a Fazenda Real controlava a produtividade desses 

senhores, sendo obrigatória tal informação. O objetivo era o abastecimento dos 

armazéns reais, mas ao que veremos a seguir, não representava, para os produtores, um 

cliente satisfatório. 

O trabalho da lavoura, ainda que experimental, ocupava 40 escravos, 

sendo que com esse número não poderia atender as exigência do Juiz e Provedor da 

Fazenda Real, o que o obrigava a deslocar os escravos ocupados com a mineração, seu 

maior investimento e ocupação, para atender à demanda Real no provimento dos 

armazéns, ao menos no período de colheita de ―avultadas roças que, por ordem do Juiz 

tem feito‖. Em seguida, já os enviava de volta aos talhos abertos em suas minas. Nas 

explicações de Antonio da Silva Albuquerque, entretanto, é possível entrever uma 

                                                
127 Idem. 
128Documentos da Provedoria da Real Fazenda, séries: Recibos de saídas e entradas, relação e 

requerimentos. 1801 a 1809. Microfilme NDIHR.  UFMT.  
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queixa muito sutil de tais exigências que sofriam os senhores de Serra Acima, uma vez 

que a mineração era, para a maioria deles, seu negócio mais rentável.  

Em 1830, ano de falecimento de Antonio, a família possuía 11 escravos 

e o engenho não constava como patrimônio. Ainda assim, o número de escravos 

revelava uma condição social confortável, uma vez que todos eram relativamente 

jovens, com idade entre 12 e 26 anos e, destes, apenas dois eram crioulos. Isso indica 

compras recentes de escravos no Rio de Janeiro ou junto ao mercado interno. Para tal, 

era preciso que houvesse alguma produção que exigia braços novos. Eram 3 Mina e os 

demais africanos Banto e apenas uma mulher, sugerindo que se dedicassem à já 

decadente mineração que o período proporcionava em relação ao tempo do patriarca. 

Também Paulo da Silva Coelho, que conhecemos acima, era provedor 

em mantimentos para a Fazenda Real, como os demais, e seu credor. Em 1801 enviara 

63 alqueires de farinha com valor a ser-lhe pago de meia oitava de ouro por alqueire. 

Uma cobrança em 1802 mostra que naquele ano havia feito o envio de apenas 5 

alqueires de farinha de milho. Em 1803 voltou a enviar um pouco mais: 15 alqueires de 

farinha de milho a uma oitava de ouro por alqueire. Os valores pagos aos senhores por 

alqueire subiram desde lá. Vários fatores poderiam explicar esse aumento, entre eles a 

necessidade de depender cada vez menos da provisão vinda de fora valorizando a 

produção local, garantindo suporte com os gêneros de primeira necessidade ao aumento 

de contingente nos fortes e também da população local. Cada vez mais, a Fazenda Real 

dependia do fornecimento dos fazendeiros.   

Valentim Martins da Crus, por sua vez, no mesmo ano de 1798, cobrou a 

entrega de 18 alqueires de milho. Nesse ano, pode ele não ter produzido muita farinha 

de milho para entregar à Fazenda Real. Não encontramos ainda documento algum que 

evidenciasse uma possível venda para exportação ao Pará, ou para pagamento de 

dívidas ou outro motivo, visto que Valentim, ao que parece, era mais seguro e 

experiente na lavoura. Podemos trabalhar com a hipótese de ter produzido muito mais 

cana-de-açúcar para sua fabricação e da aguardente, pois o número de escravos que 

informava trabalhar em suas terras mostra uma boa produtividade agrícola. Em julho de 

1798, declarou à Fazenda Real que empregava no engenho São Romão, do Rio da 

Casca, 100 escravos distribuídos nas suas duas atividades principais, agricultura e 

mineração:  
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(...) possui um engenho de fazer cachaça e farinha, na paragem 

denominada S. Romão do Rio da Casca, em Serra Acima. Distante 

desta Vila quinze léguas, no qual faz anualmente pouco mais ou pouco 

menos duzentas e cinqüenta canadas e, de farinha, mil alqueires 

[13.900 litros]
129

 havendo milho. E que, nesta fábrica ocupa setenta 

escravos entre grandes e pequenos e de ambos os sexos, com os quais 

não minera, minerando somente com o melhor de trinta escravos e por 

ser verdade o referido assinou:
130

 

 

                                              
 

  
Em todas as declarações percebe-se que mineravam da forma 

considerada mais eficiente nas Minas Gerais, de onde muitos mineradores, ora em Mato 

Grosso, já haviam estado: a de talho aberto. Havia diferentes formas de minerar, como  

esta de talho aberto, conhecida como Carumbé, que consistia em,  

 

[...] desviar a madre, o ribeiro ou cargo para ficar descuberto o leito e a 

terra que tem a pinta de ouro, e dar-lhe saida por outra parte e 

juntamente fazer açudes para receber agoa necessária para o serviço, e 

se o leito tem queda bastante, para expedição das terras se costumão 

fazer regos, e por eles soltar a agoa para esta levar após (...) as terras 

fica o cascalho aonde está o ouro, este cascalho será lavado e (...) ali se 

mexe o cascalho e se apura o ouro em bateias grandes e pequenas.‖
 131

  

 

Esse procedimento técnico não foi característico da região de cerrado, 

conforme Siqueira
132

. Na baixada cuiabana, o comum era a maneira de formação de 

caxambus: pequenos morretes, onde era colocada a terra tirada para escorrer e, então, 

                                                
129 Em Viriato Capela, na obra As freguesias do distrito de Viana do Castelo nas Memórias Paroquiais  
De 1758 .Alto Minho: Memória, História e Patrimônio, as medidas podiam ser de 20 litros no norte de 

Portugal. In:/repositorium.sdum.uminho.pt.  
130 Documentos da Provedoria da Real Fazenda, séries: Recibos de saídas e entradas, relação e 

requerimentos. 1801 a 1809. Microfilme NDIHR/UFMT.  
131 Carta do Guarda-Mor das minas da Vila de Cuiabá Francisco Dias da Crus Cordeiro à Rainha 

(D.Maria) sobre as concessões e repartições das águas para a mineração. AHU, Cx.23, Doc. 1367, ano 

1781-1783. Vila de Cuiabá, 07 de agosto, 1782. Capitania de Mato Grosso. 
132 SIQUEIRA, José Manuel. Memória sobre a decadência das três capitanias os meios de a reparar. 

apud HOLANDA, Sérgio Buarque. Monções, São Paulo: Brasiliense, 1990,  anexo D, p. 127.  
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separar naturalmente os pedriscos do ouro, no que os escravos trazidos da Costa da 

Mina, experientes mineradores, sabiam fazer. Acreditava-se, entretanto, que tal método 

gerava muito desperdício quando o ouro escorria misturado às pedras, perdendo-se. Este 

caxambu tornou-se símbolo da bandeira cuiabana. A documentação da Fazenda Real 

revela-nos outro importante aspecto desse astuto imigrante, pois ele assinava o próprio 

nome, no ano de 1798, tendo 66 anos, viveu ainda por mais 14 anos. 

 

O que se quer mostrar é uma realidade de continuada atividade 

mineradora e, aparentemente, não apenas secundária, mas, ao contrário, de extrema 

importância para os proprietários de engenho, ainda que tivessem que produzir 

alimentos para a Real Fazenda.   As várias declarações que encontramos no mesmo 

arquivo indicam que a atividade agrícola em maior escala tenha se iniciado por uma 

contingência e não por representar um investimento necessário em período de crise e 

pobreza, quando a Coroa havia dado ordens para que se reforçasse a fronteira com os 

espanhóis. Isso requereu um maior contingente de soldados, como Siqueira relata em 

seu histórico:  

 

Recebeu o nosso Exm. General ordens da corte para fortificar as 

fronteiras desta capitania, porque se acham nas fronteiras do reino as 

tropas portuguesas e hespanholas. Expediu logo o general ordens ao 

mestre de campo para recrutar um avultado número de dragões e 

pedestres.
133

   

 

Entre os meses de julho e setembro, chegaram à capitania, vindos de São 

Paulo e Rio de Janeiro, 283 soldados, entre dragões e pedestres, fora os componentes 

oficiais. Este movimento de reforço bélico à capitania de Mato Grosso era resultado das 

instruções do Marquês de Pombal aos governadores, para que todas as capitanias se 

ajudassem mutuamente, em especial na área militar, garantindo a força do Estado.
134

  

Os mais abastados em terras e escravos, com certeza, foram cobrados a 

dar sua parte na produção de alimentos. E, como vimos, Valentim era um deles, senão 

um dos maiores produtivos do lugar, caso fosse levado em conta o número de escravos 

distribuídos nas duas principais atividades do engenho. Senhor de escravos empregados 

                                                
133SIQUEIRA, op. cit, p. 38. 
134 MAXWELL. Kenneth, Marquês de Pombal: Paradoxo do Iluminismo, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1996, p. 128-129. 
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numa economia de subsistência, certamente integrava uma classe privilegiada entre os 

emigrados do Minho para as minas de Mato Grosso. 

Valentim deu nome a seu engenho em homenagem ao santo protetor das 

lavouras bastante conhecido no Minho: São Romão, localizado no Rio da Casca, sertão 

mais longínquo da colônia que, teria ao menos, a proteção de um santo protetor das 

plantações de cana-de-açúcar e de milho, cujos frutos ele empreendia comercialmente. 

O milho era uma cultura bastante comum no Minho. 

                      Na verdade, para o minhoto, o santo tinha a missão de protegê-lo em sua 

empreitada longe dos campos apertados de sua Aldeia, mas sim além do Atlântico. 

Devia lhe trazer o conforto e a companhia já bem conhecida em sua terra natal. Quando 

menino deve ter visto a família, muitas vezes, rezar a São Romão, clamando por boas 

colheitas. Costuma-se, em Portugal, nas freguesias ao entorno da freguesia de 

Guimarães, mais exatamente na região minhota, festejar São Romão, pendurando uma 

espiga de milho e folhas de uvas em seus braços, louvando a produtividade da terra.  ―A 

uva seria a representação do vinho e a boa produtividade das videiras, ou o sangue de 

Cristo. O milho, a base do pão, garantia de alimento farto, ou o corpo de cristo que tudo 

provê‖.
135

  

Próximo a São Miguel de Alvarães existe a freguesia São Romão do 

Neiva, assim elevada pela Lei de 2011. Até então era mais conhecida por freguesia de 

Neiva, às margens do rio do mesmo nome,
136

 supondo que esta serviu de inspiração a 

Valentim, compondo o binômio da fé: São Romão do Neiva e São Romão do Rio da 

Casca, a primeira localidade de significado expressivo em sua vida de infância, e, a 

segunda, de sua fase adulta. Mais uma vez, uma forma de ter o Minho perto de si, como 

se a fazenda fosse um novo lugar não tão distante. O significado de tal gesto nos leva a 

compreender os sentimentos desse imigrante em relação às lembranças, com certeza, 

muito boas para merecer ser referidas, dando nome aos novos projetos realizados no 

local onde reinventou sua vida. Possivelmente ele tenha colocado esse nome assim que 

adquiriu a fazenda, o que podemos reconhecer como um símbolo de sua conquista. Há 

uma lenda entre os moradores proprietários da fazenda, atualmente, que diz ter sido o 

santo levado para outra fazenda, tempos atrás, e que ele teria voltado misteriosamente 

para a fazenda São Romão, pois ninguém o teria levado de volta. Acreditou-se, na 

                                                
135 Romarias de Guimarães, p. 271.  
136 Lei n.º 31/2011 - Diário da República, 1.ª série — N.º 116 — 17 de junho de 2011 
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época, que o santo não queria sair dali e ali permaneceu. A seguir, a estatueta restaurada 

de São Romão da fazenda
137

. 

 

 

 

 
 

 

Imagem restaurada de São Romão pertencente a fazenda até hoje. De data desconhecida. 

Foto da autora. 

 

 

 

Este minhoto de Alvarães, juntamente com outros portugueses, 

estabeleceu-se em Chapada, na segunda metade do século XVIII.  Atraído, como os 

demais, pelas notícias do ouro, num ato conjunto de busca por  novas oportunidades que 

lhe possibilitasse escapar do destino previsto: terra pouca, pouco o que dividir e pouco o 

que se esperar de um futuro, caso não saísse dali. São Miguel de Alvarães, de fato, era 

um lugar muito pequeno para sua capacidade e ambição . 

Com certeza, ao deixar Portugal e a freguesia de origem, tinha em mente 

seu sucesso pessoal em terras que prometiam muito mais do que pudesse ter em 

Alvarães, como de fato obteve, prestígio, escravos, produção agrícola, pecuária, 

mineração. Além de casas na capital, Cuiabá, algo inimaginável para um rapaz minhoto 

                                                
137

 Será que se pode afirmar ser o do Valentim? Ninguém ao menos sabe dizer desde quando está na 

fazenda. Para minha pergunta a respeito resposta foi: Desde sempre. 
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do século XVIII, no ano de 1781 solicitou o direito a uma sesmaria de três léguas em 

quadra, próxima ao local onde já possuía currais, com início da criação de gado e 

cavalos. Todas as indicações de medições da terra que lhe seriam úteis foram 

respeitadas tal como as desejava e eram especiais, visto estarem entre dois ribeirões 

passando por dentro da terra pretendida: a Ponte Alta falsa e a Ponte Alta legítima, que 

desaguavam no rio da Casca, em cujas margens possuía o engenho.  

