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Caminlw.f e Fronteiras, de Sérgio Buarque de Holanda, o notável autor de Raízes do Bra.fil, é obra

de excepcional qualidade técnica. De seu autor,
em outra parte, já declaramos que teve a mais
lúcida • visao crítica sobre as origens da Cultura
Brasileira, exatamente ao defender a tese de que,
em nosso processo de forma~ao cultural, partimos
da Idade Média para o Barroco, tanto nas artes,
como na vida em geral. Particularmente nas artes,
a estética jesuítica, na linha da Contra-Reforma, a
que se filiou a Companhia de Jesus, fez de Anchieta e . Nóbrega os dois vultos históricos da nossa
origem ideológica. Em Caminhos e Fronteiras,
mais urna vez se comprova a visao crítica que tem
Sérgio Buarque de Holanda de nossa l-listória,
honrando-se o PROLIVRO em associar-se a esta publica9ao na certeza de que prestará inestimável
servi90 a causa da cultura no Rio de Janeiro.
LEODEOÁRIO

A.

DE

AZEVEDO

F!LHO

Coordenador-Geral do PROLIVRO

(

'

OBRAS DE

Sl?,RGIO BUARQUE DE HOLANDA

Rafr.es do Brasil, Rio de Janeiro,
Editora José Olympio, 1936. 7~
ed., 1973. Prefácio de Antonio
Candido (Edi~ao .. italiana : A/le
Radici del Brasile, Milao-Roma,
1954; ed. mexicana: Raíces del
B r a s i l, México-Buenos Aires,
1955.)
Co8ra de Vidro, Sao Paulo, Livraria
.· Martins, 1944.
Hist6;ia do Brasil (em colabora~ao
com Octávio Tarqüínio de Sousa),
Rio de Janeiro, Editora José
Olympio, 1944.
Monroes, Rio de Janeiro, 1945.
A Expansáo Paulista do Século XVI
e Comero do Século XVII, S§.o
Paulo, 1948.
Indios e Mamelucos na Expansiio
Paulista, . Sao Paulo, 1949.
Anto/agia dos Poetas Brasileiros da
Fase Colonial (2 vols.), Rio de
Janeiro, 1952.
Le Brésil dans la Vie Américaine
(em Le nouveau monde et rEurope-IX es Rencontres Internationales de Geneve), Neuchatel,
1955.
Caminhos e Fronteiras, Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1957.

Visiío do Paraíso. Os Motivos Edénicos no Descobrimento e Colonizaráo do Brasil, Rio de Janeiro,
Editora José Olympio, 1959.
H istória Geral da Civilizarao Brasileira ( dire~ao) I vol., A Epoca
Colonial: Do Descobrimento' a
Expansiio Territorial, 1960, 1963;
11 vol.., Adíninistrarao, Economía,
Sociedade, 1960; III vol., O Brasil
Monárquico,· O Processo da EmanCifarao, 1962, 1966; IV vol., O
Brasil M anárquico; Dispersáo e
Unidade, 1964; V vol., O Brasil
Monárquico; Rearoes e Transaroes, Difusao Européia do Livro,
1967.
Brasil-lmpério (em Tres Lecciones
Inaugurales, Buarque, Romano,
Savelle), Santiago do Chile, 1963.

•

l
f

TRADU~ÓES

Thornas Davatz, Memórias de um
Colono no Brasil, Sao Paulo, 1941,
1950.
Wilhelm Schmidt, Etnología SulA mericana: Círculos Culturais e
Estratos Culturais na América do
Sul, Sao Paulo, 1952.

Obra publicada
com a colabora~ao do
PROLIVRO
GOVERNADOR DO ESTADO DA GUANABARA

Antonio de Pádua Chagas Preitas
SECRETÁRIO DE CULTURA~ DESPORTOS E TURISMO

Fernando de Carvalho Barata
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Eduardo Portella
.CONSELHO CONSULTIVO

Presidente: Carlos Chagas Filho
Coordenador: Leodegário A. de Azevedo Filho
Membros: Consuelo Chermont de Brito, Francisco de Assis Barbosa,
Mário Camarinha da Silva e Sílvio Elia

'

"""
/

'

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
LIVRARIA

JOSÉ OLYMPIO

EDITORA

apresenta na
COLE<;AO DOCUMENTOS BRASILEIROS
(DIRECÁO DE AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO)

O VOLUME NQ 89

CAMINHOS
E
FRONTEIRAS
de

SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
2. ª

edifdo ilustrada

---RI0/1975

V

Capa
JosÉ

FERREIRA

'

A
JOSÉ OL YMPIO

Copyright © 1956 by Brito Broca
Todos os direitos reservados a
LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S.A.
Rua Marques de Olinda, 12
Río de Janeiro - República Federativa do Brasil
Printed in Brazil / Impresso no Brasil

FICHA CATALOGRÁFICA
(Preparada pelo Centro de Cataloga~ao-1;1a-fonte do
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, GB)

H669c

Holanda, Sergio Buarque léle, 1902·
Caminhos e fronteiras. 2.ed. Rio de Janeiro, J. Olympio,
Departamento de Cultura da Guanabara, 1975.
xxxii , 334p. ilust. 2 lcm (Documentos brasileiros, v.89)
Bibliografía.
1. Brasil -· História - Período colonial. 2. Economía
História - Brasil - Período colonial. l. Título. 11. Série.
CDD CDU -

75-0046

981.03
330.98103
981 "1549/ 1822"
33 (81) "1549/1822" (091)

Vtl

SUMÁRIO

NOTA DA EDITORA (Dados Biobibliográficos)

..................

. VI

CAMINHOS E FRONTEIRAS
Prefácio do Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - INDIOS E MAMALUCOS ... .. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Veredas de Pé Posto, 15; 2. Samaritanas do Sertao, 38;
3 .. A Cera e o Mel, 47; 4. Iguarias de Bugre, 62; 5. Ca~a e
Pesca, 68; 6. Botica da Natureza, 85; 7. Frechas, Feras, Fe·
bres, 105; 8. Do Peao ao Tropeiro, 148; 9. Frotas de Co.
mércio, 160.
11 - . T~CNICAS RURAIS ... . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Tradi~áo e Transi~ao, 183; 2. Os Trigais de Sao Paulo, 205;
3. Urna Civiliza~ao do Milho, 215; 4. Monjolo, 226; 5. Do
Cbu~ ao Arado, 245.
111 - O FIO E A TEIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Técnicas Adventícias, 253; 2. O Declínio da lndústria Ca·
seira, 281; 3. Redes e Redeiras, 295.
Indice Onomástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice de A.ssuntos ......... : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
13

181

251

3 J5
321

. INDICE DE .JLUSTRA(;óES

~Ve

EXTilATEXTO, em caderno entre páginas
J:
Caba~a contendo colmeia de abelhas jataí / Sertanista de Sao Paulo trajando
um gibao acolchoado (grav. de Debret) / Imagem jesuítica de Sao Migue] ·
vestindo ,um gibao acolchoado / Cidade de Sorocaba por ocasiáo das f eiras
de muares (meados do século XIX) / A Ponte de Sorocaba (meados do
século XIX) / Monjolo hidráulico / Monjolo de pé / Monjolo de pé / Levantamento topográfico de Santo Amaro em prtncípio do século XIX mos·
trando as ruínas da antiga fábrica de ferro / Monjolo de pé japones / Mon·
joto de pé da Transcaucásia / "Pio" da Serra da Padrela (Portugal) / Monjolo hidráulico japones / Monjolo hidráulico da Transcaucásia / Monjolo de
pé da_Galícia (Polonia) / Fia~áo na "roda" / "Tear de 'pano" / '7ear ·de
pano" / Primitivo descar~ador de algodáo (cburka) / Arco de cardar algo.
dáo e fusos / Tecedeira de Sorocaba trabalbando com o tear de rede / Por·
menor de tecelagem no "tear d~ pano" / T~lagem no tear de pano / Carda
de la / Tear de bacheiro.manta.
No TEXTO:
Caba~

para cria~áo de abelhas jataí / Fomo cataláo / Forno cataláo / Monjolo / Grade de tear de re~le / Esquema da técnica de tecelagem de rede.

IX

$

NOTA DA EDITORA
DADOS BIOBIBLIOGRÁFICOS
DO AUTOR

nasceu na cidade de Sao Paulo a
11 de ju/ho de 1902, filho de Cristovam Bfiarque de Holanda e
Heloísa G. Buarque de Holanda. Fez o curso primário na Escola
"Caetano de Campos" e o secundário no Ginásio de Sao Rento.
Formou-se na Faculdade de Direito do Río de Janeiro, em 1925.
Cedo Sérgio Buarque de Holanda se inicia na vida literária brasileira, assinando artigos, ensaios, estudos sociológicos e de crítica.
Revolucionária a sua ariio, como escritor, salienta-se no Movimento Modernista que comerara em Siío Paulo em 1922. Com Prudente de Moraes Neto funda a revista Estética, publicariío que teve
grande inf/uéncia na renovarao dos estilos literários e artísticos do
Brasil.
Certo espirito de aventura, de ánsia d~ conhecimento objetivo de
gente terras leva-o a Europa, fazendo-o percorrer em missáo jornalística vários países, especialmente a Alemanha. Aí se demora
por quase tres anos estudando e observando.
Em 1936 publica el}tiio o seu prilneiro livro - Raízes do Brasil,
que abriu a Coleriío Documentos Brasileiros, entáo dirigida por
Gilberto Freyre. Fundada a Universidade do Distrito Federal, nela
ingressa como professor da Faculdade de Filosofía, lecionando as.
cadeiras de Cultura Luso-Brasileira e de História da América.
Em 1938 assun1iu o cargo de chefe de se~ao de publicaroes do
Instituto Nacional do Livro, transferindo-se depois para a Biblioteca Nacional, de cuja Divisiío de Consulta foi diretor. Pouco tempo
depois se transfere para Sao Paulo, a fim de dirigir o Museu Paulista. A partir de 1948 encarrega-se, na Escola de Sociología e Política
de Siío Paulo, da cadeira de História Económica do Brasil, lecionada anteriormente por Roberto Sbnonsen, e posteriormente, tambérn de História Social e Política.
En1 1956 é cha111ado a lecionar a cátedra de História da Civilizariío Brasileira na Faculdade de Filosofia da Universidade de Sáo
Paulo, onde se efetiva por concurso d_ois anos mais tarde.
E1n 1941 viaja para os Estados Unidos, onde esteve durante
alguns meses, a convite da Divisiío de Cultura do Departamento
de Estado.
En1 1941 traduziu o livro Memórias de um Colono no Brasil,
. de Thon1as Davatz, para o qua/ escreveu um prefácio e .notas. Em
SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
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1942, traduziu também Etnología Sul-Americana: Círculos Culturais e Estratos Culturais na América do Sul.
Tendo exercido durante algum tempo as funroes de critico no
Diário de Notícias, em 1944 reuniu em livro parte de suas apreciaroes críticas, publicando-o sob o título de Cobra de Vidro. Conjuntamente com o escritor Octávio Tarqüínio de Sousa escreveu, em
1944, o livro História do Brasil (periodo colonial) obra didática,
de acordo cOf!l o pr<?grama da 3{l série ginasial. No ano seguinte
- 1945 - escreveu Monc;óes, obra sobre a História Paulista.
E de sua autoría - escrito em 1946 - o prefácio ao volu111e
primeiro das Obras Completas, de José Bonifácio de Andrada e
Silva, ipoca em que ta1nbém publica As Monc;óes, in ·"Curso de
Bandeirologia", de diversos autores. Em 1948 publica Os Primórdios da Expansáo Paulista no· Fim do Século XVI e Comec;o do
Século XVII. Em 1949 publica Indios e Mamelucos na Expansáo
Paulista, separata dos Anais do Museu Paulista, Sao Paulo.
Em 1949, participou sucessivamente de tres Comités da VNESCO, em París, relacionados com matérias de sua especialidade e
realizou conferencias na Sorbonne. Participou, também em 1950,
do Primeiro Seminá~io Internacional de Estudos Luso-Brasileiros,
reunido em Washington. De 1952 a 1954 esteve na Jtália onde deu
na Universidade de .Roma um curso de "Estudos Brasileiros". Ainda em 1954 tomou parte na série dos "Rencontres Internationales
de Geneve", onde fez urna conferéncia, seguida de debates, sobre
o tema - "L'Europe et le Nouveau Monde" - publicada no mesmo ano pelas ediroes de "La Baconniere", em Lausanne, Suífa#
Eleito em 1945 presidente da Associaráo Brasileira de Escritores, seráo do Rio de Janeiro, nela prosseguiu a obra iniciada pelos
seus antecessores, que tinham sido, suce'ssivamente, Manuel Bandeira, Octávio Tarqüinio de Sousa e Aníbal Machado, em fase particularmente delicada da vida do país. Sua escolha seguiu-se ao
Congresso Brasileiro de Escritores, reunido um més antes em Siio
Paulo, cuja declarariío de principios, aprovada em pleno Estado
Novo, reclamava "liberdade democrática como garantia da completa liberda.de de expressáo do pensa1nento, da liberdade de culto; da
seguranra contra o temor da violéncia e do direito a urna existencia
digna".
Transferindo-se em 1946 para S. Paulo, onde ia dirigir o Museu
Paulista, exerceu por duas vezes, e1n 1947 e em 1950, a presidéncia
da sefiío paulista da mesma Associarao.
Ao regressar da Itália, em 1955, foi eleito vice-presidente do
Museu de Arte Moderna de S. Paulo, cargo em que permaneceu
XI
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durante seis anos. De 1962 a 1964 foi diretor do Instituto de E-studos Brasileiros da Universidade de S. Paulo, criado durante a gestiio do Magnífico Reitor Antonio de Barros Ulhoa Cintra, e ao
qual se destinou a valiosa coleriío de obras raras sobre o Brasil,
pertencente al'A:\F. de Almeida Prado, que, adquirida pela U.S.P.,
integra hoje ;;-6;blioteca do mesmo Instituto. Foi presidente das
comissóes organizadoras, tanto do l. E. B. como do Instituto de
Pré-História e do Museu de Arte e Arqueologia da Universidade
de S. Paulo, criados igualm~nte durante a gestiio Ulhoa Cintra.
Em 1963, a convite da Universidade do Chile e de seu Centro
de Investigaciones de Historia Americana, deu ali um curso e organizou seminários de História do Brasil, tendo sido sua aula inaugural, bem como as dos Professores Ruggiero Romano (História da
América Espanhola) e Max Savelle (História dos Estado$ Unidos)
impressa em 'volume pela mesma Universidade, sob o título: Tres
Lecciones Inaugurales - Buarque, Romano, Savelle, Santiago do
Chile, 1963.
A convite do governo norte-americano viajou em 1965 para os
Estados Unidos, onde percorreu várias Universidades, fazendo conferencias e participando de seminários nas de Colúmbia, Harvard
e Califórnia (Los Angeles). Em 1966-67 esteve novamente nos Estados Unidos como Professor Visitante na Universidade de Indiana
e na New York State University, tendo, além disso, organizado semináriqs e participado de outras atividades didáticas iíá ·Universidade de Y ale. ·
Convidado pela UNESCO para integrar o Comite de Estudo das
Culturas Latino-Americanas, participou das reunióes do referido
comite, efetuadas em Lima (novembro-dezembro de 1967) e San
José de Costa Rica (agosto de 191.Bf
Tem atualmente em preparo ~di,ao de seu livro Mon~óes)
que deverá sai.r refundida e muito ampliada em resultado de pesquisas novas que realiz.ou em arquivos de Lisboa, Siío Paulo, Rio
de Janeiro e Cuiabá. O seu livro Raízes do Brasil foi traduzido para
o italiano e publicado na Jtália em 1954, e para o espanhol e publicado no México pelo Fondo de Cultura Económica em 1956.
Sérgio Buarque de Holanda é casado coma Sr.' D. Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda e tem sete filhos, Heloísa . Maria,
,Sérgio, Alvaro Augusto, Francisco (Chico Buarque), Maria do Carmo, Ana Maria e Maria Cristina. Reside na cidade de ·sao Paulo.
Rio de Janeiro, janeiro de 1975.
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CABACA CONTENOO COLMEIA DE ABELHAS JATAI
(Amambaí - Sul de Mato Grosso)

Sertanista de Sáo Paulo
em luta com indios botocudos trajando um gibao
a ~ olchoado ( escupil).

lmagem jesuitica de Sao
Miguel, pisando um paulista em figura do demOnio. O arcanjo veste um
gibáo acolchoado ( escupilete). Sáo Gabriel Río Grande do Sul.

CIDADE DE SOROCABA

apad F. L d'Abreu Medeiros, Curiosidades Braailelru, t• vol., Rio de janeiro, 1864.
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MONJOLO DE AGUA

Municipio de Sio Carlos - Estado de Sio. Pauto
(Foto Pauto C. Florenzano).

o

~

en

MOJOLO DE "PÉ"
Sitio "Elmano de Almeida" - Mogi das Cruzes (Foto Paulo C. Florenzano).

Sáo Paulo

"

"Monjolo" hidráulico japones. Ph.
Fr. v.
Siebold,
"Nippon" Archiv

.·
"Monjolo" de pé
do .Japáo.
Apud
_Leser, op. cit.,
p. 468.

zur

Beschreibung

von Japan.

Paul

Apud
Leser, op.

cit., p. 470.

"Monjolo" de pé
da Transcaucásia.
Apud Leser, op.
cit., p. 469.

"Pio" da

~·2rra

da
Padrela
(Portugal). Apud Jorge
Dias, O Pio de

Piar

os

Millt.os.

Instrumento .
de
origem oriental raa
-

"Monjolo" hidráulico da Transcaucás ia. Apud .Alexa nder Petzholdt.
Dei Kau.kasu.s, JI,
p . 170.

Berra da Padrela,

Porto, 1949, p. 14.

"Monjolo" de pé
da Galícia (Polonia). Apud Leser,
op. cit., p. 469.

FIACAO NA "RODA.,
Sáo Luis do Paraitinga - Estado de Sáo Paulo
(Foto Paulo C. Florenzano).

"TEAR DE PANO"
f azenda da Cachoeira - Sáo joáo da Boa Vista (Foto Paulo C. Florenzano).

Sáo Paulo
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Levantamento topográfico da Vila e rio de Santo Amaro Sao Paulo. em
Real Corpo de Engenheiros. Original da mapoteca do S~rvi~o Geográfic
seiscentista de ferro.

Pdrinclpio do século XIX. Obra de Rufino José Felizardo. 2• Tenente do
o Exército. A urna das extremidades veem-se as ruinas da fábrica
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PRIMITIVO DESCAROCADOR DE ALGODAO (CHURKA)
Origem: Cuiabá.
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ARCO DE CARDAR ALGODAO E

TR~

Origem: Cuiabá - Mato Grosso
(Museu Paulista)

TECEDEIRA DE SOROCABA

trabaJhando com o tear de rede.

FUSOS
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"TEAR DE PANO"
Fazenda da Cachoeira - Sáo joao da Boa Vista (Foto Paulo C. Florenzano).

Sao Paulo

TECEDEIRA DE SAO LUIS DO PARAITINOA TRABALHANDO COM UM TEAR
DE BACHEIRO-MANTA
Bairro de Sao Pedro do Catu~aba
(Foto Paulo C. Florenzano).
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"Durante os primeiros tempos da coloniza~áo do Brasil,
indio, nao
os sitios ·. povoados, conquistados a mata e
passam, geralmente, de nzanchas dispersas ao longo do litoral. nial plantadas na terra e quase independentes dela.
Acornodando-se a arribada de navíos mais do que ao acesso
do interior, esses núcleos voltam-se inteiramente para o
outro lado do oceano.

ªº

E1n tais paragens tratan1 os portugueses de provocar
um ambiente que se adapte a sua rotina. as suas conveniéncias n?crcantis, a sua • experiéncia africana e asiática.
O processo evolui grcJ~as a introdu~áo da cana-de-a~úcar.
destinada a produzir para mercados éstrangeiros. A [a ..
t'OUra do a~úcar tem seu complemento no engenho.
Ambos
- lavoura e engenho - chamam o negro. Incapazes de
ajustar-se a esse processo. os antigos naturais da terra sáo
rapidamente sacrificados. Aqueles que náo perecem, vítimas das armas e também das moléstias trazidas pelo con ..
quistador, vc1o procurar refúgio no sertáo distante.

Vencida porém a escabrosidade da Scrra do Mar, sobretudo na regiáo de Piratininga, a paisa.ge;n colonial já
to1na colorido diferente. Náo existe aquí a coesáo externa,
o equilibrio aparente, embora muitas vezes f ictício, dos nú ..
eleos formados no litoral nordestino, nas ter ras do nzassapé
gordo, onde a riqueza agrária pode expri1nir-se na sólida
habitarao do senhor de cngenho. A scciedade constituida
no planalto da capitanía de lvlartim Afonso rnantém-se, por
longo tempo ainda, nunza situa~Jo de instabilidade ou imatuz·idade, que deixa 1naryen1 ao rnaior intercurso <los adven3
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ticios com a popula<;ao nativa. Sua voca<;lio estaria no
caminho, que convida ao movimento; nao na grande propriedade rural que forma individuos sedentários.
E verdade que essas diferen<;as tém caráter relativo e
que delas náo é lícito tirar nenhum? conclusáo nzuito peremptória. A mobilidade dos paulistas está condicionada,
cm grande parte, a certa i11suficiéncia do meio: insuficiéncia
para nutrir os mesmos ideais de vida estável, que nas terras
da marinha puderam realizar-se quase ao primeiro contato
mais íntimo entre o europeu e o mundo novo. Distanciados
clos centros de consu1no, impossibilitados, por isso, de atrair
<:m grande escala os negros africanos, deverfi.o eles contentar-se com o bra<;o indígena, com os "negros" da terra;
para obte-los é que seráo f or<;ados a correr sertóes inós ...
pitos e ignorados. Em toda parte é idéntico o objetivo dos
colonos portugueses. Diverge unicamente, ditado pe(as circunstáncias locais, o compasso que, nunz. e noutro caso,
regula a matcha para esse objetivo.
Mas a lentidáo com que no planalto paulista se váo
impor costumes, técnicas ou tradi~oes vindos da metrópole
..- é sabid~ conzo em Sáo Paulo a própria língua portuguesa
só suplantou inteiramentc a geral, da terra, durante o século
XVIII ..- terá profundas conseqüencias. Desenvolvendo.se com mais liberdade e abandono do que e1n outras capitanías, a a<;áo colonizadora realiza ... se, aquí, por unza contínua adapta<;áo a condi<;óes específicas do meio americano.
Por isso mesmo nao se enrija logo em farmas inflexíveis.
Retrocede, ao contrário, a padróes primitivos e rudes: es...
pécie de tributo pago para um melhor conhecirnento e para
<i posse final da terra. Só aos poucos, embora com extra...
ordinácia consistencia, consegue o europeu implantar num
país estranho algumas fonnas de vida que trazia do ·v elho
Mundo. Com a consisténcia do couro, náo a do ferro ou
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do bronze. dobrando-se. ajustando-se. amoldando-se a toda:'
as asperezas do nzeio."
* * *
As palariras acinza, transcritas de outra obra do autor 1
benz podcriarn servir de introdu<;áo ao presente estudo. Já
no pre[ácio aquela obra {ora assinalado o intento, que presidira a sua própria elaboraráo, de incluí-la e1n quadro mais
anzplo, onde se apresentariam certos aspetos significativos
da implanta~áo e111 terra brasileira de urna ciuiliza~áo ad ...
uentícia: aqueles aspetos, sobretudo, e111 que, situada perante
contin9cncias de u1n nzeio muitas pezes adoerso ªº seu de ...
.~·enuoluirne"'to, essa civiliza~áo deueu assimilar e proPocar
11opas nzodalidades de convivio.
O fato é que aquela obra fora. náo só pensada mas
rcdigida, enz sua uersáo inicial e ainda surnária, juntamente
co111 os capítulos que f ornzanz a pri1neira seváo do atual
,,o(ume. Entretanto unza considera~áo 111ais atenta mostrou
que o plano, onde se previa a extensáo do texto desses
1nes1nos capítulos, fundada em novas e aturadas pesquisas,
de modo que o trabalho sobre as mon<;oes de povoado, com
a a1nplitude que já entáo se pretendia dar-lhe e que, afina!,
veio a alcan~ar até certo ponto, representava apenas parte
1nínima de um todo orgánico, era praticamente inviável. Para
chegar a bom termo, tal co1no fora concebido, esse plano
requereria, talvez, mais do que urna vida humana .
Seu abandono náo impediu, todauia, a publica<;lio
parcial ou total dos capítulos já redigidos, sem grandes
alterafóes. Antes mesmo de iniciadas as pesquisas suplementares acerca das mon~óes paulistas, impritniu ...se em parte,
na Revista do Brasil, 3(i fase, entáo publicada no Rio de
/aneiro sob a direfáo de Octávio Tarquínio de Sousa, o
texto correspondente aos primeiros capítulos do presente
Na revista Provincia de Sao Pedro, de Porto
11olume.
.t1legre, saiu ta1nbém a maior parte do capítulo aquí intitu( 1)

Monc;o('s (Río ele Janeiro. 1945). págs. 11-14.
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lado "Mel e Cera no Brasil Colonial" . O tema desse
capítulo. já acrescido de rnaterial novo. que se incorpora a
este volume. deu assuntc para un1.:l conferéncia que me [oi
dado pronunciar em 1949 na ~cole Practique des Hautes
Études, em Paris. de que existe resumo publicado2. Finalmente todo o conjunto. abrangendo o principal da sefáo
aqui intitulada "Indios e Mamalucos", foi inserto, sob o
título "Indios e Ma1nelucos na expansáo paulista", no volume XIII dos Anais do Museu Paulista, · correspondentc
a 1949. Nessa publicafáo deixava de figurar, por ter .sido
aproveitado em obra diferente, a que já se aludiu. o capitulo
sobre a navegaráo fluvial. A falha é suprida agora por
um trabalho onde se procura encarar o mesrno assunto de
um ángulo diverso3.
*

*

Tal como na primeira, este volume encerra na segunda
e terceira partes, além de material inédito, trabalhos já
anteriormente impressos. Assitn. a relatiua as técnicas
rurais, teve sua origem na contribui~ao que em 1950 apresentei a sessáo de História do Colóquio Internacional de
Estudos Luso-Brasileiros, em Washington, iniciativa do
historiador Lewis Hanke e da "Hispanic Foundation",
aquela época sob sua dire~áo, que f igurou entre as celebraroes comemorativas do 150!' anifJersário da Library of Congress. O texto desse trabalho, que se encontra impresso4
Sernio Buarquc de H o[anda. "Au Brésil colonial: Les civili.'lations du Miel", Annales (&:onomies - Societés - Civilisations),
París, janeiro-mat'fo 1950, págs. i8 ss.
(3 ) Serv iu-1he de base a contribui~áo que me coube apresertfar
~m 1946. durante uma ~érie de conferéncias relativas a vários aspcto~
da expansii.c bandeirante, e que se encontra igualmente impressa.
Ver
Sergio Buarque de Holanda. "As monfoes", Curso de Bandeirolc gia
(Sao Paulo. 1946 ). págs. 125 ss.
( 4) Sergio Buarque de Holanda, "As Técnicas Rurais no Brvsil
durante o século XVIII" , Procecdings of the International Colloquium
of Luso·Brazilian Studies (Na.s!wil:e, 1953) , págs. 260 ss.
( 2)
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e o que. ampliado em muitos pontos. se dioulgou mai$ tarde
na revista Anhembi, de Sáo Paulo, forant porém largamente
modificados e en~iquecidos de novos dados para esta publica~áo.

Quanto a terceira parte, inclui, entre outras, páginas
já publicadas, em diferentes épocas. em O E stado de Sao
Paulo, o Diário de Noticias do Rio de ]aneiro e nas revistas
Digesto .Econdmico e Paulistania, ambas de Sáo Paulo.
Todos esses escritos deveram ser e1n muitos pontos refeitos
para que alcan~asse uma plausivel unidade o que [ora pensado, redigido e publicado de forma f ragntentária.
•

11'

1t

Essa preocupa~áo de unidade presidiu, aliás, á 01·ganzza~Jo, náo apenas dessa parte, m,1s de todo o volume. A
própria divisáo em tz·és se~óes distintas procura. nele, obedecer a uma seqüencia natural. Na primeira sáo abordadas
as situafóes surgidas do contato entre uma populafáO adventicia e os antigos nat!irais da terra com a subseqüente
adofáo. por aquela, de c_ertos padz·oes de conduta e. ainda
mais, de utensilios e técnicas própríos dos tí/tintos. A accntuafáO maior dos aspetos da vida ntaterial náo se funda.
üqui. ern preferencias particulares do autor por e:sses aspetos,
mas e1n sua convicfáO de que neles o colono e seu des ..
cendcnte imediato se mostraram muito mais acessíPeis a
111anifestafóes divergentes da tra.di<;áo européia do que. por
exemplo, no que se refere as instituifoes e sobretudo a vida
social e familiar em que procuraram re ter, tanto quanto
possível. seu legado ancestral.

O lento processo de recupera;áo desse legado, após a
sua diluifáo durante . os prirneiros te1npos - dilui f áo e recuperafáo que constituem, etn su111a. a matéria deste livro
- é tratado nas partes subseqüentes. Na segund;J, dedi-
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cada as tecnicas rurais. há naturalmente mais
heranfa indígena do que na última, onde se
vidades que tendem a acomodar-se aos meios
torna1n. neste caso, cada · vez mais dóceis·
externos.

lugar para a
abordam atiurbanos e se
aos influxos

A visáo e orientafáo unitárias a que se sujeita, asstm,
a matéria deste livro se acham sugeridas. aliás, no seu
próprio título. Se o aceno ao caminho, "que convida ao
1novimento", quer apontar exatamente para a mobilidade
característica, sobretudo nos séculas iniciais. das populafóes
do planalto paulista - em contraste com as que. seguindo
a tradif áo mais constante da colonizaráo portuguesa, se
[ixaram junto a marinha - ; o fato é que essa própria
mobilidade é condicionada entre elas e irá, por sua vez.
condicionar a situaráo implicada na idéia de "fronteira".
F ronteira, bem entendido, entre paisagens, populafóes, hábitos, instituiróes, técnicas. até idiomas heterogéneos que
aqui se de[ rontavam. ora a esbater-se para deixar lugar a
formafáO de produtos mistos ou simbióticos. ora a afirmar-se, ao menos enquanto náo a superasse a vitória final dos
elementos que se tivessem revelado mais ativos. mais robustos ou melhor equipados. Nessa acep<;áo a palai'ra
"fronteira" já surge nos textos contenzporáneos da primeira
[ase da colonizaráo do Brasil e bem poderia ser utilizado
aqui independentemente de quaisquer rela<;óes com o signi[icado que adquiriu na moderna historiografia, em particular
na historiografía norte-americana desde os trabalhos já
clássicos de Frederick !ackson Turner.
De qualquer modo seria injustificável a pretensáo de
aplicar os esquemas de Turner as condifóes que se criaram
no Brasil e se associaram a sua expansáo geográfica. O
contraste entre as a fóes e rea<;óes dos herdeiros de um
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f oJo Ranialho, por exe1nplo (que a si próprio se clza1nou.
certa vez, "fronteiro" do Paraiba) e as dos pioneers da
.2\mérica .anglo-saxónia é. com efeito. táo obvianzente z·adical quanto o será, sem dúvida. o que subsiste entre as conseqüencias próximas ou remotas que delas pode1n decorrer.
Co1n o risco. enzbora, de sugerir noroes bastante unilaterais
dos aspetos aquí estudados da fortnafáo brasileira - como,
por exemplo, a de que ao indígena teria cabido nela um
papel absolutamente preponderante - acentuaram-se talvez.
de pre[erencia, certos tra<;os peculia·res, sui generis que em
nossa história se podem associar aquele conceito de f ronteira. Esse mesmo risco, em todo caso, ainda apresenta
menor importancia do que unza considerafáo super/icial ou
desatenta de tais peculiaridades.

