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Principais Tribos Indígenas - MS 

• Guaicuru – Índios cavaleiros 

• Rio Taquari                   Leste do Rio Paraguai 

 



Principais Tribos Indígenas - MS 

• Kadiwéu 

•  Grupo indígena brasileiro que habita a oeste do rio Miranda, na 

fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. 

• Foram grandes aliados do Brasil na Guerra do Paraguai 

• Sua participação salvou a coluna da Retirada da Laguna de ser 
totalmente destruída pelas forças paraguaias 



Principais Tribos Indígenas - MS 

• Paiaguás  
• O Paiaguás, hoje extinto, vivia no Pantanal quando os portugueses 

chegaram na região.  

• Junto com os Guaicurus travaram batalhas, matando muitos 
portugueses.  



Principais Tribos Indígenas - MS 

• Guatós  
•  Conhecidos como índios canoeiros, 

• considerados o povo do Pantanal por excelência, ocupavam 
praticamente toda a região sudoeste do Mato Grosso, 
abarcando terras que hoje pertencem àquele estado, ao 
estado de Mato Grosso do Sul e à Bolívia.  

 



Principais Tribos Indígenas - MS 

• Terena 
• Região de Miranda e Aquidauana  

• Agricultores 

• Os Terena constituem a segunda maior população indígena do 
Estado 

 



Principais Tribos Indígenas - MS 

• Kaiowá e Nhandevá – Agricultores 

• Caiapós – Rio Pardo – Camapuã – Coxim 

• Atacavam os monçoeiros 

 

 



Os Adelantados 
• Durante a conquista da América por Espanha, o rei concedeu o título 

de adelantado aos conquistadores que empreendiam expedições 
com meios privados e que se convertam em representantes da Coroa 
no território que conquistassem.  

 

• Estima-se que o genocídio promovido pelos adelantados na América 
Espanhola tenha superado a casa dos 3 milhões de mortos, 
configurando-se, pois, como um dos maiores genocídios da história. 



Caminho do Peabiru 
(gramado amassado) 

• O Caminho de Peabiru era uma “estrada” milenar, transcontinental que ligava o 
oceano Atlântico ao Pacífico, atravessando a América do Sul, unindo quatro países.  

• No Brasil, passava por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e 
depois seguia para Paraguai, Bolívia e Peru, cortando mata, rios, cataratas, 
pântanos e cordilheiras.  



Mato Grosso pertencia a Espanha 





• Se dirigiram para MT/MS várias bandeiras em busca de índios 
para escravizá-los nas roças paulistas e na economia açucareira 
no Nordeste.  

 

• No Mato Grosso do Sul destaque é para  o bandeirante Antônio 
Raposo Tavares 

 

• No Mato Grosso para o bandeirante  Pascoal Moreira Cabral  

 

• Diversas Missões jesuíticas  espanholas foram destruídas pelos 
bandeirantes paulistas. 

 

• As Bandeiras não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. 

Bandeirantismo de Apresamento 
1619-1689 

 





MISSÃO DO ITATIM - MS 

• Foram alvo das bandeiras de apresamento. 

 

• Antônio Raposo Tavares principal representante. 

 

• Instrumento de anteparo a expansão espanhola na geopolítica 
regional. 

 

• Grande parte da região do atual Mato Grosso do Sul era conhecida 
pelo termo guarani Itatim (pedra branca) 

 

• Principalmente Santiago do Xerez (centro mais importante de Itatim) 

 

• A duração da missão do Itatim foi curta e estendeu-se entre 1631 e 
1659 

 

 



MISSÃO DO ITATIM - MS 



BANDEIRANTISMO DE PROSPECÇÃO 









Monções 
• As monções eram expedições comerciais que partiam do porto de 

Araritaguaba (atual Porto Feliz) em São Paulo e através de um trajeto 
quase que exclusivamente fluvial abasteciam as regiões mineradoras 
em Mato Grosso. 