Fôra considerado como um homem de ―bastante posses,‖ na 

correspondência oficial sobre seu pedido, logo, de prestígio e de poder suficientes,
 
no 

entender das autoridades coloniais na nova fronteira.
 138

 Ao pé da página que envia ao 

Procurador da Fazenda Real e da Coroa, Felipe José Nogueira Coelho, que recebera o 

pedido, escreveu:  ―Se digne conceder-lhe as referidas três legoas e com queda de terras 

para sesmaria na paragem mencionada e com as confrontações nesta súplica 

indicadas‖
139

 Ao que respondeu o procurador ao atender o pedido: ―Não há dúvida se 

conceda ao suplicante a sesmaria que requer, atendendo-se porém do que expoem a 

camara na informação junta‖.
140

 O que a Câmara expunha, ao assinar a concessão, é que 

aquelas terras não seriam terras minerais, conforme afirmações de Valentim, e, assim, 

confiando nesse importante ―porém‖, teve seu pedido aceito, como se pode observar em 

detalhes nos anexos. As terras comprovadamente minerais deveriam pertencer à coroa, 

não podendo ser exploradas por particulares. O suplicante deveria garantir à coroa, 

portanto, que a sesmaria seria para produção agropecuária, e mais, garantir ainda que a 

manteria em produtiva.  Essas terras faziam fronteira com as de Francisco Corrêa da 

Costa. 

Em 1787, novas extensões foram requeridas por ele, agora no antigo 

caminho para o distrito de Mato Grosso.
141

 O argumento era o de que pudesse criar um 

gado que havia recebido em pagamento de dívidas. Sendo terras devolutas e 

conhecendo o requerente como um homem de posses, teve, mais uma vez, atendido seu 

pedido, aumentando ainda mais seu patrimônio, portanto, também seu prestígio e poder 

como proprietário de terras e escravos‖. Aos 40 anos de idade já era conhecido como o 

―senhor‖ do engenho São Romão. O caminho para Mato Grosso compreendia as terras 

ao entorno da Vila de Cuiabá acima, no rumo de quem ia para Vila Bela. Próximo à 

                                                
138 APMT – Fundo Governadoria - Requerimento de sesmaria - Lata 1781 – 1789. Doc. feito em Vila 

Bela. 
139 APMT – Idem. 
140 Ibidem. 
141 APMT – Idem. Ver anexos. 
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Vila de Cuiabá, nas margens do famoso rio Coxipó, atual cidade de Jangada, onde havia 

o ribeirão de mesmo nome; no rio Cuiabá, em Santo Antônio do Rio Abaixo, às 

margens do ribeirão Aricá; e no rio do mesmo, hoje Santo Antônio de Leverger; mas 

também às margens do rio Bento Gomes, nos ―Pantanaes‖, em Cocaes, atual 

Livramento, e em São Pedro D‖El Rei, hoje Poconé, foram bastante procuradas e, 

portanto, povoadas pelos pecuaristas pioneiros.  

Não perdendo a oportunidade, Valentim também garantiu para si grande 

parte de terras. Algumas poucas solicitações de sesmarias foram feitas para a parte mais 

alta da região de Serra Acima, próximas ao rio Manso, onde deságuam os rios da Casca 

e Quilombo, como o de Manuel de Moura que, em março de 1789, obteve a concessão 

de 3 léguas de comprido e 1 de largura no ribeirão do Jardim, onde este se encontra com 

o rio Quilombo, já na altura do Manso. Essa região foi, recentemente, alvo de um 

importante trabalho de escavações arqueológicas, de onde se extraíram inúmeros 

objetos da cultura material de senhores e escravos, quando da construção da Usina 

Hidrelétrica do rio Manso.  

Toda a região da baixada cuiabana até Vila Bela se mantém, ainda hoje, 

como de grandes fazendas de gado, concentrando a região de Serra Acima, 

majoritariamente, lavouras de soja, milho e algodão, agora cultivadas pelos novos 

migrantes, gaúchos (do Rio Grande do Sul), catarinenses, paranaenses, paulistas (novos) 

e com a presença cada vez mais rara de herdeiros coloniais. Em contrapartida, a região 

das fazendas de gado, iniciadas no século XVIII e XIX, ainda preserva os sobrenomes 

de alguns proprietários, herança dos primeiros séculos de colonização. 

A criação de gado foi uma alternativa bastante recorrente no período da 

mineração dando, além da lavoura, um suporte a mais aos fazendeiros que viam 

minguar as lavras auríferas abundantes no final do século XVIII. Ainda que estes 

continuassem a ter a mineração como importante atividade econômica, sair de seus 

lugares já sólidos em busca de novos veios, deixando tudo para trás, já não era um bom 

negócio para os senhores. 
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Planta topográfica da nova descuberta da Quina, na Villa do Cuyabá / Padre Joze Manoel de 
Siqueira. 

Fonte: Biblioteca Nacional – Brasil. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart232291.jpg 
 

 

O mapa demonstra os pontos em que foram encontradas as plantas 

medicinais da quina, pelo padre José Manoel de Siqueira, nas imediações de Cuiabá e 

de Chapada, no ano de 1800, sinalizadas em triângulos vermelhos. Nela, podemos 

observar as localidades descritas nos documentos de sesmarias, a exemplo do caminho 

de Goiás, os morros, as nascentes e percurso dos rios Quilombo, Rio da Casca, onde, 

em suas nascentes é que se localizam os ribeirões de Ponte Alta Falsa e Ponte Alta 

Legítima, entre os quais Valentim solicitara sesmaria. É possível observar alguns nomes 

de proprietários de engenho nas proximidades e mesmo às margens dos rios Quilombo e 

Casca.   

Valentim, ainda que em sua terra de origem jamais poderia prever isso, 

diante das angustiantes incertezas próprias da emigração para um novo, distante e 

desconhecido lugar, acabou por personificar, no inóspito e dilatado sertão de Mato 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart232291.jpg
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Grosso, o senhor de engenho, tal como eram conhecidos e respeitados em toda colônia 

os proprietários de terra e de escravos. Desenvolveu a agricultura, engenho de açúcar, 

aguardente e criou gado com um bom número de escravos.  

Seu status, entretanto, não o livrou das devassas eclesiásticas ocorridas 

em Mato Grosso no ano de 1785, ainda que não se tenha anotações de castigos que o 

abalassem, advindos dessa sua conduta pessoal no âmbito do privado. Como 

mantenedor de uma escrava como concubina, foi apontado e indiciado pelos visitadores, 

por vizinhos e conhecidos, por várias vezes, assim como provavelmente por pessoas 

que, ou não lhe nutriam muita simpatia ou temiam serem cúmplices de seus pecados, 

caso não o acusassem. 

O concubinato, um pecado frequentemente apontado nas devassas, 

revelava que, pela própria peculiaridade geográfica da região e das circunstâncias em 

que se formou a incipiente e eclética sociedade local, não devia ser, de forma alguma, 

surpreendente aos visitadores. Em cada freguesia visitada, o amancebamento era o 

pecado mais cometido entre os acusados, ratificada, em cada uma, a especificidade dos 

relacionamentos afetivos que ali se estabeleciam.  

O português Francisco Mesrim, de Santa Maria de Duas Igrejas, era 

casado em Portugal e foi acusado, pela testemunha Carlos Pedrozo Alvarenga, Diretor 

dos Índios da Missão do Lugar de Guimarães – Chapada, sob alegação de que o casal 

formado por Francisco Mesrim e pela ex-escrava, parda e casada, Maria da Silva, 

viviam há dois anos em pecado. Tiveram uma filha, fruto desse relacionamento 

pecaminoso, e o marido de Maria, João de Campos, sabia do fato e consentia. A mesma 

acusação fez, a Mesrim, o lavrador cuiabano Antonio de Almeida Vidigal. Em tão 

largas paragens e de difíceis escolhas entre os homens com reduzido número de 

mulheres disponíveis, talvez tenha sido um acordo silencioso entre o trio envolvido e 

que trazia vantagens para alguém, qualquer que fosse, com certeza.  

Bastante comum em regiões atrativas ao movimento migratório, como foi 

o caso de Mato Grosso, eram as acusações a homens já casados em suas regiões de 

origem e que viviam no novo lugar, concubinados com mulheres mulatas, índias, 

escravas ou forras. A solidão e a distância da família deixada para trás aliavam-se às 

novidades que este homens representavam para as mulheres das minas – sempre novos 

desbravadores, aventureiros audaciosos que, chegando e partindo das vidas das 

mulheres do sertão, faziam da prática do concubinato e do adultério algo corriqueiro 

nessas paragens. 
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Ao abandonar a própria terra e família, era necessário criar, no novo lugar, 

um espaço de convivência emocional para além das necessidades físicas da sexualidade. 

Era necessário um espaço onde alguma relação, como a de uma família possível, 

pudesse ser vivida. As relações entre homens casados com mulheres solteiras, ou ambos 

casados, caracterizando adultério, eram mais graves, pois iam de encontro às normas 

morais da Igreja em relação ao casamento e à família. 

O concubinato, nesses casos, era pouco tolerado. Na lista dos pecados 

cometidos por concubinato na cidade e comarca de Cuiabá e suas freguesias, como nos 

lugares de São Pedro d‖El Rey (Poconé), Santo Antônio do Rio Abaixo (Santo Antônio 

de Leverger) e Rio Acima (Rosário Oeste), 30% dos homens, dos 41 casais em 

concubinato, eram casados e apenas duas das mulheres. Em Vila Maria do Paraguai, 13 

casais foram acusados de concubinato, mas apenas dois deles eram casados, havendo 

entre eles uma mulher. Na freguesia de Santana do Sacramento do Lugar de Guimarães, 

segunda freguesia mais populosa, assim como em Vila Maria, hoje Cáceres, foram 13 as 

acusações de relações ilícitas. Desse número, 6 homens já eram casados, isto é, 

cometiam adultério – praticamente a metade deles.   

Ronaldo Vainfas faz um exercício de avaliação da leitura que se tem da 

população colonial e seu famoso e promíscuo comportamento moral, que ignorava as 

regras básicas do cristianismo. O autor lembra que o discurso da Igreja em relação aos 

pecados da carne, como parte de um antigo ―ideal ascético‖ cristão, vigia tanto na 

colônia como na Europa. Numa proposta inovadora até então para os estudos da 

ocupação colonial e o processo de povoamento empreendido, ele sugere uma releitura 

desse quadro de desregramento colonial como sendo característico de portugueses 

lascivos no trato com suas escravas anômicas, e com as índias exóticas, cuja 

religiosidade desconhecia as regras cristãs.  

Tal releitura leva-nos a perceber um espaço em conquista com 

especificidades a se considerar. A população que para cá imigrou e a necessidade de 

fixação no território, cujo projeto era incentivado pela Coroa, decisivamente haveria de 

mesclar culturas e padrões de moralidade bastante distintos, fruto de contatos cotidianos 

bem estreitos entre esses homens lusos e as mulheres ―disponíveis‖ que jamais estariam 

em conformidade com os ideais cristãos exigidos: que as relações amorosas de homens 

e mulheres se dessem estritamente no âmbito do matrimônio católico. A família 

formada deveria repetir os preceitos e perpetuar as normas do cristianismo. Ela assim, 
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sem controle eclesiástico, não poderia ser a garantia do projeto de sedimentação do 

cristianismo.   

Conforme Vainfas,  

 

(...) mais do que ao gosto português por mulher exótica, seu apego aos 

prazeres carnais ou sua falta de preconceitos, a fornicação 

generalizada que teve lugar na Colônia deveu-se às injunções da 

situação colonial ibérica (...)
142

  

 

Esse quadro em nada diferiu da conquista de Mato Grosso no século XVIII, 

isto é, a característica da região de fronteira mais distante de toda a Colônia, em litígio 

com a Espanha e com a expectativa de um ouro já escasso.  

 Aqui, a mobilidade geográfica que juntou homens e mulheres de universos 

tão distintos evidencia o constante movimento demográfico que teria modificado, em 

diferentes aspectos, as sociedades locais de onde saíram essas pessoas.  Entretanto, o 

processo de longa duração, que é a história dessas famílias nas minas, evidencia 

também a fixação, por muito mais tempo do que a princípio teriam imaginado ao deixar 

seus lugares em Portugal rumo às novas fronteiras da colônia do Brasil. 