A publica<;áo f ragmentária de vários trabalhos aquí
reunidos teve ao nzenos a vantageni. sem prefO para o autor,
de pertnitic observa<;óes e contribuifóes de entendidos que
o ajudaram a melhorar consideravelmente o texto. As críticas, especialmente. que mereceram do Professor Herbert
Baldus, em artigo em O Estado de Sao Paulo e, posterior1nente em sua Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira,
vários conceitos e1nitidos em estudos destinados a constituir
a pri1neira parte do volu1ne, pertnitiram retificá-los em muitos
pontos. · Altamente . valiosas foram, alénz disso. as observa<;óes ·e criticas que obsequiosamente consentiu e1n fazer ao
capítulo ~9bce a cera e o mel. um dos especialistas que
nzelhor se dedicaram ao estudo das nossas abelhas indígenas:
e Sr. Paulo Nogueira Neto. Náo menos úteis se tornaram
as observa<;óes e obje<;óes que. em palestra, me fez o Sr.
Decio de Almeida Prádo as páginas relativas aos métodos
sertanejos de__.c_afa. A ele e ainda aos Srs. Ernani e Edgar
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]unqueira, que pertencem. todos. a uma velha estirpe de
deuotos de Santo Huberto, deve-se grande parte das alterafóes apresentadas pelo capitulo correspondente ao assunto.
cm confronto com o que f ora anteriormente publicado.
Assinalando essa colaborar.áo por eles prestada, devo
lembrar igualmente o muito que fiquei devendo aos que me
a¡udaram com preciosos elementos informativos a enriquecer
a obra. Ao Sr. Rodrigo M. F. de Andrade, dileto amigo.
devo. em particular, a obtenráo de uma cópia do testamento
inédito de Mafias Barbosa que esclarece mais de um aspeto
da vida em Sáo Paulo nos fins do século XVII. Ao Cónego Luiz Castanho de Almeida. a Frederico Lane, a
Carlos Borges Schmidt, a Paulo Florenzano. notáveis cotthecedores. o primeiro (autor, entre diversas obras publicadas, de um opulento estudo que ainda se conserva la111entavelmente inédito, acerca dos antigos tropeiros e feiras
de Sorocaba) especialmente da história da expansáo paulista,
os outros. de nossa vida rural, sou devedor de indicap5es
da . maior importáncia acerca de n1uitos dos te1nas aqui tratados.
Os dois últimos forneceram-nte. além disso. numerosas
ilustraroes fotográficas relacionadas aos mesmos temas, e
que ao menos em parte puderam ser aqui utilizadas. Quanto
aos desenhos incorporados ao texto. dev<?-os, em sua maioria, a solicitude e generosidade de um funcionário do Museu
Paulista. o Sr. Francisco García. Igualmente valiosa foi a
contribuir.áo prestada pelo Sr. Nicolau Zarvos Filho.
Pedira-lhe eu que, durante uma das suas constantes viagens
ao Sul de Mato Grosso, me obtivesse a fotografía de uma
cabaf.a-colmeia, das que se encontram naquela regiáo e
servem para evocar, ainda hoje, a era das monr.oes. Menos
de uma semana depois apareceu-me ele trazendo. náo a

CAMINHOS

E

11

FRONTEIRAS

fotografía . mas urna colmeia intata. com as abelhas em
plena atividade. Dela se fez a reprodufáo aquí aprcsentada.
Quanto ao original. ainda pode ser visto na "Casa do Bandeirante ". antiga habitafáo existente no bairro do Butantá.
restaurada e mobiliada tal como o poderia ter sido logo
após sua provável constrofáO - inicio do século XVIII
- pela Comissáo do IV Centenário de Sao Paulo.
N áo f icaria perfe ita a lista dos amigos que de várias
nu2neiras auxiliaram meu · trabalho sem os nomes dos Srs.
Antonio Candido de M elo e Sousa. Octávio Tarquínio de
Sousa e !osé Olympio, os grandes responsáveis. de fato,
pela sua realiza~áo. A Antonio Candido pertence. mais do
que a mim mesmo, a primeira lembranfa de uma possível
coordenafáo dos estudos já parcialmente impressos que
viriam a constituir o presente volume. Sem essa sua lembran~a. sem o benévolo interesse que ela recebeu imediatamente de Octávio T arquínio e sem a intimafáO que me veio
afina! de /osé Olympio para pór em prática a idéia, estou
certo de que este livro náo chegaria a publicar-se. Ao
1nenos náo seria publicado em sua forma atual. Por último,
mas not Jeast, cabe-nze agradecer a Flávio Pereira o competente zelo com que, a exemplo do que já f izera para a
terceira edi~ao de minhas Raí-zes do Brasil, preparou para
·t:ste volume os índices onomástico e de assuntos que o
completam.

S. B. de H .
Sáo Paulo. setentbro de 1956.

I

1NDIOS E MAMALUCOS
/

13

,..

1
VEREDAS

DE

PÉ

PoSTO

mapas e textos do ~éculo XVII apres~ntam-nos
a vila de Sao Paulo como centro de amplo sistema de
estradas expandindo-se rumo ao sertao e a costa. Os toscos désenhos e os nomes estropiados desorientam, nao raro,
quem pretenda servir-se desses documentos para a elucida~áo de algum ponto obscuro de nossa geografía histórica. Recordam-nos, entretanto, a singular importancia
dessas estradas para a regiáo de Piratininga, cujos destinos
·aparecem assim representados como em um panorama
simbólico.
Neste caso, como em quase tudo, os adventicios deveram habituar-se as soluc;óes e muitas vezes aos recursos
materiais dos primitivos moradores da terra. As estreitas
veredas e atalhos que estes tinham aberto para uso próprio,
nada acrescentariam aqueles de considerável, ao menos durante os primeiros tempos. Para o sertanista branca ou
mam.a luco, o incipiente sistema de viac;ao que aqui encontrou foi um auxiliar tao prestimoso e necessário quanto o
fora para o indígena. Donos de urna capacidade de orientac;áo nas btenhas selvagens, em que tao bem se revelam
suas afinidades com o gentio, mestre e colaborador inigualável nas entradas, sabiam os paulistas como transpor
pelas passagens mais convenientes as matas espessas ou as
montanhas aprumadas, e como escolher sítio para fazer
pouso e plantar mantimentos.

A

LGUNS

Eram de vária espécie esses tenues e rudimentares
caminhos de indios. Quando em terreno fragoso e bem
vestido, distinguiam-se grac;as aos galhos cortados a máo
de espac;o a espac;o. Urna seqüencia de tais galhos, em
qualquer floresta, podía significar urna pista. Nas expedic;óes breves serviam de balizas ou mostradores para a
15
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volta 1• Era o processo chamado ibapaá, segundo Montoya2 ,
caapeno, segundo o Padre Joáo DanieP, cuapaba, segundo
Martius4 , ou ainda caapepena, segundo Stradelli 5 : talvez o
mais generalizado, nao só no Brasil como em quase todo o
continente americano. Oi:ide houvesse arvoredo grosso, os
caminhos eram comumente assinala<;ios a golpes de machado
nos troncos mais robustos. Em campos extensos, chegavam
em aJguns casos a extremos de sutileza. Koch-Grünberg
viu uma dessas marcas de caminho na serra de Tunuí:
constava simplesmente de urna vareta quebrada em partes
desiguais. a maior metida na terra. e a outra, em angulo
reto com a primeira, mostrando o rio. Só a um olhar multo
exercitado seria perceptível o sinal6 •
Quando náo fossem praticáveis tais sistemas o indio
encontrava meios de guiar-se pelo sol e com tal habilidade
que. segundo referem crónicas quinbentistas, dois tupinambás degredados da Bahia para o Rio de Janeiro e levados
por mar, conseguiram, depois de fugir, tornar por terra ao
seu país, caminhando mais de trezentas léguas através da
matarla e de parcialidades hostis. Durante a noite marcavam as horas, em alguns lugares, pela observa~áo das
estrelas e constela~óes. Durante o dia, pela sombra que
o polegar deixa na máo7 •
( 1) Vargas Machuca, Milicia y Descripción de las Indias, l'viadri, 1892, vol. I, pág. 187. .
(2) Ruiz de Montoya, Vocabulario y Tesoro de. la Lengua Guaraní, Viena, 1876, 11. págs. 3 v. e 166 v.
(3) Visconde de Porto Seguro, Hist~ia Geral do Brasil, 4.' ed.,
Sao Paulo. s.d .. l. pág. 52 (Na l.' ed da História Geral. Madri, 1854.
1, pág. 130. regista-se a forma ca peno, de acordo com a versáo do
Padre Joáo Daniel, corrigida na edii;áo scguinte pelo texto de Mon~
toya); JoAo Daniel. "Tesouro Descoberto no Rio Amazonas", Rev. do
1nstituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 111, Rio de Janeiro, 1841.
pág. 42.

( 4) C. F. Ph. von Martlus, Beitr§ge zur Ethnographie und
Sprachenkunde, Leipzig, 1867, pág. 1666.
(5) Stradelli, "Vocabulário da Língua-geral'', Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, n" 158. Rio, 1929, pág. 387.
( 6) Theodor Koch-Grünberg, Zwei ]ahre unter den 1ndianern.
Berlim, 1910, pág. 210.
(7) Gabriel Soares de Sousa. Tratado Descritivo do Brasil, Sao
Paulo, 1938, pág. 388; J. Barbosa Rodrigues, "Vocabulário Indígena",
Anais da Biblioteca Nacional. XVI. 2. Rio de Janeiro, 1894. pág. · 60.
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Essa dest).'eza com que sabiam conduzir-se os . naturais
ca terra, mesmo em sitios ínvios, herdaram-na os velhos
.sertanistas e guardam-na até boje nossos roceiros. Concebese· que práticas inventadas pelo gentío para marcar . os
caminhos - por exemplo, o uso de dobrar os galhos ou
de golpear os troncos de árvore, ainda freqüente entre
.gente do interior - fossem facilmente aceitas pelos desbravadores paulistas. Outros processos nao faltariam,
inspirados provavelmente em tradic;óes vindas da Península.
Um deles, o das cruzes de madeira chantadas nas veredas
que saem das estradas geráis, .a advertir o caminhante de
.que poucos passos depois encontrará um teto onde repouse,
é claramente dessa espécie. O Baráo de Piratininga procurando, numa das suas novelas.~ desmentir a versao corrente de que todos ·os cruzeiros ·existentes no interior eram
testemunhos de crimes e tr.agédias, assinala, entre muitos
outros, esse emprego do símbolo cristáo na provincia de
Sao Paulos.
Um sistema de sinalizac;áo cÓnvencional nada seria,
·porém, sem o socorro de um espirito de observac;áo permanentemente desperto e como só se desenvolve ao contato
prolongado com a vida nas selvas. Essa espécie de rústico
.alfabeto, unicamente acessível a individuos educados na
-existencia andeja do sertanista, requer qualidades pessoais
-q ue difícilmente se improvisam. É possível, talvez, ter idéia
da seguranc;a com que os indios se guiavam pelos astros
•OU rastros, conhecendo a perícia de nosso caboclo no dis ...
tinguir ou identificar os menores vestigios da passagem de
.animais nos carreiros. · Um exame superficial das pegadas
.de um homem ou bicho basta-lhe muitas vezes para tirar
.as deduc;oes mais precisas sobre sua origem, sua direc;áo
e a época em que foram produzidas.
Mais de uma proeza dos bandeirantes explica-se
,grac;as a esse talento particular. Foi pelos rastros de um
abarracamento, que Manuel Dias da Silva, correndo pelo
ano de 1736 territórios do atual Estado de Mato Grosso,
.conseguiu averiguar nao só que ali tinham estado caste1hanos e com personagens de alta patente, como determinar
( 8) AntOnio Joaquim da Rosa. A Cruz de Cedro, Sao Roque.
1924, pág. 15.
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com precisáo quanto tempo antes tinham deixado o lugar,.
o número de animais que levavam, e o ritmo tomado. O
cronista do episódio acrescenta mesmo, ~ntre parentese,
que ..até pela figura dos ranchos e as cinzas do fogáo
conheciam os sertanistas, pouco mais ou menos, o tempo
que tinha passado depois que naquele sitio estivera alguma
tropa" 9 •
Ainda aqul bem apurado, ·é um aspecto da influencia
indígena que insiste em sobreviver em terra onde foram
assíduas a comunicac;áo e a mestic;agem com o gentio.
Influencia que viria animar, senao tornar possíveis as
grandes empresas bandeirantes. Sabemos como era manifesta nesses conquistadores a marca ~o chamado selvagem,
da rac;a conquistada. Em seu caso ela nao representa urna
heranc;a desprezível e que deva ser dissipada ou oculta ..
nao é um trac;o negativo e que cumpre superar: constitui,.
ao contrário, elemento fecundo e positivo, capaz de esta...
belecer poderosos vínculos entre o invasor e a nova terra.
O retrocesso a condic;óes mais primitivas, a cada novo
contato com a selva e com o habitante da selva, é uma
etapa necessária nesse feliz processo de aclimac;áo. Sem
ela nao poderiamos conceber facilmente muitos daqueles
sertanejos audazes, que chegaram a aclamar um rei de sua
casta e dos quais dizia certo governador portugues, que
formavam uma república de per si, desdenhosos das leis
hu manas e divinas.
Deve-se admitir que nessas épocas iniciais ·a compre...
ensao justa das realidades, as maiores probabilidades de
determinar e criar o futuro, o verdadeiro manancial de ener...
gias ativas, nao estavam nos costumes naturalmente mais,
policiados e sem dúvida mais suaves, que se iam implantando
no litoral, e nem mesmo na indignac;ao piedosa do jesuita
contra os escravizadores de índios. Estaría antes nos instintos obscuros, nas inclinac;óes muitas vezes grosseiras, nos
interesses freqüentemente imorais que animavam o bandeirante devassador dos sertóes. E estavam certamente nessa
incorporac;áo necessária de numerosos trac;os da vida do
(9) Pedro Taques, Nobiliatquia Paulista:na Histórica e Genea~
lógica /, Río de Jaueiro, 1926, pág. 101.
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gentio, enquanto nao fosse possível uma . comunidade civil
e bem composta, segundo os moldes europeus.
A necessidade de enfrentar desde a infánda uma
natureza cheia de caprichos~ tomara o indio apto a triunfar
sobre todas as contrariedades de seu meio. lncapa%, muitas vezes, de exercer-se ·em certas artes, que requerem uma
existencia sedentária, a maneira dos brancas, seus sentidos
adquirem energia singular onde seja obrigado a uma constante mobilidade: cac;ando, pescando, rastreando abelhas,
dando guerra. aos contrários. Se em terreno limpo nao
consegue enxergar facilmente, a ponto de haver quem lhes
atribua certa atrofia dos .órgaos visuais, e se muitos, sobretudo os maiores de trinta anos, nao podem tirar bichos-de-pé,.
porque a vista nao os ajuda~ a verdade é que realizam
prodígios na escuridáo e no emaranhado das matas, acompanhando a grande distancia a ca~a cobi~ada, seguindo
abelhas no voo ou descobrindo tocas e esconderijos de
animais.
Assim também, se parece travado e, mesmo após gera<;óes sucessivas de contato com europeus, nao chega a falar
corretamente língua de branco, dizendo cutuzu ou curu~á,
por cruz, obechá, por ovelha, cabaru, por cavalo, marameru,
por marmelo, mostra entretanto admirável desembarac;o e
e:xatidao quando imita vozes de bichos, o que lhe dá seguro
proveito nas cac;adas. Nisso - a observac;áo é de Martius
- parece dominar melhor os órgáos vocais do que no falar,
pois modula a voz conforme a do animal perseguido e até
conforme o sexo· do animal e a maior ou menor distancia em
que se encontre10• Nas suas excursóes costuma identificar as
plantas trincando uma folha: pelo gósto sabe dizer a que
espécie pertence e determinar-lhe o préstimo e serventia.
Dos Caingang afirmou-se que percebem pelo olfato a
aproxima~o de uma cobra 11 • Refere uma testemunha fidedigna que, percorrendo certas regióes do Brasil Central,
conheceu índios capazes de distinguir perfeitamente, a sete
(10)
( 11)
pág. 8.

Martius, op. cit., pág. 666.
Telemaco Borba, Atualidade lndigena. Curitiba,

1908.
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quilometros de distancia. o barulho de lenhadores der..
rubando madeira 12.
Aos sentidos exercitados pelo genero de vida que
levam, acrescenta--se neles, conforme já se notou acima. um
senso de orientac;áo quase miraculoso. Disso há exemplo
na extraordinária habilidade cartográfica de que freqüente-mente sáo dotados. Von den Steinen descreve--nos como
um capitáo Suiá desenhou na areia. para sua . informac;áo.
parte do curso do Alto Xingu, com os numerosos afluentes
e com indicac;áo. além disso. de treze tribos ribeirinhas.
.. Cada nome era repetido du.a s.• .tres vezes: onde uma tribo
- os Meinácu. por exemplo possuía cinco aldeias,
trac;ava cinco riscos e mostrava--me, um por um. todos os
dedos da máo... Táo nítidas e curiosas foram as informac;óes
assim prestadas. que bastaram para animar o sábio viajante
a uma segunda expedic;áo. a que se fei em 1887--1888. com
resultados consideráveis para o melhor conhecimento das
tribos do Brasil Central 13 • Dessa capacidade de representa-c;áo gráfica entre os indios. também faz menc;áo Theodor
Koch--Grünberg. que viu um Taulipangue desenhar o curso
completo do Cuquenau com seus setenta afluentes. bem
· como o perfil das serras de Roraima e Cuquenau 14. Outro
etnólogo. Fritz Krause. conseguiu informar--se minuciosa-mente da localizac;áo de tribos da zona do Tapirapé. grac;as
a simples croquis geográficos de um Carajá. Os esboc;os
calcados sobre desenhos de indios encontrados entre os
manuscritos de Hermann Meyer puderam servir mais tarde
ao mesmo Krause, para coligir dados preciosos acerca de
tribos mal conhecidas do sertáo de Mato Grosso 1s.
( 12) Carl von den Steinen, "Die Schamakok~Indianer nach
Guido Boggianis 'I Ciamacoco'", Globus. LXVII. Brunsvique. 1895.
p.ág. 326.
( 13) v. d. Steinen. Durch Central-Bra&Üien. Leipzig, 1886. págs.
213, 214; v.d. Steinen, Unter den Naturvólkern Zentra/-Brasi/iens.
Berlim. 1894. págs. 153, 246 e 247.
( 14) Koch-Grünberg. Zwei Jahre unter ºden lndianern. I, Berlim.
1909. pág. 90.
(15) Friti Krause. In den Wildnissen Br;µiliens. Leipzig, 191 t.
pág. 76; F. Krause. "Die Yaruma µnd Arawine lndianer", Pestschrift
Georg Friederici. Berlim, 1936, págs. 32, 44.
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. Nao é pois de admirar se de desenhos semelhantes
houve quem dissesse que nao sao inferiores aos de cartógrafos europeus da Idade Média e em cer~os aspectos os
ultrapassam 16 • Em alguns casos acentuam--se de preferencia
os acidentes que possam interferir nas atividades normais
da tribo. ou, por qualquer outro motivo, suscitem interesse.
Assim. os saltos e as cachoeiras. que causam contratempos
aos remadores, sao indicados por meio de convenc;óes: a
extensáo de cada afluente é. de certo modo, expressa na
relac;áo aproximada que guardam entre si no desenho: a
forma de cada montanha aparece igualmente modelada na
areia úmida. Até a maior ou a menor regularidade no
curso de um rio encontra expre,s sáo nessa rústica geografia.
g a inda von den Steinen quem nos fala da estranheza que
lhe causou o trac;ado do Batovi feito por seu informante
Suiá: a primeira vista lembrara--lhe nada menos do que a
figura de um saca..rolhas. Só alguns anos mais tarde.
tentando explorar o rio. atinou finalmente com a e~plica
~ao: é que o curso do Batovi, com suas aguas emaranhadas,
suas voltas. seus meandros, constitui u.m autentico labirinto.
Algumas vezes essas representac;oes gráficas podem
atingir um luxo excessivo de minúcias, como ocorre no
mapa do Caiari--Uaupes, junto a embocadura do Cuduiari,
que um indio desenhou para Koch--Grünberg. Ao etnólogo. esse desenho sugeriu aqueles prolixos panoramas com
que se amenizavam as descric;óes de terras ignotas ao tempo
em que ·a cartografia poderla passar .por uma das belas
artes. O eshóc;o. tal · como foi publicado, ilustra bem a
forma característica das habitac;óes dos Cobeua, que mar-·
geiam o rio, e mostra uma bananeira e dua~ pupunheiras,
planta típica do lugar. reproduzidas em todas as minúcias.
Nesse singelo realismo. que pode encantar um temperai:.
mento de esteta, imita-se tudo quanto os olhos viram. Uma
atenc;ao .exata e uma fiel memória, como só a tem alguns
povos naturais, velam · pelo rigor da execuc;áo.
Já Ivo
d'Evreux dissera dos seus Tupinambá maranhenses, em
principios do século 'X VII, que se recordavam exatamerite
de quanto viam e ouviam, trac;ando na areia, com a ponta
(16) Dr. W . DrOber,. "Kartographie bei den Naturvolkern", Deutsche Geograplúsche BIMter. XXVII. Bremen, 19C>f, pág. 29.
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do dedo, uma "geografia ou descri~áo natural", enquanto
f aziam suas narrativas.
Mas náo é esse aspecto da "cartografía" indígena o
que mais importa. Ao lado do detalhe preciso ou pitoresco,
exagerado aqui e ali pela surpresa, há em alguns desses
desenhos indicio de um aproveitamento rigoroso da experiencia anterior, em esquemas onde tudo visa ao útil.
Para tanto é indispensável a existencia de uma verdadeira
elabora<;áo mental. de um poder de abstra<;áo, que nao se
concilia facilmente com certas generaliza<;óes ainda correntes
acerca da "mentalidade primitiva". O desenho chega a
. libertar-se, muitas vezes, da pura imagem visual. Na queda
d'água representada por meio de um círculo, no rio Batovi
designado com uma linha quebrada, que náo pretende re.produzir todas as sinuosidades do curso, mas táo-somente
indicar sua irregularidade extrema e com isso acautelar o
viajante inexperiente, atingem-se sem mais rodeios as finali"'.'
dades informativas e rememorativas requeridas de tais processos.
Entre povos que ignoravam a palavra escrita, esses
meios de comunica<;áo assumem um significado comparável
ao dos roteiros e a _aranzéis, tao abundantemente emprega..
dos durante .a coloniza~áo pelos brancas. Em lugar de ser
simples .e scravo das suas aptidoes naturais, dos cinco sentidos. que tinha excepcionalmente apurados, o indio torna.va-se, assim, o senhor de um admirável instrumento para
triunfar sobre ·as condi~óes mais penosas e hostis. Podia
disciplinar metodicamente muitas daquelas aptidóes; criar e
recriar mil e um recursos ad.e quados a cada situa~ao nova,
sujeitar-se, onde fossem necessários, a comportamentos que
lhe garantissem meios de subsistencia. Dentro dos limites
que lhe permitia sua técnica, dentro do sistema de avan~os
e recuos, de liberdades e submissóes em que se agitava,
também podia desenvolver ao máximo um poder inventivo
orientado para o bem do grupo, como se deve esperar de
homens para quem o viver era antes e acima de tudo um
conviver. Precisamente a indústria com que sabia recorrer
a comunica<;áo indireta a fim de transmitir advertencias e
noticias, sempre que uma necessidade urgente se apresentava, serve como prova de tal aptidáo. :a conhecido o
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~xemplo

do trocano ou tambor de aviso, aliás só encontrado
-em área restrita e de interesse relativamente escasso para
<> objeto do presente estudo. Pode-se lembrar, além desse,
o processo de sinala<;áo por meio de fogueiras e roles de
·fuma<;a, usado até hoje pelas nossas popula<;óes rurais.
Viajantes que percorreram os rios do Brasil Central atestam como, para indicar que determinado local é abundante
em determinada casta de peixes, os indios usam as vezes
o sistema de desenhar nas areias da rnargem a figura desse
peixe. Quem venha depois e esteja a par do processo nao
correrá o risco de enganar.-se. :a só lan~ar o anzol.
Em paragens ásperas, desertas e de pouco mantimento,
<>S exploradores que o contato prolongado da terra e dos
usos da terra nao tivesse familiarizado com artificios de
que se socorre o gentio em qualquer contingencia, dificilmente poderiam prescindir do auxilio constante de indios
amigos e bons vaqueanos. :a claro que nos tempos coloniais
essa necessidade seria mais imperiosa do que hoje. Nem
de outra forma se poderiam imaginar fa~anhas memoráveis
como a do fabuloso Aleixo Garcia, que partiu do litoral
atlantico e rumou para os Andes através de terras nunca
antes trilhadas por europeus.
O fato de as bandeiras saídas de Sao Paulo, ora em
dire~áo ao Guairá, ora rumo ao sertáo do alto Sao Francisco, terem já nas primeiras investidas atinado <:om o
caminho mais apropriado, mostra · até onde se valeriam seus
·c abos da colabora~áo indígena. Nao importa que fosse
uma colabora<;áo absolutamente involuntária e indireta, como
chega a sugerir Orville Derby. ao assegurar que os sertanistas "apenas seguiam caminhos já existentes pelos quais
se comunicavam entre si os indios de diversas tribos reJa...
donadas, ou grupos de uma mesma tribo"11.
Da existencia efetiva dessas vias já com caráter mais
ou meños permanente, antes de iniciar.-se a coloniza~áo,
nada autoriza a duvidar. E ainda hoje. o tra~ado de muitas estradas de ferro parece concordar, no essencial, ·com
( 17) Orville Derby. "O Roteiro de uma das Primeiras Bandeiras
Paulistas", Revista do Instituto Histórico de Sáo Paulo, IV, S. Paulo,
1899, pág. 343.
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dos velhos caminhos de índios e bandeirantes, sinal de
que sua Iocalizac;;ao nao seria caprichosa.
A marcha em fileira simples, usual até aos nossos dias
entre caipiras, seria inevitável nessas primitivas veredas,
em regra pouco melhores do que carreiros de anta. O
costume, "tradicional entre os naturais do país, tinha a
vantagem de proporcionar maior seguranc;;a ao viajante em
lugares perigosos e infestados de gentio brabo. Salvo nos
casos excepcionais, como o do famoso Piabiru ou Caminho
de Sao Tomé, no Guairá, que, com seus oito palmos de
largo, nao era, nisto, inferior a algumas ruas principais da
Lisboa quinhentista, tais veredas dificilmente permitiriam
em toda a sua largura mais de uma pessoa ao mesm~
tempo. É possível dizer.-se que aquí, como no res[o do
Brasil, e ~m quase todo o continente, a América do Norte
inclusive 18, o primeiro progresso real sobre as velhas trilhas
indígenas só foi definitivamente alcanc;;ado com a introduc;;ao
em grande escala dos animais de transporte. Em Sao Paulo,
particularmente, com as primeiras tropas de muares. Quebrando e varrendo a galharia por entre brenhas espessas.
as bruacas ou surroes que pendiam a cada iado do animal
serviam para ampliar as passagens. Novo progressu sur.giria mais tarde com a introduc;;ao dos veículos de roda
para jornadas mais extensas. Pode-se ter idéia de como
foi lento esse progresso, dizendo que, em Sao Paulo, ao
tempo do Capitáo.-General Mela Castro e Mendonc;a o Pilatos - ou seja entre 1797 e 1802, o caminho de Santos,.
principal escoadouro da capitanía, ainda nao era carroc;;ável,
mesmo em lugares planos, posta que em muitas partes já
fosse pavimentado 19 •
Muito embora a documentac;ao existente a respeito seja
bastante falha, há mais de um motivo para supor-se que,.
nas suas longas jornadas, os bandeirantes e cabos de tropa
andassem freqüentemente descalc;;os. Montoya diz expres...
samente dos paulistas, que a pé e descalc;;os marchavam por
terras, montes e vales, trezentas e quatrocentas léguas, come>
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Cf. Caroline E. MacGill, History ol Transportation in the
Un.ited States before 1860. Washington. 191'7. pág. 118.
( 19) Documentos lnteressantes para a História e .Costumes de:
Siio Paulo. Sao Paulo, 1899, XXIX. pág. 114.
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se passeassem nas ruas de Madri2
Uma carta dirigida a
Sua Ma jestade pelo Cabildo de Assunc;;ao do Paraguai, em
marc;;o de 1676, e que existe manuscrita no Archivo General·
de las Indias, em Sevilha, declara expressamente: "los Portugueses que hasta aquí se an visto son todos mansevos·
descalsos de pié y pierna con escopetas y alfanges" 21 • E.
os inventários e testamentos de sertanistas, feitos durante
as entradas, nao levam a acreditar que abundassem notavelmente os cal~ados em semelhantes expedi\oes. Muitas vezes
náo se dá sequer, nesses documentos, noticia de sua pre...
sen\a. Assim acorre, por exemplo, no inventário de Pascoal
Neto, mandado fazer na paragem de lbitucaraíba por determinac;;áo de Antonio Raposo Tavares; no de Manuel Preto,
o moc;;o; no de Pedro Sardinha; no de Francisco de Almeida;.
no de Gas par Feman des. . . Há certamen te excec;oes, como
a do sapato "novo" de couro de veado, que pertenceu a
Antonio de Oliveira. Mas esse "novo" náo serviria para
indicar que só se destinava ao uso nas ocasioes mais.
solenes?
É sabido que o cal\ado teve com bastante freqüencia.

um prestígio quase mágico em terras de portugueses, vaJendo como prova de nobreza ou da importancia social de
quem o usava. Entre mulheres, entao, tinha-se como in ...
discreta ou provocadora a exibic;áo dos pés nus. De onde,
talvez, a preocupac;ao verdadeiramente obsessiva,. em nossa.
literatura de há meio século, pelos pés femininos, "pequenos
e mimosos pés", "pés de crian~a", que aos ternos dom-juans·
de nosso romantismo apareciam quase como um aceno para
a intimidade amorosa.
Houve quem dissesse que no Brasil os sapatos foram
o verdadeiro distintivo da liberdade e em Angola, segundo
relatava Silva Correia em fi~s do século XVIII, chamavam·
"brancas:· aos negros que, pelo trato e distinc;áo, estivessem

(20) "Memorial del P. Antonio Ruiz de Montoya, 1643", em
Pablo Hemández, Organización Social de la.s Doct,.inas Guarariies,_
Barcelona, 1912, 11, pág. 635.
(21) Archivo General de las lndia.s, Sevilha, Est. 74, Caj. 4,.
Ley. 18 ( Cópia do Museu Paulist~).
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,em condic;óes de usá-los22• Ainda quando náo constituís...
sem, em todos os casos, privilégio de homens livres, indica...
riam, de qualquer modo, certa dignidade e ascendencia. O
-grande Afonso de Albuquerque, declara-o Diogo do Couto,
era .. fidalgo táo honrado, táo cristáo, tao honesto, que
afirmam que nunca criado seu lhe viu o pé descalc;o" 23 •
De Bento do Amaral, que viveu em Sao Paulo em principios
do mesmo século XVIII, consta que tinha casa servida por
-escravos calc;ados, e tal fato era reputado entre seus contemporaneos como sinal de luxo extremo24 •
~ possível qu'e nas vilas, durante toda a era colonial, a
-essa func;áo dignificadora do uso dos calc;ados correspondesse sua generalizac;áo entre gente de qualidade. Afonso
Sardinha, justificando-se em 1576 por náo poder comparecer
a uma sessáo do Conselho paulistano, onde era vereador.
alegava que ºnáo tinha lúas botas para vir a camara".
·Só a tais circunstancias deve atribuir-se, provavelmente,
certa prosperidade atingida entáo pelo oficio de sapateiro,
<JUe · em Sao Paulo tinha regimento de postura e juiz já
no ano de 158325. Por outro lado, fora dos lugares povoados e mesmo em sua imediata vizinhanc;a, é lícito crer
que tudo isso fosse considerado supérfluo. Ao entrar nas
vilas é que o caminhante tinha o cuidado de calc;ar-se,
depois de limpar cuidado.samente os pés, para livra:r.:.se dos
bichos e da poeira. O nome de Lavapés, que designa em
·sao Paulo o sitio onde ficava antigamente a entrada da
cidade para quem vinha do lado de Santos, deve ser
reminiscencia desse velho costume. Ainda boje, entre ho..
mens do campo, prevalece a tradic;áo de só se calc;arem
ao penetrar nas cid~des: na roc;a caminham em geral de
pés nus, carregando ao ombro as botinas, pendentes de
uma vara.
( 22 }. Fletcher C1 K.idder, Brszil and the Brazilians, Boston, 1866,
pág. 133; H. Handelmann, História do Brasil, Rio de Janeiro, 1931,
pág. 378; Silva C.Orreia, Hist6ria de Angola, Lisboa, 1937, l. pág. 120;
'Hermann Watjen, Das Hollandische Kolonialreich in Brasilien, Gotha,
1921. pág. 253.
(23) Diogo do C.Outo, O Soldado Prátii:o, Lisboa. 1937, pág. 140.
(24) Pedro Taques. op. citu pág. 79.
(25) Atas da Cdmara da Vita de Sao Paulo [, Sáo Paulo,
1914, págs. 110, 213 e seg.

O sistema de marcharem a pé e descalc;os teve a~áo
persistente sobre os hábitos dos sertanistas. A~áo que já
bem tarde, quando comec;a a disseminar.-se o recurso as
cavalgaduras para viagens prolongadas, chega a exercer..-se
até sobre a forma e o tamanho dos estribos. Havia...os tao
pequenos, que apenas deixavam lugar para quatro dedos,
e estes eram firmados com o auxilio do polegar que ficava
de fora. Alguns viajantes de . come~os do século passado
ainda registam seu uso. No Rio Grande do Sul prevaleceu
por muito tempo um modelo de estribo ainda mais singular~
Constava de um pequeno cilindro de pau, suspenso horizontalmente por duas guascas, que formavam um triangulo
em que só cabia o polegar. l! provável que esse modelo
tivesse origem nas possessoes castelharias do Prata, onde
aparece desde épocas remotas. Em outros casos recorria-se
á um simples ·botáo ou nó, a extremidade da soga de couro.
Estribava..-se mantendo a soga entre os dedos e firmando
· es tes sobre o botao26 • De seu uso resulta a deformac;ao
característica que se descreve no Martín Fierro, a propósito
do velho Viscacha: "con las patas como loro de estribar
entre los dedos"27.
Os primeiros missionários religiosos, sobretudo jesuitas,
também dispensariam muitas vezes qualquer prote~ao para
os pés. A tanto os for~ava a pobreza da terra e também
a necessidade de caminharem por lugares fragosos ou encharcados, onde os calc;ados de cauro nao duravam muito.
Sabe.. se que nesses casos recorreram, algumas vezes, a alpargatas de estrigas de caraguatá e consta que Anchieta
se tomou mestre no oficio de fabricá.-las.
Menos industriosos, os colonos e os próprios conquistadores nao se davam sequer esse luxo. Informa-nos F riede...
rici que já Cabe~a de Vaca fez descalc;o todo o percurso
entre o__ litoral de Santa Catarina e as margens do rio
(26) . Joáo Cezimbra Jaques, Ensaio sobre os Cost.umes do Río
Grande do Sul, Porto Alegre, 1883. pág. 67; Martin Dobrizhoffer,
An Account of the Abipones, an Equestrian Peopl.e of Paraguay, l.
Londres, 1822, pág. 236; Tito Saubidet, Vocabulario g Refranero
Criollo, Buenos Aires, 1945, pág. 157.
(27) José Hemández, Martín Fierro, Buenos Aires. 1941,
pág. 172.