• 1729 – Fundação do Arraial de Beliago (Coxim) – apoio ao 
monçoeiros 

 





Exploração de Diamantes 

• Alto Paraguai fica no Centro Sul mato-grossense, há 220 km de 
Cuiabá 

 



Exploração de Diamantes 

• Na região de Alto Paraguai, a economia esteve ligada ao garimpo 
de diamantes. 

 
 
• 1823 a 1830, quando toda a região ainda vivia sob o nome de 

Diamantino. 
 
 
•  Em 1834, quando surgiu a rusga entre portugueses e brasileiros, a 

coroa ordenou o fechamento de todos garimpos. Sua reduzida 
população passou a viver do extrativismo da poaia e da 
seringueira.  

 
 



Capitania de Mato Grosso - 09 de maio de 1748 

• Governador - Antônio Rolim de Moura  

• Objetivo - Promover a ocupação e defesa da região. 

• 1750 - Tratado de Madri.  

• 1752 - Vila Bela da Santíssima Trindade (capital) 

 



  Cuiabá 

• Em 8 de abril de 1719, Cuiabá foi fundada por Antônio Pires de 
Campos no local conhecido como Forquilha, às margens do rio 
Coxipó 

 

• 1726 -  chegou o capitão-general governador da Capitania de São 
Paulo, Rodrigo César de Menezes, como representante do Reino de 
Portugal. No 1º de janeiro de 1727, Cuiabá foi elevada à categoria de 
vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

 

• 28 de agosto de 1835 - Cuiabá torna-se a capital da então província 
de Mato Grosso  



FORTE COIMBRA 
• Forte Coimbra tem como data oficial de sua fundação o dia 13 de setembro de 

1775.  

• As decisões de sua fundação como local, data, tipo de construção e arquitetura 
tiveram suas origens e objetivos muito antes. Tudo começou com o avanço para 
além das terras delimitadas pelo meridiano do Tratado de Tordesilhas.  

• Após a liberação de Portugal do domínio espanhol, este começou a exigir o 
cumprimento das demarcações do tratado.  

• Apesar disso, as terras da região do atual Mato Grosso do Sul e Paraguai se 
tornaram bem conhecidas dos bandeirantes paulistas e jesuítas de Assunção.  



Quilombos em MT 

• 1770 – Diversos quilombos na região de 
Guaporeana 

• Quilombo do Piolho 

• Joaquim Félix 

• Quilombo do Rio Manso 

• Mutuca 

• Pindaituba 
(mutuca e Pindaituba  

Chapada dos Guimarães) 



A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E O MT 

•  Mato Grosso na primeira metade do século 
XIX estava em declínio: 

 

• Mineração em decadência 

 

• Produção de gêneros: cana-de-açúcar, milho, 
algodão, mandioca, azeite de mamona entre 
outros. 



Mato Grosso -  1º Reinado 
(1822-1831) 

• 1825 – José Saturnino Pereira 

• Problemas do período: 

Rivalidades entre: 

 

Cuiabá               X         Vila Bela 
(oposição ao Governo)                (apoio ao governo) 

 

* 1835 – Cuiabá torna-se a capital de Mato Grosso 



 30 de maio de 1834  - O violento levante que agitou a 
província mato-grossense durante o Período Regencial. 



Mato Grosso – Período Regencial 
(1831-1840) 

“A Rusga em Mato Grosso” 
 

Sociedade dos Zelosos da Independência” (LIBERAIS) 

    X            
Sociedade Filantrópica (CONSERVADORES OU BICUDOS) 

 

 Os membros dessas duas associações disputavam ferrenhamente o 
poder local, e foi nessa busca obsessiva pelo “direito” de mandar em 
tudo e em todos, que eles protagonizaram um capítulo sangrento da 
história mato-grossense. 



RUSGA - 1834 

 



SEGUNDO REINADO 
1840-1889 

• Durante o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, 
tivemos que enfrentar lutas internacionais contra Argentina, Uruguai 
e Paraguai. 