 A maioria das famílias encontradas nos registros paroquiais de Chapada 

dos Guimarães conseguiu alcançar seus objetivos ao sair de Portugal e aqui formou 

família, ampliou posses de terras e escravos, tornando-se autoridade local. Sobrenomes 

já citados, por exemplo, são hoje bastante conhecidos entre o que chamamos de 

tradicional cuiabania, expressão que, na verdade, se refere aos moradores tradicionais de 

toda a Baixada Cuiabana, que compreende as mesmas cidades citadas como freguesias 

no século XVIII. 

Do litoral de Santos, aventurou-se para as minas, com o marido, Maria 

Rosa da Fonseca. Lá, teve seu filho João. Em fevereiro de 1782, na Matriz do Senhor 

Bom Jesus de Cuiabá, Custódio Ferreira Machado, seu marido lusitano, batizou João, 

filho legítimo do casal. Custódio era natural de São João de Sermande, no Arcebispado 

de Braga. Seu pai, Antônio da Costa, era batizado na freguesia de Bregiela, também do 

Arcebispado de Braga. A avó de João, mãe de Custódio, dona Violante Ferreira, era da 

                                                
142 VAINFAS, Ronaldo. Moralidades Brasílicas. In: SOUZA, Laura de Mello e. (Org.). História da Vida 

Privada no Brasil: cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997, p.61. 

 



201 

 

freguesia em que ele havia nascido, São João de Sermande. Maria Rosa também tinha 

descendência lusa, visto seu pai, Carlos José da Fonseca, natural do extremo sul de 

Portugal, Algarves, casado com a santista Rosa Maria, sua mãe.  

Em julho de 1781, o Reverendo Luís de Souza Correia batizou e pôs os 

santos óleos em Maria, inocente, filha legítima de José Paes das Neves e da cuiabana 

Maria Madalena das Virgens Figueiredo. O pai de Maria Madalena era o imigrante luso 

e mestre de campo Antônio José Pinto de Figueiredo, natural da Vila de São Faustino, 

Peso da Régua, Bispado do Porto, casado com a paulista de Araritaguaba, Isabel Nobre 

Pereira. Ela, por sua vez, também era filha de emigrados de Portugal, pois seu pai, 

Manoel dos Santos Coimbra, era natural de São Pedro de Coimbra.   

Na colônia do Brasil, para um homem como Antônio José encontrar uma 

mulher branca e filha de patrícios para se casar, era seguir o destino comum a todos os 

portugueses e filhos destes, especialmente porque prezavam por seu status social, 

respeito e credibilidade entre seus pares. Antônio José Pinto foi o segundo mestre de 

campo das minas e, ao morrer, deixou aos dez filhos, vasta fortuna em terras e escravos 

em Santo Antônio do Rio Abaixo (Santo Antônio de Leverger), e casas assobradadas 

em Cuiabá
143

  

O minhoto Valentim Martins da Crus, diante das devassas, sofreu 

acusações, porém sempre voltadas para sua conduta amigável e próxima demais com a 

escrava Joaquina. Vivendo entre a casa em Cuiabá e seu engenho na Chapada, ele, 

solteiro, rico senhor de terras e escravos, preferiu unir-se a uma sua escrava, também 

solteira, em sua condição de mulher africana escravizada, Mina, isto é, embarcada nos 

portos do oeste africano. Porém, acusações de maus tratos aos escravos ou a exploração 

excessiva a ponto de impedi-los de frequentar as obrigações católicas dominicais, como 

alguns de seus pares foram acusados, não o alcançaram. Podemos nos permitir algumas 

ilações a respeito. Nos registros de óbitos de escravos da Igreja Matriz do Senhor Bom 

Jesus em Cuiabá nos deparamos com alguns registros que podem ser indicativos de uma 

vivência com o senhor Valentim, sem a violência física imposta por muitos senhores em 

castigos e maus tratos, se assim podemos nos expressar sob qualquer forma de violência 

própria da escravidão.  

                                                
143CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Casamentos de escravos africanos em Mato Grosso: um 

estudo sobre Chapada dos Guimarães - 1798-1830. Cuiabá, 2001. Dissertação (Mestrado em História) – 

FCHS - História – Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. p.17-60. 
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Em Cuiabá, Valentim, registrou a morte de alguns de seus escravos, entre 

os anos de 1789 a 1807, supondo que ele os tinha em sua morada na cidade. Como 

todos os anotados eram masculinos, pensamos que pode se tratar de seus escravos de 

ganho, visto Valentim não ter lavouras nem minas documentadas naquela região. De um 

total de 24 escravos, 11 tiveram suas idades anotadas. Aí está o que nos chamou a 

atenção para além da existência deles em Cuiabá, pois, até então, todos os escravos de 

senhores de terras de Chapada, inclusive os seus, foram registrados no nascimento, 

casamento ou morte, no próprio engenho, nas ações de desobriga da Igreja da freguesia, 

Nossa Senhora de Santana do Sacramento.
144

  

Destes 11 indivíduos, suas idades ao morrer variavam de 40 a 80 anos. 

Sendo que 4 deles tinham 70 anos, 3 com 80 anos, 3 com 40, e apenas 1 com 50 anos.
145

 

O fato merece enfoque, na medida em que o mais comum, na vida dos escravizados nos 

engenhos, nas lavouras ou nas minas por todo o Brasil, era morrer muito antes dessas 

idades, devido aos maus tratos, ao excesso de trabalho, má alimentação, trapos como 

vestimentas, no lugar de roupas que os protegessem do sol, da chuva ou do frio nos 

campos, e ao pouco descanso. Tais condições geravam doenças graves que os levavam à 

morte, sem omitir os brutais castigos físicos que, se não os aleijavam ou cegavam, 

acabavam por matá-los. Os escravos de Valentim, ao menos estes, conseguiram ter a 

vida preservada por um longo tempo. Já as anotações dos párocos referentes às mortes 

no campo, não foram anotadas. 

Em relação à sua vida com a escrava Joaquina, o ―caso‖ era de ―há muitos 

anos e com muitos filhos‖, conforme as várias acusações ao longo das entrevistas em 

Chapada. Em ato muito raro no Brasil colonial, todos os filhos pardos e ilegítimos, fruto 

dessa relação, foram reconhecidos em testamento por Valentim e tornados seus únicos 

herdeiros. Apesar serem pardos, seus nomes foram acrescidos de seu sobrenome e 

tratados como filhos de um senhor de engenho, antes mesmo do testamento. 

.         Permitindo-nos alguns comentários paralelos ao testamento, transcrevemos 

abaixo, por acreditarmos ser importante para compreensão do universo de Valentim, 

como senhor de engenho e o pai de uma família formada no contato intercultural 

forçado pelas circunstâncias da emigração, sem, contudo, deixarmos de reafirmar que 

                                                
144 CRIVELENTE. Maria Amélia Assis Alves. Domingos, Angola e Joaquina, Mina: “Identidades 

africanas‖ nos casamentos de escravos na fronteira oeste da América Portuguesa – Mato Grosso – Séculos 

XVIII e XIX. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2012, p. 130. 
145 Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá - Arquivo Digital do Acervo Eclesiástico (1756-1956) , cd 

05 – Cuiabá: EdUFMT, 2011. 
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nesse encontro havia uma afetividade ―proibida‖, castigada nas devassas e que se 

impuseram no sobrenome Martins da Crus de seus filhos pardos e em seu testamento: 

 

Cópia do testamento com que faleceu nesta Vila Real do Senhor Bom 

Jesus de Cuiabá, Valentim Martins da Crus,
146

cujo verbo adverbem da 

forma e maneira seguinte: Em nome da santíssima Trindade, padre, 

filho e espírito santo, três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. 

Saibam quantos este meu testamento virem que sendo no ano de 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e doze, 

aos quinze dias do mês de setembro do dito ano nesta Vila Real do 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá em as casas de minha morada, eu 

Valentim Martins da Crus, estando com saúde e em um perfeito juízo 

e entendimento que Deus nosso senhor foi servido dar me, e temendo 

da morte que a todos he natural, mas desejando pôr minha alma no 

caminho da salvação, fasso este meu testamento e a minha última 

vontade na forma e maneira seguinte: 

 

Primeiramente encomendo a minha alma ao padre eterno que a criou e 

a ele pesso (sic) e rogo a queira receber quando deste mundo partir e 

salvar pelos merecimentos da paixão e morte de seu unigênito filho 

meu senhor Jesus Christo, em cuja santa lei espero viver e morrer 

como cathólico romano e creyo tudo quanto a Santa Madre Igreja 

Catholica me propem para crer. 

 

*Declaro que sou natural e batizado na freguesia de São Miguel de 

Alvarans do arcebispado de Braga termo da Vila de Barcelos, filho 

legítimo de Manuel Martins da Crus e de Andreza Lourenço dos Reis, 

já falecidos. 

 

*Declaro que sou solteiro e nunca fui casado. -  Esta afirmativa o 

libera e garante a herança para os filhos, para quem de fato quer deixar 

seus bens conquistados ―nos estados do Brasil‖.  

 

*Nomeio por meus testamenteiros e administradores de meus bens em 

primeiro Lugar o meu genro o senhor Alferes Manoel Rodrigues 

                                                
146 Cartório do 5º Ofício, Inventário e Testamentos, Maço 71-A, Proc. 970 
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Tavares, que será meu testamenteiro universal e em segundo Lugar 

José de Oliveira Machado, e em terceiro Lugar ao senhor capitam José 

Gomes de Barros e em quarto lugar o capitão João José Guimarães e 

Silva, aos quais pesso e rogo que por serviço de Deus e me fazerem 

mercê queiram ser meus testamenteiros e lhes deixo pelo seu trabalho 

que poderão perceber a vintena do que montar a minha herança como 

tão bem lhes concedo o espaço de seis annos para darem conta no 

juízo a que pertencer e se no dito espaço as não poderem concluir, a 

justiça (...) lhes concederá  mais tempo quanto lhes for percizo (sic).  

*Ordeno que depois de meu falecimento, meu corpo será amortalhado 

no hábito de Sam Francisco que o conservo em caza (sic) guardado, 

acompanhado da Irmandade do Santíssimo Sacramento de quem sou 

indigno irmão e também acompanhado da Irmandade de São Miguel e 

Almas de quem sou irmão  conduzido uma tumba da mesma 

irmandade do Santíssimo Sacramento e sepultado na sepultura que me 

der a mesma Irmandade, e será tão bem acompanhado pelo meu 

reverendo Vigário Geral e quatro sacerdotes os quais e aos irmãos se 

lhes dará sera (sic) de meya (sic) libra e se me mandará dizer duas 

missas de corpo presente pagando-se dellas e acompanha mais três dos 

Reverendos e sacerdotes a esmola do costume.  

 

A economia nas missas mostra não achado necessário muitas mais, como era 

usual nos testamentos daqui e de Portugal. Não seria errado supor que Valentim não era 

católico praticante, não trazendo consigo o peso de muitos pecados, ao menos em seu 

entender, visto  que sua relação amorosa com Joaquina não deveria ser devidamente 

reconhecida, por se tratar de uma escrava sua, portanto, sobre quem tinha direito 

adquirido, sobre seu corpo e alma, como senhor branco e proprietário:  

 

*Declaro que tenho trez (sic) filhos pardos e seis filhas tão bem pardas 

todos naturaes a saber;: Francisco Martins o qual tive de minha 

escrava Joaquina, mina, já falecida = Anna Martins, filha da mesma= 

Manoel Martins, filho da mesma= Jerônimo, filho da mesma, 

Emerenciana Martins filha da mesma e Luiza Martins, filha da dita 

minha escrava =  Escolástica Martins, casada com o dito meu genro o 

alferes Manoel Rodrigues Tavares e Maria Martins também casada, 

com Domingos José Rodrigues; cujos meus filhos e filhas naturais 

aqui declarados os instituo por meus herdeiros das duas partes de 
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meus bens, advertindo que querendo herdar as duas cazadas, virão a 

collocação com o dotte que já receberam.  -  Uma lista na primeira 

página antecedendo o testamento, elenca os filhos herdeiros com suas 

idades no momento do testamento: 

*Maria Martins da Crus, casada com Domingos José Roiz.; - sem a 

idade anotada na época do testamento]  

*Escolástica Martins da Crus, casada com o alferes Manoel Rodrigues 

Tavares; - sem a idade anotada. 

*Anna Martins da Crus de idade de 33 anos. [portanto nascida em 

1779]; 

*Anna Maria Martins da Crus de 26 anos; [Nascida em 1786] 

*Emerenciana Martins da Crus, de idade de 20 anos. [nascida em 

1792]; 

*Luiza Martins da Crus, de idade de 18 anos [nascida em 1794]; 

casada com Antonio da Silva de Albuquerque. Este casamento 

realizou-se após a morte de Valentim.  