S~RGIO

28

BUARQUE

DE

CA'MINHOS

HOLANDA

•

Paraná28. O fato náo vem relatado nos Comentários de
Pero Hemández, mas nada autori·z a a por em dúvida sua
autenticidade.
Europeus apenas chegados a América e
mesmo antes disso, a bordo dos navios, andavam a pé e
descalc;os a maneira dos indios. Nao há dúvida que estes
últimos desconheciam praticamente toda espécie de calc;ados,.
ao menos na área onde se desenvolveu com maior intensidade a colonizac;áo portuguesa. Nada entre eles recordava,
embora remotamente, o moccasin dos indígenas norte-america.nos, de que só nos Estados Unidos e no Canadá pesquisas·
acuradas revelaram mais de urna dezena de variedades tribais
diversas29 .
Citam-se esporadicamente casos como o de certos indios
das regióes pedregosas do Roraima, que inventaram urna.
espécie de sandália l~ve e elástica, fabricada com hastes
de meriti.
esse dos raros exemplos conhecidos de um
sistema aparentemente autóctone de revestidura para os
pés, ou antes, para a planta dos pés, nas florestas tropicais.
Depreende-se da descric;áo oferecida por Koch que, eníbora
se gastem com facilidade, as sandálias desse tipo sáo rapidamente substituidas durante as expedic;óes, grac;as a notável
abundAncia do meriti nas regioes do extremo norte3°. Menos freqüentes, devido talvez ao fato de serem duras e
incomodas, as alpargatas de pele de tapir ou veado, assirtaladas na mesma area, relacionam-se possivelmente com
as sandálias de couro, que já no século XVI se encontravam a embocadura do Amazonas e de que há menc;áo no
relato de Ortiguera sobre a jornada do rio Maranháo. O
mapa organizado por Erland Nordenskiold, abrangendo a
distribuic;áo do uso de calc;ados na América do Sul, con~igna
para o Brasil, além dessas, as alpargatas de caraguatá
encontradas por Marcgrave e por Frei Vital de Frescarolo

a

(28) W . Kricke~rg, "Amerika", em Georg Buschau, lllustrierte
I, Stuttgart, 1922, pág. 261: Georg Fri'ederid, Der
Volkerkunde,
Charalcter der Entdeckung und Eroberung Amerika.s durch die EuropfJer, 1, Stuttgart, 1925, pág. 516.
(29)" Oark Wissler, Relation of Nature to Man, Nova York,.
1920, pág. 23.
(30) Koch-Grünberg, Vom Roroima zum Orinoco, 111, Stuttgart ..
1923.
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entre tapuias do nordeste - possivelmente do grupo Cariri
- e as dos Caingang do sul3 1•
o· emprego dessas sandálias ou alpargatas nem sempre
estarla ligado, entretanto, a necessidade de protec;áo para
<>s pés. Dos Caingang, que normalmente náo as usam.
diz Ambrosetti que só quando nao querem ser seguidos em
viagem, cobrem as plantas dos pés com um atado de folhas,
-cujas extremidades sáo reviradas para cima. Desse modo.
ninguém poderá suspeitar, pela simples observac;áo dos rastros, qual a . direc;áo tomada, uma vez que as marcas impressas no solo sao iguais de ambos os lados.
natural
que o empenho de dissimular perante o inimigo o verdadeiro
rumo das expedic;oes obrigasse nossos indíge~as a constantes
-e variados estratagemas. Ao caso das sandálias Cain9ang, referido por Ambrosetti e registado mais tarde por
Nordenskiold em seu mapa, c~be acrescentar que entre os
Xerente houve quem encontrasse "certo calc;ado muito pró-ximo das alpargatas, feito de palhas entranc;adas": a
parte da · frente servia de descanso ao calcaneo e o rastro
ficava impresso em sentido inverso ao da marcha. Inquirido
um Xerente sobre as razoes que determinaram tal conforma~áo para sua. sandália, teria respondido:
- ~ para cristáo náo saber da viagem3 2 •
A presenc;a de expediente semelhante em grupos geo..
9raficamente táo apartados entre si, como o sao os Caingang e Xerente, sugere que o uso das alpargatas destinadas
a disfarc;ar o rumo das marchas, seria mais disseminado do
que realmente se pode supor. E, ao mesmo tempo fornece
urna explica~áo, talvez plausível, para os fabulosos M atuyu
mencionados por Simáo de Vasconcelos em suas N otícias
do Brasil: casta de indios que tinham a singularidade de
nascer com os pés as avessas, de modo que para seguir
~eu caminho era preciso que se andasse em sentido contrário
.ao que iam mostrando as pisadas. Esses Matuyu sao, sem
<lúv~da, os mesmos Mutayu do Padre Cristóváo de Acuña.

a

(31) Erland Nordenskiold, Analyse Ethno-géographique de la
Culture Materielle de deux tribus indiennes. París, 1929, pág. 118 e
segs.; Jorge Marcgrave, História Natural do Brasil, S. Paulo, 1942,
pág. 271.
(32) Urbino Viana, "Akuen ou Xerente", Revista do Instituto ff~...
i órico e Geográfico Brasileiro, n.' 155, Río de Janeiro, 1928, pág. 39.
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que aqui, como em tantos outros pontos, parece ter sido o
inspirador direto do jesuita portugues. Efetivamente no
Nuevo Descubrimiento aparecem eles como "gente que todos
tienen los pies al reués, de suerte que quien no conociendo

les quisiere seguir sus huellas, caminaría al contrario de
cllos" 33 •
Nao é preciso ir buscar antepassados para essa natáo
Iendária entre os monstra da antigüidade clássica, ou do.
Oriente, ou da ldade Média. A anomalia dos pés as avessas, que no ermo das florestas pode preservar de perseguic;óes, deve parecer uma espécie de privilégio sobrenatural
entre pavos andejos e assustadic;os. ~ bem compreensível
o fato desse privilégio surgir associado com freqüencia
a entidades mitológicas dotadas de forc;a mágica.
Ao
curupira, por exemplo, cujo _poder se estende a toda a vasta
área onde dominaram povos de língua tupi e cuja missao
específica é proteger as matas e as cac;as. Segundo a versao
mais popular, ele se manifesta aos indios, sobretudo aos
cac;adores, sob a aparencia de um caboclinho calvo, de
enormes orelhas, um só olho, corpo cabeludo, dentes verdes
ou azuis, e sempre com os pés virados para trás.. ~ pelo
menos assim que costuma aparecer mais freqüentemente na
Amazonia34•
Uma das formas que assumiria o saci no interior de
Sáo Paulo aparenta-o bastante ao curupira amazónico. A
versao divulgada por Afonso A. de F reitas caracteriza esse
tipo de saci como tendo duas pernas e pisando com os
calcanhares para frente, de modo que suas pegadas indicam
sempre direc;ao oposta a que na ·realidade tomou35 • Martius
atribui nao ao -curupira e nem ao saci, mas ao upupiara, a
especialidade de pés as avessas36• No Río Grande do Sul.
ao que informa Barbosa Rodrigues, existe a crenc;a numa
personagem mítica dotada de duplos pés, "para nao se
Simáo de Vasconcelos, Crónica da Companhia de Tesus,
Lisboa, 1865, XLIII; P . . Christoval de Acufi.a, Nuevo Descubrimiento
del Gran Río de las Amazonas, Madri, 1891, pág. 171.
(34) Herbert Smith, The Amazon and the Coast, Londres, 1879,
pág. 561 e seg.
(35) Afonso A. de Freitas, Vocabulário Nheengatu, Sao Paulo,
1936. pág. 144.
( 36) Spix e Martius, Reise in Brasilien, 111, Munique, 1831, págs.
1092 e 1110.
( 33)
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saber quando caminha para a frente ou para trás .. 37. A
preocupac;ao constante entre os indios de dissimular ao ini..
migo todas as pistas que possa deixar sua marcha através
dos sitios mais infestados, transparec(. claramente de tais
lendas. As marcas dos pés descal<;os sao, entre essas pistas,
das mais evidentes e, por conseguinte, das mais perigosas.
·No caso do curupira elas tem uma fun<;áo particular, a de
atrair o cac;ador que pretende escapar-lhe, iludido por sua
direc;ao suposta e falsa.

*

*

*

Das intermináveis marchas a que se habituavam desde
meninos, provem, segundo todas as aparencias, os pés alar..
gados e disformes que Ehrenreich notou em numerosos
indios brasileiros, trac;o que a inda persiste com grande f reqüencia em nossos caboclos de hoje: "descalc;o, pés chatos
e esparramados, dedos cabec;udos, longos, em garra, fincados no chao ... " 38. Outros fatores, aliás, podem determinar essa particularidade. Assim, por exemplo, os pés
chatos ou espalmados dos Guató sao explicados pela posi<;áo adotada por esses indios nas suas canoas, onde passam
dias inteiros. A mesma causa explicarla as pernas em X,
comuns nos individuos dessa tribo anfibia, sobretudo os
do sexo masculino39• Dos Guaicuru, ao contrário, consta
expressamente, em velhas crónicas, que "por sempre andarem embarcados ou a cavalo, tem os pés mimosos.,"º·
g curioso que os próprios indios atribuem por vezes a
deformac;ao dos pés achatados aos modos de vida que lhes
~ªº impostos ou as condic;óes do terreno que pisam: sinal
de que nao corresponderla a nenhum ideal estético parti(37) Barbosa Rodrigues, .. Poranduba Amazonense", Anais da Bi..
blioteca Nacional, XIV, 2• ed., Rio de Janeiro, 1865, pág. 12.
(38)- Paul Ehrenreich, Antropologische Studien über die Urbe ..
wohner Brasiliens, Brunsvique, 1897, pág. 104; A . Vierkandt, "Die In..
dianerstamme Brasiliens und die allgemeinen Frage der Anthopologie"..
Globus, LXXII, BrunsvJque, 1897, pág. 139.
(39) Max Schmidt, lndianerstudien in Zentralbrasilien, Berlim,
1905, pág. 296.
('ffi) F. Rodrigues do Prado, "Histórfa dos Indios Cavaleiros " ..
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileii'o, l. Rio de Janeiro, 1839, pág. 25.
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-cular, como parece suceder, por exemplo, com as cabe~as
.artificialmente comprimidas dos Cambeba ou com as pernas
engrossadas das mulheres Caribe. Ilustra bem esse fato
o mito do dilúvio caingangue, colhido por Telemaco Borba
entre indios do Estado do Paraná. Refere essa lenda como,
durante a grande inunda~áo que, em eras remotas, chegou
a cobrir toda a superficie da terra, os Caingang. os Caiurucré e os Carné procuraram alcan~ar a nado o ponto
culminante das montanhas de Crijijimbé ( Serra do Mar?).
único sitio que emergía das águas. Apenas os primeiros,
isto é, os Caingang, puderam chegar ao termo da viagem,
pois os Caiurucré e Carné, cansados do longo esfor~o.
:se afo.garam, e suas almas foram morar no cora~áo da
serra. Gra~as a certas aves, que traziam terra e lan~avam
na as águas, formou-se aos poucos uma extensa planicie,
·onde se instalaram os Caingang. Os C~iurucré e os
Carné, cujas almas tinham ido morar no centro das montanhas, trataram, ao mesmo tempo, de abrir caminho para
o ar livre. Depois de grandes trabalhos, puderam, enfim,
achar duas saídas. Pela porta que abriram os Caiurucré,
'brotou um lindo arroio, e a estrada era isenta · de pedras.
Daí vem o terem conservado até agora os pés pequenos e
mimosos. O mesmo náo sucedeu, porém. aos Carné, pois
abrindo sita vereda por lugares mais ásperos,. seus pés ficaTam feridos e inflamados. Por isso os tem grandes e grosseiros ainda hoje.
A mesma lenda esclarece, de passagem, corno, tendo
as aves come~ado o trabalho de aterro a partir do levante,
-OS rios dessa parte do Brasil correm de leste para oeste,
indo escoar-se no Paraná41 •
.. Pés largos" é a designa~áo dada correntemente · a
·certa casta de gentío, mencionada com freqüencia nos
velhos documentos paulistas. A identidade desses indios
-é presentemente um mistério para o estudioso de nossa
·e tnografia histórica.
Sabe-se que nao deveriam assistir
·muito de longe da vila de Sao Paulo e · que. vizinhavam
.a parentemente com os Tupiniquin. Ao menos em urna prá( 41)
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tica aos caciques de Loreto, que fez D.· Luís de Céspedes
Xeria a 21 de janeiro de 1629, fala-se nos Tupi e "pies
largos de San ·Pablo". Seriam os Guaianá? Urna refe..rencia contida no relato das peregrina~oes de .Knivet admite
-essa supo'si~áo. Tratando dos Guaianá da Ilha Grande.
que d.e moravam na regiáo da Mantiqueira e da. Serra do
Mar o aventureiro ingles diz que ~· eram de pequena estatura, ventre volumoso e pés largos" 42• Tao escassos dados
nao sao o bastante para definir uma ra~a: em todo o caso
há coincidencia que pode impressionar entre a descri~ao
dada por. Knivet e o nome da tribo que tanto . abasteceu
de escravos e administrados os moradores de Sao Paulo.
Se é exata a presun~ao de Capistrano de Abreu, quando
faz de Guaianá, Guarulho e Guaramomi um só grupo
falando língua diversa da geral, haverá outros motivos para
insistir na identifica~ao proposta, pois dos Guarulho consta
que tinham ventre despropórcionadamente grande, e seu
próprio nome se aparenta ao do peixe guaru, ou guaru..guaru, também chamado ..barrigudinho".
Desses índios sabemos, por mais de uma referencia,
principalmente das atas da Camara paulistana, que eram
.andantes e sem pouso certo. Muito caminho pisado mais
tarde pelas bandeiras foi aberto e trilhado iajcialmente por
eles, e assim terao contribuido para marcar de modo definitivo a fisionomía da terra onde vagaram. De sua prática
nos terrenos montanhosos, que cortam o vale do Paraíba.
·v aleram-se os colonos, primeiro quando necessitaram de
escravos - pois os índios iam buscá-los a serra, sempre
que lhes encomendavam ·- e finalmente quando precisaram
de guias nos . caminhos· do sertao.
Será sem dúvida excessivo imaginar-se um tra~ado
inteiramente fixo- para as trilhas de indios usadas . depois
pelos bandeirantes. :S bem conhecida a instabilidade de
~lgtima~ dessas primitivas vias de comunica~áo, sobretudo
quando surja urna interrupc;ao mais ou menos prolongada
no seu uso. Assim, cada viagem tomaria, de certo modo,
a aparencia de urna explora~áo nova, de um novo trabalho
.d e engenharia. Todavía a escolha cuidadosa, pelos indi-

Telémaco M . Borba, "Observa~óes sobre os indígenas do

.Estado do Paraná", Revista do Museu Paulista, VI, Sao Paulo, 1904,
pág. 57 e seg.

( 42) "These Cannibals are of low stature# great bellics. and .bread
feet''# V. Purchas - his Pilgrimes. IV, Londres, 1625, .pág. 1228.
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genas, dos lugares mais apropriados ao transito, preservava
"º menos a dire<;áo geral do trac;ado e garantía, nos lugares
.'lcidentados, a passagem obrigatória por determinados sítios, que serviam de baliza ao longo do trajeto.
A pouca largura desses caminhos, que se adaptavam
particularmente ao sistema de marcha característico dos
indios, nao constituiu sério obstáculo a que fossem mais
tarde utilizados pelos adventicios. O que sucedeu em outros lugares da América, onde as picadas abertas pelos
naturais da terra serviram mais tarde aos europeus, permitindo sua expansáo através do continente, 43 ocorreu igualmente, e em maior escala, entre nós. Há testemunhos
desse aproveitamento e é significativo que em textos colo.niais a presenc;a de alguma antiga trilha indígena se presta,
náo raro, para determinar a localizac;áo de datas de terras.
Assim o caminho dos Guaianá. que ern fins do século
XVI servira a Martim de Sá em sua expedic;áo as regióes
correspondentes ao sul, ou antes, ao sudeste do atual território de Minas Gerais, é o mesmo que, mais de tres
decenios depois, ainda constituía ponto de referencia numa
petic;ao de sesmaria apresentada por Miguel Aires Maldonado e filhos4 4. A permanencia de caminhos numerosos
que da vila de Sao Paulo conduziam, ora as minas gerais,
ora ao sul, onde se estabeleceriam as primeiras reduc;óes de
guaranís. parece ter fixado, muito mais do que o rio Tiete,
as direc;óes iniciais da expansáo bandeirante. O valor dos
rios estava, aparentemente, menos em servirem de vías de
comunicac;áo do que de meios de orientac;ao. Já nos tempos
da decadencia do bandeirismo, um capitáo.-general de Sao
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, indicava em oficio
( 43) Foi gra~as as trilhas indígenas, observa um historiador, que
europeus de várias nacionalidades puderam expandir-se na América do
Norte. Os caminhos do Soundshore e a via de Westchester permitiram efetivamente, aos refugiados das persegui~6es religiosas na Nova
Inglaterra, procurar e encontrar abrigo na área da Nova Holanda.
Reginald Pelham Bolton, lndian Patfu in the Great Metropolis, I,
Nova York, 1922, pág. 20.
( i4) "Tombo dos bens pertcncentes ao Convento de Nossa Senhora do Carmo", Anais da Biblioteca Nacional. LVII. Rio de Janeiro,
1939, pág. 275: " ... por onde foi o capp. am Marthim de Saa para o
certao com seu arraial por onde ordinariamente se serui:io e seruem o
gent.io guayna de suas terras para o d. Rio Paraty ... ".
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sobre remessas de tropas as regióes platinas. algumas das
vantagens que ofereciam os rios aos seus governados. ~
que estes banzavam no mar e preferiam marchar por terra,
pescando, matando as ca~as que freqüentam . as margens
da água doce, e banhando-se "a uso Americano" 45 •
E assim como o branco e o mamaluco se aproveitaram
náo raro das veredas dos indios. há motivo para pe_n sar
que estes, por sua vez, foram, em muitos casos, simples
sucessores dos animais selvagens, do tapir especialmente,
cujos carreiros ao longo de rios e riachos, ou em direc;áo
a nascentes de águas, se adaptavam perfeitamente as necessidades e hábitos qaquelas populac;óes. Hábitos a que o
europeu e seu descendente tiveram de acomodar-se com
freqüencia nas viagens terrestres e que muitos sertanejos
ainda conservam.
O caminhar em fila imposto pela exigüidade das trilhas,
principalmente no espesso da selva tropical. parece relacio..
nar-se, além disso, as razóes de ordem fisiológica que G.
Friederici estudou entre indios norte..americanos, mas que
parecem aplicar-se de modo geral aos de todo o continente.
g que, enquanto os brancos, por disposi~áo natural ou
educa~áo, costumam caminhar voltando para fora a extremidade de cada pé, o indio caminha de ordinário com os pés
para a frente. Na sua marcha, nota ainda Friederici, a
planta e os dedos do pé aplicam-se inteiramente sobre o
solo, porque todo o peso do individuo recai sobre o conjunto
de maneira uniforme, ao passo que entre os brancos o pote..
gar suporta urna parcela de peso desproporcionadamente
maior. Com seu sistema peculiar, os indios nao só econo..
mizam trabalho, pois a ponta do pé encontra naturalmente
menos superficie de resistencia nos galhos e macegas, mas
também, devido a distribuic;áo mais proporcional do peso
do corpo, .. nenhutna junta desenvolve mais trabalho do que
as outras, nenhuma parte sofre maior cansa~o. e assim viribus unitis - tomam..se possíveis percursos mais extensos" 46. g ilustrativo, a propósito, o que refere George
( 45) Documentos 1nteressantes para a H istória e Costumes de
Slio Paulo, XXVIII, Sfto Paulo, 1898, pág. 142.
(46) Georg Friederici, "Der Gang des lndianers", Globus, LXXIV.
Brunsvique, 1898, pág. 274.
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Catlin das suas peregrinac;óes no vale do Missouri. Tendo
caminhado, certa vez, dias seguidos sobre urna campina
imensa, ele e seus companheiros brancos sentiam..-se, ao
cabo de algum tempo, exaustos , com dores atrozes nos
pés, que impossibilitavam o prosseguimento da marcha . Foi
entáo que, a conselho de um dos franceses mestic;os pertencentes ao grupo e que, ao contrário dos brancos puros,
pareciam suportar bem a jornada, decidiu seguir o costume
indígena e "voltar para dentro os dedos do pé" {turn my
toes in). Nao foi preciso muito mais para que se refizesse
prontamente do cansac;o e, em dois ou tres dias, tomasse
a dianteira sobre os demais viajantes47.
A própria diferenc;a no modo de marchar reflete-se
naturalmente na impressáo dos rastros, o que permite, pela
simples observac;áo destes, determinar se o caminhante teria
sido índio ou branco. Além disso, quando o rastro se imprime, náo com as pontas dos pés para fora, como ocorre
no caso dos brancos, nem para a frente, mas para dentro,
é. indício de que foi deixado por pessoa que transportava
carga pesada. Esta determinac;áo só se toma possível, em
todo o caso, para rastro novo e sobre vereda recente. Nas
trilhas largamente usadas ela já se torna mais difícil, pois
o índio, e as vezes o sertanejo mestic;o - a observac;áo
foi feita por mais de um viajante no interior do Brasil e
em outros países americanos - costumain nao só seguir os
passos de quem os antecedeu, como ainda pisar exatamente
sobre as marcas já deixadas no solo. A imagem que fica
dessas veredas é, assim, a de urna seqüencia regular de
pisadas nítidamente impressas, e essa imagem se tornou tao
característica, que na América Espanhola chegou a ser
reproduzida em esboc;os cartográficos48 •
Muitos desses expedientes e recursos que lhes ajudavam a vencer o cansac;o numa existencia andeja e inconstante, transmitiram-nos os índios aos seus filhos mamalucos.
(47) Thomas ·Donaldson, '" The George Catlin lndian Gallery in the
U . S. National Museum", Annual Report of the Board of Regents of the
Smithsonian lnstitution. 1885, Parte 11, Washington, 1886, pág. 431.
( 48) Cf. Dr. Karl Sapper, "Ein altindianischer Landstrcit in Guatemala .. , Globus. LXXII, Brunsvique, 1897, pág. 96.
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Transmitiram-nos também, quase certamente, a alguns daqueles pioneii:os brancos que, especialmente nas terras de
Piratininga, tiveram de imitar seus hábitos para resistir a
hostilidade do meio. E é inevitável pensar-se a este pro...
pósito no patriarca Joáo Ramalho, de quem dizia Tomé de
Sousa, em carta a el-rei: .. Tem tantos filhos e netos bisnetos e descendentes delle ho nom ouso de dizer a V. A.,
nao tem cáa na cabec;a nem no rosto .e anda nove leguoas
a pe antes de jantar .....
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SE é certo que os cursos de água puderam muitas vezes
retardar a marcha do sertanista, sua ausencia completa
poderla determinar problemas de complicada solu~áo. Em
certos lugares e ocasioes era possível caminhar dias inteiros
sem precisar transpor um único arroio. Ribeiroes que na
esta<;ao das chuvas ofereciam água em abundancia, só deixavam, agora , distinguir das terras marginais o álveo enxuto
e calcinado. Poupava-se com isso a obriga<;ao de procurar
vau, lan<;ar pinguelas, fabricar pirogas e balsas, mas nao
se evitava o pior: a angústia da sede.
E aqui aparece a pericia admirável e verdadeiramente
divinatória de muitos desses rudes topógrafos que sáo os
sertanejos. Pela configura<;ao, pela colora<;áo do terreno.
por algum sinal só perceptível a olhos experimentados.
sabem· dizer com certeza a senda que há de levar a alguma
remota aguada. Tanto mais digna de admira<;áo é tal
capacidade quanto, justamente nesses sitios. as nascentes
se acham em geral bem abrigadas, parecendo desafiar a
atenta argúcia do caminhante. "Para nós, europeus exclama um observador - é coisa absolutamente inconcebível o senso topográfico dessa gente, que num terreno uniforme e sem a menor indica<;áo, sabe achar logo o rumo
exato para o olho-d'água mais próximo .. 1.
A experiencia do gentio da terra terá sido. ainda neste
caso, de inapreciável valor para os nossos práticos de sertáo.
O zelo que poem estes em localizar e descobrir água potável
pode ser avaliado pelos vários e engenhosos métodos que
ainda hoje se empregam entre certas tribos com o mesmo
fim . Diz--se, por exemplo, dos Carajá, que, quando preMax Schmidt, 1ndianerstudien in Zentralbrasilien, Berlim,
1qos. pág. 31.
( 1)
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tendem saciar a sede, a primeira coisa que fazem é colocarse com o rosto na diret;áo de onde vem o vento. Se o vento
é fresco, entáo se certificam de que passou por lugar onde
existe água. Se ao contrário é quente, pouco ou nada
adiantaráo as pesquisas naquela diret;áo. Assim também,
para abrir um po~o. o Cara já costuma realizar previamente
.cuidadosa sondagem, servindo-se de um pedat;o de pau que
possa penetrar profundamente o solo. Se o pedat;o de pau
sair úmido, é sinal de que a perfurat;áo dará o resultado
.desejado2.
Os verdadeiros meios de que dispunham, tanto índios
como sertanistas, quando procuravam algum veio d•água em
lugar onde nada indicava sua present;a. escapam, todavia,
a uma análise precisa e objetiva. Em regra, esses meios
decorrem da extraordinária capacidade de observat;áo da
natureza, peculiar a esses homens e inatingível para o civili~ado. A longa prática do sertáo ensinava-lhes que o remédio pronto para a sede poderla bem estar sob uma la je,
-0u um rochedo, ou · mesmo disfar~ado por um tronco de
árvore, onde nao o alcant;ariam viajantes descuidados ou
inexperientes. Um desses verdadeiros tesouros ocultos exis-tiu durante muito tempo no Campo dos Parecis, que atravessava a estrada para Vila Boa de Goiás. N um pau de
cinco palmos ~e espessura e no ponto exato onde com~t;ava
a ramar, hav1a um buraco sempre cheio d'água. Ali, por
meio de can udos de taquara, costumavam refrescar-se os
sequiosos. Consumida a água, em pouco tempo voltava a
encher-se o buraco. Náo fosse isso, o viajante poderla
percorrer em todos os ·sentidos a vasta planicie sem ter
~nde beber, pelo menos numa extensáo de quatro léguas.
Eu sempre suponho - escreveu uma testemunha - que
por baixo do raizame de tal pau há olho- d' água .. J .
.
Essa c~n jetura ~ornaría plausível a suspeita de que o
Padre Femao Cardim náo estarla muito iludido ou mal
informado, quando, dois séculos antes, registara ocorrencia
semelhante no sertáo da Babia. Aqui também a árvore
(2)

Pritz K.rause, In den Wüdnis~n Brasilien$, Leipzig, 1911,

págs. 340, 341.

(3) ··Jornada de Thomaz de Sousa de Villa Boa the a Fortaleza
de. Nossa Senhora da Concei~~o no anno de 1766", Ms. do Instituto
Histórico e Geográfico J3rasileiro.
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.. que tem água" clava-se justamente em lugares secos. Muite>
grande e copada, tinha nos ramos huracos cheios d 'água,
que náo transbordavam nem no inverno nem no veráo, tal
como a da estrada de Vila Boa. Acrescenta o jesuita que
.. quer dela bebao muitos, quer poucos, sempre está em o
mesmo ser, e assi serve nao somente de fonte, mas ainda
de grande rio caudal, e acontece chegarem 100 almas ao.
pé dela e todos ficarem agasalhados, bebem e lavam tudo
o que querem e nunca falta água" 4 • Terá havido muitoexagero nas informa<;óes em que se fiou o cronista inaciano,
mas o exagero é companheiro da surpresa.
Ao lado da árvore-fonte, árvore-rio, a samaritana dos
sertóes · baianos e goianos, outras espécies milagrosas,
plantas que vertem água, como o lendário escapu dos
missionários do Paragual, entretiveram imagina<;oes brasileiras durante o período colonial. Muitas nao seriam mais.
dignas de admira<;áo do que o umari. lembrado justamente
a propósito da passagem citada de Fernáo Cardim. Esta
leguminosa do Nordeste tem a peculiaridade de, no inverno,.
verter pelos olhos tal quantidade de líquido, que chega a
molhar o solo em volta do caule5 • Do escapu, o y~apy de
Dobrizhoffer, também se dizia que pode converter a terra
em derredor num pequeno charco.
Esse vegetal, cujas
folhas fariam pensar nas do limoeiro, se fossem pouco
maiores e menos pálidas, lembrou ao historiador dos Abipoes o que diziam narrativas de viajantes sobre uma planta
da ilha d~ Ferro, nas Canárias, dotada de propriedade
identica. O líquido que lan<;ava de si esta árvore era em
tamanha quantidade que os habitantes do lugar, dada a
escassez de água fresca, chegavam a colocar alguidares e
bacías por baixo dos ramos, a fim de recolhe-la, náo só
para seu uso como para o gado6.
Em nossos dias o Padre Teschauer julgou ter avistado
nas imedia<;é'>es da cidade de Sáo Luís, Río Grande do Sul,
a célebre árvore que chora, árvore que pinga, dos antigos
(4)
Janeiro,
(5)
Garcta).
( 6)
1822, I,