• Além de questões internas ligada a questão de terras no Sul de Mato 
Grosso. 



A importância da Bacia Platina 



PARAGUAI 
• Após independência tornou-se um nação soberana e 

livre (1811) 
• 1811-1840 - José Gaspar Francia :eliminou latifúndios, 

distribuiu terras ao povo e eliminou o poder da Igreja 
Católica. 

• Incentivou a produção manufatureira. 
• 1844-1862 - Carlos Antonio Lopez: tenta manter a 

política isolacionista, porém se afasta um pouca dessa 
postura e procura a aproximação com os países 
vizinhos. 
 



FRANCISCO SOLANO LOPEZ 

• Continuou a política de industrialização. 

• Exportava pela rota do porto de Montevidéu(Bacia Platina), porém, 
com a ascensão de Venâncio Flores , foi fechada. 

• A presença brasileira no Uruguai, cria empecilhos para a entrada e 
saída de produtos no Paraguai.  



Causas do conflito: 

 
• PARAGUAI  sem saída para o mar – dependia da Bacia Platina 

 

• Expansionismo de Solano Lopez em formar “O Grande 
Paraguai” 

 

• “Mau exemplo” – oposição inglesa ao projeto paraguaio 

 

• Rompimento de relações diplomáticas com o BRASIL  

 

• Aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda que 
navegava próximo a Assunção. 

 

 



Início das hostilidades 

 
• 12.11.1864 – captura do navio brasileiro  Marquês de Olinda 

(governador -  Frederico Carneiro de Campos) 
 
• Invasão de Corumbá e  do Forte Coimbra. 
 
• Invasão da Colônia Militar de Dourados, defendida por Antônio João 

Ribeiro (com apenas 115 homens) 
 
• Criação da Província do Alto Paraguai (220Km de Cuiabá) 
 
• Ocupação de Miranda, Dourados, Brilhante, Porto Santa Rosa, 

Vacaria, Nioaque e Taquarussu. 





BATALHA DO RIACHUELO 

Única batalha naval - 11-06-1865   

Líder Brasileiro - Francisco Manuel Barroso da Silva 

“Almirante Barroso” 



Batalhas importantes 

CURUPAITI – única vitória do Paraguai 

 

TUIUTÍ = Mais sangrenta. 

 

HUMAITÁ = difícil e extenuante batalha para ambos os oponentes. 

 

DEZEMBRADA = Itororó; Avaí, Lomas Valentinas. 

(Luís Alves de Lima e Silva =  Duque de Caxias) 

 

Cerco a Lopez  = morto em Cerro Corá. 

(Comando do Conde D’ Eu) 



Retomada de Corumbá 

 

• O governador da Província José Vieira Couto de 
Magalhães. 

• Expedição sob comando da capitão Antônio Maria Coelho. 

• Retoma a cidade em 13 de junho 1867. 

 



Retirada da Laguna 

• Organizada em SP, MG e GO. 

• Percorreu mais 2 mil Km. 

• Sofreu com os ataques paraguaios e doenças. 

• Carlos Camisão e  José Francisco Lopes “Guia Lopes”  

• Chegou a Aquidauana em 11 de junho 1867. 

• Episódio narrado por Visconde de Taunay. 



Guerra do Paraguai – MT 
Governadores 

•  Augusto João Manoel Leverger 

“Barão de Melgaço”             iniciou a expulsão 
paraguaia de Mato Grosso 

 

• José Vieira Couto de Magalhães 

 

      Retomada de Corumbá (1867) 

 

• Francisco José Cardoso Jr. (1872)  

 Tratado de Paz com o Paraguai 

 

 

 



CONSEQUÊNCIAS 

• PARAGUAI = Perdeu 75% população, sendo 98 % homens. 
Indústrias e ferrovias foram destruídas, perdendo um terço 
do território para Brasil e Argentina. 