*Francisco Martins da Crus, de idade de 29 anos. [nascido em 1783] e 

com o mesmo nome do irmão de Valentim]; 

*Manoel Martins da Crus de 25 anos. [nascido em 1787], com o 

mesmo nome do pai de Valetim; 

*Jerônimo Martins da Crus de idade de 23 anos. [nascido em 1789]; 

*Declaro que possuo um engenho de fabricar assúcar em serra acima, 

e de fabricar outros gêneros, e plantações, cuja fábrica que compõem 

mais de cinqüenta escravos entre grandes e pequenos. Casas de telhas, 

terras lavradias por sesmarias e todos os mais accessórios e bestas.
147

  

 

Não tinha mais, nesta altura, o número de escravos de quando declarou 

sua produção à Real Fazenda em 1801. Não crescera seus bens na agricultura ou teria 

parado com a mineração? Ao que indica sua declaração, a mineração não mais fazia 

parte de seus investimentos na altura do testamento. Nesse período, estavam de fato as 

fainas mineradoras em acentuado declínio: 

 

*Declaro que as cazas em que moro nesta Vila na rua Direita, com 

cazas (sic)que tenho nos seus fundos, que fazem frente para a rua nova 

do Campo [hoje rua Barão de Melgaço], são minhas, não obstante 
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haver feito patrimônio das casas da dita minha morada ao padre José 

Manoel de Siqueira para effeito (sic)de se ordenar, como tão bem 

andar em litígio com meu genro Domingos José Rodrigues sobre uma 

caza do fundo de cuja sentença apelei (sic) para o juízo da ouvidoria 

geral da Comarca.   

  

 Estaria querendo tirar-lhe a casa por algum motivo que se referia à sua 

filha? 

 
*Declaro que devo ao Juízo dos Ausentes desta Vila, uma quantia 

avultada a qual  se esta pagando pela terça parte do rendimento da dita 

fábrica de que é administrador o dito meu genro Manoel Rodrigues 

Tavares. E assim mais que em qualidade de testamenteiro do falecido 

Manoel Francisco Gomes, tendo prestado contas no juízo 

ecleziástico,(sic) as quais se acham pendentes e não concluídas em 

razão de uma regia provisam (sic) de vinte e três de junho de mil e 

oitocentos, que manda, que as heranças dos testadores que deixarem a 

sua alma (...deira) sejam arrecadadas pelo Juízo dos Ausentes. - O que 

fez cumprir o genro Manoel Rodrigues em 1822.  

 

*Declaro que devo algumas dívidas mais, que constarão por clareza, 

as quais todas depois de pagas assim como alguma que não estiver por 

clareza com é (...) ao meu procurador o advogado Vicente José de 

Souza, que elle dirá o quanto lhe devo do que restar de minha fazenda, 

se dará as duas partes aos ditos meus herdeiros e da parte, digo, e da 

terça parte se pagar o meu funeral e o que ficar da terça, aplico para os 

ditos meus herdeiros digo meus filhos e filhas com igualdade a cada 

hum o que deixo a distribuição do dito meu testamenteiro universal. 

 

A preocupação com as dívidas coloca-as em primeiro lugar, para, depois 

de pagas, dar aos filhos herdeiros o que lhes coubesse, evidenciando que tenham sido 

em partes iguais. Uma evidência de nenhuma proteção ou escolha particular por 

primogenitura, por exemplo. O fato de Manoel Rodrigues ser o testamenteiro universal 

teve por base sua experiência com as fábricas, por já estar trabalhando na administração 

das terras antes da morte de Valentim. Pelo testamento de sua filha Escolástica e pelos 

acertos estabelecidos com o genro Manoel, dez anos depois, como veremos adiante, as 
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dívidas não comprometeram a fazenda. Porém, pelo tempo que levou Manoel a pagá-

las, nos parece que foram feitas algumas negociações para que pudesse ter tempo de 

tirar da própria produção da fazenda os valores necessários para honrá-las, conforme 

desejo e compromisso do sogro. Mas também tinha seus créditos a receber: 

 

*Declaro que também se me deve algumas dívidas que constam por 

créditos, as quais se acharão entre meus papeis e por esta forma e 

maneira hei este meu testamento e última vontade por feito e acabado, 

o qual pesso (sic) e rogo as justiças de sua Alteza Real de hum e outro 

foro lhe dêem toda a validade, força e vigor o cumprão (sic) e 

guardam e o fassão (sic) cumprir e guardar na maneira que nelle se 

declara e se, para sua maior validade o que faltar algumas clauzula 

(sic) ou clauzulas, ou pontos de direito a que os hei por expressar e 

declarados como se dellas ou delles(sic) fizesse expressa e declarada 

menção, e por este, revogo outro qualquer testamento ou (...), que 

antes tenha feito, por que he minha vontade que só valha este e que 

tenha força e vigor, o que mandei escrever pelo meu procurador o 

advogado Vicente José de Souza. Ditado porem por mim que como 

testemunha o assinou comigo no mesmo dia, mês e ano no princípio 

declarado. Valentim Martins da Crus = Como testemunha que este 

escrevi por mandado do testador e assignar, Vicente José de Souza. = 

Aprovação = Em nome de Deus, Amém. =  

 

Não se preocupa em elencar os créditos nem seus credores, deixando 

para seus testamenteiros encontrar em seus papéis. Possivelmente, trata-se de amigos 

próximos que preferiu não expor no documento, como o faziam outros testadores já 

citados. Uma postura aparentemente contida e tranquila que se revela igualmente 

quando nas devassas em que  foi acusado várias vezes, porém se absteve de fazer 

qualquer acusação ou se fazer ser ouvido em defesa: 

  
*Saibam quantos este público instrumento de aprovação do testamento 

virem que sendo no ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 

de mil oitocentos e doze anos aos dezesseis dias do mês de setembro 

do dito ano, nesta Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, em 

casas de morada do senhor Valentim Martins da Crus, onde eu 

tabelião ao diante nomeado, fui vindo e sendo aí em saúde perfeita, e 
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por ele reconheço fez do mesmo de que faço menção e dou fé que foi, 

digo, me foi entregue duas folhas de papel com 4 paginas escritas por 

Vicente José de Souza, tendo só na 4ª. Pagina dessa (...) regras (...) 

esta aprovação, pedindo-me que eu, aprovado o seu testamento e sua 

última vontade para que tenha todo o seu valor no qual rogava as 

justiças de sua Alteza Real de um e outro, digo, Real, lhe dessem 

inteira validade e eu, tabelião pelo ter olhado sem vício, borrão ou 

entrelinha, o rubriquei com a minha rubrica que diz = França, e o 

aprovei tanto, quanto posso e levo e sou obrigado em presença das 

testemunhas, tenente Francisco de Souza Lima = Sargento João 

Fernandes de Queiros = Francisco Xavier, = Francisco Jacinto de 

Carvalho e Vicente Dias de Souza, morador desta Vila e reconheço os 

de mim, João Batista de França e Silva, digo, de França, tabelião 

público do Judicial e Notas que escrevo e assino em público (...) de 

que uso. 

Em testamento de cidade e lugar do qual publico =  O tabelião João 

Batista de França = Valentim Martins da Crus = Francisco de Souza 

Lima = João Fernando de Lemos = Francisco Xavier Rosano = 

Francisco jacinto Roiz de Carvalho = Vicente Dias de Souza – Não 

seria José, o advogado? 

―Termo de Abertura‖ =   

 

Aos seis dias de novembro o ano de mil oitocentos e doze, nesta Vila 

Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá em casas de morada e residência 

do Dr. Antonio José de Carvalho Chaves, Provedor Geral das 

Fazendas dos Defuntos e Capelas e Resíduos, por sua Alteza Real que 

Deus [guarde] que de onde eu, escrivão (...), adiante ali apareceu 

presente Antonio Theodoro de Siqueira por quem fui apresentado ao 

dito ministro este testamento de Valentim Martins da Crus que, 

falecendo as onze horas do dia e por ele ministro achar que estava 

feixado na forma indicada desta sua subscrição, mandou lavrar este 

Termo de Abertura que assinou como apresentante.  Eu sou Joaquim 

Gomes, escrivão da Provedoria Geral que escrevi = Antonio José de 

Carvalho Chaves = Antonio Deodoro [Theodoro] de Siqueira. Haja 

vista ao tesoureiro geral e promotor fiscal do juízo, Cuiabá, 6 de 

novembro de mil oitocentos e doze. Chaves#. 
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A vista das disposições do testador, fiz justiça e em tempo hábil 

requererei a bem do que for da herança de Manoel Francisco 

Gomes.na forma das ordens do juízo, O  Tesoureiro Geral e Promotor 

João José Guimarães e Silva.# Cumpra-se quanto de direito for e 

registre-se. Cuiabá, 6 de novembro de 1812. Chaves#. Haja vista o 

testamento declarando-se aceita a testamentária. Cuiabá, 9 de 

novembro de 1812. Chaves #. Aceite a presente testamentária com o 

protesto da vintena e de cumprir com as disposições do testador a (...) 

lhe onde chegar os bens. Vila de Cuiabá, 13 de novembro de 1812. 

 

Aqui, vemos a preocupação em já dar início imediato ao que pediu em 

testamento Valentim para garantir o pagamento da dívida com Manoel Francisco, antes 

de qualquer outra atitude referente aos bens que ficariam para os filhos pardos: 

 

Assinaram: Manoel Rodrigues Tavares, registrado no livro 15 dos 

registros de testamentos e folha um verso e folha 4 verso. Cuiabá, 18 

de novembro de 1812. E assinou dias depois, o escrivão da provedoria 

José Joaquim da Gama, registrado a folhas 24 verso a 27 verso do 

livro quinto de registros de testamentos. Cuiabá, 27 de novembro de 

1812. O escrivão eclesiástico Euzebio Carvalho de Silveira.  

 

Assinou após reconhecimento e avaliação dos bens de Valentim, feitas no 

rio da Casca, em seu engenho, com a presença de Manoel Rodrigues, seu genro, 

acompanhado de dois vizinhos como testemunhas: 

 

Em 27 de novembro, falecendo Valentim, as autoridades competentes 

se dirigiram ao Rio da Casca, sendo atendidos por Manoel Rodrigues, 

o inventariante e genro, para lá fazerem o levantamento dos bens 

deixados por Valentim. Vizinhos deveriam ser contatados para darem 

maior veracidade ao que indicava o testamento e se lá ainda estariam 

todos os bens descritos por Valentim no testamento. Deveriam ser 

pessoas idôneas que confirmassem o dito e apresentado às 

autoridades: 

 

O Capp.am Antonio Gomes da Costa Juiz de Fora e Orfans com(...) no 

civel e crime nesta Villa e seu termo por bem da Ord.a.: 
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O mando ao actual escrivão de orfaons (...) cargo Miguel José 

Antunes, que em cumprimento deste meu mandato ―indo por mim 

rubricado vá onde vive e mora o Alferes Manoel Rodrigues Tavares e 

sendo lá em qualidade de testamenteiro do falecido Valentim Martins 

da Crus o notifique para dar a descrever a inventário todos os bens que 

ficarão por morte do dito Crus; e igualmente concedo commisão ao 

Alferes Joam Manoel Fernandes da Rocha para que lhe (...) o 

juramento dos Santos Evangelhos em hum livro delles (...) digo, 

Evangelhos e da mesma forma a dois louvados vizinhos de capacidade 

boa e intelligencia, a aquelles [vizinhos] (...) para manifestar bem e 

fielmente todos os bens do dito falecido, e a estes [ os enviados] para 

avaliarem os mesmos bens segundo suas conciencias  entenderem: o 

que assim cumpra. Villa do Cuiabá, 20 de novembro de 1812. 

Certifico que notifiquei em suas próprias pessoas ao Alferes Manoel 

Rodrigues Tavares, ao tenente Bernadino Leite Pereira e a José Duarte 

Pereira. Aquelle em qualidade de testamenteiro e inventariante de 

todos os bens do falecido Valentim Martins da Crus (...) apresentar e 

dar a descrever neste inventario todos os bens destas herança e 

assitentes nesta paragem do Rio da Casca, e a que digo, da Casca e 

antes para prestarem juramento (...) de avaliadores dos ditos bens. (...) 

que passo a presente. Rio da Casca, 27 de novembro de 1812. 

 

Valentim morreu dois meses após ter feito o testamento. Parece-nos ter 

sido por algum acidente, devido estar com saúde e juízo quando do lavramento do 

mesmo, em setembro de 1812. Não encontramos o registro de óbito de Valentim nos 

registros paróquias de Chapada e tampouco nos registros das paróquias de Cuiabá. Uma 

longa documentação foi gerada alguns anos após sua morte, referente à prestação de 

contas que fez o genro Manoel Rodrigues Tavares. Valentim, como vimos nas 

acusações das devassas e mesmo por seu testamento, passava a maior parte de seu 

tempo na sua casa em Cuiabá. Já era um senhor idoso, na época. Deixou, além de 2 

alambiques, nos valores de 190$000 e 140$000 cada um, e tachos e fornos de cobre, 

além de escumadeiras, instrumentos próprios para a fabricação de aguardente. A 

lavoura, produzindo 1.000 alqueires de milho para a farinha, 50 de mamona e 280 

alqueires de feijão, sendo que a plantação de milho, previsivelmente, era a mais valiosa: 

180$000. 
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Suas casas em Cuiabá foram descritas com típica da vila: possuía 6 

portas, 2 na parte da frente e 4 no interior. As janelas eram 2 na frente e 2 no interior, 

com um quintal pequeno, quando normalmente os quintais eram extensos. Isso pode ser 

explicado pelo fato de Valentim ter outras casas construídas ao fundo. A descrição 

refere-se à casa em que ele mesmo habitava quando estava em Cuiabá, na rua do 

Campo, hoje Barão de Melgaço, avaliada em 250$000. 