Fern~o

Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Rio des.d., pág. 67.
Fernao Cardim, op. cit., pág. 128. (Nota de Rodolf<>
·
Martín Dobrizhoffer, An Account of the Abipones, Londrea..
pág. 400.
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jesuitas castelhanos. Sería a mesma a que os moradores
da regiao costumam denominar hoje rabo-de-bugio ou mariapreta. E náo faltaram imagina<;óes generosas para sugerir
que se aproveitasse semelha.n te maravilha como remédio as
secas do norte do Brasil.
Sao de vantagens bem mais evidentes certos vegetais,
ainda hoje amplamente conhecidos e utilizados, que pela
capacidade de preservarem em si a água das chuvas ou
a umidade interior - no tronco, nos talos, nas raízes ou·
entre as folhas - mesmo durante as piores secas, constituem verdadeiro regalo para o habitante dos sertoes áridos.
A essas plantas providenciais deve-se em parte· a travessia
e explora\áo de muitos territórios intransponíveis sem tal
recurso. Uma das defesas com que contaram outrora as,
minas do Cuiabá - a extensa regiao áspera e falta de
água que separava essas minas da primeira povoa<;áo de
castelhanos a oeste - seria certamente mais vulnerável se
o inimigo tivesse aprendido a beneficiar-se com o auxilio
desses v~getais. Se os paulistas conseguiram palmilhar em
vários sentidos semelhantes ermos, isso só lhes foi possível.
porque, segundo depoimento do Governadqr Rodrigo César
de Meneses, "para satisfazerem a sede se valiao da raíz
de hum pau que metiáo na boca ... "7.
Náo é difícil reconhecer aqui a raii do umbuzeiro
(Spondias purpurea. Lin.), que tanto no Nordeste como
em diversos pontos do Brasil Central, inclusive . perto do
Cuiabá, constituí refrig~rio habitual dos sertanejos em época
de secas. As batatas que deita essa árvore desmancham-se·
facilmente na boca e com isso dessedentam o viajante.
Já entre os antigos cronistas gabava-se o gosto adoci...
cado das raízes do umbuzeiro: "gastosas e mais saborosas
do que a balancia - diz um deles - porque sáo mais
doces e a do\ura parece de a\úcar" 8• Como esses tubérculos se acham algumas vezes apartados cinquenta e ses...
senta passos da árvore, os índios costumavam bater ao solo
( 7) Documentos I nteressantes para a História e Costumc.s de
Sáo Paulo. XX, Sao Paulo, 1896, pág. 25.
(8) Gabriel Soares de Sousa, Tratado Descritivo do Brasil em
1587, 3• ed., Rio, 1938, pág. 213; Fernao Cardim, op. cit., pág. 59.
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·<:Om um cajado: pelo som das pancadas podiam saber onde
lhes convinha cavar.
Nunca será excessivo acentuar a importancia do papel
que chegaram a assumir essas plantas para as populac;óes
que a seca flagela periodicamente. O autor anónimo do
.. Roteiro do Maranháo a Goiás" refere-nos como no sertáo
que corre entre o rio de Sao Francisco e a capitania do
Piauí, muita gente, durante os meses de agosto a dezembro,
sustentava a vida nas ocasióes de seca unicatnente com as
raizes do umbuzeiro. E Euclides da Cunha pode comprovar o mesmo fato em nossos días: "Se nao existisse o
umbuzeiro - escreve - aquele trato de sertáo, tao estéril
·que nele escasseiam os .c arnaubais tao providencialmente
dispersos nos que o convizinham até ao Ceará, estaría
.despovoado" 9 •
Ao lado dessa convém mencionar outras plantas que, pela particularidade de resguardarem a umidade mesmo nas
piores secas, eram avidamente procuradas no sertao. Certas
cactáceas que medram normalmente em sitios arenosos ser·vem para desalterar tanto o gado como o homem. Assim
o mandacaru, o "monducuru" de Gabriel Soares, pelo socorro que pode dar ao viajante nos lugares áridos, mereceu
o entusiasmo de mais de um cronista. Simáo de Vascon.celos, que no afá de canonizar nossas frutas quase se
.antecipa a um Frei Antonio do Rosário, náo podia deixar
-de maravilhar-se diante dessas plantas, sempre vestidas no
..zxterior com seu cilicio de espinhos, mas "sempre no interior
nobres nas suas qualidades". Há aqui uma sugestáo mís.tica: para a mentalidade da época seria penhor seguro de
.grandes virtudes. Com efeito, além de apetecido dos caminhantes "por seu bóm cheira, por sua umidade gostosa,
-que satisfaz a sede". esse fruto também era aplicado com
vantagem aos febricitantes, "porque - continua o autor da
Crónica da Companhia de Jesus - resfría e umedece o
palato, tira o desejo de água e recreia; corrobora o corac;áo
(9) "Roteiro do Maranhao a Goya;z; pela Capitania do Piauy",
Revista Trimensal do Instituto Histórico, LXII, Rio de Janeiro,
1900, pág. 80; Euclides da Cunha, Os Sert&s, 13• ed., Río de Jant>iro.
.1936, pág. 46.
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e com mais forc;a o sumo espremido é remédio único as
febres biliosas" 10 •
Verdadeiras fontes vegetais sáo, por outro lado, certas
castas de cipós que, ao contrário do umbuzeiro e dos cactos,
dáo preferencia ao recesso das florestas espessas. Cortados
a jeito e mantidos por algum tempo em posi~áo vertical.
esses cipós deixam escorrer boa quantidade de liquido fresco.
Líquido que serve apenas para enganar e prorrogar a sede
durante as longas caminhadas; a própria cor clara e cristalina que apresenta ao ser colhido, logo se turva quando
conservado por algum tempo em garrafas. Mas se esse
líquido náo dá para saciar inteiramente o viajante sequioso,
compensa um pouco pela notável abundancia. Uma ou duas
varas de cipó dáo com facilidade para um copo cheio .
Calculou-se que podem mesmo fornecer até meio litro e
mais de água.
Nao menos abundante é o líquido que se conserva nos
entrenós de algumas variedades de Bambusa. nome_adamente
no taquaruc;u, cujos colmos atingem por vezes quatro e cinco
polegadas de grossura. Aparece em maior quantidade nas
bastes mais tenras. Foi provavelmente da água do taquaruc;u que se serviu a gente de Cabe~a de Vaca durante sua
famosa expedi<;áo do litoral de Santa Catarina até ao Paraguai, no ano de 1541 : ". . . de los cañutos de otras cañas
sacaban agua, que bebian y era muy buena, y se holgaban
con ello", nota o escriváo Pero Hernández 11 •
Numa rela~áo das plantas que ajudam a matar a sede
e, com isso, contrihuíram de algum modo para permitir o
conhecimento e a explorac;áo de extensas zonas do território
brasileiro, é impossível deixar de mencionar especialmente
os caraguatás. o · vaso natural que compóem as folhas
dessa bromélia serve de reservatório para as águas das
chuvas, que ali se depositam em considerável quantidade,
- muitas vezes de um litro ou mais em cada planta constituindo valiosíssimo recurso por ocasiáo das caminhadas
( 10) Simáo de Vasconcelos, Crónica da Companliia de ]esus no
Estado do Brasil. Lisboa, 1865, l. CXXX..CXXXI.
( 11) Alvar Núfíez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios.
Madri, 1922. pág. 176.
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em sitios onde escasseiam rios e fontes. Nos lugares rochosos. que formam em regra seu habitat. o caraguatá é~
talvez. entre os vários .. po~os vegetais .. , aquele que pode
fornecer maior quantidade de água e, por conseguinte,
aquele a que recorre de preferencia o viajante sedento. A
sua falta é que se procuram os cipós e mesmo os taquaru~us
e as raízes de umbuzeiro.
No relato da expedic;áo efetuada em 1675 as serras de
ltabaiana . e Jacobina por Pedro Barbosa Leal e seus companheiros. em busca das celebradas minas de Belchior Dias
Moreira. há noticia de que foram cortadas ..doze Legoa~
de mato e catinga sem agua nem carabatá que a tiuesse,
e com raizes de humbu e mandacaru se remediou a gente,
que abriu o caminho em dezanoue días .. 12.
Os velhos roteiros .assinalam muitas vezes córregos~
lagoas, e nascentes onde existia água ~bundante e saudável.
Tais indicac;óes ºeram de alto prec;o para o sertanista, pois
a experiencia mostrara que nem. sempre o aspecto e sabor ·
das águas constituía~ critério para avaliar de sua bondade.
No tra~ado das estradas, como no estabelecimento de arraiais e povoac;óes. o problema da água desempenhou quase
sempre papel de importancia primordial. Viajantes estrangeiros, como Saint.. Hilaire e Burton, chegaram a assinalar
a constante preferencia dos povoadores do centro do Brasil
pelas baixadas e fundos de vales. A regra sofreria exce~áo apenas nas zonas mineiras, onde a posi~ao exata dos
povoados náo podia depender . do arbitrio exclusivo dos
seus fundadores, ou entáo nos estabelecimentos de origem
religiosa, que a tradic;áo mandava construir em eminencias
de terreno.
Essa predile-;áo pelos vales distinguirla muito particularmente os homens de Sao Paulo, se é exata a presunc;áo de
Capistrano de Abreu . quan'do diz que nas margens do Sáo
Francisco, as regióes onde os altos deixam de ser preferidos
para a habitac;áo, mesmo quando náo existe o perigo de ser
inundado o terreno, marcam a presenc;a do paulista ou de

scu descendente 13• A água, copiosa nessas reg1oes, água
para bebida, para as diversas utilidades casciras e também
para o manjolo, desconhecido nas capitanias do norte, for-nece a explicac;áo 1nais plausível dessa preferencia.
Já nos primeiros tempos da colon!za<;ao européia, a
presen<;a de boas águas deter~inou muitas vezes a escolha
de sitios para a instala<;áo de povoados. Bons ares e boas
~guas: dois requisitos que andam scmpre juntos e de certo
modo relaéionados entre si, pois que a . qualidade dos ares
seria forc;osamente prejudicada onde quer que existissem
águas miasmáticas e deletérias.
7
Em caminhos trilhados o sertanista procuraría, sempre
que lhe sobrasse alguma alternativa. fugir as poc;as e ríos
considerados pestilentes. Muitos acharam preferível trazer
água de grandes distancias a servir.. se desses focos de
enfermidades. Já em fins do século XVIII estaría introdu ..
rzido nos lugares mais adiantados o costume de quinarem
as águas transportadas durante as expedi<;óes, e que iam
geralmente em grandes cabac;as ou borrachas de couro, as
ve:es levadas pelos escravos e animais de cargat4. g lícito
pensar; entretanto, que semelhante providencia fosse usada
apenas em caráter excepcional e sobretudo nas explora-;óes
determinadas ou amparadas pelas autoridades.
No Brasil, as cisternas e poc;os artificiais mais ou
menos permanentes, em que o viandante pudesse desalterar..
se durante as viagens, náo parecem ter pertencido a urna
tradic;ao muito generalizada entre os naturais da terra. Pelo
menos nao há notícia de que os colonos portugueses tive-s- ·
sem encontrado entre nós qualquer coisa comparável as
numerosas fontes e jagueyes que serviram aos castelhanos
em suas conquistas da América. A perfurac;áo de poc;os
~m caminhos ermos fazia..se quando muito para atender a
necessidades momentaneas dos viajantes. Uma vez utilizados, -esses poc;os eram deixados a lei da natureza sem
qualquer espécie de resguardo. S certo que em sitios náo

( 12) ··earta do Coronel Pedro Barbosa Leal ao Conde de Sa- ·
bugosa, vice-rei do Estado do Brasil. sobre as várias incursóes realizadas no sertao da Babia em busca de minas metálicas . . .. ", Documentos lnter-essantes para a História e Costumes de Sáo Paulo, XLVIII ..
S~o Paulo, 1929, pág. 71.

( 13) Capistrano de Abreu, Capítulos de H istória Colonial. Río
de Janeiro, 1928, págs. 277, 278.
. ( 14) Luis dos Santos Vilhena, R.ccopila~üo de Noticias S oteropolitanas e Brasílicas. Contidas em XX Cartas 11
Bahia 1921
p á g. 846.
'
•
•
•

46

Sf:RGJO

BUARQUE DS

HOLANDA

muito distantes dos povoados e junto aos pousos e regi~tos,
existiam, já em principios do século XIX. aguadas sofravelmente protegidas. onde .se poderia obter água fresca. Obra
de administra~oes zelosas ou mesmo de alguns particulares.
essas cacimbas nao primariam pela comodidade e nem pelo
asseio, pois é notório que mesmo em nossas cidades coloniais
mais populosas e ilustres, o estado de conserva~ao das fontes
públicas foi assunto de constantes queixas por parte dos
moradores.

A

CERA

E

O

MEL

intimidade incessante com a natureza desvenda assim.
aos sertanistas, como aos .antigos moradores da terra.
as secretas condescendencias de um mundo agreste e prin1itívo, mesmo onde tudo parece querE?r privar o homem dos
meios de subsistir. ~ conhecida a agilidade e indústria
com que ainda hoje nossa gente rústica sabe localizar, por·
exemplo, uma árvore de colmeia entre centenares de troncos.
Acompanhando com os olhos atentos a pequenina
abelha silvestre, tao pequena as vezes como um pequeno·
mosquito, o indio encontr¡¡ muitas vezes os favos cobi<;ados,
depois de buscá-los pelos atalhos da floresta. Tal importancia chegou a a·s sumir esse trabalho para a vida do
selvagem que alguns, interpelados sobre o motivo que .o s
Ievava a arrancarem sobrancelhas e pestanas, prontamente
respondiam que assim o faziam para melhor acompanharem·
as abelhas em voo.
Ao tempo das velhas missócs jesuíticas no Paraguai,
já o Padre Cardiael notara a quase impossibilidade de se
ocultarem as colmeias á vista de seus perseguidores: "coisa
em verdade bem difícil - di·z - porque muitos a tem tao
perspicaz como um lince e, seja pela disposi<;áo particular.
dos seus olhos, seja, o que é mais natural, pelo exercícioconstante, acham-se entre eles nao poucos que seguem '*·
cavalo urna abelha em voo até encontrarem o agulheiro onde
se meteu... "1 .
~ claro que essa extraordinária habilidade há de variar
de pessoa a pessoa e mesmo de tribo a tribo; nada mais
arriscado, com efeito, do que as generaliza~óes tendentes a.
apresentar todos os grupos indígenas como constituindo·

A

( l) Pe. Pablo PasteJJs, Historia de la Compañía de Jesús en la
Provincia del Paraguay, Madri, 1912, I, pág. 484.
'
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'tlma unidade perfeita. Pode-se talvez presumir que onde
domine a alimenta~áo de origem animal tenha papel secun-Oário a apanha e o consumo de mel. Mas nem mesmo
essa regra se verifica em todo o seu rigor entre nossas
popula~óes indígenas.
Os Guaiaqui, que estáo longe de
praticar qualquer espécie de lavoura, vivem largamente de
·m el de pau - houve mesmo quem julgasse acertado definilos como .. uma civiliza~áo do mel"2; o mesmo pode-se
afirmar de outros grupos geralmente adversos ao cultivo
-da terra.
A verdade é que o costume, assinalado por Cardiael
. -entre os moradores da hacia do Paraná e do Paraguai
visitados por esse missionário, de localizarem as colmeias
·pela di.re~ao do vóo das abelhas, nao parece constituir
·privilégio de nenhum grupo indígena determinado. A opiniao de que seria, ao contrário, comum a quase todos .-o s
povos naturais do continente sul-americano, pelo menos do
Brasil, encontrarla apoio em testemunhos numerosos e referentes a zonas geográficas muito apartadas urnas das outras ..
·Eschwege registrou-o entre os Coroados do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais3; Ambrosetti entre os Caingang 4 , Py~
rineus de Sousa entre os Nhambiquara da RondoniaS:
J. Vellard, mais recentemen te, entre os Guaiaqui6. Dobrizhof fer diz~a dos seus abipóes que, a cavalo, acompanham
com os olhos as abelhas em voo . e, abandonando o animal,
no momento que lhes parece propicio, dirigem-se a colmeia7•
Fritz Krause também afirma dos Carajá que, viajando em
suas canoas, nao deixam de observar atentamente o voo
4as abelhas e assim, em pouco tempo. atinam, na copa de
J. Vellard, Une Civilisation du Miel. Les lndiens Guayakis
.du Paraguay, París, 1939.
(3)· y./. E. von Eschwege, Joumal von Brasilien, J. Weimar,
18·18. pág. 144.
( 4) J. B. Ambrosetti, "Los Indios Kaingangs", Revista del JMdín
Zoológico, 11, 10, Buenos Aires, 1894, pág. 316 e seg.
( 5) Pyrineus de Sousa, "Notas sobre os C9stumes dos Indios
'Nhambiquaras", Revista do Museu Paulista, XII, S. Paulo, 1920, pág.
394.
(6) J. Vellard, op. cit., pág. 81.
( 7) Martim Dobrizhoffer, An Account of the Abipones, Londres,
J 822, I, pág. 141.
(2)
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alguma árvore, com o agulheiro procurados. Uma aturada
e paciente pesquisa revelaría, sem dúvida, outros depoi.mentes de identico teor9.
Cera e mel foram sempre na América portuguesa, como
na espanhola, produtos típicos de povoa~óes nascentes ou
situadas nas fronteiras de um mundo agreste, pois os indios
nao se cansavam de assolar e desbaratar as colmeias onde
.as encontrassem. Muitos, como os Mongoió da capitania
de Ilhéus, só sabiam crestar o mel arruinando as abelheiras.
Estes apanhavam desordenadamente a cera, o samorá e
ainda as abelhas que estivessem em casa . com suas crias.
Cera e abelhas eram depois delidas em água e tudo, posto
a fermentar, clava urna bebida embriagante, que os fazia
...alegres e também furiosos"to. Relata o Padre Cardiael
que numa só localidade, e durante os dois ou tres primeiros
~nos de sua funda~áo, recolheram os meleiros indígenas
nada menos de seis a oito mil libras de cera por ano,
cessando de súbito a coleta em virtude dos irreparáveis
estragos que padeceram as colmeias11 • Nao só a essa
persegui~áo desregrada como também ao sistema das queimadas e coivaras, para a lavoura, que destrói o arvoredo
e priva as abelhas de seu pasto, é possível atribuir o rápido
esgotamento de cera e mel em certas paragens. Em Sao
Paulo, por exemplo, nos meados do século XVII quando.
segqndo testemunho de Simáo de Vasconcelos12, o mel se
tinha tomado escasso nas regióes mais povoadas da capi.tania.
( 8)

Fritz Krause, op. cit.. pág. 246.
(9) Note-se que a suposi~áo de que os indios. a pé e mesmo
a ca~alo ou em canoa, do capazes de acompanhar as abelhas ea
vóo, pode resultar de uma confusfto de alguns dos autores referidos.
Na melhor hipótese, segundo me informou obsequiosamente uma autoddade nestes assuntos, o Sr. Paulo Nogueira Neto, os indios se Jiml..
tariam -ª verificar a dlre~áo do voo, que se faz, tanto quanto pos11ivel, em linha reta. Partindo de tal observa~áo é que salriam •
·procura do ninho.
( 10) Aires de Casal. Corografia Brasílica ou R.elac§o Hi$fórlcoGeográfica do 1?.eino do Brasil. por um pre~bitero do Grao-Priorado
do Crato, Rio de Janeiro, 1817, II, pág. 100.
( 11 )· Pablo Pastel's, op. cit., p~q. 483.
(12) Sim:io de Vasconcelos, Vida do Padre Jo!o cfAlmeida,
1.isboa, 1658. pág. 55.
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Tal depoimento parece encontrar apoio nas transforma~~s que. durante o mesmo século, sofreram os pre~os da
· cera da terra e que difícilmente se poderiam atribuir apenas
as mudan~as ocorridas durante aquele século no valor da
moeda. Da arroba deixada em 1594 por Joáo do Prado~ .
que a trouxe do sertáo, deduzida metade para pagament()
da ~issa ao vigário e cinco arráteis para o escriváo do
inventário. o restante foi avaliado na base de dais vinténs
o arrátel. Com pequenas oscila~óes sustentou..se ·esse pre~o
durante mais de trinta anos. Ainda por volta de 1640
raramente ia a mais de tres vinténs. g a partir dessa data
que se vai tomando contínua a alta, até aos dois últimos
decenios do século, quando o.s pre~os quase se estabilizam
em quinhentos e sessenta réis, subindo só excepcionalmente
a seiscentos ( 1681 ) , ou descendo a quinhentos ( 1686).
Isso significa que num período de menos de um século
tinham subido a catorze vezes mais. Em 1700, por ocasiao
do enterro de Constantino Coelho Leite, a libra ou arrátel
de cera ainda custava quinhentos e sessenta réis. Novo
aumento se verifica imediatamente a partir dessa data, pois
já em 1714 os pre~os tinham chegado ao dobro, ou exatamente a mil e seiscentos e vinte réis13 • Cumpre observar,.
em todo o caso, que por esse pre~o já a cera do reino, ou
melhor, da costa da Africa, come~ava a aparecer em maior
quantidade e é mencionada de modo expresso entre as
despesas de enterro da gente importante.
Os perigos que podem representar as queimadas para
a indústria da cera e do mel já se tinham patenteado até
em Portugal, quando, por exemplo, a instancias dos vereadores e homens bons de Palmela, alarmados com o fogo
que se alastrava nos matos e dizimava as colmeias silvestres,
D. Joáo 11 chegara a adotar severas medidas contra os.
carvoeiros e ca~adores responsáveis 14• Essas medidas que..
com algumas mudan~as, passaram mais tarde para as Ordena~óes Manuelinas, ninguém sonharia em aplicá..Jas ao
Brasil, já porque a produ~áo do a~úcar de cana tornara
( 13) lnventário& e Testamentos, I, SAo Paulo, 1920, págs. 81 ..
232: X. pág. 506: XII, pág. 357: XIV. pág. 110: XXI, págs. 160. 256~
387; XXII. pág. 421; XXV, pág. 147.
( 14) Costa Lobo, História da Sociedack em Portugal no Século
XV, Lisboa, 1904, pág.. 82.
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sem urgencia o problema do mel, já, e principalmente,
porque sua introdu~áo aquí só prometeria resultados contra-·
producentes. Era fácil em Portugal impedir que se ca~asse
em hucha ( queimada) ; no Brasil, o sistema das coivaras
tomava-se inevitável e proibi-lo seria condenar a morte a
agricultura.
Se a atitude dos indios com rela~áo as colmeias é
freqüente~ente dissipadora e contribui para despovoar de
abelhas as florestas, cumpre lembrar que essa regra nao
se aplica a todos os casos. Dos Cainguá, por exemplo,
sabe-se que nao só costumam ter a cautela de deixar sempre
um pouco de mel e parte das crías nas abelheiras, como até,
terminada a colheita, de fechar com pedac;os de madeira a
abertura feita. Dessa fe>rma poderáo as a bel has prosseguir
em sua faina.
g pouco provável que tal precauc;áo fosse· aprendida
dos brancos. Em um caso pelo menos ela se prenderia
antes a certas representac;óes mitológicas ou religiosas, como
entre os Guarani da margem ocidental do Paraná, parentes
próximos dos Cainguá, que usam crestar o mel sem fazer
dano as colmeias para nao ofenderem com isso a memória
sagrada de seu antepassado Derekey, que as abelhas manda~aias (Melipona quadrifasciata, Lep.) alimentaram .durante a infancia1s.
Do zelo previdente que denuncia esse fato a um esforc;o bem orientado no sentido da domesticac;áo das nossas
abelhas silvestres, a distancia nao seria excessiva. A atrofia
do aguilhao nos meliponídeos, a capacidade de observac;áo
da vida animal, que costumam d~monstrar nossos indios, a
irilportancia considerável do mel em seu regime alimentar,
tudo isso justificaría a presen~a entre eles de alguma forma
de apicultura, embora primitiva ou tosca.
O hábito que ainda tem certos caipiras de Sao Paulo,
Mato Grosso, Goiás e, segundo todas as probabilidades,
de ontras regióes do Brasil, de trazerem de suas excursóes
a floresta, a fim de guardá-los junto as choc;as, peda~os de
troncos contendo abelheiras de manda~aia, ou mesmo sim...
ples favos, convenientemente protegidos, abrigando semen( 15) Tel~maco Borba, Atualidade Indígena, Curitiba, 1908, pág.
65; Juan B. Ambrosetti, Los Indios Cainguá del Alto Paraná, Buenos
Aires, 1895, pág. 42.
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tes capazes de reproduc;áo16• nao constituiria heranc;a indígena?
Náo é outro, aliás, o sistema empregad~ entre
algumas tribos do noroeste da Amazonia que já abandonaram a explorac;ao irracional das colmeias silvestres. E sem
precisar ir tao longe, os Apapocuva. parentes e quase vizi.nhos dos Cainguá, e dos Guarani do Paraná, parecem
usar do mesmo expediente, recorrendo com esse fim as
colmeias de abelhas jataí (Melipona jaty. Sim.), cujo mel
só cede lugar, nos atos religiosos da tribo, ao da manda-c;aia17.
Nesses casos, o meio de que se serve o índio para ter
sempre colmeias de muito gado e em lugar acessível e
próximo, é cortar a parte do cepo que contém a abelheira,
obturando convenientemente as aberturas para nao escaparem os moradores, e conduzi-la a sua aldeia, onde o enxame
ficará bem abrigado pela cobertura da habitac;ao. Criam--se
assim as abelhas como se podem cultivar certas orquídeas,
e sem cuidados maiores. O bom exito da operac;ao depende
muitas vezes da distancia em que fique a nova colmeia de
sua sede primitiva. Se essa dis~ncia for inferior a uma
légua, de modo a que os insetos tornem a encontrar com
facilidade o antigo local, existirá o risco, em certas ocasiC>es
(mas nem sempre), de ser abandonada a nova abelheira.
:R conhecida a extraordinária capacidade de orientac;ao de
que sáo dotadas as abelhas e já se tentaram explicac;óes e
teorias científicas a respeito de tal capacidade. Nesse ponto
nossas melíponas náo se distinguem particularmente dos
apídeos do Velho Mundo.
a evidente que a esse primitivo sistema de explora~áo
das colmeias só por abuso de expressao se podetia chamar·
apicultura. Cabe dizer, talvez, que ele estaria para a verdadeira apicultura aproximadamente na rela~ao em que a
lavoura de cavadeira ( ou de enxada) , e a explorac;áo de..
vastadora do solo, ainda praticada entre nós. está para a

agricultura no sentido estrito, em que o arado e o uso de
adubos desempenham func;áo essencial. Náo se pode negar,
em todo o caso, que o aproveitamento, em seu estado natural, dos troncos ocos e já povoados de abelhas, representa
um degrau para a criac;áo racionalizada e metódica. Lippmann, o historiador do ac;úcar, sugere mesmo que essa fase
intermediária teria const.ltuído historicamente o ponto de
partida obrigatório para a apicultura sistematizada18. Uma
lembranc;a da transic;ao ficou nos cortic;os em forma de
tronco de .carvalho, que ainda se deparam em vários países
europeus, notadamente em Portugal.
Das tres etapas di~tintas que atravessou a indústria do
mel e cera, superado em definitivo o regime da explorac;ao
dissipadora das colmeias silvestres - isto é, coleta do mel
sem destruic;áo da abelheira; utilizac;áo de troncos já habitados e, finalmente, emprego de cortic;os artificiais - as
duas primeiras já existiam no Brasil, segundo as melhores
probabilidades, antes da chegada de europeus e independentemente de qualquer contato com o colono branco. S
pouco verossímil que sem esse mesmo contato chegassem
nossos indios ao sistema relativamente avanc;ado de apicultura que supóe o recurso a cortic;os escolhidos e convenientemente adaptados pelo homem.
Se a autoridade de um Nordenskiold favorece a tese
da existencia de uma verdadeira apicultura no continente
americano antes da conquista européia, é preciso notar que
seus dados se referem principalmente as regióes onde
prevaleceram culturas mais complexas, de qualquer modo
fora de terras brasileiras 19. O fato de terem os castelhanos
encontrado em suas conquistas a criac;áo de abelhas praticada em cortic;os artificiais, está perfeitamente documentado para o México. a América Central e partes da CoJombia _!; da Venezuela atuais20• Muito menos positivas,

( 16) Cf. Karl Sapper, "Bienenhaltung und Bienenzucht in Mite·
lamerika und Mexiko". lbero--Amerikanisches Archiv.. IX, Berlim e
Bonn, 1935/ 36, pág. 187.
( 17) Cuit Nimuendaju, "Die Sagen von der Erschaffung und
Vernichtung der Welt als Grundlagen der Religion der Apapocuva·
Guarani", Zeitschrift für Ethnologie. XLVI, Berlim, 1914, pág. 340.

( 18) Edmund von Lippmann, História do A'1Ícar. trad. de Rodolfo C.Outinho, Rio de Janeiro, 1914, págs. 41, 59.
(19) Erland Nordenskiold, .. L'Apicu1ture Indienne", Joumal de !a
Société des Americanistu. XXI, Paris, 1929, págs. 169, 182.
(20) No Peru, ao contrário, nada indica que a apicultura fosse
praticada ou sequer conhecida em época anterior ~ da chegada dos
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porém, sáo as noticias referentes a sua presenc;a no Brasil.
A engenhosa explica~o proposta pelo etnólogo sueco para
o fato de se terem encontrado machados de pedra entre
povos que nao se serviam de canoas de pau inteiri~o.
atribuindo-a a necessidade em que se viam constantemente
de cortar árvores de colmeia, valeria talvez para os casos
de explora~ao das abelheiras silvestres, náo para o da
cria~áo regular em habitac;óes artificiais.
.S certo que entre os' Meimené, no noroeste da Amazonia, o Capitao Whiffen foi encontrar um costume que
representa, sem dúvida, nítido progresso nesse sentido. Nao
é muito preciso nem. prolixo o seu depoimento: permite
entender, porém, que o indio para facilitar o labor das
abelhas prepara ele próprio o tronco que há de servir para
a colmeia21 • Trata-se certamente de um caso isolado em
toda a regiáo. As próprias tribos vizinhas praticam em
geral a apanha do mel segundo os processos mais rudes e
primitivos, devorando até abelhas e crias22 • O autor náo
nos diz que os Meimené escavam deliberadamente o cerne
das árvores utilizáveis para este efeito e nada faz crer -que
se deem esse trabalho. O provável é que se encarreguem
apenas de procurar na floresta os troncos ocos e bons para
enxames, sem cogitar na domestica~áo das abelhas. Nesse
ponto seu trabalho consiste mais em assistir do que em
torcer a natureza. O processo é bem conhecido e lembra
em alguns aspectos o que Robert Redfield assinalou há
poucos anos no lucatá, onde os Maia se dedicam desde
remotas eras a criac;ao metódica das melíponas em árvores
ocas, previamente escolhidas e adaptadas23 •
espanhóis, Cf. Karl Sapper, Geographie und Geschichte der indianischen
Landwirlschaft. Hamburgo, 1936, págs. 24. 25; ldem, Die Ernahrungsw irlschaft der Erde und ihre Zukunftsaussichten für die Menschheit.
Stuttgart, 1939, págs. 57, 68; ldem, "Neue Beitrage zur Bienenzucht in
Mittelamerika und Mexiko", Jf>ero.Amerikanisches Archiv. XI, Berlim
e Bonn, 1938, págs. 497, 505.
(21) ''The M ehimene ( .. . ) make hives of hollow trees loe- bees
to swarm in, and these are placed in their maioka, so that a store of
honeg and wax is alwags at hand". Thomas Whiffen, The Northwe!l
Amazons. Londres, 1915, pág. 51.
(22) Whiffen, op. cit.• pág. 14.
(23) Robert Redfield and Alfonso Vila, Chan Kom. A Maya
Vülage. Washington, D.C., 1934, pág. 50.
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Pode-se, entretanto, falar sem grande impropriedade
em domesticac;áo, a propósito do sistema empregado pelos
Parecí da Rondonia, que usam criar suas abelhas em
grandes cabac;as, naturalmente mais maneáveis do que os
troncos de árvores. O Professor Roquette-Pinto, observando e registrando pela primeira vez, entre povos naturais
do Brasil Central. a presenc;a surpreendente desse sistema
de apicultura, "que o sertanejo vai aproveitando", náo
excluí a possibilidade de urna influencia européia24• Tal
possibilidade autorizarla a perguntar se . a precedencia no
invento ou no emprego do sistema, tal como existe atualmente, nao cabe antes ao sertanejo branco ou mestic;o do
que ao indio puro. A falta absoluta de algum depoimento
histórico onde se atestasse a antigüidade do uso, entre
nossos sertanejos, da cria~áo de abelhas da terra em
cabac;as preparadas, poderia inclinar a uma resposta dubitativa. Entretanto esse depoimento existe. Percorrendo
há mais de um século terras de Mato Grosso, o sargehtomor Luís D'Alincourt teve ocasiáo de notar a facilidade
com que as abelhas jataís se sujeitam a domestica~áo, se
assim se pode dizer. Na casa do administrador da fazenda
de Camapoá, tivera mesmo a surpresa de testemunhar a
cria~áo de abelhas em caba~as especialmente preparadas
para esse fim. Exatamente como praticam ainda hoje os
Parecí. Observa mais esse viajante que alguns curiosos
cQme~avam a tentar o processo em outras partes. Já entao
tudo isso parecía coisa digna de admira~áo, e D'Alincourt,
narrando o fato, julga avisado acrescentar: "A primeira
vista parecerá esta narra~o uma historieta: mas he com
-effeito uma verdad~ por mim averiguada"2s.
Camapoá, que durante a época das monc;óes tinha sido
pouso obrigatório para os que de Sao Paulo se dirigiam
ao Cuiabá, poderla ter sido o foco irradiador desse tipo
de apicultura. Acresce que, dentre todas as tribos indígenas
do Brasil Central, foram sem dúvida os Parecí aqueles
(24) Roquette-Plnto. Seixoa Rolados. Rio de Janelro, 1927, pág. 67.
( 2S) Lula O'Alincourt. ..Resultado dos Trabalhos e Indaga~6es
Estatisticas da Provincia de Mato Grosso", Anais da Biblioteca Na-cional. 111, Rio de Janeiro. 1877. pág. 265, nota.
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que mántiveram mais prolongado contato com os homens
de Sao Paulo. Pela docilidade de seu temperamento eram
eles preferidos como administrados em fazendas de cultura,
e o poder público precisou intervir repetidas vezes em seu
favor para evitar que fossem reduzidos a escravidao pura
e simples. Entre paulistas e cuiabanos, o papel que eles
desempenharam durante o século XVIII assemelha-se por
isso mesmo ao que nos séculas XVI e XVII tinha cabido
aos Carijó.
Nao admira se, desse trato constante com civilizados,
lhes viessem usos como esse de criarem abelhas em caba~as.
Mas é lícito, e pelas mesmas razoes, suspeitar' que os
aprendizes, no caso, possam ter sido os civilizados. Um
depoimento de Oviedo y Valdez, citado por E. Nordenskiold,
acerca da existencia, já em 1540, do mesmo uso, entre indios
da Venezuela26 tende, aliás, a refor~ar tal suspeita. E a
circunstancia de. posteriormente as observa~oes de RoquettePinto na Rondonia, ter sido assinalado esse processo de
apicultura entre os Tereno, povo Aruaque como os Pareci2 7,
ser bem conhecido de colonos e caboclos de Sao Paulo,
Mato Grosso, Goiás e outras regioes2 s. pode inclinar a
suposi~ao de que seria mais generalizado do que se pode
presumir a primeira vista.

CABACA PARA CRIACA.O DE ABELHAS
6.)

~ATAt

tapume que é retirado na ocasiáo da coleta do mel..
b)

orificio para a passagem das abelhas.