 

• BRASIL = aumento da dívida externa – Questão Militar 
(Proclamação da República)  

 

• INGLATERRA = maior beneficiária: eliminou um 
concorrente e reafirmou sua supremacia na América do Sul. 



AMIGOS PARAGUAIOS 

• A guerra também gerou um custoso endividamento do 
Paraguai com o Brasil. 

 

•  Essa dívida foi perdoada por Getúlio Vargas (1937). Mas 
os encargos da guerra e as necessidades de recursos 
financeiros levaram o país à dependência de capitais 

estrangeiros. 



Erva Mate no Mato Grosso 
Cia  Matte Laranjeira  



A Companhia Matte Laranjeira 

 
• Após à Guerra do Paraguai(1865-1870), o Gaúcho Tomás 

Laranjeira, conseguiu do governo uma concessão para 
explorar a erva-mate e assim fundou a Companhia Matte 
Laranjeira. 

 

• Laranjeira tinha um grande conhecimento do mercado 
consumidor de erva-mate no sul do continente(Paraguai, 
Uruguai e Argentina), sabia também que havia grande 
quantidade de ervais nativas inexploráveis no  Mato Grosso. 

 

• A Matte Laranjeira  usou os Paraguaios (mineros) que 
estavam desempregados por causa da guerra como mão de 
obra barata e especializada, como os mesmos  falavam 
espanhol e guarani, isso facilitou a atração de indígenas 
(Kaiowá e Guarani) para a atividade ervateira , na preparação e 
no transporte da erva-mate. 



• A sede da Matte Laranjeira estava localizada na fazenda  
Campanário, município de Dourados. 

• Logo após  se desenvolver na fazenda Campanário veio a  
sociedade dos Irmãos Murtinho, destacados banqueiros e  
políticos de Mato Grosso, e o apoio de Antônio Maria Coelho,  
primeiro  governador do estado que aumentou o poder da 
companhia. (2 milhões de hectares) 

•  Para facilitar o transporte  da erva-mate a empresa  construiu  
portos, estradas, pontes e inclusive uma ferrovia.  

• Cidades que surgiram devido a Matte Laranjeira: Porto 
Murtinho,  Ponta Porã e  Caarapó. 

• 1902 - Associação ao capital argentino Lei nº 373 Laranjeira , 
Mendes & Cia. Com sede em Buenos Aires. 

• Atritos com migrantes, particularmente os gaúchos.  

• Choque com o poder judiciário intervenção da Empresa nos 
órgãos estatais. 

 

 



• De 1882 a 1930, a Cia  Matte Laranjeira exerceu influência 
econômica e política na história de Mato Grosso do Sul, 
intervindo nas decisões dos negócios públicos e privados. 



 
• 1915 – Caetano  de Albuquerque aprova a Resolução 725 = assegurava aos 

posseiros o direito de adquirir a terra ocupada num prazo de dois anos. 
 
• D. Aquino Correa, apoiado pelo Partido Republicano Mato-grossense, chefiado 

pelo coronel Pedro Celestino Correa da Costa, despacha os primeiros títulos de 
terra na zona ervateira. 

 
• Nas áreas ervateiras ocorrem as primeiras manifestações divisionistas, com 

Muzzi, Mascarenhas, advogado Barros Casal. 
 
• Com a Revolução de 30 a política nacionalista de Vargas, a empresa entra em 

declínio. 
 
• O declínio da atividade ervateira se deu a partir década de 1930, influenciado 

pela autossuficiência da Argentina na produção do produto e com isso não 
precisando mais importá-lo e também pela criação da política de povoamento 
“Marcha para o Oeste” do governo Vargas. 

 
• Coube ao governo de Arnaldo Estevão de Figueiredo (1947 – 50) com a sua 

política de terras acabar com a Empresa Mate-Laranjeira. 

Crise da Cia Mate Laranjeira 



ADVENTO DA REPÚBLICA 
1889 

• Não trouxe mudanças substanciais que pudessem 
modificar as relações socioeconômicas da região. 

