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Apresentação

E ste livro é uma bela homenagem a Cuiabá, urbe de origem colonial 
com quase três séculos de história. Tempo suficiente para que a sua 
população original, até a metade do século XX, desenvolvesse uma 

arquitetura característica com casas térreas, entremeadas pelos sobrados 
com a beleza urbanística do fim do século XIX. Neste cenário o autor, 
um cuiabano de ‘tchapa e da cruz’, trouxe para o nosso deleite um pou-
co do cotidiano da cidade, principalmente da segunda metade do século 
XX. São fatos que ainda ‘vagam’ pelas ruas e becos do Centro Histórico, 
personagens que insistem em permanecer na memória e casarões que 
desafiam o tempo e permanecem em pé, aguardando, quem sabe, a re-
tomada de dias gloriosos.

“Cuiabá da tchapa e da cruz” de José Augusto Tenuta, é uma leitura 
imprescindível aos que buscam entender um pouco desta cidade sin-
gular que acolhe os paus-rodados com o mesmo carinho que dedica 
aos seus filhos naturais. Chama a atenção o fato de o autor romper com 
uma possível organização temática do livro. Personagens, lugares, usos 
culturais e acontecimentos são apresentados aleatoriamente para criar 
expectativa diante do inusitado.

Cuiabá, perto de completar 300 anos, precisa destas obras que perpe-
tuem não só a sua história oficial, mas também aquela que ainda não foi 
registrada, e que moldou o jeito diferente de ser da sua gente. Aos mais 
jovens fica a indicação desta aprazível leitura para que possam entender 
melhor os seus pais e avós. Aos mais velhos, recomendo a voltarem no 
tempo para reviver com o autor a atmosfera daquela época e as origens 
de muitos traços da identidade cuiabana.

Ramiro Cerqueira
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Introdução

A inspiração para este livro, acredito, surgiu desde que vim ao 
mundo pela graça do Nosso Senhor Bom Jesus, pelo amor de 
meus pais e benzeduras do mestre Hilário. Nunca tive a preten-

são de escrever um livro de história, mas sim de registrar um trabalho de 
pesquisa que empreendi em busca da origem do amálgama que moldou a 
nossa peculiar cultura. Na construção desta obra, fiz questão de não obe-
decer a nenhuma recomendação quanto a cronologia, ordem e divisões. 
A mistura de personagens, fatos, lendas e espaços urbanos tem a delibe-
rada pretensão de criar no leitor a expectativa pelo que virá em seguida. 

Ao percorrer as entranhas da cidade em busca do fio da meada para 
decifrar o estigma “tchapa e cruz”, que não pode ser singularizado ape-
nas em nascimento e morte, porém inserido em um contexto mais am-
pliado, deparei-me com versões variadas dos acontecimentos sobre a 
formação dessa característica. Os personagens, os fatos, as lendas sem-
pre tiveram mais de uma verdade contada pelo povo. Por exemplo: no 
caso do escaldado cuiabano, que hoje marca a nossa culinária “tchapa 
e cruz”, me vi diante de inúmeros depoimentos diferentes uns dos ou-
tros. Optei pelo que está aqui registrado, o qual, suponho, seja o mais 
verossímil de todos. 

Quando andava pelas ruas e becos do Centro Histórico, onde vivi 
parte de minha infância e adolescência, sentia uma interação muito for-
te com o ambiente reinante neste mágico espaço de nossa cidade. Era 
como se eu já tivesse estado ali havia muito tempo. Após alguns anos 
de estudos e vivência com as coisas cuiabanas, fui percebendo que a 
atração que eu sentia pelo local, que me parecia de uma familiaridade 
ancestral, vinha das ruas, becos, casarios, personagens e, principalmen-
te, das histórias e assombrações que ainda hoje, numa luta desigual 
contra o futuro, teimam em permanecer habitando o depauperado berço 
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da cuiabania. Esta sempre foi uma atração intrigante para mim, porém 
passei a compreendê-la melhor quando visitei outras cidades igualmen-
te históricas, principalmente Salvador, na Bahia, onde foi que consegui 
entender que o fascínio deste envolvimento advém da cumplicidade 
espiritual reinante da urbe com seus filhos. 

Enganam-se os que pensam que casarões em ruínas, ruas e becos 
sujos, praças e jardins abandonados sejam o habitat preferido de nossas 
assombrações e lendas. Não! Mil vezes não! Ao contrário, desejam, isto 
sim, que suas antigas casas, seus palacetes, seus prédios públicos, suas 
ruas, seus becos, suas praças e jardins estejam bonitos, limpos, colori-
dos, conservados e servindo de testemunho às novas gerações da beleza 
e da originalidade que um dia foi a nossa querida Cuiabá. A transitorie-
dade, que muitos usam para justificar o abandono, aqui não se explica e 
muito menos se entende, pois que a cultura é imortal. 

Nós herdamos um tesouro de quase trezentos anos, temos a obriga-
ção de, pelo menos, manter o que ainda resta da magnífica beleza arqui-
tetônica que prevalece no Centro Histórico: do inusitado traçado de suas 
vias públicas, do linguajar único da sua gente, da saborosa e surpreen-
dente culinária, sob pena de vermos a cidade perder a sua identidade 
cultural, arduamente lapidada ao longo de três séculos pelos nossos 
antepassados. Cada casarão que tomba soterra sob seus escombros um 
pouco da nossa história, de seus antigos moradores e finda o seu papel 
no teatro da vida da cidade. 

Espero, sinceramente, que este trabalho, que consumiu cinco longos 
anos de pesquisa e muitos quilômetros percorridos em busca de infor-
mações para sua composição, sirva de alerta para as autoridades volta-
rem o olhar para a preservação do que ainda resta do rico acervo histó-
rico-cultural cuiabano, que está se perdendo por falta de investimentos. 
E, mais ainda, vislumbrar o enorme potencial de geração de emprego e 
renda que o turismo cultural pode trazer para Cuiabá. 

Portanto, o momento exige uma mobilização não só dos poderes pú-
blicos como também dos meios de comunicação, da classe artística e de 
outros segmentos sociais no sentido de se evitar um premente prejuízo 
que, a cada dia, se avizinha como definitivo. É a nossa identidade cultu-
ral que está em jogo. A sua perda será, pelas gerações futuras, debitada 
em nossa conta.
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Professor Ezequiel de Siqueira

Não poderia começar este trabalho sem citar aquele que foi a mais 
performática, enigmática e mística personagem que esta abençoada ci-
dade de Nosso Senhor Bom Jesus pariu, após uma gestação de mais de 
duas centenas de anos. A sua magnífica história é sobejamente conheci-
da, ou pelo menos deveria ser, de todos os cuiabanos e “paus-rodados”, 
mas, principalmente, dos jovens, para aprenderem a ver a vida com 
sabedoria e desprendimento, livres das atrações mundanas que tanta in-
fluência negativa impõem às suas mentes imberbes. Há muita literatura 
impressa contando a trajetória deste genial ser humano em suas andan-
ças pelas ruas e becos de Cuiabá. É ler e aprender!

Escrever sobre o professor Ezequiel de Siquei-
ra seria o mesmo que chover no molhado, mas 
não citá-lo seria falta gravíssima com a pro-
posta deste livro e com a história desta cida-
de. Para não incorrer em tamanho absurdo, 
apelei para a competência e o “cuiabanis-
mo” do meu grande amigo e ex-colega de 
faculdade de Jornalismo Gentil Bussiki, que, 
entendendo o meu drama, nos presenteou 
com esta maravilha de texto sobre este autên-
tico herói cuiabano.
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