( 26) E. Nordenskiold, op. cit., pág. 173.
(27) Informa~ao prestada pelo Dr. Herbert Baldus.
Em fcvereiro de 1947 pode o chefe da se~áo de Etnología do Museu Paulista
encontrar, mesmo no Estado de Sao Paulo, no posto indigena de
Araribá, do S.P.I., uma grande caba~a utilizada para a cria~lo de
abelhas entre os T ereno ali localizados.
(28) Devo ainda ao Sr. Paulo Nogueira Neto, autor de importante
monografía intitulada A Cria~áo de Abelhas Indlgenas sem Fenáo,
S. Paulo, 1953, a seguinte comunica~áo que, dado o seu interesse para
o esclarecimento da questao, passo a reproduzir. "A meu ver - escreveme o Sr. Paulo Nogueira Neto - a origem do uso das caba~as como
colmeias-é acidental. Em Cosmópolis conheci certo colono que tinha uma
caba~a totalmente intacta, isto é, sem outra abertura além da minúscula
entrada das abelhas ( abelhas-mosquito - Plebeia sp. ) . Essa abertura Jo..
calizava~se no ponto onde antes houvera o pendúnculo do fruto. Nesse
caso tenho a certeza de que o erucame se localizou na caba~a espontaneamente. Ninguém colocou a colónia ali dentro. Ora, a observa~áo
de um fato semelhante pode ter dado origem a idéia de se usarem
caba~as para abrigo de colónias de meliponideos, e essa idéia pode
ter surgido independentemente em lugares diferentes".
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Ainda hoje é a jataí que costumam recorrer os indios
da Rondónia para essa criac;ao doméstica. E isso, talvez.
devido a disposic;ao regular e simétrica dos favos dessa
melípona, em contraste com os da maioria de nossas abelhas
silvestres. Para organizar uma dessas colmeias, costumam
·<>s Pareci, segundo observa o Professor Roquette-Pinto,
.colocar dentro de uma grande cabac;a um enxame de jataís.
.. Obturam a abertura da colmeia, deixando apenas um
pertuito de que os in setos fazem porta. Depois perfuram
a cabac;a num ponto escolhido e tapam com cera a abertura.
Logo que as abelhas tem fabricado mel bastante, rompem os
indios esse tapume de cera e, sem mais incómodo, furtam o
líquido enquanto na colmeia o melifício continua " 29• O
método nada tem de complicado, mas demonstra ainda uma
vez a atenc;ao meticulosa com que nossos indios e sertanejos sabem acompanhar os mínimos pormenores da vida
animal.
A abundancia do mel em nossos matos contribuiu nao
t'aro para minorar os sofrimentos dos que se internavam,
durante os primeiros séculas. Sabe-se que muitos sertanistas
-puderam sustentar-se dias seguidos, em suas jornadas,
.apenas com o produto das abelheiras silvestres. Quando.
após a caminhada matinal, uma tropa de paulistas se arranchava em sertao pobre de cac;a ou de palmitos, o trabalho
maior competía talvez aos indios meleiros, armados de
necessários apetrechos, que eram machados e cabac;as.
N esses casos o mel toma-se o único remédio para a fome
e sua ausencia significou muitas vezes a última penúria.
Salvo se sucedesse o que sucedeu aos dois indios de Miguel
Sutil, que, tendo saído certa vez a buscar mel, voltaram
trazendo ouro - as cento e vinte oitavas que originaram a
famosa Lavra do Sutil, em Cuiabá.
O tempo e a necessidade deram outras aplica~óes a
esse produto, que além de mantimento, era mezinha ex·celente contra feridas e apostemas. Podia também servir
·em emergencias mais graves. Assim, quando os Caiapó
adotaram o uso de cercá-los com fogo para que, impedidos
de fugir, se abrasassem, o recurso empregado por alguns
sertanistas era untarem-se de mel e cobrirem-se de folhas
(29)

Roquett~Pinto,

Rondónia, 3• ed.,

S~o

Paulo, 1935, pág. 123.
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ou de carvao. Parece que, com tal providencia, podiam
lanc;ar-se as chamas sem recear grandes perigos de vida30•
Quanto a cera, o outro produto das abelheiras, suas
aplicac;óes ultrapassavam ainda, em variedade, as do mel,
e sua extrac;ao chegou a constituir indústria de relativa
importancia nos primeiros tempos da era colonial. A
explicac;ao de tal fato está, em grande parte, no imoderado
consumo que dela sempre se fez nas cerimónias religiosas.
Tradicionalmente associada aos atos de culto, a cera cera da terra, que a do reino ou de Angola iria de preferencia para as capitanías opulentas - interessava igualmente a todas as camadas da populac;ao paulista, nos
momentos felizes como nas . ocasióes funestas.
Um problema de difícil soluc;ao opunha-se, sem dúvida,
ao emprego de cera trazida do sertao em todos os casos
onde poderia ser utilizada a de fora. g que, a despeito de
tentativas reiteradas para o fim de branqueá-la, jamais, em
todo o nosso período colonial, chegou-se nesse ponto a
qualquer resultado verdadeiramente satisfatório. Comparada a cera importada, o produto indígena nao- perdia sua
aparencia escura e fosca. Isso náo impediu-, provavelmente,
que ao menos nas épocas iniciais, e em Sao Paulo, pudesse
ter tido os mesmos usos, servindo nas cerimónias religiosas
ou fúnebres sob a forma de velas simples, cirios de conf raria, brandóes, candeias de iluminar ou tochas de enterramento. Serviu também como instrumento de permuta,
.. moeda da terra", segundo a expressao da época, o que
se deve certamente a sua f mportancia económica. e ao fato
de ser genero que padece pouca corrupc;áo. Poderia ter
empregos mais inesperados para as imagina~óes de hoje,
como no caso conhecido dos professores de primeiras letras
que usavam castigar seus alunas puxando-lhes os cabelos
com uma bola de cera presa a ponta de uma vara de
marmel,931 •
O excessivo consumo de cera durante as festividades
reais e as celebra~óes eclesiásticas forma uma aspecto bem
( 30) "Noticias Práticas das Minas do Cuiabá e Golases... ", Revi~a
do Instituto Histót'ico e Geográfico Brasileiro. IV, Rio de Jane1ro,
1863, pág. 487.
( 31 ) Cf. Francisco de Assis Vieira Bueno, Autobiografia. Campinas, 1899, pág. S.
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característico de nossa vida social nos · primeiros séculas.
Característico principalmente dessa pronunciada disposi~áo
de ánimo dos nossos antepassados, que os fa~ia preferir
+
quase sempre o aparato a substáncia. Em mais de uma
ocasiáo viu-se o proprio poder público empenhado em
temperar esse exagero, e nunca o fez sem escandalo para ·
os tradicionalistas, que nestes assuntos eram o grosso da
popula~áo.
Porque, em realidade, a fome de cera, perseguindo clérigos e leigos, nas celebra~oes religiosas ou profanas, enquadra-sP em velhos costumes cristáos, que puderam
persistir longamente onde se fez pouco sensível a influencia
do protestantismo. Além de real~ar certas formas exteriores
da liturgia católica, aquelas exatamente que mais impressionam as sensibilidades primitivas e que, por isso mesmo,
convinha cultivar nestas paragens, ela concorda bem com
o louvor, tradicional na lgreja de Roma, ao produto da
··casta. e virginal.. abelha.
Em Portugal, como no Brasil, foi uso, durante certas
festas religiosas, notadamente na procissáo do Corpo de
Deus, distribuírem as cámaras tochas ou velas as pessoas
de maior g~adua~ao social que acompanhassem as solenidades. Jsso acarretava, náo raro, despesas incompatíveis
com os rendimentos das municipalidades, tanto mais quanto
era sempre avultado o número de candidatos a distin~o.
Num regimento da procissáo de Corpus Christi. feito pela
CAmara de Coimbra em 1517 e revelado por Gama Barros.
já se fala no cuidado que deviam ter os membros do Conselho, de mandar na véspera as casas de cada um dos doze
. cidadáos escolhidos para marchar a frente dos an jos,
••cidadáos dos mais honrados e que mais bem ataviados se
pudessem apresentar.. , a tocha que haviam de conduzir na
festa. O cuidado explicava-se pela conveniencia de evitar
ficassem agastadas outras pessoas, o que sucederia com
certeza, caso a distrihui~áo fosse feíta na sé e na própria
ocasiáo da solenidade33.
Com o tempo, introduziram-se restri~6es cada vez
maiores, tanto no número e qualidade das pessoas que
merecessem ser contempladas. como no próprio peso das
(32} Gama Barros. História da
tugal, I, Lisboa, 1885, pág. 529.
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tochas ou velas. Pode-se supor que foram constantes e as
vezes tumultuosas as resistencias a semelhantes restri~óes.
Assim é que na Babia, em 1775, a Camara se vira abrigada
a representar ao soberano contra a atitude "escandalosa..
do clero, que nao se contentara com as velas de libra
distribuidas para a procissáo de Corpus Christi, reclamandoas de tres libras. Em Paranaguá, terra paulista, o minucioso
Ouvidor Pardinho determinava que o Conselho náo fizesse
despesas com as procissoes, salvo com a do Corpo de Deus,
-em que podia dar velas de quarta. A distribui~áo indiscriminada, como até entáo se fazia, redundava em dispendio
inútil dos bens do ConselhoJ3. Mais radical do que Pardinho foi o Desembargador Galváo da Fonseca, proibindo
que a Camara de Sáo Paulo desse qualquer quantidade de
cera durante as procissóes reais. Esse motivo pareceu
suficiente para que se deixasse de realizar, no ano de 1728.
a procissao de Corpus Christi. Até entao, segundo se le
na carta escrita a Cámara pelo magistrado, era costume
distribuirem--se velas indistintamente a todos os cidadáos,
.. contra o praticado nas camaras bem govemadas".
Mandava outra velha tradi~o paulistana que, nos
enterros, a familia do morto distribuísse cirios ou tochas a
todos os acompanhantes. Contra esse uso em vao deblaterou o Capitáo-General Martim Lopes Lobo Saldanha.
alegando que era opressivo para a gente pobre, pois muitos
se viam abrigados a vender ou empenhar seus bens para
a compra de cera, quando nao quisessem enterrar ocultamente os defuntos, embrulhando-os em redes e conduzindo<>s assim aos adros ou igrejas3•. Apesar, das ordens terminantes do governador, que aliás nunca se notabilizou pela
cordura, foi mantido o sistema. Sua persistencia ainda hoje
em lugarejos do interior, ao lado das encomenda~oes, da
bandeira do Divino e até das carpideiras profissionais, é
uma lembran~a de remotos hábitos.
(33) Moisés Marcondes, Documen/03 para a História do Par~
Rio de Janeiro. 1923, pág. 32.
(34} Ordens Régias, Revista do Arquivo Municipal, XXXII.
Silo Paulo, 1937, pág. 68: Documentos lnteressantes para a H i->t6riu
~ Costumes de S. Paulo, XXXIV, S. Paulo, s. d., pág. l e segs.: XXVIII.
S. Paulo, 1898, pág. 14.
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a análise histórica das influencias que podem
e transformar os modos de vida de uma sociedade é
preciso nunca perder de vista a presenc;a. no interior do
corpo social, de fatores que ajudam a admitir ou a rejeitar
a intrusáo de hábitos, condutas. técnicas e instituic;óes estranhos a sua heranc;a de cultura. Longe de representarem
aglomerados inanimes e aluviais, sem defesa contra sugestóes
ou imposic;óes externas, as sociedades, inclusive e sobretudo
entre povos naturais, dispóem normalmente de forc;as seletivas que agem em beneficio de sua unidade organica.
preservando-as tanto quanto possível de tudo o que possa
transformar essa unidade. Ou modificando as novas aquisic;óes até ao ponto em que se integrem na estrutura tradicional.
Precisamente a criac;áo doméstica de abelhas. como a
praticam hoje os Parecí e os Tereno, fornece-nos exemplo
sugestivo da maneira pela qual as influencias estranhas
chegam a entrosar-se !1ª tradic;áo de um povo. A apicultura
a européia, com abelhas européias, nao seria espontane~
mente acolhida entre nossos indios sem urna transformac;ao
das suas condic;óes de existencia. Mesmo aos grupos mais
sedentários ainda falta a fixidez necessária para o desenvolvimento de tal indústria. Entre os Guaraní das missóes
paraguaias sedentarizados pelos padres, ela náo chegou a
tomar incremento. a despeito de toda a energía que empregaram os jesuitas para implantá-la1•
O sistema da criac;áo de abelhas em cabac;as facilmente
transportáveis deveria, por todos os motivos, encontrar
menor resistencia. Nao obstante o es~asso rendimento que
anuncia - seguramente mais escasso do que a explorac;áo

111).ARA

( 1)

Pe. Pablo Pastells, op. cit., I, pág. 483.
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das abelheiras silvestres - tal sistema representa todavia
um avanc;o sensível no processo de domesticac;áo.
Mais transigentes do que o gentío da terra mostraramse muitos colonos brancos, adotando em larga escala os
recursos e táticas indígenas de aproveitamento do mundo
animal e vegetal para a aquisic;áo de meios de subsistencia.
Um passo importante nesse sentido, a acomodac;áo a dieta
alimentar dos primitivos moradores do país, que constitui
certamente resultado de um longo esforc;o de adaptac;áo ao
seu clima e as suas condic;óes materiais, terá favorecido.
qualidades de energía e resistencia, as mesmas qualidades '
que assinalariam os antigos paulistas, por exemplo, em
todos os recantos do Brasil.
Muito alimento que parecería repugnante a paladares
europeus, teve de ser acolhido desde cedo por aquela gente,
principalmente durante as correrías no sertáo, poís a fome
é companheira constante da aventura. Com mais razáo do
que os naturais de outras capitanías, poderiam os velhos
paulistas repetir as palavras com que se escusou Jeronimo
de Albuquerque, o bravo mamaluco do norte, por. nao dar
um tratamento ideal a certo enviado do senhor de La
Ravardiere: "como somos hombres que un puño de hariña
y un pedazo de culebra, quando la hay, nos sustenta - dizia
ele - quién a esto no se acomoda, siempre rehusará nuestra
compania . .. " 2 • O genero de vida a que eram for~ados
aqueles devassadores do sertáo dificilmente lhes permitiría
agir de outra forma. Os indios tinham tido tempo e opor.tunidade para arrancar a natureza o máximo de recursos
que, com sua existencia andeja, lhes era lícito esperar dela.
Onde nao fossem grandes as possibilidades de escolha,,
cumpria admitir o que era proporcionado sem maior trabalho.
Quando sujeito a condic;óes semelhantes, o próprio
europeu, para sobre~iver, devia acolher esses recursos e
aceitar, em muitos casos, as mesmas técnicas e ardís inventados pelo gentío. Nao só de cobras e outros bichos
que rastejam, mas ainda de sapos, ratos, raízes de guaribá
ou guareá, grelos de samambaia, sustentava-se o viandante
perdido em sertóes de escasso mantimento, os "sertóes
(2) Bernardo Pereira de Berredo, Anai.s Históricos do Maranháo,
2• ed.. Maranhao, 1849, pág. 135.
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famintos". de que falam alguns roteiros. Ou em ocas1oes
.de excessiva penúria. como logo após os descobrimentos
nas minas gerais. onde o alqueire de milho foi a 30 e 40
·Oitavas · e o feijáo a vinte. sendo tal a necessidade dos
moradores, que "se aproueitáráo dos mais imundos ani.
.ma1s. . . .
g certo que mesmo em horas de fartura náo faltava
quem incluísse jacarés e lagartos. por exemplo, entre os
.pratos apetecidos. A ic;á torrada venceu todas as resistencias, urbanizando-se mesmo, quase táo completamente
·como a mandioca, o fei jáo, o milho e a pimenta da terra.
.Pretendeu-se que os jesuitas, no intuito de livrarem as
lavouras da praga das saúvas, tivessem contribuido para
.disseminar entre paulistas o gosto por essa iguaria. Nada
·há de inacreditável em tal suposi~áo, uma vez que já os
primeiros escritos de missionários inacianos em terra bra..sileira mencionam a ic;á como prato saboroso e saudável.
Nos meses de setembro e outubro, em que saem aos bandos
-essas formigas aladas. buscava-as com sofreguidáo, nos
seus quintais, a gente de Sao Paulo, e ainda em pleno
.século XIX. com grande escandalo para os estudantes
forasteiros3 , eram apregoadas elas · no centro da cidade
pelas pretas de quitanda, ao lado das comidas tradicionais:
biscoitos de polvilho, pés-de-moleque, furrundum de · cidra,
·cuscuz de bagre ou camaráo. pinháo quente, batata assada
ao forno, cará cozido. . . Nao sei se chegaram a ser vendidas em confeitos, como ocorria entre os ºcastelhanos" de
Santa Fé, conforme depoimento de Azara.
Mas entre
familias que se tinham em conta de prestantes e honradas,
<> uso deprimente já teria sido abolido - possivelmente de
longa data, quando o náo conservassem quase com recato
-e as ocultas.
ºprato de bugres". que aparentava a ra~a dominada,
ra~a desprezada só mais tarde enaltecida pelo roman..
tismo - ficara relegado as camadas ínfimas da popula~áo

..

o

( 3) Celebrizou-se a sátira atribuida ao academico
José Pinheiro Guimaraes, que principia por estes versos:

..Comendo ifá, comendo cambuqulra.
Vive a afamada gente paulistana . ....
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dtadina. Seria o primeiro passo para seu lento refluxo aos
meios rurais e pequenos povoados do interior, onde pode
sobreviver até hoje. Ainda · em outubro de 1717, quando
percorreu a capitanía em demanda das minas, D. Pedro de
Almeida e Portugal encontrou quem lhe oferecesse, sem
hesi~r. antes com o mais vivo empenho, .. humas poucas
'formigas", acompanhando meio macaco. O macaco, explicou-lhe o obsequioso hospedeiro, era a cac;a mais mimosa
daqueles matos, e as formigas, depois de convenientemente
tostadas ao fogo. comparavam-se a melhor manteiga de
Flandres4 • Cumpre notar que 'isso se passava em um pobre
sitio das vizinhan<;as de Jacareí. e é de crer que, nos lugares
povoados e em casas principais, _ninguém se exporia com
tamanha candura ao sobranceiro desdém de um fidalgo
-emboaba.
Mais tipicamente sertanejas do qu~ as i<;ás sáo certa•
larvas de coleópteros e lepidópteros. que ainda consome~
nossos indios e as vezes os caboclos. As velhas · cronicas
de descobrimento e conquista da América tropical estao
cheias de referencias e, o que é mais significativo, de ardentes encomios, as virtudes alimentares e
sabor do
bicho-de-taquara. Parece que, vencida a repugnancia do
primeiro momento, os brancos se tomavam os maiores adeptos e propagandistas do manjar indígena. Uns compararamno aos miolos de boi, outros a manteiga fresca 5• Assados
ou torrados, já dissera Anchieta que em nada se 4istinguiam
<lo caldo (ou banha) de porco6 • Mais recentemente Saint- ·

ªº

( 4) "Diário da Jornada que fes o Exm.9 Senhor Dom Pedro desde
Rio de Janeiro athé a Cide. de Sfto Paulo e desta athé as Minas....
Revista do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, Ul, kio de Janeiro. 1939. pág. 308.
·
"
(5)' G. Friederici, Der Charakter der Entdeckung und Brobe.iung Amerik&, I, Stuttgart. 1925. págs. 113. 114; Alvar Núiiez Cabeza
de Vaca, Naufragios y Comentarios, Madri, 1922, pág. 176.
·
· ( 6 ) - Na tradu~fto das cartas de Anchieta aproveitada para e
ed. da Academia Brasileira de Letras. consta que os bichos-de-taquara
~o. assados ou torrados. "um ,guisado que eai nada :difere da éa~ ·
de' porco estufada". V. José de Anchieta, Carta, lnformllfoo, Pragmentcui Históricos e Sermóes, Rio de Janeiro, . .1933, pág. 121.. - ·~ara
prova de que o tradutor· foi infeliz nesse, como, allás, em· outros passos
de seu trabalho, compare-se essa -interpreta~áo .com o texto original:
..hos igni assos et tastos ·solent 'omedere, tanto vero est eorum ·· mul•
titudo acervatim congestu. ut ex ei fist liquamen, quod liquato ex

'°
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Hilaire chegou a escrever que seu sabor faz pensar no
mais delicado dos cremes. E como indicio do singular
apre~o em que tinham esses gusanos, náo já apenas os indios
e mesti~os. mas os próprios europeus, refere o caso de um
portugués do posto de Pa~ha, em Malali, que fazia derreter a gordura em grandes quantidades para emptegá-la
mais tarde em lugar de manteiga7• O uso tem sido atestado
ainda em nossos dias entre algumas popula~óes do interior,
particularmente entre ervateiros e caboclos das margens
do Paraná8 • Náo é difícil imaginar o que significaria tal
alimento para os antigos caminhantes, durante as penosas
jornadas do sertáo.
Seja qual for. porém. a acolhida reservada pelos homens
da ra~a dominadora, brancos ou mamalucos, a manjares
tao em dissonAncia com os padróes de gosto e limpeza
importados da Europa, tudo faz crer que muitos. a primeira
vista, hesitassem bem menos em aceitar alguns alimentos de
origem vegetal, normalmente aproveitados pelos indios, do
que os .. bichos jmundos" em que estes se fartavam. Merece
uma referencia especial, a ·esse propósito, o palmito, cu jo
largo consumo, durante as entradas·, é bem notório. Nu...
merosas foram as variedades conhecidas dos sertanistas, e
a~gumas de nomes táo rebarbativos, que s6 os poderiam
guardar de cor individuos versados na língua-geral. como
o eram, em sua maioria, os homens de Sao Paulo.
Também sáo dignos de men~áo os pinhóes da araucári~
que davam excelente farinha e que, abundantes outrora no
planalto, chegavam a substituir em certos .casos a mandioca. Tinham, além disso, ·um papel semelhante ao da
castanha-do-pará nas capitanias do norte e ao do caju nas
do nordeste. servindo para marcar datas e épocas do ano.
Sue non e3t dWimüe. . • Josephi de Anchieta Bpi&tola Quamplurimatum Rerum Naturaliam quse S. Vincentii (nunc S. Paull) PrQvintiam
lnt:olunt Sütena DeacriptionetrL TJsboa. 1799, p6g. 21.
'( 7) A de Salnt-Hilaire, Viagem pelas Proolnciaa de Rio de 1•
neiro e Minas Gerala, I, Slo Paulo. 1938, pág. 361.
( 8) Juan B. Ambroeettt.· -•tos Indios Kalngangs". Revüta del
]atdln Zoológico. U, n.• 10, Buenos Altts, 1894, pág. 327; J. B. Ambrosetti, Loa lndioa Caingd del Alto P•~ Buenos Alfts. 1895.
pág. 'f2 e ¡eg.

•

CAMINHOS

HOLANDA

JI

F'RONTEIRAS

61

Assim é que a palavra .. pinháo" usava-se indiferentemente
para designar os frutos da araucária e o outono. que é o
tempo deles9 • Costumavam chamá-los ibá. que quer dizer
simplesmente fruta, pois era a fruta por excelencia das
terras paulistas e sulinas. Com a redu~ao progressiva das
áreas povoadas de pinheiros, o mesmo privilégio ficaria
reservado mais ·tarde a jabuticaba: fruita. sem qualquer
determinante, é, ainda boje, o nome que lhe dao no interior
de Sáo Paulo. Já ao tempo das bandeiras, e sobretudo
durante as mon~óes de Cuiabá, essa e outras mirtáceas,
como os ara~ás, as guabirobas. as grumixamas, as pitangas
e os cambucis, pertenciam a dieta habitual dos que se en..
tranhavam na selva.
Entre outras frutas que também
deveriam ter papel significativo nessas expedi~óes, sáo
dignos de men~áo os ananases, 09 araticuns de várias espécies e o jataí, cuja polpa, esverdeada e farinhenta, era
considerada uma das delicias do sertáo, principalmente se
desfeita em mel de pau.
Pe. i-ianuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre BelchiCN
de Ponte8, Slo Paulo, s. d., pág. 100.
(9)
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CACA E PESCA
junto as paragens
S tudo
a
de

o europeu. gra~as sobreimporta~o
instrumentos metálicos - machados, enxadas, cunhas,· anz6is de ferro - ao conhecimento
de meios relativamente simples de obter fogo, e finalmente
ao plantío de certos vegetais oriundos de outros climas,
conseguira vencer entre n6s muitas das limita~óes impostas
pelo ~biente, ampliando com isso a base económica onde
descansava a sociedade constituida . pelos seus descendentes
nestas terras, outras seriam as condi~oes durante longas
viagens por lugares ignorados e incultos. Aqui, o adventicio
tinha de ficar quase inteiramente a merce dos expedientes
inventados pelo selvagem, . pois o equipamento técnico, trazido do Velho Mundo era muitas vezes inútil em terras
que náo estivessem preparadas para recebe..Io.
Em Sáo Paulo, cuja popula~o. particularmente a popula~áo masculina, se distinguiu durante todo o período
por uma excessiva mobilidade, a mistura étnica e também
a acultura~áo, resultante do convívio assíduo e obrigat6rio,
seja durante as entradas seja nos sitios de ro~. deram áo
indígena um · papel que será impossivel disfar~r. Essa
propria mobilidade tendía a repelir o vigor lento e laborioso,
a prudente e minuciosa aplica~o com que outr~ povos
mais assentados buscam seus elementos de subsistencia.
Os frutos da lavoura náo encontravam mercado · amplo ou
acessível para seduzir a ambi~áo dos moradores da terra.
E assim, as mesmas razoes que condenavam esses homens
• instabilidade,. reduziam-nos freqüen~emente a dependencia
imediata da natureza. Seu sustento ordinirio nas viagens,
além da farinha de guerra, de que náo se separavam, ao
menos nos primeiros tempos, era quase somente o que dá
a terra sem a lavragem, como sej81Jl ca~ e frutas. De
E

povoa~

·onde naturalmente a espécie de solidariedade cultural que
Jogo se estabeleceu aqui entre o invasor e a ra~a subjugada.
Um simples inventário de termos de ca~a. particularmente nomes de armadilhas e citadas que se usam em nosso
sertáo - tocaia, ju~ana. jirau, juquiá, etc... - ~ o
suficiente para denunciar a que ponto pode chegar tal
solidariedade. Até rituais indígenas ligados a arte venat6ria
sobreviveram deformados. secularizados, algumas vezes
despidos de sua significa~áo primitiva. O hábito, ainda
corrente entre nossas tribos, de se colorirem os homens ora
de urucu, ora de jenipapo, no momento de partirem para
suas ca~adas. náo se explicaría unicamente pelos motivos
mágicos ou higienicos que .alguns cientistas tem alvitrado.
Pode ligar..se também a observa~áo fácil de que determinadas cores exercem sobre os animais verdadeiro poder de
atra~áo ou repulsáo. O ca~ador sertanejo que usa vestir
seu poncho as avessas, deixando ver a baeta vermelha ·do
forro, a fim · de atrair por essa forma certas ca~as, nao
estaria repetindo com .meios diversos, mas com o mesmo
fim, o ardil do indio que se tinge de urucu? O recurso as
cores ••propiciat6rias.. no sistema de ca'!;a aos veados,
tradicionalmente praticado as margens do Tiete, "tao
diferente da do reyno .. , conforme já notava em 1757 o
Conde de Azambuja, resulta provavelmente da observa~áo
de hábitos da vida animal, que o sertanejo poderia fazer
por si; nao custa crer, porém, que o tivessem aprendido
dos indios. uma vez que estes o utilizaram já antes.
Lacerda de Almeida descreve..n.o s como era uso fazerse essa ca~ada no interior de Sao Paulo em fins do século
XVIII: "Encaminháo..se os ca~adores para as manadas
de veados contra o vento, levando na cabe~a algum barrete
ou panno vermelho: algumas vezes páráo e levantáo um
bra~o, e outras agacháo--se: os veados, que nao estáo
acostumados a ver estes phantasmas, chegao.. se a elles para
os reconhecer, e ficáo sendo victimas de sua curiosidade"•.
( 1) Diário da Viagem do Dr. Prancisco losé de Lacerda e AJ,..
meida pelas Capitania.s do Par,, Rio Negro. Mato Grosso. Cuiabá, e
S. Paulo no.s Ano.s de 1780 a 1790. Slo Paulo, 1841, pág. 76, 77.

O autor deveria ter em vista. nesse caso, os cervos ou campeiros que,
alnda boje. sobretudo nos campos e banbados de Mato Grosso, podem
aer encontrados em pequenos bandos.
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Presentemente, talvez por influencia européia, e sem dúvida
pela observa~áo de que, a vista das cores berrantes e vistosas.
alguns animais se espantam com facilidade ou mesmo se
enfurecem. como costuma ocorrer aos queixadas, vai preva..
lecendo ao contrário o uso de roupas escuras para qualquer
tipo de ca~ada. O mesmo motivo aconselharia as armas
-·envernizadas de preto e sem polimento: o reflexo do metal
pode afugentar os animais.
~ provável que nas supersti~óes relacionadas com a
ca~a a contribui~ao indígena seja considerável se comparada

A européia ou

a

africana. Como o indio, nosso catador
sertanejo povoa as florestas de entidades míticas, cuja atao
i:naléfica é preciso saber prevenir e combater. Algumas
vezes. elementos tirados a religiáo católica incorporam..se
grosseiramente a tais cren~s. A bala de cera benta. que
serve para prostrar de morte o caipora, se o atinge ben;i no
umbigo: o la~o de rosário, que é o único meio de aprisionar
o saci, nao existiriam se nao tivessem existido missionários.
Nao é por acaso se a influencia de elementos do catolicismo
se tomou mais patente nos instrumentos de conjura~ao do
que na forma~áo d~s fabulosas personagens. Ao catequista
nao repugnava. em geral. admitir a existencia de tais per..
sonagens, pois que lhe era fácil assimilá-Ia ao diabo dos
cristáos. Anchieta notou que, por esses meios. queria o
demonio tomar..se form.idável aos pobres brasis. ignorantes
do Deus verdadeiro, a fim de, contra eles, exercer sua cruel
tirania. E acentuava: .. ~ coisa sabida e pela boca de
todos corre, que ha certos demonios, a que no Brasil
chamam corupira, que acomettem aos Indios muitas vezes
no matto, dáo-lhes de a~oites, machucam-n'os e matam..n'os.
Sao testemunhas disto os nossos lrmaos, que viram algumas
vezes os mortos por elle"2. As obla~óes com que o gentio
procurava aplacar a malevolencia dos seus demonios tratariam muito naturalmente os padres de substituir símbolos
do cristianismo. Assim talvez se explicará o modo pelo
qual tais símbolos chegam a intervir, ainda boje, em nu..
merosas cren<;as sertanejas.
(2) José de Anchieta, Cartas, lnformBfóe:t, Fragmentas Históricos e Sermóes, Rio de Janeiro, 1923, pág. 128.

CAKINHOS

E

FaONTEIR.AS

71

A simples posse de armas européias nao conferia aos
.p rimeiros povoadores brancas, nas suas guerras e ca~adas,
táo manifesta vantagem sobre os naturais da terra quanto
sugerem certas observa<;óes superficiais. Existe, de
0
autoría do Príncipe de Wied-Neuwied, uma página poucG
lembrada, escrita em principios do século passado, que bem
pode dar idéia dos riscos a que freqüentemente se sujeitavam
<>s conquistadores quinhentistas, ainda quando bem providos de armas de fogo. As f rechas dos indios nao tinham
muitas vezes menor alcance do que um bom arcabuz ou
uma escopeta. As altera<;óes atmosféricas. as chuvas, a
umidade, nao chegavam a causar-lhes estorvo. Seu disparo
nao produz ruido, ou fogo, ou fuma<;a, com que se denuncie
o atirador. "Quantas vezes - comenta o sábio viajante
- nao terao sido funestas ao europeu as condi~óes atmosféricas nas florestas virgens do Brasil! Se a umidade lhe
emperrava a arma, ele se convertia em fácil vítima para o
selvagem, que nesse caso o trucidava sem dó nem piedade.
Do emaranhado dos ramos e folhagens emergia rápida a
frecha: táo rápida que nao deixava tempo para se distinguir
seu ponto de partida. Is so fazia com que o índio pudesse
derrubar, de um só bando, vários animais, antes que os
restantes o pressentissem ou, ao menos, tentassem esca..
par-lhe" 3 •
Há muito que referir sobre a habilidade com que alguns
se serviam desse instrumento. O fato de permitir a pontaria
1ndireta dá ao arco. em certas ocasióes, superioridade
decisiya sobre as antigas armas de fogo. Cronistas caste..
"lhanos da conquista do Prata narram o exemplo de indios
que, para mostrar destreza em seu manejo. faziam colocar
a certa altura uma folha de papel destinada a servir de
alvo: a frecha, lan~ada a um ponto aparentemente vago.
np espa~o. vinha, de volta, ferir esse alvo. Exemplo que
se reproduz, sem grande diferen~a. entre alguns dos nossos
'indígenas atuais. Conta-se por exemplo dos Bororo que
<:onseguem fazer com que, despedida do arco, a seta ~es..
.creva a parábola necessária para cair exatamente no lugar
(3) Maximllian, Prioz zu Wied-Neuwied. Reise .iiach Brasilien.
11, Francfort-sobre-o-Meno, 1821. pág. 28.
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de antemáo marcado4 • A essa capacidade de cálculo e
previsao deveram. talvez, alguns dos nossos indios. a possibilidade de ferir as aves durante o vóo. no que superariam
os melhores ca~adores europeus do tempo da coloniza~áo.
sendo exato que no Velho Continente, ~m Portugal pelo
menos, se ignorava ou mal se conhecia entáo o costume de
atirar as aves no vóos. O primeiro obstáculo vinha, seguramente. do complicado processo de carregar e dar fogo
as armas, no que muitas vezes se deixavam escapar as boas
ocas1oes de surpreender o inimigo ou a presa. Já niss<>
desfrutavam os naturais da terra de urna superioridade
positiva sobre o adventicio. pois tanto tempo consumía o·
europeu em carregar e fazer disparar seu pesado arcabuz,
quanto o tupinambá em a tirar cinco e seis frechas.
Outro ponto em que .as armas indígenas pareciam
avantajar-se as importadas está no fato de serem de mais
simples manejo. a sabido que certos mosq~etes só podiam
funcionar com o socorro de duas pessoas - urna para
fazer pontaria e fogo, outra para suportar ao ombro o cano
da arma. Só o recurso as longas forquilhas, de condu~áo
necessariamente incomoda, pode dispensar, mais tarde, a
necessidade de semelhante arrimo. ~ verdade, por outro
lado, que no caso das armas de fogo se tomava possível o
transporte de considerável muni~áo em redu~ido espa~o. o
que nao sucedia com as frechas. Tal circunstancia fazia
com que as primeiras se recomendassem para as jornadas
mais prolongadas.
Cabe perguntar, em todo o caso, se essa vantagem
compensaría amplamente as falhas de fogo, táo comuns em
arcabuzes e escopetas, e que só puderam ser em parte
sanadas com as espingardas de percussáo, surgidas em fins
do século ?'VIII e vulgarizadas mais tarde. As influencias
( i) Pe. Antonio Colbacchini, A Tribo dos Bot'oros, Rio de Ja~
neiro, 1919, pág. 18.
(5) Também é certo que já em 1624 se proibia por lei, em Portugal, "a inven~ao de atirar no ar as perdizes", introduzida . a!gun!
anos antes. Vamhagen. que menciona expressamente a referida lel,
nota que o uso de se atirar as perdizes no voo só foi conhecido nC>
Reino. "com toda a seguran~a " , depois de colonizado o Brasil. Cf.
A Cara no Brasil ou Manual do C~ador, por Um Brasileiro Devoto
de S. Huberto, Rio de Janeiro, 18(i(), pág. 67.