Nas prestações de contas de Manoel, consta um recibo passado a Manoel 

Rodrigues, por Antonio da Costa Viana, referente a vinho e vinagre do reino, além de 

farinha, ―que o administrador comprou para remédios de Sr. Valentim Martins da 

Crus‖,
148

 em abril de 1812. Possivelmente, Valentim já sentia a chegada dos anos e se 

tratava de algum mal-estar em Cuiabá.  Na lista de contas pagas ao clero estão os gastos 

com funerais, missas e casamentos de escravos, nas desobrigas, reconhecidos pelo 

vigário, desde 1811 a 1819, realizadas tanto no engenho como na igreja Matriz de 

Santana. Eram escravos Nagô, Benguela, Rebolo e crioulos. Há ainda pagamentos de 

compra de bois de carga para o engenho, o que aponta a continuidade dos trabalhos em 

1819, ainda que sem o número de escravos registrado do início do século. Pela avançada 

idade de Valentim, os preços dos escravos e a mineração, já longe do auge do século 

XVIII, as atividades devem ter sofrido sensível retração. Móveis em cedro, prataria e 

oratório com molduras douradas, segundo os avaliadores, este último muito usado e 

antigo, faziam parte de seus bens no engenho.  

A produção desenvolvida por Manoel Rodrigues, conforme a lista da 

receita do engenho, apresentada em juízo até 1820, era basicamente de feijão, farinha de 

milho, azeite e rapadura – blocos de açúcar.  As despesas baseavam-se na própria 

dinâmica do engenho e suas atividades. Eram gastos com a compra de sal, fumo, 

mercúrio, carne-seca, couro de boi, pólvora, ferro, aço, sebo, bestas e dos panos de 

algodão, geralmente para roupas dos escravos, além do pagamento de jornais daqueles 

contratados de seus pares.
149

    

Para que possa dar continuidade à sua administração de acordo com 

desejo de Valentim, assegurando o direito dos filhos herdeiros, elaborou uma 

procuração em que todos aprovavam o desejo do pai, aqui reproduzida para que 

possamos ter uma janela aberta para a família que Valentim construiu para si nos 

―estados do Brasil‖. Os filhos maiores de idade assinaram a procuração para uma 

                                                
148 Cartório do 5º. Ofício, Inventário e Testamentos, Maço 71-A, Proc. 970. 
149 Idem. 
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partilha amigável entre eles e o cunhado, administrador, não sem elencar as condições 

que estabelecidas para o recebimento que cada um deles tinha direito nas receitas do 

engenho: 

  

Condições dos herdeiros Jerônimo Martins da Crus, Anna Martins da 

Crus, Anna Maria Martins da Crus, Francisco Martins da Crus e 

Eminiana Martins da Crus, para partilha amigável‖: 

 

1º.  Que a cada um dos herdeiros acima mencionados entregarão ao 

testamenteiro a quantia de oitocentos mil réis em bens que para cada 

um (...) já foram apartados pelo valor convencionado entre todos 

inteirando o dito testamenteiro o que falta para complemento dos ditos 

800$000 réis com obrigação que deverá passar a pagar no tempo que 

for ajustado com cada um dos herdeiros que ficarem sendo credores 

como melhor sita se declarar no termo de partilha, e de amigável 

como fizeram em que se aja de especificar os bens pertencentes a cada 

um. Começam porem de Antonio da Silva de Albuquerque por cabeça 

de sua mulher Luiza Martins da Crus, por haver este, passado uma 

escritura de satisfação e satisfeito com os bens que recebeu de dote e 

nada mais querer da herança, e da mesma forma Domingos José Roiz, 

por cabeça de sua mulher Maria Martins da Crus por ter este requerido 

(...)  juízo um termo de desistência como se vê no inventário a que 

nada mais que recebeu de dote pelo mesmo falecido pai da mulher (...) 

herdeiro contemplado no testamento. 

 

2º. Que inteirados cada um dos herdeiros suppes. da mencionada na 

forma que fica (...) quanto existir pertencente (...) mesma herança fica 

sendo próprio do sobre dito Cappm. Manoel Rodrigues Tavares na 

qualidade de herdeiro por cabeça de sua mulher sem que nem um dos 

mesmos suppes.  herdeiros lhe possa pedir mais conta ou dos ditos 

bens móveis, submoventes, se raiz, nem de seus rendimentos, em todo 

o tempo que tem sido administrador da casa. 

 

3º. Que o Capp. Manoel Rodrigues Tavares fica obrigado por sua 

pessoa e bens havidos e por haver, a pagar todas as dívidas com que se 

acha esta herança, sejam de que qualidade e quantidade ou natureza 

que for, respondendo em juizo ou fora (...) estas dividas e por quais 
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encargos de testamenteiro, por que ficou responsável o dito Valentim 

Martins da Crus sem que nem um tempo, digo, sem que nem um dos 

herdeiros suppes. se haja de poder em tempo algum o pagamento (...) 

ditas dívidas ou cumprimento de tal encargos, pois  que para o visto 

obriga Manoel Tavares a todas as perdas e, (...) nos havidos e por 

haver desde a princípio da as administração até a completa satisfação 

de tudo (...). 

 

4º. Que por virtude desta partilha feita por amigável com posição logo 

que for julgada por sentença se haverá por extinto o inventário feito 

por este Juízo de Órphãos e por conseqüência tão bem se verá 

coincidente de contas de receita e despesa da administração da fábrica 

que estava principiada por que tudo os suppes. Hão por acabado por 

efeito de se por que  (...) silêncio no inventário contas e partilhas como 

que tudo estivesse  já definitivamente decidido e que tivessem passado 

em caso julgado (...) Cuiabá, 5 de abril de 1821. O documento é 

assinado pelo próprio Manoel Rodrigues Tavares. 

 

No traslado da escritura de contrato de pagamento de herança, no mesmo dia e 

ano, feitos por Manoel Rodrigues e Antonio da Silva Albuquerque, genros de Valentim 

diz: 

 

Saibão quantos este público instrumento de escritura de contrato de 

pagamento de herança em direito melhor nome e lugar haja, mais 

valha e de ser para virem que sendo no ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e(...) aos 16 dias do mês de 

maio do dito ano nesta Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e no 

cartório de mim, tabelião ao diante nomeado e assinado e sendo ali 

nele aparecerão presentes partes que eram tratadas  saber: O Capitão 

Manoel Rodrigues Tavares em qualidade de testamenteiro do dito 

falecido Valentim Martins da Crus e Antonio da Silva Albuquerque 

que por cauda de sua mulher Luiza Martins da Crus, filha e herdeira 

do mesmo Valentim Martins da Crus, que reconheço serem os 

mesmos de que dou minha fé e por parte do mesmo Capitão Manoel 

Rodrigues Tavares, me foi dito em presença das testemunhas adiantes 

nomeadas e assinadas que aquele Antonio da Silva Albuquerque por 

causa de sua mulher Luiza Martins da Crus, esperava herdar a parte 
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que muito houvesse (...) nos bens da testamentária que ele administra 

os bens se não tem feito participação pelo juízo competente, que por  

cuja razão se havião conduzido nada amigavelmente com ele, 

testamenteiro, dar-lhe em paga de tudo quanto lhe conhecesse com os 

escravos seguintes: Lourenço, crioulo, José Camilo de nação 

Benguela, Olava de nação mina e Barbara crioula.(...)
150

 

 

Aceitas as solicitações de Antonio, assinaram o contrato, com testemunhas e sem 

constrangimento algum do administrador, Manoel Rodrigues que tinha em sua posse, no 

engenho, os ditos escravos. Bem, longos os processos diante dos bens deixados por 

Valentim, que percorreram todo o século XIX até após a morte do à época capitão 

Manoel Rodrigues e após a morte de sua mulher Escolástica. 

 

Jerônimo, o filho mais novo de Valentim, já havia requerido, junto ao 

Juiz de Órfãos de Cuiabá, em fevereiro de 1816, o direito de poder herdar e gerir o que 

lhe pertencia por testamento de seu pai, ainda que, por ocasião da revisão de seu registro 

de batismo, no ano de 1791, a filiação não lhe garantiria isso, como se pode ver no 

documento: 

  

Diz Jeronimo Martins da Cruz, que ele, para poder herdar o legitimo 

que pertence, como herdeiro do falecido Valentim Martins da Crus, se 

lhe faz justificar. Primeiro: Que o justificante e maior de idade como 

se prova na certidão inclusa.  

Segundo: Que o justificante tem toda a capacidade precisa para ser 

herdeiro dependente: 

Diz Jerônimo Martins da Crus, filho natural de Joaquina, escrava de 

Valentim Martins da Crus que lhe precisa o escrivão revendo o Livro 

dos santos batizamentos das pessoas brancas e forras, celebrados na 

Igreja Matriz da Missão de Santa Anna do Sacramento: 

Certifico e ponho Fe que revendo o Livro que na Igreja Matriz de 

Santa Anna do Sacramento, para nele relançarem todos os assentos de 

batizamentos das pessoas brancas e forras: que por fim se acha 

recolhido neste cartório e câmara eclesiástica, nele, a folha oitenta o 

assunto pedido no requerimento do suplicante cujo assento devendo 

advertir a herança da maneira seguinte:   

                                                
150 Idem. 
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―Aos dezessete dias do mês de maio de mil setecentos e noventa e um 

anos, no engenho de Valentim Martins da Cruz, estando eu em 

desobriga, batizei e pus os santos óleos a Jerônimo, filho natural de 

Joaquina, preta forra e de pai desconhecido, nascido a trinta de 

setembro de mil setecentos e noventa”. Assinado pelo Vigário 

Francisco Coelho
151

.  

 

Em março do mesmo ano, Jerônimo viu atendido seu apelo à 

emancipação da tutela do cunhado Manoel Rodrigues para gerir, ele mesmo, o que lhe 

coube por testamento do pai Valentim Martins da Crus. Já era, então, um homem de 25 

anos, porém, a concretização se deu apenas em 1821. Caso raro na historiografia 

brasileira, pois, conforme observa Maria Beatriz Nizza da Silva, o máximo que o filho 

de um homem branco, cristão e de posses, nascido de uma relação com uma escrava 

poderia esperar, era a liberdade, ―(...) e mesmo essa obedecia por vezes a certas 

condições‖.
152

  O que ocorria mais comumente era a criança ser incorporada ao plantel 

de escravos, quando a relação do senhor com sua mãe apenas respondia ao poder e 

desejos sexuais do senhor, sem maiores sentimentos ou afetividade. Se ela fosse fruto de 

uma relação com tais características, suas chances, de ser reconhecida ou de ganhar a 

alforria e ainda fazer parte do inventário do pai, eram diminutas.  

 As filhas pardas receberam dotes como toda mulher branca e de alguma 

posse, ao se casarem. O poder de Valentim como dono de terras e prestígio pode ser 

percebido neste fato, com a mobilidade social proporcionada aos filhos bastardos tidos 

com sua escrava Joaquina. Isso só foi possível devido ao reconhecimento destes por 

Valentim e, naturalmente, ao estilo de vida que todos deviam levar em casa, ou seja, o 

estilo do pai, um bem sucedido senhor de engenho. O fato de ele oferecer dotes para as 

filhas pardas já era um indicativo do universo ao qual pertenciam na sociedade cuiabana 

e chapadense colonial.  

O dote era a segurança que toda moça precisava para conseguir um bom 

casamento, sendo ela de uma família de posses, como as filhas de Valentim, ou não. 

Mas, além da possibilidade ou sorte de conseguir um dote para as moças pobres, como 

esmola deixada por algum testador como legado ao bem d‖alma, suas mães escravas 

                                                
151 APMT – Juízo de Órfãos de Cuiabá -  Cx. 36, proc. 461, Ano 1816. 
152 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Vida privada e quotidiano no Brasil – na época de D. Maria I e D. 

João VI.  Lisboa: Referência/Editorial Estampa, 1993, p.193 
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buscavam, como defesa e estratégia para um melhor futuro ou tratamento para os filhos, 

a permissão de um seu senhor para colocar na criança, por ocasião do seu batizado, o 

sobrenome dele e até mesmo seu nome completo. Não era raro isso acontecer.       