 

• A Nova Ordem veio tão somente consolidar uma situação 
pré-existente no cenário de lutas pelo poder de mando 
local. 

 

• Terra sem lei, a única lei existente era o artigo 44, ou seja, a 
lei com calibre 44 (justiça de MT). 



Mato Grosso na República Velha 

Nortistas  

(Usineiros) 

 

X 

 

Sulistas  

(pecuaristas + comerciantes + Mate Laranjeira) 

 



Relações de Poder 

• A relação coronel-bandido tornou-se mais evidente através da 
prática largamente utilizada pelos chefes locais de arrebanhar 
homens armados. 

 

• Eram revolucionárias quando objetivavam a ascensão de algum 
grupo político ao poder. 



• No final do século XIX havia três pólos de 
desenvolvimento na região: 

 

• Corumbá – zona portuária 

 

• Nioaque – abastecimento das fazendas 

 

• Ponta Porã – Cia Mate Laranjeira 



1904 - NOROESTE DO BRASIL 
NOB 

 



ESTRADA DE FERRO 

• Perspectivas econômicas para atrair investimentos para o 
Sul de Mato Grosso. 

 

• Implantar outras indústrias. Tais como a erva-mate e da 
mineração (Belga) em Corumbá. 

 

• Defesa do território. 

 

• Pacificação dos conflitos coronelistas no Sul de Mato 
Grosso. 



Desenvolvimento -  

• Objetivos:  

caráter nacional 

 X  

Internacional 

 

• Roteiro vitorioso Três Lagoas = Corumbá. 

• Campo Grande passa a fazer parte da rota ferroviária. 

• Engenheiro Emílio Schnoor.  

• Trecho Itapura-Corumbá. 



projetos 

• Agosto de 1914 – ramais chegam a Campo Grande. 

 

• 1937 = Campo Grande – Ponta Porã 

 

• 1940 = Corumbá  - Porto Esperança 

 

• 1 de Julho 1996 = privatização Novoeste 

 

• Campo Grande torna-se principal centro econômico da região 

 

• Novas cidades: Sidrolândia, Água Clara; Ribas do Rio Pardo , Três 
Lagoas, Aquidauana, Miranda, Terenos, Maracaju, Ponta Porã  

 



CONSEQUÊNCIAS DA NOB 

• Desenvolvimento econômico 

• Atrai migrantes (terras férteis) 

• Indústrias (proximidade SP) 

• Intercâmbio socioeconômico e cultural. 

• Industria agropastoril. 

• Perspectivas ecoturísticas. 

• Estímulo ao separatismo . 



MOVIMENTO DIVISIONISTA 

 



Nioaque- o berço da divisão 
 

• Após o término da Guerra do Paraguai(1865-1870), muitos ex-
combatentes acabaram se fixando em terras de Mato Grosso do 
Sul, dedicando-se à agricultura a à extração de erva-mate. 

• O primeiro movimento separatista em 1900, na cidade de 
Nioaque, considerada o berço da divisão do estado.  

• Foi liderado pelo gaúcho João Ferreira Mascarenhas, coronel, 
fazendeiro e importante líder politico. 

•  Esse movimento armado chamado “Revolução de Jango 
Mascarenhas”, terminou derrotado, e seu líder politico morto em 
combate no ano de 1901. 

• Pouco depois um outro movimento pela emancipação explodiu no 
sul, na cidade de Bela Vista, o fazendeiro Bento Xavier comandou 
uma insurreição contra o governo do estado de Mato Grosso que 
só foi derrotada em 1911, após quatro anos de luta armada. 

 



A formação do estado de Maracaju (1932) 
     

• Diante da Revolução Constitucionalista de 1932 liderada por São 
Paulo, o estado de Mato Grosso ficou dividido. 

• Com exceção de Corumbá, todas as demais forças federais do sul de 
Mato Grosso aderiram ao movimento, chefiadas pelo comandante 
militar Bertoldo Klinger.  