CAMINHOS

•

FaoNTmRAl!I

atmosféricas perturbavam também, sobretudo nos climas
tropicais, o bom funcionamento de tais armas. Seu delicadomecanismo era facilmente atingido pelos efeitos da umf..
dade, que as tornava imprestáveis. De onde, nos primeiros.
tempos, e nas conquistas de Castela, o fato de preferirem
alguns conquist~dores a besta ao mosquete. Mesmo no
Brasil, há noticia de que esse instrumento chegou a ser
empregado, e com resultados felizes, nas Jutas contra indios.
No ano de 1561 os camaristas de Sao Paulo, alarmados.:
ante os saltos constantes do gentio contrário, solicitavam
do reino a remessa de uma dúzia de. hestas, · além de espin gardas e ber~os.
A observa~ao atenta e o hábito dissipavam muitas
vezes, nos selvagens, o pavor que a arma de fogo deve ter
representado durante os primeiros choques. Sobretudo
quando lhes era dado verificar que esses engenhos nao
passavam. com freqüéncia, de instrumentos caprichosos,
que uma · simples pancada de água bastava para tomar
inofensivos. Os Guaicuru, que tanto trabalho deram b
expedi~oes paulistas. nos caminhos fluviais para o Cuiabi,
inventaram um hábil estratagema para destruir os comboios
com maior seguran~. Assim, enquanto uns despediam suas
frechas e outros davam botes de azagaia, aqueles que re..
mavam tinham a astúcia de atirar água sobre os fechos das
armas, com o que se esquivavam aos efeitos dos tiros e
faziam a abordagem sem ·maior embara~o 6 • Ainda quandotais fatos náo bastassem para desmoralizar perante o indígena o armamento dos brancas, trariam, como r~sultado,
um acréscimo de confian~a no valor dos seus próprios:
recursos. E estimulariam confrontas, em geral nada favoráveis aos meios com que contavam os intrusos a fim de·
reduzi-los a sujei~o e obediencia.
As mechas, que deviam mnnter constantemente fogo
de reserva, enquanto o escopeteiro precisasse utilizar a.
anna. tinham o inconveniente de dificultar, a noite, qualquer
surpresa. Além disso, uma vez éomunicado fogo a arma,.
era for~oso disparar sem perda de tempo, o que tomava
impossível, para o atirador, aguardar os momentos ade(6)

Lacerda e Almeida, op. cit.. págs. 65, 66.
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.quados. Em caso de chuva, ou mesmo de vento, as mec~as
apagavam..se depressa. e o reabastecimento náo era fácil.
O arcabu·z de roldete. que dispensava mecha, uma vez que
.a chispa produzida pela própria roda de a~o ia inflamar a
carga, resolveu muito imperfeitamente. o problema, pois o
novo sistema nao evitava demoras e acarretava constantes
falhas. tomando..se, além disso, praticamente inútil durante.
chuvas. ~ significativo o fato de essa inven~áo náo ter
.suprimido -senáo muito aos poucos o recurso a mecha, que
mesmo na Europa chegou a persistir até fins do século
XVII, e entre nós seguramente até mais tarde.
Ao estampido causado pelo deflagrar da pólvora e ao
terror supersticioso que o acompanhava, devem os europeus,
mais talvez do que a outros motivos, o bom exito alcan~ado
na América pelas suas armas. Mas cumpre nao exagerar
essa vantagém, pois em muitos casos ela se tornaría contra..
.producenté. Sobretudo onde houvesse conveniencia em
-dissimularem..se as posi~óes dos atiradores, pois o ruido pode
denunciá-los, tanto -quanto o fogo e a fuma~a. Nas ca~adas.
entáo; as armas mudas, como a frecha, apresentam, por
isso mesmo, decidida superioridade em rela~áo as outras.
Se ainda hoje, entre certas tribos, se nota uma franca
resistencia ao uso das armas de fogo, mesmo onde nao· lhes
·sejam inacessíveis, podendo ser obtidas dos brancas mediante troca, é por se considerar que espantam com seu
-estampido os bichos do mato7.
Náo se deve, em todo o caso, afirmar que tal resistencia
representa a · regra geral entre nossos indios. A verdade,
·muito ao contrário, é que os habitantes primitivos do Brasil,
-como aliás de toda a América, se mostraram, de ordinário,
pressurosos em obter a novidade aparatosa que traziam
consigo os adventicios. Pode-se, com Georg Friederici,
concluir que tal fato é mais explicável pelo terror que toda
nova inven~áo técnica derrama no campo de batalha, do
<¡ue pela. discutível superioridade dos imperfeitos mosquetes
quinhentistas e seiscentistas sobre o arco e a frecha. ºO
disparo, o fumo, o estampido das espingardas produziam
-sobressalto e supersticioso pavor: de ordinário. após os
(7) Thomas Whiffen, The North-West Amazons, Londres, 191S,
pág. 115.

ÜAMINHOS

11

FR<>NTBIRAS

75

primeiros tiros certeiros, o panico e a fuga se tornavam
gerais. Alcan~ar a posse desse instrumento de terror é o
que tornava a aquisi~áo de uma arma. de fogo táo cobi~ada
pelo indio: ela o colocava acima do arqueiro e lhe restituía•
em face do europeu. o sentimento de equivalencia que lhe
recusara o niudo arco" 8 • Em lugares onde a aquisi~áo de
armamento europeu. por parte dos índios, nao encontrava
.fortes empecilhos. deram-se mesmo casos em que a indústria
do arco e da f recha veio a decair e foi rapidamente esquecida. Bem providos de armas de fogo e bem municiados.
eles podiam enfrentar muitas vezes o europeu com iguais
recursos. sem falar na vantagem de conhecerem melhor o
terreno. O perigo que isso representava tomou..se logo
patente. e em muitos casos as na~óes conquistadoras procuravam impedir. mediante penalidades severas. o fomecimento de arm_a s de fogo aos índios.
Em realidade essas proibi~óes só se puderam tomar
efetivas onde as rivalidades nacionais nao dividiam fortemente. entre si, os conquistadores. Na América do Sul, no
Brasil em particular, os indios arcabuzeiros e escopeteiros
quase se pode dizer que constituíam exce~áo nos tempos
coloniais, e jamais chegaram a oferecer grave amea~a para
os europeus. Em suas rela~óes com os Tamoios poderiam
os franceses. por esse lado. ter provocado transforma~óes
comparáveis as que suscitariam mais tarde entre os iroqueses
da América do Norte. Bstes. abastecidos de espingardas
civilizadas. chegariam em poucos anos a desaprender a arte
de fabricar e até de manejar o tomahawk, sua arma nacio..nal9. Mas os Tamoios nao tiveram_tempo para tanto. Aliás
as ·primeiras tentativas efetuadas para habituá..Ios a armas
européias nao pareceram muito promissoras. Jean de Léry,
que assistiu a essas tentativas, diz-nos que para fazer
funcionar o arcabuz. os indios necessitavam de tres pessoas:
a primeira sustentava a arma, outra fazia pontaria e a
última. finalmente, dava fogo. Além disso. costumavam
( 8) G. Friederici, ..A Eficácia do Arco dos Indios··. Revista do
J nstituto Arqueológico e Geográfico Pemambucano, XII. Recife, 1907,
pág. 478.
(9)· William Christte Macleod. The American lndian Prontier,
Londres, 1928, pág. 552 e seg.
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encher de pólvora todo o cano, com risco de fazerem em
peda~cs a arma e perderem a vida, no atirar.
O interesse que as armas de fogo provocavam entre
esses indios vinha em parte da detona~áo, mas sobretudo
de náo poder perceber o projétil em sua trajetória. Mas
esse interesse logo se dissipou ao verificarem que o tempo
consumido em carregar e disparar um arcabuz dava para
cinco º':1 seis tiros de frecha: ''tant y a neanmoins qu'ayant
cogneu l'artifice, disans ( comme est-ü vray), qu'avec leurs
ares ils auront plus tost delasché cinc ou six flesches qu'on
aura chargé & tiré un coup d'arquebuze. ils commen~oyent
de s'esseurer a f encontre''tO.
Em compensa~áo, entre portugueses e mamalucos, so~retudo nas terras vicen~inas, o arco e a frecha entraram
bem cedo no arsenal dos conquistadores, substituindo, em
alguns casos, as próprias armas de procedencia européia.
De arco e frecha andam armados os filhos de Joáo Ramalho.
..~uitos em número e todos de má casta", disse Vasconcelos. a conhecida a resposta de um deles, quando lhe
acenaram com os rigores do Santo Oficio: .. Acabarei com
a lnquisi~áo a frechas". Muito mais tarde, já em 1614, o
Desembargador Manuel Jácome Bravo, da Rela~áo do
Estado do Brasil, achando-se em Sao Paulo em correi~ao,
é advertido pelos moradores, por meio de frechas que lhe ·
passam rente a cabe~a. de que deve renunciar ao prosseguimento das suas devassas e abandonar o mais depressa
possível as terras piratininganas11 • Mesmo em documentos
públicos, · como as cartas de sesmaria, leem-se coisas deste
teor: ...... um capáo de mato virgem, que terá quatro o.u
cinco tiros de frecha de comprido e dois tiros de largo..
pouco mais ou menos ... "12. O tiro de frecha surge, assim,
como verdadeira medida de distancia, substituindo o tiro
de arcabuz, ·da fórmula já corrente e estereotipada nos
textos portugueses da época.
(10) Jean de Ury, Hi&toire cfun Voyage fait en la Terre du
Brésil. Paris, 1880, 11. págs. 34, 35.
(11} Cf. Afomo de E. Taunay, Hilt6ria Seiscentilta da Vila de
SAo Paulo, l, SAo Paulo, 1926, pág. 46 e seg.
·
( 12) Sumarias, Documentos do Arquivo do &tado de Sio Paulo,
I, SAo Paulo, 1921, págs. 75, 152.
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mais do que provável que. durante as entradas, as
armas da terra tenham sido largamente usadas pelos ser...
tanistas, ..potentados em arcos .. , embora nao se fa~a delas
men~áo constante nos inventários e testamentos. Alcantara
Machado, que estudou conscienciosamente esses documentos,
~ encontrou referencia a um arco e uma dúzia de frechas
pertencentes a Antáo Pires, e a trinta frechas empenadas,
guarnecidas com um arco e noventa canos para frechas de
camarigiba,. deixados por Henrique da Costa. E explica
essa omissao, observando que, fabricado pelos próprios
·indios frecheiros, esse armamento lhes pertence e por isso
nao vai incluido entre os bens do acervo13. Sem arcos e
:trechas em abundancia, difícilmente se conceberia que a
pólvora e · o chumbo, carregados nos baús encourados,
pudessem dar para expedi~óes que, em alguns casos, du...
ravam vários anos seguidos.
O fato de essas armas poderem ser feitas mesmo
durante a marcha, permitía que fossem, muitas vezes, quase
improvisadas no curso das expedi~oes.
tvf~s a posse de armamento mais apropriado ao seu
meio e ao seu ritmo de vida ·nao conferia, por si só, ao
-gentio, uma situa~ao em muitos pontos vantajosa se comparada a dos adventicios. A verdade é que sua espantosa
capacidade de observa~áo da natureza e das circunstancias
-da yida animal sugeria aos primitivos moradores da terra
uma série de recursos inacessíveis ao europeu. Destes recursos muitos puderam persistir onde a civiliza~ao nao embotou
de todo a vivacidade dos sentidos que caracteriza as popula~óes rústicas nas brenhas incultas.
Entre nossos indígenas e sertanejos, os la~os que unem o homem ao mundo
.ambiente sao bem mais estreitos do que tudo quanto pode .
alcan~ar nossa imagina~áo. A propria arte com que sabem
copiar os movimentos, os gestQs, as vozes dos animais da
'Selva. nao significa, neles, uma simples m1m1ca; é antes o
fruto de uma comunhao assídua com a vida íntima da
natureza.
Dessa harmonía entre o homem e seu meio selvagem
nasce uma inventiva fértil e pronta, uma imagina~áo sempre
.alerta, uma aten~áo quase divinatória, que para o civilizado
( 13) AicAntara Machado, Vida e Morte do Bandeirante, 2.' ed...
SAo Paulo, 1930, pág. 257.
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parece atingir os limites do miraculoso. Thomas Whiffen
refere que, percorrendo certa floresta, um indio lhe declarou.
após rápido exame das árvores e do solo, que quando o
sol se achara em determinada posi~áo - isto é, aproximadamente meia hora antes - tinham passado sete homens
carregando uma anta, morta em sitio apartado. Em seguida
apanhou uma folha, onde se podía ver uma pequena mancha
de sangue coagulado. O peso demonstrado pela aparencia
das pegadas dos sete homens indicava que o animal seria
uma anta. Que eram sete, provavam-no iniludivelmente os
mesmos rastros. O modo de impressáo dos dedos dos pés
na terra permitía, além disso, verificar que estariam cansados da longa marcha. Um simples ramo partido, a exsudac;áo da seiva - prossegue a testemunha - basta para
advertir ao índio que alguém passou em tal momento por
tal lugar. Para mostrar que em um ponto da floresta passara um homem dez minutos antes, o guia indígena exibiulhe certa vez uma folha colhida do chao. Justamente d e-z
minutos antes tinha comec;ado a chover e a folha, revirada
pelos pés de algum caminhante, se achava molhada nas
duas faces.
Entre esses moradores da floresta "é uma questáo de
vida ou de morte o saberem a qualquer momento tirar
deduc;óes precisas do aspecto do céu. do lado ensombrado
das árvores, do voo das aves, do passo dos animais e.
sobretudo, dispor de uma acuidade de sentidos que ultra..
passa qualquer raciocínio" 14• Uma vez examinadas as
pegadas de um animal, devem poder encontrar elementos
que lhes permitam conhece-lo e acompanhá-lo. Nao precisaráo seguir-lhe constantemente os rastros; uma observac;áo
segura ensina ao cac;ador o meio de alcanc;ar diretamente
a presa, cortando caminho.
Náo há um século, quando os processos usados por
nossos cac;adores caboclos se ressentiam menos do que hoje
da influencia de usos europeus. Paula Sousa pode assinalar
alguns dos indicios que, no interior de Sao Paulo, ajudavam
a distinguir ou identificar uma ca~. Sabia-se,. por exemplo,.
( li) Thomas Whiffen, The N orth-West Amazons. Notes ol
Some Months Spent Among Cannibal Tribes. Londres, 1915, pág. 107.
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que um catingueiro macho· deixa rastro largo, denunciandocascos abertos. Já na femea os cascos sáo unidos e em
ponta. No animal cansado eles se abrem cada vez mais~
assentando melhor no solo. Poderla talvez acrescentar que,.
ainda neste caso, os rastros das patas dianteiras e traseiras·
aparecem menos distanciados entre si, denunciando menosímpeto na corrida. Os próprios restos de comida eram.
freqüentemente utilizados para os mesmos fins. Assim é'
que a. palha de milho, quando roída por paca, apresenta-se
como se fora cortada a navalha; se devorada pela cutia~
fica apenas desfiada. A paca puxa a espiga e devora-a a
certa distancia da ceva; a cut~a come no lugar onde a
encontrou. Esta deixa pó, a outra náolS.
Com a intrusáo cada vez maior de métodos europeus
tenderiam normalmente a desaparecer, aos poucos, tais expedientes, próprios de sociedades e de épocas em que a
ca~a era uma verdadeira fonte de subsistencia.
Essa
europeizac;áo parece acentuar-se, com efeito, a partir dos
meados do século passado, quando a arte de cac;ar passa a
ser considerada, náo raro, como exercício aventuroso e ga-·
lante, recreio de gente ociosa e sujeito por isso mesmo a utn'
rigoroso código de decoro. Vamhagen, que escreveu un;i
manual onde se exalta esse "simulacro de guerra", "tirocinio de heróis". chegando a ponto de recomendar a intro~u~áo no Brasil da falcoaria e o adestramento para isso
dos nossos caracarás e queriqueris, teve talvez sua pequena
parte de responsabilidade no descrédito em que se foram
lan~ando algumas práticas herdadas do convívio com o
bugre e longamente mantidas. A cac;a deveria ter agora,.
entre outros, o fito de dar ao homem "melhor idéia de sua
superioridade sobre todos os viventes"t6.
Superioridadeque se afirmava na tranqüila consciencia do poder. raramente na astúcia.
C_omo conciliar essa idéia dignificante com certos métodos rústicos, onde o cac;ador procura quase nivelar-se aos
bichos e até as árvores da floresta, a fim de enganar e
( 15) J. P. S. (Joaqulm de Paula Sousa) - B$Co/a de Cafa ou
Monteria Paulüta. Rio de Janeiro. 1863, páos. 76, 64, 65.
( 16) A Cara no Braril oa Manual do ~ador. por um Brasileiro
Devoto de S. huberto, Rio de Janeiro, 1860, pág. 43.
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melhor destruir sua presa? Um desses métodos. o do mbaqá.
até boje usado em sertóes remotos. consiste, com efeito. em
..cobrir-se o cac;ador de palmas verdes, tomando a feic;áo de
um coqueiro. e. por meio de pios apropriados. atrair macucos,
inhambus. jaós. mutuns ou jacus, nas matas espessas, e ex·cepcionalmente - nos campos - perdizes e codomas ou
mesmo bichos de pelo, em particular capivaras e macacos 17.
·O próprio sentimento de comunidade e até de parentesco
<om o resto dos seres naturais, a perfeita integrac;áo no
mundo traic;oeiro e agreste. que admiravelmente retrata em
suas lendas. sugere ao indio e também ao mamaluco. na
-ca<;a e na guerra. a vantagem desses expedientes fraudulentos. O certo. porém. é que. longe de desaparecerem
com o tempo, suas práticas prevalecem intatas. ou quase,
ainda em nossas dias.
A existencia de largos distritos. opulentos em bichos
de tóda casta, explica. muitas vezes. as constantes migra~oes indígenas. Urna paragem despovoa-se de cac;a a ssim
como uma terra lavrada se gasta, após anos consecutivos
de expl~ra<;áo sistemática. Para escapar a destrui<;ao e ao
aniquilamento é que aquelas populac;oes primitivas trans'ferem facilmente sua morada para territórios menos usados.
A cac;a é complemento, náo raro substituto, da lavoura.
·oe ce.rtos povos, no Chaco especialmente, consta que só
·n~o chegaram a possuir lavoura evoluída por terem habitado
sempre. desde eras muito remotas. em áreas de muita cac;a.
O mesmo, e certamente em propor<;óes bem maiores,
é verdadeiro com relac;áo a pesca. Isso já foi notado
.~xpressamente a propósito da regiáo amazónica, onde a
diminuic;ao do pescado teve, como conseqüencia. a reduc;ao
no número de indios,, a ponto de a própria populac;áo
'branca ver-se desamparada · de brac;os que a servissem na
agricultura . e _n a coleta de produtos florestais. Mas a pesca.
·secundada por embarcac;oes capazes de longas viagens e
de transportar facilmente o pescado. tomou possível, entre
.alguns grupos humanos, um · grau apreciável de sedentarie( 17) Bento Arruda, Por Campos e Matas, Sáo Paulo, 1925, pág.
5; Henrique Silva, A Cafa no Brasil, Rio de Janeiro, s. d., pág. 120;
<:el. Amilcar A. Botelho de Magalháes, Pelos Sertóes do Brasil, Sao
Paulo, 1941, pág. 168.
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dade. Seu rendimento chega a ser táo elevado. que parece
dispensar qualquer outra atividade produtiva. Há popula'oes que se fizeram escravas de seus rios e do mar. Retirado o meio de sustento que neles se oferete já quase nao
teráo com que subsistir. Martius, depois de observar o
aspecto doentio e miserável que apresentam muitos dos
nossos pescadores. concluiu que nas terras quentes. onde
o mantimento depressa se deteriora, ao maior ou menor
consumo de peixe entre seus habitantes corresponde maior
ou menor indolencia, pobreza e predisposic;áo a doen<;asts.
que talvez seja verdadeiro onde o peixe, por sua extrema
abundancia, chega a suprir todas as necessidades, tornandose alimento exclusivo~
Se na cac;a, e · principalmente na lavoura. a técnica
européia, introduzida com os primeiros colonos e posta a
servic;o dos métodos indígenas, teve como resultado tomar
ainda mais nocivos esses métodos, dificilmente se poderá
afirmar o mesmo com relac;áo a pesca. O emprego do pari,
o recurso freqüente a ervas e cipós que entroviscam o peixe,
foram certamente admitidos e de bom grado pelos primeiros.
mas estes nao dispunham de meios que os tornassem ainda
mais nefastos. Salvo se considerarmos que, desprezando
quase sempre os processos de conserva~áo do pescado, a
que recorriam tradicionalmente os indígenas - o moquém
e a farinha de peixe ou piracuí - e impossibilitados de
praticar os que corriam no reino, devido . a carencia ou a
carestia do sal, eles só podiam contribuir para que se
agravasse grandemente o desbarato.
A verdade é que, já no ano de l591. os camaristas de
Sao Paulo tentavam impedir a destruic;áo inútil de peixe,
adotando urna resoluc;áo que deveria parecer radical para
os costumes do tempo: proibiram terminantemente que, em
todo o curso do Tamanduateí, se fizessem pescarias com
tingui,--uma das plantas ictiotóxicas de que entáo se abusava. Ficou assentado, com efeito, na sessáo do Conselho
de quinze de julho daquele ano, lan~ar-se pregáo em altas
vozes para que "se náo desse tingui neste rio abaixo da

o

(18) Dr. J. B. van Spix e Dr. C. F . Ph. von Martius, Reise
in Brasi/ien, Munique, 1823. 1, pág. 110; Martius, Zur Bthnographic
44mcrikas zumal Brasiliens, Leipzig. 1867, pág. 605, nota.
7
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villa tamendóati em todo elle_ có pena de quinhentos re1s
por cada pesoa q' se achase dando tingui p" o conselho e
acuzador . . . ". Alguns anos depois. em 1598. estendia-se
a mesma proibi~áo a todos os ribeiros e rios caudais existentes dentro do termo da vila 19 • Para tais resolu~óes teria
contribuido. segundo todas as probabilidades, alguma reminiscencia de medidas regulamentares semelhantes, que já
em Portugal se opunham as pescarias feitas com materiais
pe~onhentos. Sobre os moradores primitivos de Piratininga
deveriam exercer~ porém, uma invencível sedu~ao, esses
métodos bárbaros. se nao é 111uitíssimo exagerado aquilo
que afirmou Anchieta, a saber, que o total de peixes graúdos.
assim obtidos. ultrapassava em muitos casos de doze mit20.
Outro motivo militaria igualmente em favor das providencias da Camara paulistana. como fosse a necessidade
de se resguardar a saúde do povo. A dificuldade em se
consumirem todos os peixes no lugar, a escassez de meios
para os transportes a longas distancias, a pouca freqüencia.
entre os colonos - nao entre os índios - de conservas
onde fosse aproveitado o sobejo. for~avam, muitas vezes.
o abandono, nas praias. de grandes quantidades do pescado. Nao falta exemplo de epidemias graves atribuídas
na época ao acúmulo de peixe arruinado, que, segundo era
cren~a geral, corrompia a atmosfera em seguida as ricas
pescarlas com timbó ou tíngui. Luís D' Alincourt refere-se
a urna dessas epidemias. que assolou toda a freguesia de
Mogi-Gua~u em fins do século XVIII: "foi táo grande escreve - a quantidade de peixe. que apodrecendo infestou
de tal forma o ar. que foi causa de perecer um grande
número de pessoas"2t.
De Portugal. muitos colonos já viriam aptos a aceitar.
sem relutlncia, os rudes métodos de pescaria que encontraram praticados entre os gentios. O próprio costume de
intoxicar peixes, sem prejuízo de quem os consome, nao
teria, para eles. o sabor de uma estranha novidade. O

tingui e o timbó eram simples réplicas americanas do barbasco. do trovisco, da coca, da cal. e de tantas outras
substancias pe~onhentas de que no reino se fazia largo
uso. As várias formas de barragem para cercar peixe
ocorriam. com pouca diferen~a. nos dois continentes. Fabri...
cavam-nas os índios. nao só de galhos, como também de
pedra, .sendo que as últimas denunciavam por ve::es uma
indústria e um tirocinio a toda a prova. Em expedi~áo
realizada aos campos de Guarapuava no ano de 1770. por
ordem do margado de Mateus, pode admirar o explorador
:An!onio da Costa Pimentel o cerco feito em um rio por
1nd1os estremes de con tato com brancos: "qual modo hé
de cercar o Rio todo com pedras, e bem postas, e no meio
hum encano das mesmas pedras e na boca do encano hum
sesto amanhando o peixe ... " 22 • Nao é outro o processo
que ainda aplica, nos nossos dias, o caipira d0 interior de
Sao Paulo.
Foi exatamente na pesca fluvial e lacustre que as
influencias indígenas chegaram a ~xercer-se e a perdurar.
en~re nós. quase sern temer competi~áo. Dos portugueses
ve10-n~s o anzol metálico, que substituía com vantagem
os esp1nhos tortos usados pelos naturais do país. Só isso
explicaría, em verdade, a acolhida que encontrou, tao gran...
de que pooe torná-lo dos principais artigas de resgate. Em
Portugal, os oficiais anzoleiros do século XVI teriam chegado a instituir un1a indústria lucrativa com o fabrico de
mercadoria inferior e imprópria, destinada expressamente ao
consumo no Brasil. Assim é que. para anzóis pargueiros,
os mais sólidos e dispendiosos, recorriam abusivamente aos
fios metálicos pouco resistentes que se empregavam de
ordinário na pesca de gorazes. E m 1572. com a reforma
dos regimentas de oficiais mecanicos de Lisboa, procurou-se
ren1ediar o abuso mediante imposi')áo de penalidades severas
aos iajratores23 • Sabe-se que alguns anos depois. em 1587.
já havia, pelo me·n os na vila de Sáo Paulo, quem fabricasse

( 19) Atas da Cámara da Vita de S4o Paulo. 1, S:io Paulo, 1914.
págs. 422, 425; 11, Sfto Paulo, 1915. págs. 41, 42.
. (20) José de Anchieta. Cartas, lnforma~óes, Fragmentos Hfstó·
rrco_, e Serml>es, Río de Janeiro, 1933, pág. 111.
S
(21 ~ L~i~ D'Alincourt, Memória .sobre a Viagem do Porto de
antos a Cidade de Cuiabá, Rio de Janeiro. 1830, pág. 47.

( 22) "Rela~ác da Viagem de AntOnio da Costa Pimentel ", Documentos lnteressante3 para a História e Costumes de S iio Paulo
XXXIV, Sao Paulo, 1901. pág. 320.
'
(23) Livro dos Regiméntos dos Ofticiaes Mcchanicos da Mui Nobrc. e Sépre Leal Cidade de Lixboa. Publ. pelo Dr. Virgilio Correia,
Co1mbra, 1926, pág. -68.
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pargueiros a seis réis. meios pargueiros a tres e outros tipos
a dois e menos24• Tais fatos servem para .a testar a grande
procura que encontrava o artigo.
Mas esse instru.mento parcimonioso nem sempre seria
recurso ideal num sertáo largo. de rios largos e piscosos;
sem coutadas, sem defesas; sem governos que pudessem
cuidar de coisas tao miúdas. Quanto as redes de arremesso
ou de arrastáo, também apontadas como de procedencia
européia, estas concordariam mais (:om as condic;oes da
terra. Principalmente se tivessem malhas bem apertadas,
que é como dao boa renda, arrastando os peixes com suas
crfas pequenas - motivo que, no reino, levou as autoridades
zelosas a estabelecer prolixos regulamentos fixando a largura· mínima para as malhas.
.
difícil exagerar a importancia que assume a pesca
ná economia alimentar das nossas povoa~oes coloniais ~
Importancia que, só. em parte, .se pode relacionar ao uso
for~ado do peixe nos días de jejum e abstinencia preceituados pela lgreja. Outros motivos favoreciam certamente uma
tal situac;áo, e n-áo já nas terras da marinha, onde ela seria
compreensível, inas no próprio sertáo remoto. As reservas
de pescado que oferecem os. cursos d 'água nao se consomem
táo depressa como, por exemplo, a fauna dos campos e
matas. Além disso, onde nao faltasse·m pastagens, náo
faltariam gados trazidos pelos colonos, com o que se podia
suprir a veac;áo. Na capitanía de Martim Afonso os rebanhos bovinos e suínos subiram, desde cedo, . as escarpas
alcantiladas da Paranapiacaba, e já por meados do século
XVI surgem no planalto, salteando roc;as de lavradores ou
iJivadindo ruas do vilarejo andreense. Tudo isso deveria
tomar acessório o papel da cac;a, como fonte de sustento.
onde quer que povoadores brancas se tivessem organizado
em núcleos estáveis. o contrário do que ocorreria durante
as jornadas ao sertao distante e ermo, em que a subsistencia
d~ europeu,_ tanto quanto a · do nativo, dependía ptincipal..
mente dela.
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(2i) Ata.s da Camara da Vila de S4o Paulo, 1, S. Paulo, 1914,
pág. 313.
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s recursos alimentares indispensáveis nas jornadas do

sertáo náo eram tudo quanto a fauna indígena podía
propiciar ao colono. Os extensos manguezais do Cubatáo,
que ainda no século XVIII os govemadores portugueses
procuravam preservar, eram um convite a instala~áo de ,
curtumes e ·fábricas de atanados. Náo se sabe a que ponto
chegaram a desenvolver-se tais manufaturas na Sao Paulo
quinhentista, embora Gabriel Soares, referindo-se as cria~aes
de parcos da capitania, afirmasse expressamente que os
moradores os esfolavam para f azer botas e cauros de ca..
deiras, chegando a considerá-los melhores e mais proveitosos
do que os de vaca.
O emprego do couro como "dinheiro da terra", atestado
em numerosos textos da época, ao lado do ac;úcar, da cera,
dos panos de algodáo, constitui prova segura da importancia
e valia do produto. E a men~áo freqüente dos cal<;ados de
couro de veado nas velhas atas da Camara e nos velhos
testamentos e inventários de Sáo Paulo parece indicar,
ainda mais, que nessa indústria da terra se empregaria
muitas vezes matéria-prima indígena. O primeiro rol de
posturas do oficio de sapateiro, aprovado pelos edis paulistanos, o de 1583. fixa em quatrocentos e trinta réis o prec;o
das botas de veado ( engraxadas) . pouco mais do que as
de porco e de vaca, que estas, bem consertadas e bem
engraxadas, náo iam a mais de um cruzado 1 • Em épocas
posteri2res os cal<;ados de couro de veado vem logo em
seguida aos de cordováo.
Nao era recente e nem de inven~áo local e colonial
essa aplica~áo do couro de veado na indústria. No Portu..
gal quinhentista, sobretudo no Alentejo e no Trás-os( 1)

pág. 214.
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Montes. eles con~tituíram sempre ca<;a numerosa e apreciada, e o aproveitamento de seu couro na sapataria e
indústrias anexas está documentado nos versos onde Garcia de Resende mandou dizer a Rui de Figueiredo Oportas
de que modo este há de ir vestido a sua pausada do
Almeirim:

.,Broseguy largo amarelo,
com fa patos de Peado . .. "2
Nao é crível que os constantes embargos opostos no
reino as montarias de toda espécie permitissem o fabrico de
tais sapatos por longo tempo e em escala apreciável. Parece
que durante a· segunda 1netade do século XV.I, para atender
as ilecessidades de seu oficio, os curtidores, surradores e
correeiros portugueses se abasteciam de ordinário nos currais de gado manso, quando nao se servissem de peles
importadas. E estas, nao · sendo de cordovao, eram quase
sempre de vaca ou carneira, se destinadas a indústria de
cal~ados 3 • De limita<;oes semelhantes nao padeceriam os
colonos no Brasil. principalmente os· que povoassem um
sertao abundante cm cac;;a como o da capitanía de Martim
Afonso.
Além das peles de veado, também as de anta serviram
ao pauJista antigo para os usos fabris. Sua rijeza, que as
torna va praticamente impenetráveis as f rechas, . indicava-as
principalmente para. rodelas e . outras arn1as de defesa. Alguns índics . tinhan1 aprendido a utilizar tais vantagens
fazendo de peles de anta mal beneficiadas - apenas secas
ao sol, informam-nos Anchieta e Léry ,...;... os escudos com
que se protegiam dos contr~rios. Náo se sabe quando.
nem como, teriam descciberto os colonizadores o meio de
preparar essas peles.. Afirma Gabriel Soares que, bem
curtidas, elas fazem .. m ui boas coura<;as, que as nao passa
estocada" 4 • Haveria aqui mais do que urna simples pre..
(2) Garcia de Resende. Cancionciro Gcral. V. Coimbra, 1917,
pág. 326.
(3) Livro dos R.egiméntos dos Officiaes lvlechanicos da !Jui Nobre
e Sepre Leal Cidade de Lixboa. Coimbra, 1926, pág. 84.
( 4) Gabriel Soares. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. 3' cd.,
S: Paulo, 1938, pág. 285.
.