Estabelecer parentesco com brancos ou pardos, era uma estratégia para 

reforçar o embranquecimento e encurtar a distância social entre eles, revelando a 

escolha por status social do padrinho, no cativeiro ou ao seu entorno, sendo o batismo a 

chance de concretização de um projeto futuro, ainda que tal prática não representasse 

números totais. O que pode estar revelando escolhas pessoais que não necessariamente 

respeitassem o que seria ―previsto‖ para os escravos, neste momento eram comuns os 

sinais de interferência cativa na constituição de seus laços de parentesco. Havia o que 

chamamos de resistência silenciosa. Contudo, analisando o que de comum se percebeu, 

regra geral era a inserção dos filhos de escravos num universo que lhes trouxesse 

maiores dividendos no mundo dos brancos.  

Mesmo sendo apenas o ―lado de fora‖ da escravidão, como um padrinho 

pobre, mas branco! Nessa perspectiva, as crianças escravas filhas dos escravos casados 

nos conformes da lei católica, lhes propiciava a legitimidade e, ser filho legítimo já 

significava alguma diferenciação social.  A cerimônia do batismo era mais solene, com 

a presença dos padrinhos e madrinhas. Afinal, era o batismo de uma criança nascida de 

um casamento católico e não de um bastardo originado de uma relação de concubinato, 

mais comum entre a população cativa, entre pares ou entre mulheres escravas e homens 

brancos, normalmente seu senhor, com quem, não raras vezes, formavam família, ainda 

que ilícitas. 

Exemplo do batismo enquanto estratégia de aproximação e garantia de 

certo conforto e inclusão social no mundo dos brancos, enfoco o caso de Antônia, 

nascida livre pela Lei de 1871, batizada em fevereiro de 1872, em Cuiabá. Era filha 

natural da escrava Luzia, de propriedade do capitão da Guarda Nacional Augusto 

Corrêa da Costa. Teve como padrinhos, o próprio capitão e sua companheira, Maria 

Antonia Lopes. Em testamento, o capitão mostrou seu poder econômico ao deixar 1.500 

cabeças de gado e, surpreendentemente, informou que a esposa deveria dividir com a 

afilhada. O gado pertenceria legalmente a ambas.  

Provavelmente, obedecendo a uma orientação da mãe escrava, Antônia 

passou a assinar seu nome ampliado para Antonia Corrêa da Costa, como o padrinho e 



217 

 

senhor de sua mãe, que foi liberta após a morte deste.
153

 Seria Antonia, filha do capitão 

e senhor de sua mãe, aceita pela esposa deste? A divisão do gado entre a senhora e a 

afilhada parece ser um indício bastante plausível, visto não ser nada comum tamanha 

generosidade, ainda que reconhecimento de senhores para com seus escravos mais fiéis 

não fossem raros nos testamentos e inventários. A comunidade negra rural remanescente 

de quilombolas, situada na localidade de Lagoinha de Baixo, em Chapada dos 

Guimarães, próxima ao rio da Casca, reconhecida como tal pelo então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em 2008, tem, entre seus pioneiros um descendente de escravos, 

chamado Antônio Corrêa da Costa.
154

 Nos séculos XVIII e XIX, as fazendas dos Corrêa 

da Costa se situavam naquelas imediações. 

Vantagens com o batismo, porém, nem sempre eram 100% garantidas, 

sobretudo entre as crianças nascidas naturais. José Oscar Beozzo, em A Igreja na crise 

final do Império, comenta um assento em que a criança, filha natural, foi batizada e ao 

mesmo tempo doada pelo senhor de sua mãe à filha deste ―para que a possua para todo 

o sempre‖.
155

 Lembra-nos Beozzo das prerrogativas de um senhor de escravos e seus 

diretos sobre eles, fosse qual fosse a ocasião.  

Nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, as normas para o 

batismo dos escravos foram criadas com a preocupação de introduzi-los no catolicismo, 

libertando suas almas ―rudes e boçais‖ dos pecados e dos demônios que habitavam um 

corpo pagão. Seis perguntas eram elaboradas para que, ao respondê-las corretamente, 

estariam, então, prontos para serem batizados. A primeira: ―Queres lavar a tua alma com 

água benta?‖ Segunda: ―Queres comer o sal de Deus?‖ Esta tinha uma intenção 

especialmente dirigida, pois tocava diretamente os escravos trazidos do Congo, para 

quem comer sal significava ter hábitos de um europeu, o que representava, para eles, 

perder o poder da feitiçaria, da magia de um dia poder ―voar de volta‖ para casa.
156

  

Abrir mão dessa crença era converter-se ao catolicismo, o que 

significava aceitar a civilização ocidental como sendo melhor do que a deles. Terceira 

pergunta: ―Botas fora de tua alma todos os teus pecados?‖ Quarta: ―Não há de fazer 

mais pecados?‖ Quinta: ―Queres ser filho de Deus?‖ E a sexta e última: ―Botas fora da 
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tua alma o demônio?‖ O que era o mesmo que: esquece-se de tuas crenças, tuas 

divindades, deixem de praticar rituais diferentes dos nossos. Assim, os escravos a serem 

batizados e responderem, ainda que de forma decorada, repetindo mecanicamente as 

palavras exigidas, orientados por escravos mais antigos já ―convertidos‖ ou pelas 

mulheres da ―casa grande‖, estariam, então, assimilados, convertidos ao catolicismo. 

Isso significava estar prontos para evoluir para além do estado de ―selvageria‖ em que 

ainda se encontravam aos olhos dos brancos católicos, ao chegaram aqui. Outra prática 

para cristianizar os escravos recém-chegados, cumprindo as normas da Igreja 

rapidamente, mesmo antes de levá-los a seus respectivos proprietários, era a de 

encaminhar, todos juntos, a uma Igreja. Separavam-nos por sexo e encharcando com 

água benta aos que, a partir daí, batizados, seriam os novos Antonios e as novas 

Marias.
157

   

A partir do momento, em que o novo escravo ―aparentasse‖ entender as 

perguntas e respondê-las após exercício para decorá-las, era então escolhido um 

padrinho. No caso das crianças nascidas no cativeiro, tal escolha era feita por seu pai ou, 

na maioria dos casos, pela mãe, corriqueiramente solteira. As relações parentais neste 

momento engendradas visavam a ―negociação‖, a liberdade da criança. Algo não raro de 

acontecer quando o padrinho ou a madrinha escolhidos tinham condições financeiras 

para comprar-lhes a liberdade, caso não fosse seu proprietário. Caso fosse, este, então, 

poderia, se quisesse, libertar a criança na pia batismal, por ―compaixão‖ ou 

―presenteando‖ a mãe ou os pais por seus bons serviços.  

Em Chapada, no período em recorte, a escolha dos padrinhos de seus 

filhos, entre os escravos, parece ter obedecido também a práticas já conhecidas em 

outras áreas: de um total de 257 batismos analisados, em 74 deles, ou seja, 28%, os 

padrinhos eram brancos e livres.
158

 Considero nesse caso, todos aqueles que não eram 

referidos como forros ou libertos. Apenas constavam seus nomes completos. Como a 

maioria dos batismos foi realizada nos oratórios das fazendas, entendo que essas 

pessoas seriam os agregados, trabalhadores livres, moradores do mesmo engenho, além 

dos casos em que o próprio senhor tornava-se compadre. Do total, 54 eram os seus 

senhores, isto é, 21 %. Nesse rol estão inclusos os senhores e aqueles reconhecidamente 

parentes destes, como um filho ou filha, ou esses e seus cônjuges, reforçando os 

                                                
157 Ibid., p 342. 
158 LIVRO de Registros de Batismos – Igreja Santana do Sacramento de Chapada dos Guimarães. 

1854-1871. 



219 

 

paradigmas já apontados em que se basearia a observação da escolha de padrinhos, 

sobretudo das relações sociais e poder econômico aí envolvidos. 

Ter os próprios companheiros de senzala como compadres foi uma 

preocupação de terceiro grau. Apenas 49 padrinhos foram escravos, ou seja, 19%, sendo 

que, destes, todos eram do mesmo senhor. A escolha por padrinhos também passava por 

afinidades emocionais, certamente. É possível tal ilação quando encontramos um 

número não tão insignificante de padrinhos, onde um deles é livre e o outro escravo. 

Dentre os livres, estão inclusos os senhores, que representaram 10% do total: 26 deles. 

É possível, a partir das observações levantadas, afirmar que havia, de fato, uma 

preocupação por parte dos cativos em oportunizar, sempre que possível, o 

apadrinhamento de seus filhos por pessoas que pudessem representar alguma 

viabilidade social futura, uma proteção, haja vista o número de batizados com padrinhos 

livres e brancos, assim como um bom número cujos padrinhos eram padres, santos e, 

mais concretamente, as ―donas‖ e os senhores, mas nem sempre. 

A partir de 1871, para as paróquias de Bom Jesus de Cuiabá e São 

Gonçalo de Pedro II, conforme estudos de Nancy de Almeida Araújo, tal tendência se 

repetiu. Em  ambas, o apadrinhamento por pessoas da elite local, como as senhoras 

denominadas por ―donas‖, título que, conhecidamente representava uma distinção 

social, era bastante acentuado, representando 31,71% ou, 136, num universo de 429 

batismos entre os anos de 1871 e 1888, ano da abolição dos escravos. Para a paróquia 

do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, tal preferência era mais observada, sendo 108 ―donas‖, 

no total de 245 batismos, e apenas 28 para a paróquia de São Gonçalo de Pedro II, num 

total de 184 batismos.
159

 

A esposa parda do português Manoel Rodrigues, dona Escolástica, 

mostrando ser uma mulher forte e preparada, assumiu a administração do engenho após 

a morte do marido, comandando-o até seu falecimento, praticamente cega, em 1867, 

com 86 anos de idade. O casamento de Escolástica com um lusitano militar representou, 

como era de praxe, a garantia de sua respeitabilidade e manutenção de posses e prestígio 

construídos pelo pai. Casar os filhos com cônjuges que trouxessem a garantia de 

manutenção do poder dessa família, ou melhor, a ampliação desse poder, agregando as 

famílias do noivo ou noiva através de uma rede de interesses comuns, era sempre uma 
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preocupação de homens como os senhores de engenho da colônia, prática que se repetiu 

em vários outros exemplos encontrados na documentação eclesiástica.  

A diferenciação dos filhos pardos de Joaquina e Valentim, com o 

universo da mãe, era notada no trato dispensado às filhas, por exemplo, no engenho de 

Chapada ou mesmo dos de Cuiabá, onde a família possuía casas de morada. Eram donas 

isto é, mulheres de um extrato social superior ao da população comum, filhas de um 

senhor de engenho, o que  ratifica ainda mais uma vez a ideia de que seus pais poderiam 

ter, de fato, uma relação bastante sólida, apesar dos diversos entraves impostos pela 

posição que ocupava Valentim e as exigências da Igreja e da sociedade colonial.  

A acusação contra Valentim, desfechadas pelo cuiabano José Duarte 

Pereira, nas devassas, confirmou as suspeitas até então baseadas em indícios e intuição, 

de que havia entre eles uma relação para além de um simples abuso de um senhor sobre 

sua escrava. Duarte afirmou que ―por ser da mesma casa‖ tinha visto a afabilidade com 

que [Valentim] tratava a mesma escrava.
160

 Duarte Pereira era contemporâneo de 

Valentim na aquisição de uma sesmaria às margens do rio da Casca, obtida em 1781. 

Suas terras se avizinhavam, de uma parte, com a fazenda de Valentim e, no mais, estava 

cercada de terras devolutas, o que fazia de Valentim e família seus únicos vizinhos.
161

 

Ser da mesma casa, pode significar estar Duarte Pereira, pela proximidade, sempre em 

contato com o engenho do vizinho, logo, a par de sua vida privada. 

Esse tratamento especial entre um senhor e sua escrava incomodava 

também a Carlos Pedroso de Alvarenga, o mesmo que acusou Mesrim, e que via nesse 

tipo de relação uma prática escandalosa. Segundo ele, ―ela assiste ao seu engenho‖ e 

disso sabia, ―por público e escandaloso‖
162

, ainda que o relacionamento do casal ser 

visto de tal forma, era um exagero, quando se estava confinado à zona rural. Ainda 

conforme Alvarenga, Valentim cuidava para nunca estar no mesmo engenho.  

Contudo, pela observação de José Duarte Pereira e pelo testamento e 

declarações de Valentim à Fazenda Real sobre sua atividade mineradora, produção 

agrícola e seu projeto de ampliá-la em um único engenho, o São Romão, sua presença 

ali era muito necessária, especialmente nos períodos de plantio e colheita. Ao menos por 

um bom período de sua vida, passou, mais tarde e oficialmente, a administração ao 

genro Manoel. Teria o cuidado de não ser muito visto por ali em companhia de 
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Joaquina. A convivência estaria restrita, quando assim o queria, ao âmbito privado da 

casa.  