• Foi então criado pelos revoltosos, a capital do estado de Maracaju. 
Independente do norte e sob o governo de Vespasiano Barbosa 
Martins. Em 11 de julho de 1932, Campo Grande era declarada, pelos 
revoltosos, a capital do estado do Maracaju. 

• Contudo o estado de Maracaju teve pouca duração em 2 de outubro 
de 1932, a Revolta Constitucionalista foi vencida e, pouco tempo 
depois, o presidente Getúlio Vargas convocou  a Assembleia Nacional 
Constituinte.  Com isso, o estado de Maracaju deixou de existir. 



O território federal de Ponta Porã  
(1943-1946) 

 
 
 

• A partir de 1943, o governo de Getúlio Vargas deu inicio à 
“Marcha para o Oeste ”. 

• Com o objetivo de ocupar a região de fronteira com o 
Paraguai, e ainda de reduzir o poder da Companhia Mate 
Laranjeira, o Governo Federal implantou, ainda em outubro 
de 1943, a Colônia Agrícola de Dourados (CAND), numa 
área de trezentos mil hectares. 

• A criação do território de Ponta Porã representou um 
grande passo para a divisão do estado de Mato Grosso.  

• No entanto, este território teve vida curta, pois, em 1946, 
com a promulgação da nova Constituição Federal, ele foi 
extinto. 







A criação do estado de Mato Grosso do Sul 
 
• Com o grande desenvolvimento  econômico do sul do estado 

de Mato Grosso, baseado, em grande parte, na criação de 
gado bovino e na intensa produção de grãos, como a soja o 
trigo, renasce a ideia da divisão do estado. 

• O governo federal  em caráter sigiloso, formou uma comissão 
para a apreciação da divisão de Mato Grosso, da qual 
participou o Dr. Paulo Coelho Machado. 

• Finalmente, em 11 de outubro de 1977, pela Lei 
complementar nº 31 Ernesto Geisel sancionou a lei que 
dividiu o estado de Mato Grosso, criando o estado de Mato 
Grosso do Sul, com capital Campo Grande. 
 



• O estado de Mato Grosso do Sul é oficialmente 
instalado em 1 de janeiro de 1979, sendo o 
primeiro governador Harry Amorim Costa, 
nomeado pelo presidente Ernesto Geisel. 

 



 



Imigrações e Crescimento de MS 

 



Grupos de Imigrantes MS 

 

PARAGUAIOS 

• Vieram para o sul de MT após a guerra com o Paraguai. 

• Coleta de erva-mate 

• Idioma guarani, alimentação (soba paraguaia),dança (polca)e 
tomar tereré. 

• Feriados religiosos e música 

• Brasiguaios. 



Bolivianos  

• Tiveram presença 
expressiva na fronteira 
com Corumbá.  

• Eles deram sua 
contribuição cultural na 
música, na dança e na 
alimentação. 

 



Italianos 

• Bernardo Franco Baís o primeiro a chegar a Campo 
Grande. 

• Vários outros aportaram no Sul de Mato Grosso em 
busca de novas terras. 

 



ÁRABES 

• Chegaram aqui pelo porto de Corumbá e pelo porto de 
Santos. 

• Espalharam-se por todo o estado, dedicando-se geralmente 
ao comércio. 

• Alguns seguiram para Campo Grande.  

• Carros de boi, lombos de burros e ferrovia, sempre 
mascateando. 



Japoneses no Brasil 

 



CEM ANOS DE JAPÃO 

• 18 De junho de 1908 = Kasato Maru. 

 

• 781 Imigrantes chegam ao porto de Santos. 

 

• 26 famílias se dirigem a Mato Grosso. 

 

• Busca de terras férteis. 

 

• Necessidade de mão de obra para a construção da Ferrovia. 

 

• 1909 um grupo de 75 imigrantes, a maioria de Okinawa vieram 
trabalhar na ferrovia. 

 