E

FRONTEIRAS.

sun<;ao do cronista? Nas Indias de Castela, pela mesma
época, as antas. posto que numerosas, sobretudo em terras quentes, perdiam-se "por no haber quien sepa adrezar sus
cueros", refere Vargas Machuca 5 • E o Brandonio, dos
Diálogos das Grandezas, repete entre nós a mesma queixa
dezenas de anos mais tarde, lamentando a incúria dos
moradores do país, que se nao serviam dessas peles "por
nao se disporem a curtí-las e consertá-las e, sem nenhum
benefício, as deixam perder" 6 •
Isso talvez na América Espanhola e em nossas capi.;..
tanias do nordeste. A verdade é que os homens de .Sáo
Paulo, mais afeitos, por necessidade, aos usos da terra, já
entao sabiam aproveitar as virtudes do couro de anta, com
que se resguardavam melhor durante as incursóes ao sertáo
longínquo. Empregavam-no sem dúvida na fatura de certos
gibóes protetores ·e também, provavelmente, de rodelas e
gualteiras ou carapu<;as. As "coiras de anta" surgem repetidas vezes em inverttários seiscentistas. A principio seriam
artigo raro e dispendioso. quase de luxo. De uma. arrematada em leiláo no ano de 1609 a quatro mil e quatrocentos
réis, pre<;o equivalente para a época ao de duas éguas ou
ao de quatro vacas paridas, com suas crian<;as, pode presumir-se que pertenceu sucessivamente a tres pessoas, pelo
menos. Comprada a Roque Barreto por seu irmao Francisco,
foi vendida mais tarde a Bartolomeu Bueno. o sevilhano.
Será a mesma que anos depois, em 1613, figura no inventário de Domingos Luís. o mo~o. e é avaliada em quatro
mil-réis?7
Como quer que seja, as couras de anta iriam tornar-se,
com o correr do tempo e com os hábitos aventurosos que
distinguiam os paulistas, uma das pe<;as características do
arsenal e da indumentária bandeirantes. E é provável que
encontrasse igual acolhida em outros lugares do Brasil, onde
pudessem desenvolver-se hábitos semelhantes. Escrevendo
em fo27, Freí Vicente do Salvador já pode observar, em
(5) D. Bernardo de Vargas Machuca, Milicia y Descripción de
las Indias, 11, Madri, 1892. pág. 134.
( 6) Diálogos das Grande.zas do Brasil, Río de Janeiro, 1930.
pág. 24.

(7) lnventários e Testame.ntos, l. Sao Paulo, 1920, págs. 205,
227; 111, pág. 86; VIII. pág. 148.
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sua História do Brasil# que da pele curtida do tapir "se
fazem mui boas couras para vestir e defender de setas e
estocadas" 8 • Cabe notar, também, que. já em meados do
século, o custo do material, tanto quanto se pode julgar
da. simples leitura dos inventários paulistas. sofre declínio
sensível.
Além da elaborac;áo industrial, em que se aproveitavam
nao s6 as peles, mas algumas vezes também a banha a do bicho-de-taquara, por exemplo, servia segundo Anchieta para amaciar couros - nossa fauna ainda se prestava a outros usos importantes. Na medicina popular e
de emergencia, os produtos tirados do reino animal sio.
talvez, apenas superados pelos de procedencia vegetal. E
foi certamente no contato assíduo do sertáo e de seus
habitantes, que o paulista terá apurado as primeiras e vagas
noc;oes de urna arte de curar mais em consonancia com
nosso ambiente e nossa natureza.
No largo aproveitamento da fauna e flora indígenas
para a fabrica~áo de mezinhas. foram · eles precedidos.
aparentemente, pelos jesuitas. Estes. · -antes de ninguém.
souberam escolher, entre os remédios dos indios, o que
· parecesse melhor. mais conforme a ciencia e a superstic;iodo tempo. Mas só a larga e continua experiencia, obtida
a custa de um insistente peregrinar por territórios imensos.
na exposic;áo constante a moléstias raras, a ataques de
leras. a vinditas do gentío inimigo, longe do socorro dos
físicos, dos barbeiros sangradores ou das donas curandeiras.
é que permitiría ampliar substancialmente e organizar essa
farmacopéia rústica. "Remédios de paulistas". é como se
chamavam em todo o Brasil colonial as receitas tiradas da
flora e também da fauna dos nossos sertoes.
. Constituí aliás matéria controversa a parte que teria.
cabido aos indígenas no descobrimento e conhecimento de
tais remédios. Pode-se admitir. em ·todo o caso. que essa
contribui~áo teria sido mais considerável e também mais,
essencial do que desejava acreditar Martius, sempre disposto a diminuir a influencia do gentio ou a acentuar apenas
seus aspectos negativos. ..Um contato prolongado com os
(8) Frei Vicente do Salvador. Hütória do Brasil, 3• ed.. S•.
Paulo, s. d., j,6g. 41.
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índios - observa o naturalista ~ávaro em suas Viagens
no Brasil - chegou a certificar..nos de que a indolencia
desses miseráveis se opunha a que indagassem sequer dos
elementos curativos que encerra a natureza"9. Opiniáo que
náo deixa de surpreender um pouco em quem, elaborando
sua M atéria Médica, tratou de reunir prod.utos que. segundo
sua própria confissáo. teriam sido utilizados na maior parte
pela medicina dos indígenas. B que para Martius a observac;ao inteligente dos colonos. podia tanto quanto a experiencia secular dos antigos donos da terra. descobrindo,
numa familiaridade prolongada com a natureza, e nao .por
transmissao de conhecimentos. muita coisa que o gentio talvez nao ignorasse.
Os adventicios guiavam-se muitas vezes pelos sentido··
que os faziam associar confusamente reminiscencias do
Velho Mundo as impressoes do Novo. Isso explica bem
como as ·espécies encontradas em nossas florestas puderam
ser atribuídos. com f t"eqüencia, nomes e virtudes próprios
de espécies diferentes, estas tipicamente européias. Em
muitos casos orientava-os apenas uma segura e audaciosa
observac;ao nascida. na luta com o mundo ambiente, dos
perigos cotidianos a que se sujeitavam exploradores e conquistadores. Compre~nde-se que aos .naturais de Sáo Paulo
coubesse parcela considerável do esforc;o que iria desvendar
em todas as dire~6es a terra ignorada. Martius nao deixa
de registar esse fato. "O mérito . no descobrimerito e na
utilizac;ao das plantas curativas - diz - coube em maior
grau aos paulistas, tanto quanto o descobrimento das minas
de ouroto. Poderia acrescentar, sem hesitac;áo. que isso só
se tornou possível. em grande parte.. dada a circunstancia
de, em Sáo Paulo, mais do que em outras regioes brasileiras.
terem permanecido longamente vivas e fecundas as tradic;oes, os costumes e até a linguagem da rac;a ~ubjugada.
Nada táo dificil. de resto, como uma análise histórica
tendente a discriminar. aqui, entre os elementos importados
e os que procedem diretamente do gentio. Trac;os comuns.
(9.) Dr. J. B. von Spix e C. F. Ph. von Martius, Reise in BrEUtlien,
J, Munique, 1823, pág. 233 e segs.
( 10) Martius - Veloso de Oliveira, Sistema de Matéria Média.t
Vegetal 8r1Uüeira Rio· de Janeiro, 1854. pág. 21 e segs.
1
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prepararam, sem dúvida, e anteciparam, a síntese desses
diversos elementos.
Há motiv<:>s para se suspeitar, por
exemplo, que os indios, tanto como os portugueses, acreditavam nas virtudes infalíveis de certas concre~é>es. como 0
bezoar, que se criam nas entranhas dos ruminantes. A
flebotomía, corrente na Europa ao tempo da conquista,
também náo era desconhecida neste · continente antes do
advento dos brancos. Para as sangrias serviam, em lugar
de lancetas, bicos de aves, ferr6es de arraias, dentes de
quatis ou . cutias.
Podem citar-se, também, casos de elementos importados, cujo emprego se generalizou acentuadamente, inclusive
entre indios, como ocorreu por exemplo com a aguardente
de cana, que servia e ainda serve, misturada a certas ervas
~ outras mezinhas, para aumentar-lhes o poder curativo.
Práticas indígenas, que tinham todos os requisitos para
alarmar ou escandalizar europeus: encontraram, por outro
lado, acolhida inesperadamente favorável. Assim sucedeu
com o processo que consistía em afoguear-se por meio de
brasas o corpo ou partes do corpo afetados por alguma
enfermidade. Processo que os pajés, com grande espanto
dos jesuitas, tentaram durante as primeiras epidemias de
bexigas, no intento de aplacar o mal.
Um depoimento autori·zado refere como, em princípio do
século XVIII, costumavam os paulistás curar os resfriados
mais renitentes. Lan~ava1n sobre a parte constipada "enxofre muito bem moído, acutilando-a depois, muitas vezes.
~om o gume de u1na faca posta em brasa". O certo é que
com esse remédio único - diz a testemunha - vimos ali
acudidas muitas queixas, dignas pelo seu aparato de maiores
remédios, como foram pleurisia, ciáticas e outras muitas e
várias dores em qualquer .parte do corpo"11 .
Náo faltam , finalmente, aspectos de nossa medicina
rústica e caseira que dificilmente se poderiam filiar, seja
a tradi\6es européias, seja a hábitos indígenas. Aspectos
surgidos mais provavelmente das próprias circunstancias que
presidiram ao amálgama desses· hábitos e tradi~oes. A soma
( 11 ) José Rodrigues de Abreu, Histología Médica. Lisboa Oci~
dental, 1733, I, pág. 600.
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de . elementos táo dispares gerou muitas vezes produtos
imprevistos e que em váo procuraríamos na cultura -dos
invasores ou na dos vários· grupos indígenas. Táo extensa
e complexa foi a reuniáo desses elementos, que a rigor náo
se poderá dizer de nenhum dos aspectos dá arte de curar,
tal como a praticam ainda boje os sertanejos, que é puramente indígena - e só nesse sentido se torna explicável a
opiniáo de Martius - ou puramente europeu.
Náo é improvável que um critério a que se pode chamar
analógico, derivado da tendencia para procurar entre os
produtos da terra elementos já conhecidos no Velho Mundo,
tenha contribuído de certo modo para a cria~ao da medicina
serta~eja. E esse critério terá valido na sele<;áo de drogas
como também de amuletos e sobretudo medicamentos bezoárticos. Num caderno de apontamentos que pertenceu ao
Governador Rodrigo César de Meneses e se conserva
manuscrito no Instituto Histórico e Geográfico Brasileifo,
registam-se alguns desses remédios. em uso entre ·os antigos
paulistas. Náo falta na rela<;áo um rival da célebre "pedra
de porco-espinho" , que era geralmente considerada o mais
eficaz dos bezoares do Ori~nte e indicada nos casos de
vomitos, fraque za de estomago. afli<;oes do cora~áo , a fetos
uterinos das mulheres, "paixoes dos rins", reten<;áo de urina
e febres malignas. No Brasil -essa preciosidade era fornecida pelos parcos-do-mato. "Nos ditos porcos - reza o
manuscrito -: se acha no buxo pedra verdoenga do tamanho
de hum pequeno limáo. Tem hum sabor amargoso e he a
celebre pedra do porco espim". Nas orelhas do porco-domato também se achavam, segundo o mesmo documento,
certas pedras pardacentas e esbranqui~adas . que constituíam
antídoto eficacíssimo para a supressáo de urinas. Pedras
bezoares de grande eficácia existiam também nos veados e
antas. Nos sertóes da capitanía de Sáo Paulo havia "huns
Sapos grandes de cornos que chamáo N ambicoaras, e os
cornos ou orelhas sáo o melhor unicornio para se metter na
agua. que purifica, apesar da pe~onha" . Extraordinário era
o efeito de duas pedras encontradas na cabe<;a do jacaré
quando aplicadas aos febricitantes. Era o bastante coloca-
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rem-se tais pedras nas máos do enfermo para que logo se
extinguisse a febret 2 •
Para a mentalidade de muito~ dos nossos rocei1os de
boje tem aplica~áo terapeutica ou servem de amuletos,.
praticamente, todas as partes do corpo dos animais selvagens, que nao possam servir para a alimenta~ao ou manufatura de couros: os chifres, os dentes, as unhas, os ossos.
os cascos, as coura~as, as gorduras... Há indicios de que
mais de um desses medicamentos já seriam utilizados pelo
gentío antes de qualquer conta~o com os adventicios. Mas
sáo dignos de interesse, por outro lado, os processos de
racionaliza~áo e assimila~áo a que o europeu sujeitou muitos
de tais elementos, dando-lhes novos significados e novo
encadeamento lógico, mais em harmonía com seus sentimentos e seus padroes de conduta tradicionais.
J;: comum entre grupos indígenas da América do Sul
a atribui~áo de uma espécie de for~a mágica aos dentes de
jacaré, tidos como poderoso talismá, capaz de contrabalanc;ar eficientemente a influencia de certas entidades funestas
ao homem. Para a cren~a nessas potencias malignas, na<>
custaria aos portugueses encontrar equivalE:nte nas teorias
sobre o papel nocivo que pode representar o ar. . . - ar
de estupor, ar de perlesía, ramos de ar, corrup~áo de ar ...
- tao generalizada na velha medicina. O ambiente chei<>
de surpresas e novidades que oferecia o país vinha dar
nova enfase a tais teorías. É o que se exprime já n<>
primeiro tratado escrito por um homem de Portugal sobre
a terra do Brasil: "Este vento da terra - dizia, com efeito ..
Gandavo - é mui perigoso e doentio; e se acerta de per-·
manecer a1guns dias, marre muita gente, assim portugueses.
como indios ... "IJ.
Um depoimento contemporaneo das.
mon~oes . do Tiete menciona o costume que tinham entáo.
( 12) Livro que contém o que fez o Exmo, Sr. Governador
D . Rodrigo César de Meneses. (Do que ha em heste Sertam sem sefazer caso nem estima~ao do que vale!) Ms. do Instituto Hi#órico eGeográfico Brasileiro. L. 89, ms. 1509, fl. 269.
( 13) Pero de Magalhaes Gandavó. Tratado da T erra do.
Brasil, Rio de Janeiro. 1924, pág. 42.
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as sertanistas de Sáo Paulo de matar jacarés para tirar-lhes
as dentes que sáo "contra o ar" 14 •
A mesma virtude surge atribuida, outras vezes, as
unhas do tamanduá-bandeira, que alguns grupos indígenas
utilizam como ornamento corporal, ajuntando-as entre si aos
pares, por meio de resina. a maneira de um crescente como
0 fazem com as do tatu-canastra. Tal a capacidade de
persistencia dessas cren~as que puderam manter-se até aos
nossos dias, mesmo nos centros mais adiantados. Em interessante estudo, onde se relatam os resultados de uma
investiga~áo efetuada há mais de trinta anos em ervanários
da capital paulista, o Sr. F. C. Hoehne ainda pOde assinalar
a presen~a de unhas de tamanduá entre os produtos de
origem animal expostos a venda em tais estabelecimentos15 •
A facilidade com que esse elemento foi acolhido pelos colonos justifica talvez urna conjetura: náo seria possível reladoná-la ao fato de o tamanduá caminhar ordinariamente
de maos torcidas, voltando "contra o ar" as longas garras
que, destinadas a abrir formigueiros e cupins, em casos
extremos a ferir de morte adversários perigosos, náo tocam
o solo?
Pode-se comparar a essa sugestáo a cren~a. disseminada entre antigos colonos castelhanos na América do Sul,
de que as unhas da pregui~a constituem eficaz remédio
contra moléstias do cora~ao. O fato de a pregui~a trazer
o peito f reqüentemente marcado e algumas vezes até chagado pelas próprias garras é considerado motivo -plausível
para semelhante cren~a. A mesma virtude atribuiu-se, aliás.
as unhas de outros animais. as da anta, por exemplo, que,
(ti) Manuel Cardoso de Abreu, "Divertimento Admirável"~ Revista do Instituto Hi#órico e Geográfico de S. Paulo. VI, S. Paulo,
1902, pág. 275.
( 15) P. C. Hoehne, O que vendem os ervanluios da cidade de
S. Paulo. S. Paulo, 1920, pág. 217. O autor assinala igualmente
de-.•!es de jacaré, indicados "contra várias coisas, principalmente
contra o mau-olhado". Sobre a popularidade desse amuleto entre
paulistas, no século XVII, ver Cardoso de Abreu, op. cit., pág. 257.
Sobre a atribui~~o. entre indiQS, de poderes mágicos aos dentes de
jacaré e As unhas de tamanduá, cf. respectivamente Theodor Koch~
Grünberg, Zwei Jahre unter den lndianem, Stuttgart, 1909. I, pág.
67, e Karl von den Steinen, Unter den Naturvolkern Zentral~Brasiliens.
Berlim, 189i, pág. 479.
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segundo Lozano. é vítima desse achaque e "sentiendo sus
efectos. aplica la mano al corazon y recreandolo con su
1Jirtud. sana en breve" 16 • Como é fácil imaginar, prefe ..
riam.. se para esse fim as unhas da máo esquerda.
No Brasil, a anta aparece, perante a velha medicina e
o curandeirismo, com outras contribuic;óes igualmente apre-ciáveis. Do hucho tiravam.. se as pedras de que falava
Rodrigo César de Meneses, comparáveis na utilidade as
do bezoar; os ossos, queimados e dados a beber, eram
aconselhados para estancar as camaras e disenterias: a
banha aplicava-se em fricc;oes nos ·casos de reumatismo e
mormente de reumatismo articular. . . Casos, aliás, em que
tinha fortes competidores, pois a tanto forc;ava o clima do
planalto. E realmente náo deixa de merecer aten·\ áo a
extraordinária freqüencia com que aparecem, entre mezinhas
típicamente paulistanas, as que se destínam a acalmar dores
reumáticas. Quase sempre constam de óleos e a zeites, e
entre estes os de origem animal, se náo tem decidida
primazia, sao, nao obstante, largamente aproveitados.
Sr. F . C. Hoehne observou nos f':rvanáríos de Sáo Paulo.
além da banha de anta, a de capivara, "vendida em peque ..
nos vidros ou gatrafas" , a de quati, as de cobras - jibóia.
sucuri, jararacuc;u. cascavel. coral e urutu - a do gambá.
a do tamanduá, a do tatu, todas indicadas especificamente
contra o reumatismo 17 •
Essa estranha farmacopéia explica-se, em muitos casos, pelo gosto do maravilhoso, que perseguía os doutores
quinhentistas: heranc;a da ciencia medieval, a que o des ..
cobridor de novas terras viera dar maior relevo. Nao é
difícil suspeitar que, para curas miraculosas, se impoem
terapeuticas raras e exóticas. Algum afortunado navegante
viria, talvez, encontrar nos continentes recém-descobertos,
o famoso segredo da juventude perene, que atraiu ao litoral
da Flórida os companheiros de Ponce de León. Muitos
povoadores chegariam as nossas paragens animados certa-

o

( 16) Vargas Machuca, op. cit.• 11, págs. 134. 137; Pedro Lozano,
Hútoria de la Conqui3ta del Paraguay. Río de la Plata Y Tucumán#
Buenos Aires, 1874, I, págs. 291, 307.
( 17) Frei Vicente do Salvador, op. cit.. pág. 41; Gabriel Soares,
op. cit., pág. 185: F. C. Hoehne, op. cit., págs. 215, 216.
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mente de tais ambi~oes. Aqui, diante de urna linha, de um
movimento da natureza, onde nao se reproduzem exatamente
as visóes habituais, a imaginac;áo adquiría direitos novos.
O espetáculo de urna paisagem diferente, em um mundo
.diferente, onde o próprio regime das estac;óes nao obedece
ao almanaque, deveria sugerir aos espíritos curiosos um
prodigioso laboratório de símplices. Nao faltava, é certo,
quem se limitasse a discernir nessas formas inéditas as
imagens de algum modelo remoto e quase relegado da
memória. Assim é que, na mandioca, vinham procurar o
honesto pao de trigo, no pinhao da araucária, a castanha
européia: no abati, o milho, milho alvo do reino; na própria
carne de tamanduá, a de vaca - .. dirías que é ca rne de
vaca, sendo todavía mais mole e macia", adverte Anchieta
- na jabuticaba, a uva ferral ou a gin ja . . . Mas. as
vezes, interrompia-se o cortejo das visoes fami1ia res.
E
~ntao era preciso acreditar no milagre, promessa de outros
milagres.
Contra as razoes da sá filosofía. a sensitiva, por exemplo, a que logo chamaram erva-viva, parece desfazer a
distin~áo genérica e necessária entre o animal e a planta.
Esse escAndalo só podía ser explicado por alguma preciosa
e secreta qualidade. E assim o entendeu Gandavo em seu
Tratado: "Esta planta deve ter alguma virtude mui grande,
a nós encoberta, cujo effeito náo será pela ventura de menos
admira~am". Para a ciéncia do tempo deviam ser indiscutíveis os motivos em que se apoiava semelhante presun~áo :
.. Porque sabemos de todas as hervas que Deus criou continua o cronista - ter cada huma particular vírtude
com que fizesse opera~oes naquellas cousas pera cuja utilidade foram creadas, e quanto mais esta a que a natureza
nisto tanto quiz assignalar, dando-lhe hum tam estranho ser
e differente de todas as outras"1s.
Náo admira se o gan1bá, que, no reino animal, apresentava uma singularidade comparável a da sensitiva entre
.as plantas, também parecesse dotado de virtudes admiráveis.
Virtudes que os povoadores aproveitariam largamente, pois,
a darmos crédito ao que diz Simáo de Vasconcelos, fornecia
( 18)

Pero de Magalh:ies Gandavo, op, 'Cit., pág. 101.
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remédio pronto para qualquer achaque. A cauda, que nao
serve para outra coisa, era a parte preferida no preparo
de mezinhas. Pisada e misturada com água, na quantidade
de uma onc;a, era excelente em doenc;as de rins, especialmente nas litíases, pois algumas doses, tomadas em jejum,
limpavam os órgáos e lanc;avam fora qualquer pedra ...
Além disso curava cólicas, fazia gerar o leite, tirava es...
pinbas se mastigada, acelerava os partos. . .
Essas, e
ainda outras espantosas qualidades, além da bondade da
carne, que alguns comparavam no sabor a do coelho
europeu, compensariam, talvez, os terríveis danos que o
gambá costuma causar as aves domésticas 19 •
Náo parecerá excessivo relacionar a notável singuJa ...
ridade de nosso marsupial, a crenc;a de que encerraria
grandes virtudes curativas, se nos lembrarmos de que outro
prodigio do reino animal, a anbuma, gozava, e ainda boje
goza de reputac;áo semelhante. Lendo os escritos de antigos
cronistas e viajantes, encontramos alusóes freqüentes a essa
ave e ao espanto que causava no europeu, com seu unicórnio
frontal, os esporóes das asas, os pés desproporcionadamente
grandes e o grito, que, segundo Anchieta, fazia pensar
num burro zurrando. De sua abundancia no sertáo da
-capitanía de Martim Afonso bá testemunhos antigos e
numerosos. A própria designac;áo primitiva do Tiete já é
indicio dessa abundancia, pois Anbembi quer dizer rio das
anbumas, ou das anbimas, como ao comec;o se cbamavam.
Se boje seu número se acha consideravelmente diminuído,
devemo-lo, talvez, em parte, a perseguic;áo que desde remotas
eras lbe movem os caboclos, empenhados em buscar remédio
ou preservativo para toda sorte de males. Do unicórnio,
sobretudo, mas também dos esporóes e até dos ossos, em
particular dos ossos da perna esquerda, faziam-se amuletos
e mezinbas contra ramos de ar, estupor, mau-olhado,
envenenamentos, mordeduras de animais. . . Raspados em
água e dados a beber, curavam os picados de cobras venenosas. Tal a sua eficácia, que até aos mudos davam o
dom da palavra, como aconteceu a um menino, que entrou
a falar, segundo refere o Padre Fernáo Cardim, depois
( 19) Simao de Vasconcclos, Vid.'l do Pe. Joáo de Almeida,
Lisboa, 1658, pág. 116.
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que lhe . puseram ao pesco~o · um desses talismás20 Refere
Cauto de Magalháes que uma anhuma ca~ada no porto
da Piedade, durante a viagem que realizou ao Araguaia.
foi causa de grande desavenc;a entre alguns dos camaradas
que o acompanhavam. Cada qual se achava com direito
ao melbor peda~o: este reclamava o unicómio, aqueJe os
esporóes, um terceiro. determinado osso. Era costume, em
toda a provincia de Goiás. levarem as crian~as um desses
.amuletos atado ao pesco~o. com o que se livrariam de
·qualquer moléstia ou acidente2t.
Cabe advertir que, se a atra~áo do fabuloso pode
explicar de algum modo a popularidade desfrutada em
nossa medicina r(¡ 3tica por animais como o gambá ou a
anhuma, seria talvez excessivo presumir que ela fosse
simplesmente criada pelos adventicios. E' mais razoável
acreditar que pudessem existir, já entre os primitivos
moradores da terra, os motivos que levaram o colono a
encontrar certas propriedades miríficas em determinados
animais. Pelo menos com rela~áo a anhuma há notícia
expressa, nos escritos de Cardim ou de Lacerda Almei~.
de que gozava entre os indios da mesma extraordinária
reputac;ao que veio a adquirir para os portugueses e seus
descendentes. Onde podem ter influido causas psicológicas
poderosas, foi certamente no processo de difusáo e arraigamento. na sociedade formada pelos conquistadores, de
crendices dos naturais da terra.
·
Quase o mesmQ pode dizer-se . de outro aspecto, nada
irrelevante. da arte de curar, tal como a praticavam médicos
e curandeiros da era colonial e como a praticam em larga
escala nossas popula~óes rurais, como seja a utiliza<;ao
terapeutica dos excretas animais. Seria injusto pretender
relacionar esse fato a simples influencia indígena. Nao há
talvez exagero em supor-se que nesse terreno a a<;ao do
europeu terá sido. ao contrário, antes ampliadora do que
restritrva. Martius. em seu ensaio sobre as doen~as e
medicinas dos nossos indios. teve ocasiao de observar como
Pem4o Cardim, Tratados da Terra e Gente do Btuil,
Rio de Janeiro, 1925, pág. 56.
(21) C.outo de Magalhaes, Viagem ao Araguaia, 3• ed., S. Paulo,
1934, pág. 165.
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faziam estes uma distin~áo entre os e.xcretos que consideravam impuros, e por conseguinte nocivos, e aqueles
que lhes pareciam puros e medicinais22.
Ora, para
a pr6pria ciencia européia, na época da conquista da
América, mal se pode afirmar que existissem tais discrimina~óes.
Remédios como o album groecum aparecem
nas boticas do Velho Continente desde os tempos mais
remotos. E no século XVIII um médico portugues referese ao amplo emprego do esterco de cáo, o nosso célebre
jasmim-de-cachorro, contra tumores de garganta, esquinencias e bexigas, insurgindo-se contra o abuso que dele se
fazia nao s6 entre gente do povo como até entre sangra...
dores, cirurgioes e médicos, ··porque - observava - o
mesmo he dizer o Pay ou a May, que ao seu filho lhe doe
a garganta, estando já com sinaes de bexigas, que já a
Alva de Cáo vem pelo caminho" 23.
E' prováve), todavia, que as próprias condi~oes do
ambiente colonial proporcionassem alguns elementos em qu~
se poderia aplicar essa medicina escatológica. Mário de
Andrade, em seu excelente estudo sobre a medicina dos
excretos, sugere engenhosamente que o costume de se •
refinar o a~úcar com esterco de vaca pode muito bem. ter
influido sobre a imagina~áo popular, favorecendo a eren~
na a~áo mundificante do excremento. ..Com o excremento
o a~úcar se purifica e aperfei~oa. O a~úcar se limpa. O
excremento adquire assim um conceito de elemento lustral.
purificador. Ora ( .... ) uma das práticas mais generalizadas da medicina excreticia é justamente a terapeutica das
moléstias de pele ou atuando sobre a pele". O autor nao
deixa de observar que a própria utiliza~áo do estrume
animal para vivificar a terra se relacionaria, de algum modo.
o poder reconfortante e revitalizante que os dejetos assumem
com grande freqüencia para a medicina do povo24 • Fora
(22) C. P. P. von Martius, Natureza, Doen~u. Medicina e Remé..
dio3 dos Indios Brasileiros, S. Paulo, 1939, pág. 224.
(23) Manuel da Silva Leitáo, Arte com Vida ou Vida con.
Arte, 1738, apud Femando Sao Paulo, Linguagem Médica Populae
no Brasil, Río de Janeiro, 1936, 11, págs. 23, 24.
(24) Mário de Andrade, Namoros com a Medicina, Porto
Alegre, 1939, pág. 66.
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dos núcleos de habitac;áo permanente e dos centros de
produ~áo agrária, onde havia mais ocasiáo para se fermarem dessas associa~é>es mentais, outros motivos f avore~e
riam. sem dúvida. o prestigio de semelhante terapeutica.
Náo custa crer que durante as longas expedi~oes ao
sertáo, onde escasseavam muitos remédios compostos, pudesse expandir-se o emprego medicinal dos excretos. Sabese, assim, que na expedic;áo do segundo Anhangüera a
Goiás, salvou-se de morte certa um dos seus companheiros,
frechado por indios caiapós, unicamente com aplica~oes de
urina e fumo, além das inevitáveis sangraduras. ..Retirado
o dito Francisco de Carvalho - relata uma testemunha
- o achamos com a boca, narizes e feridas cheios de bichos.
mas vendo que lhe palpitava ainda o corac;áo e que tinha
outros mais sinais de vida, o recolhemos na rancharia,
curando-lhe as feridas com urina e fumo, e sangrando-o
com a pon ta de uma fa ca, por náo termos melhor lanceta:
aproveitou tanto a cura que o Carvalho pela noite tornou
a si. ahriu os olhos, mas náo pode falar senáo no dia
~c~u ; Ait~: o regimento que . teve náo passou dum pouco ..de
anu e algumas batatas das que achamos na rancharia 25
E' intcressante notar que a urina, sobretudo a urina quente,
era largamente usada contra inflamac;o~s e tumores: de
mistura com fumo, essa genuina panacéia de nossa medicina
popular, considerada elemento essencialmente purificado~~
pareceria meio ideal para fazer sarar toda sorte de ferimen tos, qualquer que fosse a sua gravidade.
Um tratadista contemporaneo de Bartolomeu Bueno e
que viveu largos anos em Sáo Paulo. o Dr. José Rodrigues
de Abreu, deixou-nos descric;áo resumida dos principais
usos médicos em que entrava a uriqa,,... Queriam alguns.
diz, que fosse remédio idóneo .. para discutir, resolver e
absterger". Na falta de outro medicamento aplicava-se no
encalhe mais superficial dos humores: nos tumores frios.
produzidos por causas externas; nas inflamat6rias incipientes
e "fugila~óes", como também na aspereza da pele, nas
chagas sórdidas, nas gretas e rachaduras das máos e pés
( 25) "A Bandeira de Anhangüera a Goiás, Segundo José Peixoto da Silva Braga", Gazeta Literária, 1, N.• .3, Rio de Janeiro,
1-IX-1883, pág. 64.
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e nos gotosos. "Faz pouco ou nada - acrescenta - para
preservar o veneno das viboras; he sordida e menos capaz
de louvar-se a sua bebida na occasiam da peste; na Ictericia,
no Scirrho do Bac;o e na Hidropisia contra a opiniáo de
varios Escritores; nem tambem a Ourina do marido bebida
facilita tanto as parturientes, que nao f al he este socorro
as mais das vezes" 26 • A superstic;áo popular e o curandeirismo conservam ainda hoje alguns desses usos, consagrados
outrora até pelos eruditos.
O sistema de vida a que eram forc;;ados os sertanistas,
sugeria-lhes inúmeros recursos de emergencia com que se
socorressem em casos de moléstia ou de acidente. Já se viu
como, a falta de lancetas para a sangria dos enfermos,
usavam de simples facas. Nas sezoes e pestes gerais do
sertáo, seriam esses instrumentos de grande socorro, ao
lado das ervas medicinais que crescem no mato. O mesmo
fogo que cozinhava ou moqueava a cac;a e que acendia os
morróes de escopeta, servia para cauterizar feridas.
E
finalmente a mesma pólvora, que abate o inimigo, também
podia restabelecer os doentes do maculo ou corrup~áo, ou
mal-de-bicho, que costumava sobrevir as crises de maleita.
Com efeito, para combater essa peste, que, restrita inicialmente as terras da marinha, invadiu no século XVIII as
minas e quase todo o sertáo, nenhum remédio terá adquirido
tamanho e táo intenso prestígio quanto o terrível saca-trapo.
em que a pólvora figurava como ingrediente obrigatório
ao lado da caninha, da pimenta da terra, do fumo e algumas
vezes também do suco de limáo azedo.
Embora se narrem verdadeiros milagres da eficiencia
desse remédio colonial, é de crer que a pólvora entrasse
no composto antes de tudo pela forc;a de sugestáo que
encerra e pela crenc;a de que tornaría a droga muito mais
violenta e, por conseguinte, de maior eficácia curativa.
Para a imaginac;áo do povo é evidente que quanto mais
temível fór urna enfermidade, tanto mais dolorido deve ser
seu tratamento. E dificilmente se desligará da idéia da
pólvora a de urna virulencia e energía suscetíveis de se
Oci~
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manifestarem onde quer que ela encontx:e aplica~áo. A
própria palavra saca-trapo faz pensar em armas de fogo.
Outros empregos da pólvora na medicina popular
teriam nascido da mesma associa~áo mental que aconselhava
seu uso contra a enfermidade do bicho. De mistura com
caldo de limáo, era, ao que consta, o· remédio predileto da
célebre Donana Curandeira no tratamento de impingens.
lsso na capital paulista e em pleno século dezenove.
Na mesma classe de muitas das mezinhas e dos preservativos· citados, devem incluir-se as fórmulas mágicas de
que ainda faz uso nosso sertanejo, ora nos patuás atados
ao pescoc;o, ora em ora~óes, que pronuncia em momentos
de perigo. Na maioria dos casos, essas rezas nao se dif erenc;am essencialmente dos simples amuletos, destinados
a evitar indiscriminadamente qualquer moléstia ou maleficio.
As vezes tem finalidades aparentemente precisas, com·o
sejam a .de impedir a a~áo funesta do mau-olhado, ou das
bruxarias, do ar, das bexigas, e sarampos, dos veneno~ ou
das dores ·de dentes. Na Sáo Paulo seiscentista, certas
preces escritas e dirigidas a este ou aquele santo, tornavamse preciosos talismás para quem as possuía, pois traziam o
privilégio de imunizar contra determinados males. As do
Padre Belchior de Pontes, por exemplo, passavam por
eficazes contra picadas de cobras, desde que escritas com
~ua própria letra27• E assim todos a.s queriam ter, menos
por devo~áo ·do que por precau~ao e amor a esta vida
presente.
As fórmulas usuais contra o ar, designac;ao vaga e que
pode abranger diversas enfermidades ou acidentes, seriam
muitas vezes do tipo daquela .. ben~ao do ar", encontrada
em ape.n so a um velho roteiro de bandeirante. E' este seu
texto: .. Em nome de Ds. Padre. Em nome de Ds. fo. Em
nome do Espirito Santo. Ar vivo, .A r morto, ·ar de estupor,
ar de perlesía, ar arenegado, ar escomungado, eu te arenego.
Em nome da Sa~ticima trindade q. sayas do corpo desta
Creatura, homem ou animal e q. vas parar no mar sagrado
pa. q. viva sam e alliviado. P. N. Maria Credo" 2 8.
Pe. Manuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre Bel~
chiar de Ponte:., S. Paulo. 1913. pág. 33.
(28) DocumentO:I lnteressante:., 111, 3.ª ~d . , S. Paulo, 1913,
pág. 58.
(27)