Quem os via em afabilidades, certamente tinha um acesso fácil, ou seja, 

trabalhava por ali em atividades próximas à casa grande, espreitando sua intimidade e 

comentando nos lugares que frequentava. Se não fosse assim, como poderia Alvarenga 

afirmar que o relacionamento de ambos era público e escandaloso, ainda que Valentim 

cuidasse para nunca estar no mesmo engenho? Não seria estranho Joaquina e Valentim, 

transitar juntos, entre Chapada e Cuiabá, com os filhos? Não esqueçamos que, apesar 

das evidentes demonstrações de intimidade, ela era uma escrava adquirida por ele e 

designada à sua vida privada, podendo, por vezes, se dedicar aos cuidados de suas casas 

em Cuiabá.  

Interessante apontar que José Duarte Pereira, alguns anos mais tarde, em 

1790, fora padrinho de Jerônimo Martins da Crus, filho de Valentim.
163

  Quais teriam 

sido os motivos para a acusação de José Duarte Pereira e a posterior aproximação da 

família formada por Valentim e Joaquina? Aceitara a relação do casal a ponto de ser 

padrinho de um de seus filhos, ou tornou-se interessante a ele o ―parentesco‖ com 

Valentim? No sertão de Mato Grosso, como em toda a colônia, as relações 

―escandalosas‖ entre senhores e escravas eram mais corriqueiras que anormais. Apesar 

das acusações de um contra outro nas devassas, todos sabiam ser bastante comum o 

trato ilícito de senhores com escravas. A obrigação católica e o temor da cumplicidade 

diante do visitador faria assumir que conhecia o caso e acusá-lo? Em Nizza da Silva, 

para o jurista Joaquim José Caetano Pereira e Souza,  

 

O concubinato no direito português era o estado de um homem e uma 

mulher que vivem juntos, como casados, sem terem preenchido as 

solenidades legais para dar a esta união a qualidade de casamento 

legítimo.
164

 

  

Estavam, assim, Igreja e Estado sintonizados na punição às relações 

pecaminosas dos casais em concubinato. Em 1769, uma lei definia que ele só seria 

punido se ―qualificado‖, ou seja, se ambos fossem casados, se a mulher fosse solteira e 

estivesse amancebada com um clérigo e esta fosse ―teúda e manteúda‖ na própria casa. 

Essa lei veio ao encontro das normas eclesiásticas, regendo a conduta na colônia. 
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O principal impedimento para se casar conforme os rituais da Igreja 

Católica, sujeitando-os às denúncias e castigos, estava ligado à perda do respeito e do 

status social a que estaria exposto um senhor de engenho, caso assumisse legalmente 

seu romance com uma escrava ou negra forra. Na colônia do Brasil, a ameaça de ser 

considerado ―sangue infecto‖, pela legislação portuguesa, incidia sobre Valentim 

enquanto representante dessa cultura ocidental, branca, católica e colonizadora. Mulher 

de cor, na colônia, era certamente escrava ou ex-escrava, portanto, passível de usos e 

abusos sexuais por parte de seus senhores brancos, respaldados nos direitos de 

proprietário. Não eram mulheres para se casar e constituir uma família, legalmente 

aceito por seu círculo social ou pela Igreja, o que não impedia as relações longas, 

estáveis e de afeição verdadeira com membros exógenos ao seu círculo social. 

Uma vez nos sertões longínquos, uma nova experiência de vida se 

desenrolava cotidianamente. Os hábitos ocidentais eram, então, revistos, reconstruídos. 

Aqui, era preciso deixar para trás velhos conceitos de civilização, uma vez que novos e 

variados grupos humanos detentores de outros valores dividiam o mesmo espaço; eram 

os índios e negros, os ―selvagens‖, mas também o dito ―civilizado‖ que se confrontavam 

e se revisavam. Era uma profusão de línguas, hábitos e visões de mundo. Exceto os 

indígenas locais, os imigrantes portugueses, os paulistas, mineiros, baianos e africanos 

tiveram que, ao longo do tempo e estreitamento de suas relações, construírem um 

espaço social comum de convivência que minimizasse as diferenças nas minas. 

Voltando aqui à questão dos contatos anteriores ao menos entre africanos e portugueses, 

dos quais falamos anteriormente, é bom lembrarmos que, com o advento das novas 

minas no século XVIII, a maioria dos escravos trazidos pela avidez descontrolada dos 

traficantes somada às necessidades dos mineradores e agricultores destas regiões, não 

participou da cristianização em África. Foram trazidos quase que diretamente de suas 

aldeias ou reinos, para as novas minas.  As relações amorosas foi um destes espaços que 

acabou por engendrar uma nova sociedade, a sociedade mato-grossense, carregada de 

signos extraídos deste mosaico identitário.  

Uma das maiores contribuições aos estudos dos sertões das minas de 

Mato Grosso e, portanto, leitura obrigatória dos historiadores do Brasil colônia e da 

constituição social das minas, desvendando os aspectos culturais em transformação nos 

caminhos e fronteiras que levavam até lá, foi, seguramente, o historiador brasileiro 

Sérgio Buarque de Holanda. O autor trabalhou, em diversas obras, o processo cultural 

pelo qual passaram os portugueses que emigraram ressaltando que:  
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(...) a bagagem social dos emigrantes há que ser despachada a bordo 

de um navio, antes de sua partida, e depois desembarcada, ao termo da 

viagem, antes de se terem eles estabelecido definitivamente nas novas 

terras (...) Muitos objetos – neste caso não apenas objetos materiais, 

mas também e, sobretudo, idéias – que os emigrantes tratam de levar 

consigo precisam, além disso, ser desarmados para o embarque, e 

destes é provável que boa parte não seja reposta mais tarde na forma 

originária.
165

  

  

Referindo-se ainda aos portugueses, o autor lembra que, após cruzarem o 

Atlântico, os mesmos vivenciaram uma nova travessia dos rios que, de São Paulo 

atingia Cuiabá. Nessa travessia, ―[...] gastavam mais tempo do que de Lisboa ao Rio de 

Janeiro‖
166

 A comparação é quanto ao tempo gasto até o novo, desconhecido e 

imensurável espaço a ser conquistado, durando, como já vimos, de cinco a seis meses. E 

traça um paralelo deveras pertinente, quando afirma, reportando-se aos primeiros 

processos de ocupação da nova colônia do Brasil nos séculos anteriores: ―A colonização 

paulista de Cuiabá e Mato Grosso é como uma réplica, em escala reduzida, do que foi a 

colonização portuguesa por todo o Brasil‖
167

 

Uma vez nos sertões mineradores, como reflexo das mutações que 

sofreram, construíram famílias numerosas, com 10, 12 ou mais filhos legítimos, além 

dos ilegítimos. E os legítimos, ao se casarem, reproduziam o modelo dos pais, o que 

significa dizer que também tinham seus filhos bastardos, tanto os homens quanto as 

mulheres livres, pobres ou não, por opção ou por ―fragilidade humana‖, no dizer de 

Escolástica, filha de Valentim, referindo-se a Antonio, seu filho ilegítimo. Antonio foi 

legitimado apenas no testamento da mãe, lavrado em 1867. Tais práticas de relações 

fortuitas contribuíram largamente para o índice de ilegitimidade em Mato Grosso. Este 

índice, contudo, a partir do século XIX, foi menor do que o de crianças legítimas, 

segundo o recorte feito por Peraro
168

 ao analisar o Império, entre 1853 e 1890.  

Nesse período, o número absoluto de filhos legítimos foi de 5.370, isto é, 

54,7%; os filhos ilegítimos, tidos fora do casamento católico e só mais tarde 
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reconhecidos, somados aos legitimados, representavam um total de 4.294, o equivalente 

a 43,8%. Podemos ver que não tão distante assim da ilegitimidade e bastardia se 

caracterizou o século XIX, com um número representativo de manutenção de práticas 

comuns no início da sociedade que se constituiu nas minas. Os filhos tidos fora dos 

padrões católicos estavam sempre permeando as relações afetivas em Mato Grosso. 

Legítima ou não, a prole era sempre muito grande para os padrões portugueses 

setecentistas. 

Entre as filhas de Valentim e Joaquina, Escolástica Martins da Cruz, no 

registro de seu casamento datado de 1807, aos 26 anos, o nome do pai já era, então, 

oficialmente, conhecido, sendo incógnito no batismo, tal como no registro de Jerônimo, 

como visto. Aparece, então, como filha natural de Valentim e Joaquina. Para 

Escolástica, era necessário o reconhecimento da paternidade, afinal, a filha parda e 

bastarda estava casando-se com um homem branco, militar, alferes e imigrante 

português, como o pai.  

Como lembra Maria Beatriz Nizza da Silva (1993), os filhos naturais 

brancos não enfrentavam tanta resistência quanto os bastardos de mães mestiças, ―mãe 

de cor‖. A autora ressalta inclusive que,  

 

(...) era muito raro, na sociedade do fim do período colonial, o pai 

fazer do filho que tivera com uma escrava seu herdeiro. O máximo 

que ele ganhava era a liberdade e mesmo essa, obedecia por vezes a 

certas condições.
169

 

   

A autora comenta o caso de um homem que, mesmo reconhecendo 

Manoel como seu filho, tido com uma escrava sua, este ganharia a liberdade, porém, lhe 

serviria como escravo até a morte do pai. Somente a partir de então seria plenamente 

livre, independente da vontade de seus herdeiros legítimos.
170

 Semelhante 

constrangimento não passaram os filhos pardos de Valentim, seus únicos herdeiros. Na 

mentalidade cristã ocidental, no relacionamento com mulheres escravas, africanas ou 

índias não era possível um casamento aos moldes da Igreja católica. Objetos, 

mercadorias pertencentes a estes homens que as adquiriram eram, portanto, seres 

inferiores, submetidos às suas regras e vontades. Jamais poderiam ser suas esposas 
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oficialmente, ainda que uniões pudessem representar, entre quatro paredes, um 

relacionamento estável e amoroso. 

Conforme Vainfas
171

, diferentemente do que ocorria na Europa do século 

XVII, devido à intensificação da propaganda moralista da Igreja, na Reforma, tanto 

católica quanto protestante, o concubinato diminuiu sensivelmente. Na colônia, ao 

contrário, a acentuada imigração para as regiões mineradoras no início do século XVIII, 

trazendo notadamente homens em busca de uma boa sorte nas lavras, criou um ambiente 

muito propício para as relações consensuais e ilícitas entre a população itinerante que se 

estabeleceu enquanto duraram as lavras ativas e rentáveis. Relações nem sempre 

passageiras. 

A questão da ilegitimidade no século XVIII, num espaço de fronteira e 

integrado por indivíduos em constante movimento, era a marca mais evidente na 

composição social nas dadas características de ocupação. Volatilidade, ausência de 

aparelhos reguladores e ausência de grupos familiares ou casais e mulheres solteiras, 

brancas e filhas de homens de posses, ou seja, mulheres ideais para o casamento formal 

entre os homens brancos que aqui se estabeleceram, gerou uma face social bastante 

peculiar. No entanto, tal peculiaridade, se observadas outras circunstâncias e locais no 

mesmo período, não se caracterizou como exceção. As mulheres mais desprovidas de 

posse e proteção na colônia, brancas pobres, índias, negras forras ou mesmo escravas, 

eram as que mais pariam crianças ilegítimas, configurando, desde o início da ocupação 

de Mato Grosso, uma mestiçagem que não se formatava apenas entre a classe pobre, 

mas também entre homens de posses e suas escravas ou concubinas. 

Em estudo comparativo, efetuado por Caroline Brettell e Alida Metcalf, 

da freguesia minhota de Lanheses, às margens do rio Lima, no Conselho de Viana do 

Castelo, e Santana do Parnaíba, em São Paulo, a assertiva da ilegitimidade recorrente 

entre a população mais pobre era uma constante, apontando para uma linha de 

comportamento baseado nas premissas de pobreza e emigração
172

, tendo como fonte 

principal os testamentos, inventários e róis de desobriga, em Portugal, e os testamentos 

e inventários de Santana do Parnaíba, adicionados ao censo brasileiro de 1820. 
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Muitos dos acusados nas devassas de 1785 viviam em concubinato por 

longos anos e com uma prole que não deixava dúvidas sobre a estabilidade de suas 

relações ainda que consensuais. As exigências para o matrimônio, como documentos 

comprobatórios de desimpedimento, além de taxas cobradas para a realização da 

cerimônia, também representaram obstáculos ao casamento sacramentado e, portanto, o 

concubinato tendeu a ser a regra
173

, perdurando por todo o período colonial e imperial.  

Embora reconhecendo essa característica colonial, Vainfas faz uma 

reflexão quanto à questão das exigências de documentação que impediam os 

sacramentos matrimoniais parecer, para alguns historiadores, o motivo mais forte. O 

autor observa que não havia nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

exigências específicas quanto à necessidade de documentação para a realização dos 

casamentos. O que a Igreja queria era a supremacia dos casamentos sacramentados entre 

colonos. O concubinato e a mancebia eram relações adúlteras, escandalosas e ilícitas, o 

que iria de encontro às exigências quase sempre impossíveis de se cumprir ―ao pé da 

letra‖, como a apresentação de registros de batismo, comprovação de origem e o 

registro de óbito do cônjuge para os viúvos que queriam se casar novamente. Se para a 

população emigrada que se estabelecia na colônia e vinha muitas vezes de forma 

clandestina, já era difícil ter toda esta documentação em mãos, o que dizer da população 

índia e escrava?  

No tocante às taxas cobradas, Vainfas acredita que: 

 

(...) era muito difícil supor que a Igreja Tridentina, ciente da pobreza 

que assolava a maior parte da Colônia, reduzisse o sacramento do 

matrimônio a condição de mercadoria onerosa, e arruinasse, por 

excesso de zelo ou de ambição, uma das principais metas da Contra-

Reforma: a difusão do casamento sob a chancela eclesiástica.
174

 

 

 Em Chapada, era comum o pagamento das taxas, pelos senhores de 

escravos, tanto para os batismos e casamentos como para certidões de óbito.
175

 A coroa 

portuguesa, no processo de efetivação da ocupação, sempre fez vistas grossas a tais 

relacionamentos, ainda que não os desobrigasse do pagamento das taxas. 

                                                
173VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1997, p. 83. 

174 Idem, ibidem, p. 92.  
175 CRIVELENTE, Casamentos de escravos africanos... op.cit., p. 132. 
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Ocupar e fazer proliferar uma população em tão difíceis condições, como 

as que se apresentaram aos primeiros brancos que emigraram, esperando ficar apenas 

durante o período necessário para enriquecer, realmente era uma tarefa que deveria vir 

carregada de muitas vantagens aos ―desbravadores‖, inclusive o incentivo à 

miscigenação livre, que geraria filhos, aumentando a população e colaborando na 

formação de famílias, o que tornaria mais fácil a fixação do homem no lugar. 

A legitimação via testamento tirava dos filhos de Valentim e Joaquina o 

estigma de bastardos e dando-lhes o status de filhos de um poderoso minerador e senhor 

de engenho. Apesar de ter sido fruto de relacionamento entre um senhor de engenho e 

sua escrava, Escolástica e seus irmãos estavam distantes do universo da maioria de seus 

semelhantes na colônia, qual seja o de nascidos de abusos de poder do senhor para com 

suas escravas, cujos filhos, muitas vezes, permaneciam escravos, ampliando o plantel. 

 Em seu testamento lavrado em 1864 e passado no Juízo de Órfãos da 

cidade de Cuiabá, em 1866, apareceu o nome completo de Joaquina, Mina, sua mãe: 

Joaquina Maria da Conceição, de quem se declarava filha natural. Não citou o nome do 

pai, Valentim. O poder de decisão quanto aos bens deixados e do destino dos que 

viviam ao seu redor, era sempre presente em suas vontades no testamento, o que revela 

uma mulher preparada, forjada, pelo pai e pelo marido, nos negócios da família.  

  Escolástica fez as declarações de praxe, como a de ter sido casada com 

Manoel Rodrigues Tavares, segundo a lei do Império, e que de cujo matrimônio não 

originou filho algum. Precisava, naquele momento, acertar contas com o passado, ainda 

que saibamos ter sido comum esse tipo de relacionamento por todo período colonial e 

imperial, nos parece que Escolástica preservava sua condição social, colocando seu 

passado como um acidente por fragilidade. Reconheceu o filho Antonio, sem apontar o 

pai, e que até então era exposto na casa de Catharina dos Reis: 

 

Declaro que em tempo de solteira tive por fragilidade humana um 

filho que foi exposto por minhas circunstâncias de filha de família, na 

casa de Catharina dos Reis e foi batizado de Antonio. Depois de três 

anos de idade mudando-se as minhas condições eu o recolhi para 

minha companhia onde se conservou até depois de casado e sua morte, 

reconhecendo-o portanto como meu filho.
176

 

 

                                                
176 APMT, cx.1867 – Cartório de 5.º Ofício – Inventários e Testamentos.  
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Antonio, vivendo no engenho com a mãe, casou-se com Rosa Maria de 

Jesus e tiveram 4 filhos. Na herança de Escolástica, foram beneficiados os 4 netos, 

filhos de Antonio. Apenas dois destes, homens, estavam vivos na altura do testamento: 

Valentim Martins da Crus [como o bisavô] e José Martins da Crus. As duas mulheres, 

Antonia Leonor e Escolástica Martins da Crus [como a avó] já haviam falecido, sendo 

que Antonia Leonor Martins da Cruz se casara no mesmo engenho com o Tenente João 

de Albuquerque Nunes, falecido de varíola em 1867. Antonia Leonor já havia morrido 

no parto, em 1859, um ano após o casamento, deixando a filha Antonia Leonor de 

Albuquerque. Esta se casou aos 18 anos, 10 anos após a morte da bisavó Escolástica, 

com Antonio Bruno Borges Filho e tiveram 5 filhos. A primeira, Umbelina, ainda foi 

batizada no engenho São Romão do rio da Casca.  

A fragilidade humana nas relações ilícitas da família, não foi, contudo, 

um pecado apenas de Escolástica, mas também de sua irmã, Anna, que teve duas filhas 

ilegítimas: Ana Josefa Martins, que se casou com Agostinho Luiz Barata, em setembro 

de 1822, no engenho das Palmeiras, onde casou outra filha de Ana, Feliciana Francisca 

Martins da Silva, com Antonio Xavier de Macedo, um emigrante português que 

conseguiu provar seu estado de livre na freguesia de São João, cidade de Lisboa. Em 

ambos os casamentos serviu de testemunha o capitão Manoel Rodrigues Tavares, tio das 

moças e marido de Escolástica.  

Possivelmente, viviam já em concubinato, pois os casamentos 

realizaram-se em ação de desobriga do vigário José Gomes da Silva. Alguns meses 

antes, em maio de 1822, na matriz, casou-se Catarina Martins da Crus, filha ilegítima, 

cuja mãe não é citada.  Catarina era exposta na casa do cuiabano que conhecemos nas 

acusações da devassa, José Duarte Pereira, amigo da família, provavelmente. O marido 

de Catarina, o preferido da família, ou melhor, de Valentim, nesta altura já falecido, era 

também um emigrante português, José Joaquim da Silva, natural da freguesia de 

Fontinhas, termo de Setúbal.
177

  

A preferência pelos homens brancos e se possível portugueses com 

algum prestígio na freguesia revela, na verdade, a busca pela inserção das meninas na 

sociedade a qual Valentim pertencia, distante da realidade de Joaquina. Curiosamente, 

apontando para uma prática de estabelecer relacionamentos que podem revelar a 

realidade local, Antonio, um filho bastardo de Valentim e de uma mulher chamada 

                                                
177 Livro de Registros de Casamentos de Chapada, fl. 33. 



229 

 

Vitória Soares de Carvalho, e por algum motivo que desconhecemos, não foi 

reconhecido em seu testamento, casou-se, no São Romão em 1798
178

, com Damiana, 

filha natural do capitão Antonio da Silva Albuquerque e de Thereza Messias de Jesus. 

Albuquerque, até então solteiro, se casou com Luiza Martins da Crus sendo esta, 

portanto, meia-irmã de Antonio que, casada com o capitão, poderia ser considerada sua 

sogra. Lembremos que Antonio da Silva Albuquerque era um senhor de engenho, como 

o pai de Luiza, Valentim. O casamento se realizou no engenho e morada do capitão. 

Antonio, o filho bastardo de Valentim e em idade avançada batizou um filho de nome 

João, em 1821, tendo como compadre e padrinho, o nosso já conhecido João Poupino 

Caldas, que se tornaria eminente figura nos acontecimentos de 1834. Percebemos aqui o 

meio social ao qual se relacionava a família parda de Valentim. 

Outro aspecto que não poderíamos deixar de notar e que revela um 

universo muito particular do relacionamento de um senhor de engenho português e sua 

escrava  africana, era o fato de Escolástica se colocar como uma filha de família, como 

seria igualmente suas irmãs. E como tal, ou seja, moça cuja classe social, conforme seu 

entendimento, não lhe era permitido ter tido e muito menos assumido um 

relacionamento íntimo antes do casamento, com geração de filho. O peso que isso 

representava para ela, apesar do contexto colonial escravista, apontou para uma postura 

muito particular de Valentim diante dos filhos e de seu relacionamento com a escrava 

Joaquina. Ainda que descendentes de escrava, eram pertencentes a uma ―família‖. 

Evidenciando esta condição, ―ser filha de família‖ representava, para Escolástica, assim 

como para a sociedade local, mesmo que evidente sua origem, visto ser filha de um 

senhor de terras e escravos e pertencer, portanto, a uma classe social distinta e 

privilegiada. 

E pode-se dizer que Escolástica era ainda uma senhora de posses, 

segundo a listagem dos bens deixados em testamento. Além das casas em Cuiabá e na 

fazenda, deixou uma fábrica de engenho tocado a água, todos os utensílios e 

instrumentos de fabricação de açúcar e aguardente, monjolos, moinho, senzalas cobertas 

de telhas. Como rezou seu testamento, tudo  

 

(...) collocado em huma sesmaria de Mattos medida e demarcada no 

lugar denominado São Romão – de meia legoa em quadra junto a 

margem esquerda do Rio da Casca, confinando pela parte de cima do 

                                                
178 Idem, fl. 01. 
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mesmo rio com a sesmaria de Antonio Corrêa da Costa [nosso já 

conhecido filho do português do Porto, Frco. Corrêa da Costa e 

Presidente da província no episódio de 1834] e pela parte de baixo 

com a de José Fernandes da Rocha, [ seria o filho de João Fernandes 

da Rocha, o vizinho chamado para acompanhar o levantamento dos 

bens de Valentim em 1812.] vista e avaliada pelos avaliadores dos 

bens de raiz o Comendador Luis da Silva Prado e Joaquim Gonçalves 

de Araujo, pela quantia de 3:500$000.  

 

Porém, ao manusear a extensa documentação, percebemos que esse valor 

se referia aos bens móveis, pois, mais tarde, revista a avaliação junto ao padre Valentim, 

um dos netos, o total, entre terras bens móveis, ficou em 11:300$00. Deixou ainda 38 

escravos, sendo 20 mulheres e 18 homens, entre 6 e 60 anos. O maior número deles 

estava ainda em idade bastante produtiva, entre 15 e 30 anos. Desenvolviam profissões 

qualificadas dentro do engenho, como carpinteiros, carreiros, tropeiros, pedreiros e 

cozinheiras. Eram, portanto, profissões que lhes conferiam um valor maior no mercado 

escravista. Curioso notar, contudo, que, segundo os avaliadores, todos tinham algum 

defeito ou estavam doentes. Pode ter havido alguma intenção de diminuir seus valores 

para forçar uma venda a preço baixo para algum interessado no espólio? Uma senhora 

envelhecida, adoentada, mas com pleno controle de decisão sobre o engenho e seus 

bens, estaria mais vulnerável? Havia ainda em produção, o que demonstra a sanidade do 

engenho, um canavial, uma roça de milho, uma de feijão e outra de arroz, além de pipas 

carregadas de aguardente que se supunha serem para venda.  

Por toda sua vida pertenceu a uma a família que não aquela que seria do 

proprietário de sua mãe ou a constituída na senzala entre os escravizados em busca de 

amor, resistência e cumplicidade na escravidão. Ela pertencia a uma família cujos 

códigos de comportamento, ao que tudo indica, eram baseados na cosmogonia paterna, 

branca, europeia e católica. E esse universo foi que a impediu de manter junto de si seu 

filho bastardo, até que se casasse. O que até agora não conseguimos perceber ou 

vislumbrar por frestas ainda muito estreitas, foi uma possível influência de sua mãe 

africana, na condução da família. Mas, podemos supor que havia o desejo de Joaquina 

de manter os filhos o mais próximo possível do universo social ao qual o pai pertencia, 

garantindo, assim, um destino diferente ao que ela própria havia vivenciado até então. 

Inserir os filhos na sociedade branca e de posses da capitania era objetivo comum entre 
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os escravos que pudessem ter acesso a tal possibilidade de distanciamento do estigma de 

escravidão e exclusão. Era a tentativa de ―embranquecimento do sangue‖ que lhe abriria 

as portas de uma sociedade cuja descendência fazia toda diferença. 

Essa chance no cativeiro foi lhe dada por Valentim, o minhoto de 

Alvarães, que um dia partiu para as minas do Brasil em busca de melhores condições de 

vida. Deixou para trás um lugar, uma família, uma historia e construiu para si um novo 

Lugar, em Chapada dos Guimarães, nas minas de Mato Grosso. Constituiu família, 

como quis, contra todas as regras sociais e católicas e, no espaço desse novo lugar, 

construiu um particular, onde se fez senhor de engenho, escravos, terras, lavouras, 

casas, filhos, genros, netos, compadres, amigos e também desafetos. Tão decisiva foi 

sua escolha pelo novo lugar, que ali, com toda fortuna angariada, preferiu viver e 

morrer, mantendo as lembranças do passado minhoto apenas no nome da fazenda: São 

Romão do Rio da Casca, abençoada pela imagem do Santo São Romão, preservada pela 

família. 

 