(26) José Rodrigues de Abreu, Histologia }.lédica. Lisboa
dental, 1739, 11, n• l, pág. 431.
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O essencial na maioria dessas fórmulas salvadoras é
que a religiáo ( ou a supersti~áo) deve servir a fins terrenos
e demasiado humanos. As potencias celestiais sáo caprichosas; uma vez assegurado seu socorro em qualquer transe
da vida, que obstáculo se poderá erguer as vontades dos
homens? Náo admira se em épocas que fizeram da pug ...
nacidade virtude suprema, os ensalmos e rezas se convertessem, muitas vezes, no que chamaríamos boje, com a
mentalidade de boje, um fator anti ...social. E ' próprio de
tais épocas considerar-se que determinados crimes, como
o furto, pelo menos o furto desacompanhado de violencia
física, rebaixam e desclassificam quem os pratica; mas o
homicida, inclusive o homicida trai~oeiro, ~sse poderá contar
sempre com a possível benevolencia dos homens e dos
santos. Tao poderosa foi essa opiniáo, que consegue
subsistir mesmo onde o tempo já dissipou os motivos que
a amparavam e que de certo modo a cxplicavam2Y. A
religiáo, por si só, náo era o bastante para abrandar os
costumes onde todas as condi~aes materiais e morais tendiam
a faze-los rudes. Além disso ninguém negará que a agres...
sividade turbulenta de um Bartolomeu Fernandes de Paria,
por exemplo, ou dos irmaos Leme, chegou a ter, muitas
vezes, urna fun~ao positiva e, ao cabo, necessária.
Um simples patuá, nessas circunstancias, torna-se. com
grande freqüencia, móvel e inspirador dos atos mais te...
meranos. Na algibeira de um mamaluco paulista, morto
em 1638 na redu~ao jesuítica de S. Nicolau, encontrou-se
um papel que trazia estes dizeres: "Quem me traz consigo
nao morrerá no fragor das batalhas, nem expirará sem
(29) Em 1857, falando a Assembléia Legislativa de S~o Paulo,
a ·mais alta autoridade da provincia, depois de explicar que, cmbora
tivessem aumentado em número os crimcs de morte, estes na verdade n:io revelaram grande perversidade cm quem os praticava, pon·d era o seguinte : "Além disso houve urna di minui~~o de 54 outro!
crimes, tais como o roubo. o furto, o estelionato, o estupro, cuja prática demonstra muito mais imoralidade e deprava1;~ 0 de costumes
que o homicidio - quase sempre resultante da falta de civiliz¡;~áo
e de vingan~as particulares devido a pouca regularidade na administra~:io da justi~a ". Discurso com que o llustrissimo e Excelentissimo Sr. Senador José Joaquim Fernandes Torres. Presidente da
Província de S . Paulo, abriu a AS3embléia Legislatit'B Provincial no
ano de 1858, S:io Paulo, 1858, pág. 5.
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confessar...se e irá para o céu" 30• O uso de amuletos dessa
ordem conserva...se, ainda em nossos dias, sobretudo nas
paragens sertanejas e incultas. As fórmulas mágicas que
encerram deveráo agir, ora sobre seu portador, protegendo...
o, ora diretamente sobre o inimigo. amolecendo-o ou
desarmando...o. No último caso está a seguinte "ora~áo de
Sáo Marcos", que chegou a alcan~ar terrível celebridade
em algumas regioes do sul de Sáo Paulo:
"Sao Marcos montou a cavalo e foi bater a porta de
Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou o que queria. Senhor,
eu vim guerrear com os teus inimigos. Se eles puxarem
por armas largas. que sáo as facas. estas se dobraráo da
ponta até . ao cabo; se eles puxarem por armas estreitas.
que sao espadas. estas viraráo batedeiras de algodáo: se
eles puxarem por armas de fogo, cairáo os peixes e correrá
água pelo cano; se eles puxarem por armas do mato, que
sao os porretes, virarao em hóstias. Quem rezar esta
ora~áo todas as sextas...feiras terá cem anos de perdáo.
. ..
A mem.
O facínora Antonio Rodrigues de Sousá, preso em
Apiaí pelo ano de 1885, depois de ter resistido com denodo
a uma verdadeira multidáo de homens armados, inclusive
aos soldados de Faxina, declarou-se vencido e perdido sem
remissáo, quando lhe arrancaram do pesco~o um breve
contendo a ora~áo de Sáo Marcos3 1• Em realidade essa
confian~a cega na virtude dos patuás é considerada
indispensável requisito para sua eficácia. Se eles náo dáo
muitas vezes os resultados prometidos é fácil acreditar que
seu portador náo confiou plenamente na for~a mágica que
encerram, ou que o adversário possuía alguma ora~ao ainda
.mais milagrosa.
Vinda do reino, a cren~a no poder mágico da palavra ·
falada ou escrita encontrou, entre nós, condi~oes adequadas
.para ganhar terreno. E' de notar que os próprios indios
já se serviam a seu modo de fórmulas de encantamento,
invoca~óes ou rezas, em que certas combina~óes de palavras,
(30) Carlos Teschauer, História do R.io Grande do Su! dos Dois
Primeiros Séculos, 1, Porto Alegre, 1918, pág. 179.
(31) Dr. Domingos J. 8. Jaguaribe Filho. O Su! de S . Paulo,
Sao Paulo, 1886, pá gs. 59. 60.
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pronunciadas de certa maneira e repetidas determinado
número de vezes, podem livrar de qualquer perigo a quem as
recite devotamente. Algumas vezes chega a surpreender.
nas que Koch-Grünberg coligiu em suas expedi~oes ao
extremo norte da Amazonia, a similitude que apresentam
com as ora~oes e ensalmos caboclos. Assim, entre o gentio
Iaricuna ou Taulipangue, quem deseje amansar seu pior
inimigo terá de preparar-se, conforme determinadas regras
de antemáo fixadas, executar trejeitos apropriados e recitar
um discurso que, vertido para o portugues, principia, mais
ou menos, nestes termos: "Desvio as armas de meus inimigos, quando elas estáo prestes a matar-me. Quando (os
meus inimigos) estáo furiosos, fa<;o com que seus corpos
se enfraque~am. Retiro a for<;a de seus cora<;oes. Fa<;o
.
com que se r1am
. . . "32.
Na forma, no conteúdo, na inten<;áo, tais os pontos de
contato existentes entre essa e certas ora~óes mágicas
largamente conhecidas dos sertanejos, como a de Sáo
Marcos, ou a de Santa Clara - a última usada ainda
boje no interior de S. Paulo pelos que desejam abrandar
os inimigos, tomando-os "mansos como c-ordeiros" - que
é lícito perguntar se náo haveria aqui, mais do que mera
coincidencia, o resultado de urna intera<;áo assídua de
crendices importadas e práticas indígenas.
( 32) Theodor Koch~Grünberg,
Stuttgart, 1923, 111, pág. 223.
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medicina e a magia primitivas nao conhecen1 nenhuma
distinc;áo nítida entre maleficio e moléstia. Assim, por
exemplo, a mesma reza que serve para aliviar urna parturiente poderá resguardar um individuo de qualquer acidente
funesto, preservá-lo do mau. . olhado ou imunizá-lo contra
a infec<;áo do ar ruim. Nos antigos documentos paulistanos,
a própria palavra "doen~a" deve ser constantemente entendida nesse seu sentido genérico, que envolve todo
acidente suscetível de provocar dor física. O sertanista
delibera fazer seu testamento, em muitos casos, por estar
doente ··de urna frechada". como sucedeu a Manuel Chaves
e a Sebastiao Preto, ou de ferimentos causados por algum
animal bravio. E é possível acreditar que sejam dessa
ordem as piores "doenc;as" do sertáo. A varíola, como o
sarampo, males adventicios, enlutam sempre muita gente
durante os primeiros tempos da era colonial, mas é necessário ter-se em conta que sua ac;ao se restringe, . quase
unicamente, as zonas de populac;ao mais estável, situadas
no litoral ou em contato permanente com a marinba e o
ultramar.
No sertao remoto, existe certamente o risco perene das
sezoes e febres malignas, espantalho de muitos aventureiros;
mas ainda estas, se chegam a ceifar numerosas vidas, tudo
indica que tiveram seus dominios ampliados precisamente
com a chegada e a expansao do homem branco. Sem
admitir como provável a existencia de condi~óes de relativa
salubridade em muitas das regioes trilhadas pelas bandeiras.
nao é fácil compreender como puderam realizar-se essas
gigantescas expedic;0es. Além disso, o despovoamento de
vastas zonas do continente sul-americano pela malária é
fato historicamente comprovado e que levou alguns estudiosos a hipótese de que o anófele, transmissor do mal, nao
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estaria contaminado em tais zonas durante as eras précolombianas e ao inicio do período colonial. Foi o que
ocorreu. segundo todas as probabilidades. em numerosa&
regióes do oriente boliviano. aquém da cordilheira. onde a
dissemina~áo do impaludismo teria coincidido, cronologicamente. com a conquista castelhana. E em Catamarca. na
Argentina. a mesma enfermidade. desconhecida aparente-·
mente antes de 1896. invadiu depois disso diversas localidades. levada por tropeiros. e contagiou os anófeles 1• Para
náo ir tao longe. é significativo o fato de a regiáo guai.re..
nha, ainda boje pestilenta em muitas partes, ter sido considerada extremamente saudável e bem temperada antes das
entradas paulistas do século XVII. Só a roda de Vila
Rica habitavam mais de duzentos mil indios, segundo o
testemunho de Rui Díaz de Guzmán.
Em compensa~ao, os sertanistas tinham de contar.
durante suas audaciosas jornadas, com mil outros perigos
e incómodos. Náo só as moléstias, mas ainda a fome, a
sede, o gentío brabo, os animais pe~onhentos e agressivos.
compunham um vasto cortejo de amea~s. contra as quais
deveriam precaver-se os que se embrenhavam na selva.
lnfeli-zmente sáo quase sempre incompletos ou omissos, a
tal respeito, os velhos documentos paulistas. Sem os textos
espanhóis e jesuíticos, que aliás devem ser lidos com preven~áo, e onde a atividade dos bandeirantes só aparece
sob a luz mais desfavorável. a morte de um Manuel Preto.
náo obstante a grande repercussáo que deveria causar entre
seus conterraneos. apenas pode ser assinalada como tendo
ocorrido por volta de 1630. E é tudo quanto aqueles
documentos paulistas· nos dizem sobre o desaparecimento
do grande potentado. Os cronistas inacianos ensinam, po...
rém, mais alguma coisa. fomecendo, sem querer, pormenores
que bem podem dar idéia dos riscos a que se su jeitavam os
aventureiros piratininganos. Assim é que em sua última
incursáo ao Guairá o grande ca~ador de indios foi vítima
de urna on~a trai~oeira. que o acutilou profundamente na
cabe~a e nos bra~os. com o que seus companheiros, atordoados, deixaram escapar o gentio prisioneiro. E teria sido
( 1) Erland Nordenskiold, Forsc.'iungen und Abenfcur in
amerika, Stuttgart, 1924, pág. 66 e segs.
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apenas o principio das desgra~as que se abateram. sobre o
conquistador de Santo lnácio, Loreto e Jesus Ma~~· .. Principio do castigo que depois executou uma frechada , comenta
E outro jesuita, Nicolas del
0 Padre Francisco Jarque2.
Techo, ainda nos fala em certo capitáo dos paulistas. sem
lhe mencionar o nome. a _quem uma on~a arrancou o cauro
cabeludo3. Seria airida o caso de Manuel Preto? E' provável. Tais precisóes explicam-se. aliás, menos pela importancia do sucesso em si, do que pela importAncia da vítima.
Episódios dessa ordem seriam freqüentes nas expe~i~óes de
·b andeirantes: tao freqüentes, em realidade, que nao mereciam a honra de ser assinalados em escritos portugueses
da época.
.
O perigo que representava o j~guar para os. sertan1~tas
tornava-se tanto maior quanto nao se conhec1am mu1tos
meios eficazes de defesa ou preven~áo contra seus assaltos.
Os próprios indios, táo atilados, de ordinário, no ouvir e
identificar os menores rumores da floresta, muitas vezes
nao distinguiam, senáo pelo olfato, a aproxima~áo do terrível felino. Movendo-se entre as brenhas com rapidez e
agilidade e)!:tremas, seu corpo pesado náo quebra sequer os
galhos secos do caminho: Táo grande como um novilho.
anda em certas ocasióes rasteiro e cosido com a terra, a
ponto, nota...o um cronista, de poder passar, assim. por um
pequeno cachorro. Acresce que, conforme idéia largamente
difundida, se lhe sucede provar alguma vez de carne
humana, difícilmente aceitará outro sustento. E' conhecida
a . passagem do Facundo de Sarmiento, onde se descreve
a amea~a constante que representa para o habitante dos
pampas a presen~a- do jaguar "cev~do". , Assim chama~a~
ou ainda chamam, nas regióes platinas, as on~as espec1ah ...
zadas, por hábitl>, na ca~a ao homem. Até pelo porte e
aspecto. muitas delas parecem denunciar s~as predile~oes
antropofágicas. Assim, a magreza num 1aguar .passava
geralmente por .indicio quase certo de antropofag1a4 • O
(2) O . Francisco Ja~que, Ruiz de Montoya en las Indias, Madri, 1900, I, pág. 321.
(3) Nicolas del Techo, Historia de la Provincia del Paraguay
de la Compaifia de Jesus, Madri, 1897, 11, pág. 412.
( 4) J. P. S., Escola de Cafa ou Monteria Psulista, Rio de Ja~
neiro, 1863, pág. 87.
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que só se explicará, talvez, pela relativa carestía do genero.
Como nas epidemias de varíola e sarampo, os brancos.
ainda nesse caso, estariam mais resguardados do que os
indios e negros, se é certo que, juntos, um branco, um
indio e um preto, o jaguar investe sempre contra este (e
havendo s6 pretos, observa o Padre Lozano, contra o mais
velho ou mais catinguento) 5• Seria fácil julgar que tal
opiniáo, expressa por mais de um cronista, fosse sugerida
pelo fato de os homens de cor, peóes, escravos ou administrados ficarem, pela própria natureza das suas atividades,
mais freqüentemente' expostos a sanha desses felinos., se
ainda em nossos dias ela náo encontrasse largo crédito em
nossos sertóes6.
O terror que costum.ava infundir a on~a aos colonos
e antigos naturais da t~rra levou muitos padres a apresentála como um dos instrumentos de que se servia a Providencia
para punir os homens. O .. castigo .. de Manuel Preto é
exemplo 'típico dessa atitude. E há outros. Em 171 O padeceram os indios Guarani das missóes tal persegui~áo ·por parte
das on~as. que estas chegavam a penetrar nos j>ovoados.
causando os piores estragos. O fato foi tomado como
castigo do céu, e durou o tempo que deveu durar o motivo,
..até que, apiedada a Majestade Divina, se retiraram para
os bosques"7. Em Sáo Paulo, na freguesia . de Nazaré,
-houve ocasiáo em que elas mantiveram sobressaltados os
mora.d ores, invadindo o vilarejo logo . que anoitecia, para
infestar as casas e assaltar os animais domésticos. Embora
·n ao matassem pessoa alguma, logo se teve o caso como
prova vetm~nte da cólera divina e aviso aos moradores,
para que se emendassem dos seus erros passados e presentes. Porque, adverte o biógrafo do Padre Belchior de
Pontes, ...daquelle castigo, ao. parecer leve, podiáo inferir
qual seria ao depois, se Deos lhes tomasse a mandar
!lemelhantes algozes: e se elles sáo táo bravos e crueis, que
huma s6 on~a. armada de sua natural fereza, dá trabalho
(S)· Pe. Pedro Lozano, Historia de la Conqui$/a del Paraguay~
llio de la Plata g Tucumátl, Buenos Aires, 1874, I, pág. 294.
(6) Cf.; por exemplo, Heririque Silva, A Cllfa no Brasil Central, Rio de Janeiro, s. d., pág. '147.
.
(7) Pe. Pedro Lozano, op. cit., 1, págs. 296, 297.
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a muitos; que "'s eria se muitas se unissem a vingar as injurias
que tinham commettido os homens contra seu Creador.. s.
No combate ao felino. que náo assolava apenas as
florestas, mas também povoados e arraiais, principalmente
onde existissem animais de criar;áo, eram apenas sensíveis
as vantagens que parecia oferecer a introdur;áo das armas
de fogo. Nao há dúvida que, gra~as principalmente as
balas e perdigotos, foi possível despovoarem-se desses temíveis carniceiros extensas regióes, outrora sujeitas aos
seus assaltos. Mas o menor descuido, um erro na pontaria,
um disparo in feliz ou inoportuno, acarretava resultados
muitas vezes fatais para o ca~ador inexperto.
Nao há
adversário mais perigoso do que um jaguar mal ferido; para
evitar esse risco recorriam alguns a simples facas ou lanc;as.
Os antigos paulistas usavam de ardil engenhoso, enfrentando a fera a rmados unicamente de faca e de urna pele
de carneiro atada a ponta de um pedar;o de pau.
Na
ocasiáo em que o animal se erguía sobre as patas traseiras,
apresentavam-lhe a pele de cameiro e, aproveitando a
confusáo assim produzida, cravavamrlhe a faca no peito.
Esse processo, narrado por Paula Sousa, pode ser aproximado do método empregado, ainda hoje. pelos índios
Carajá, que usam lanr;as enfeitadas de penachos. com ns
quais tratam de distrair o animal no momento preciso em
que este se prepara para o bote.
·
E' significativo que, entre os índios, a lanr;a pare1~\!
ser das armas mais comumente empregadas nessa car;ada.
salvo em lugares como a Amazonia, onde prevale~am
frechas ervadas9 • Assim é que os Guató, famosos matadores de on~as. costumam atacá-las com urna longa azagaia
de ponta engastada, depois de terem imitado seus urros 1
Os Bororo, é certo, empregam frechas especiais, largas e
com ponta de faca, mas cumpre notar que as utilizam quase
como se fossem lanr;as ou chu~os. E' pelo menos o que

º.

(8) Pe. Manuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre Belchior
de Pontes, Lisboa, 1752, Reimpressao Sao Paulo, s. d., págs. 101, 102.
(9) Th. Koch..Crünberg, Zwei Jahre unter den lndianern, Be...
lim, 1909, 1, pág. 105.
( 10) P. de Castelnau, Expedition dans les Parties Centrales de
I'Amérique du Sud, 111, Paris, 1851, pág. 14; Max Schmidt, lndianerstudíen in Zcntralbrasilien, Berlim, 1905, pág. 184.
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sugere a descri~áo que fez desse perigoso exerc1c10 o
etnólogo Herbert Baldus11 • Aquí o arco · serve, segundo
as aparencias, para distrair a aten~ao do animal ou mante1o a uma distancia conveniente, enquanto o ca~ador escolhe
ocasiáo propicia para desferir o golpe, fincando-lhe no
corpo a ponta da frecha. Entre outros grupos indígenas,
como os Suiá e os Trumaí, também tem sido assinaladas
frechas destinadas a ca~a do jaguar. Mas os autores que
registam tais ocorrencia&. um von den Steinen. por exemplo.
ou um Hermann Meyer, náo sáo explícitos no tocante ao
modo pelo qual se utilizam tais armas 12 •
Náo é fácil supor que, normalmente, o arco e a ·Í recha
possam servir para lutar frente a frente com o jaguar. a
menos que se tenha chegado, como entre os Bororo, a
desenvolver uma técnica especial de combate, em que sao
requisitos obrigatórios a for~a muscular e um sangue-frio
verdadeiramente excepcional. Consta que os antigos Tupi
do litoral matavam com suas frechas, a distancia, pelo
menos a su~uarana. Mas, ainda nesse caso, o ca~ador
tinha de esperar pela presa de cima de uma árvore suficientemente alta e esguia, onde se sentisse a salvo das
investidas. Entre esses índios, o modo ordinário de catar
a oni;a era, ao que parece, por meio de mundéus ou fojostJ.
Uma vez aprisionada é que a fera podia ser morta a
frechadas . Em certos casos acabavam-nas em terreiro.
como aos contrários, tomando nome e fazendo todas as
cerimonias da antropofagia ritual.
Para afugentá-las de lugares habitados e acampamentos,
costumava-se, ainda se costuma, acender fogueiras. E
o caminhante que levasse consigo um ti~áo, acreditava poder
percorrer florestas ou sitios ermos, livre do risco de ser
assaltado por um desses felinos. Mas nem tal remédio é
tao seguro que náo falhe algumas vezcs, quando sucede
( 11 ) Pe. Antonio Colbacchini, A Tribo dos Bororas, Río de
Janeiro, 1919, pág. 2'i; H erbert Baldus, Ensaios de Etnología Bra~
.sileira, S. Paulo, 1937, pág. 170.
( 12) Karl von den Stcinen, Untcr den Naturvolkcrn, cit., pág.
230; Hermann Meyer, Bogen und Pfeil in Central".Brasilien, Leip:z.ig,
s. d. pá~. 18.
( 13) Gabriel Soares de Sousa, Tratado Descritivo do Brasil em
1587, S. Pa u!o, 1938, pág. 288.
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estarem as on~as famintas ou mal satisfeitas, que é quando
sáo realmente perigosas. Porque fartas, elas s.e tomam
pouco atrevidas e até pusilanimes, fugindo a aproxima~áo
dos homens ou das matilhas de cáes.
De sua utilizatáo económica náo há muito que dizer.
As vantagens que, por esse lado. promete sua ca~ada, eram
escassas se comparadas aos trabalhos e perigos que acar.retava. Em lugares onde abundava esse animal, como no
Mato Grosso dos principios do século passado, uma pele de
on~a por curtir valia menos de que um couro curtido de
l>oi. Nao obstante isso, era tida em grande estima pelos
primeiros colonos europeus. tomando-se mesmo um valioso
artigo de comércio. J.á no primeiro século, conforme
depoimento do Padre Femao Cardim, dela se serviam as
mulheres portuguesas na capitania de Sao Vicente para
fabricar alcatifas.
A carne do jaguarete, ainda que tragável a falta de
melhor, nao seria apetecida dos índios pelo seu sabor, mas
antes pelo podér que lhe atribuíam muitos, de comunicar
for~a e coragem a quem a consumisse. Anchieta, invariavelmen te generoso para com os manjares indígenas, dela
diz, apenas, que é "boa para comer"; outros cronistas fazem
;Supor que seria, talvez, mais saborosa, se mais tenra. As
próprias unhas e dentes serviam como ornamento ou amuleto.
Jivrando o portador de todo perigo. Ainda em nossos dias
é essa a virtude que, em muitos lugares, lhes é atribuida
pelo povo.
Essas . aparentes vantagens nao davam, entretanto.
para disfar~ar os danos causados pelo temível jaguar aos
índios e colonos. De outra casta de inimigos da espécie
humana em que era fértil o país, os insetos daninhos, nem
·Se poderá dizer que trouxessem tais compensa~oes. Se nos
lembrarmos de que áreas inteiras tiveram de ser desertadas.
devido aos mosquitos transmissores da malária ou as formigas e cupins devastadores da lavoura, ou as baratas
nojentas, nao parecerá excessivo afirmar que constituíram
obstáculo dos mais sérios ao esfor~o colonizador. Tanto
mais sério quanto os adventicios, principalmente, nao estavam preparados para defender-se dessas pragas.
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Os brancos recém-chegados eram os mais sensíveis as
picadas de mosquitos, precisamente por serem novos na
terra. Tinham sangue .. doce... segundo sugestiva expressao
ainda hoje corrente. As roupas que traziam sobre o corpo
constituíam abrigo mais do que inadequado, mesmo comparadas as simples tinturas de que se untavam os indios.
Outra praga do país, o bicho-de-pé, que alguns, sem
razáo plausível, pretendem originário da Africa, perseguiu
atrozmente os primeiros colonos europeus, enquanto nao
aprenderam a tratá-lo como o f aziam os naturais da terra.
Hans Sta den refere que em sua primeira viagem ao Brasil
com ·os espanhóis, viu alguns des tes ficarem com os pés estragados, por se ·terem descurado de atalhar o mal enquanto
fora tempc.,r·1• Incúria de que muitos nao se etnendaram,
pois passados dois séculos, foi ainda devido a um bicho-de.pé que veio a morrer, em Sao Paulo, o Padre Estanislau
de Campos. Explicando o fato, de acordo com a ciencia
do tempo, diz-nos seu biógrafo anónimo, que "tendo
Estanislau extraído um desses insetos, resultou daí uma
erisipela, em conseqüencia da qua] transmitiu-se o mal aos
intestinos por for~a do retrocesso dos humores, conforme
<lizem, e depois seguiu-se a gangrena, que lhe trouxe a
morte, suavíssima ... " 15 • Mesmo os vegetais importados,
se freqüentemente nao prosperavam no novo clima, deve-se
isso menos talvez a qualidade do solo e do clima do que a
.quantidade das formigas, que, poupando de preferencia os
<la terra, nao perdoavam táo depressa aos estranhos.
Sertáo adentro, faltos de todo recurso .e dessa quase
imunidade que só pode nascer de uma onerosa aclima~áo,
.os europeus e seus descendentes mais próximos Iutavam
com dificuldades ainda maiores em face do meio hostil. O
sargento-mor Teotonio José Juzarte, a quem devemos 0
relato de, uma viagem de Sao Paulo ao lguatemi na segunda
metade do século XVIII, precioso documento divulgado pelo
Sr. Afonso d'E. Taunay, faz quase uma evoca~ao das
( 14) Hans Staden, W arhaHige Historia nnd beschreibunp egner
~ndschafft der rvüden nacketen grimmigen Menschenfresser-Leuthen
.zn der Newenwelt America gelegen, fs. da t.• ed. de 1557, Francfort,
1927, 2• pa rte, cap. 33.
( 15) "Vida do Padre Estanislau de Campos", /?.evista Trimer.sal
do Instituto Histórico, LII. 2.• parte, Rio de Janeiro, 1889, pág. 84.
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pragas do Egito ao enumerar- a série de .. imundícias.. que
assolavam os expedicionários. As pulgas eram em tamanha
quantidade que se náo podía dormir de noite, nem sossegar
de dia: estranhos bichos gadelhudos, nojentos e molengos
sub~am por toda parte, perseguindo os homens: nuvens de
gafanhotos escureciam o sol, deixando a desola~áo onde
·passavam; os mosquitos eram tais e tantos, que os próprios
cavalos fugiam do campo, entrando nas casas e metendo
a s cabe~as por cima do fogo para se livrarem das picadas;
os grilos nao davam descanso, pois roíam as testas, narizes
e pés dos que apanhavam dormindo, além de despeda~arem
as roupas, ºque era huma compaixáo"16.
Contra O ' perigo e o incómodo que tudo isso representava, recorriam os indios aos expedientes mais engenhosos.
As mesmas tintas· de que se untam e que, conforme as
modernas experiencias do Sr. Alvaro Osório de Almeida.
os conservam ºtao bem protegidos contra a a~áo actínica
do sol co.mo se estivessem vestidos com tecidos espessos"11.
teriam, além disso, a virtude de resguardar da persegui~ao
dos mosquitos. Na 'frase de uma Carajá a Fritz Krause, a
propósito dessas tinturas, que a alguns dos primeiros
cronistas pareceram simples e ridículos enfeites, mostra...se
como sua fun~ao protetora nao escapava aos nossos índios:
.. A pintura completa do corpo ( com o vermelho do urncu
ou o preto do jenipapo) é .nossa defesa contra os mosquitos,
- 'dizia-lhe ela - assim como as roupas o sao para vós"ts.
O s azeites vegetais,_ largamente utilizados como ungüentos
entre várias tribos, viriam fortalecer essa a~áo das tinturas.
E' característico que até nos tipos de habita~áo adotados por certos grupos indígenas em zonas alagadi~as e
sujeitas a mosquitos, se exprima essa necessidade de prote~ao a epiderme. Os primeiros europeus que percorreram
.algumas áreas do cora~áo do continente, sobretudo na hacia
<lo Pa raguai, admiraram-se de encontrar cho~as de entradas
t ao baixas que mal davam para um homem de gatinhas. A
<:ren~a corrente no primeiro século da coloniza~áo, de que
( 16) Teotonio José Juzarte. op. cit. págs. 101. 102.
( 17) Roquette-Pinto, Rondoni& 3• ed., S. Paulo, 1935, pág.
181 ~ nota.
( 18 ) Fritz Krause, In den Wildnissen Brasiliens, Leipzlg, 1911.
p á g . il.
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habitava as partes centrais da América do. Sul uma fa bulosa
na~áo de pigmeus, identificada mais tarde com os Goiá.,
origina-se provavelmente nesse fato. Os espanhóis, encontrando dessas cho~as nas terras ao oriente de Santa
Cruz de la Sierra, teriam chamado aos seus habitadores
chiquitos, sem outro motivo além do que indicavam as
aparencias, isto é, que s6 individuos de pequeníssima estatura podiam servir-se de portas tao pequenas. E' o que
nos declara expressamente uma velha crónica: .. As casas
náo sáo mais do que choupanas de palha dentro dos bosques,
umas chegadas as outras sem qualquer ordem ou distin~áo:
a porta é táo baixa que só se pode entrar de gatinhas,
motivo pelo qual deram a eles o nome de chiquitos; e estes
náo apresentam outra razáo para terem. assim suas casas.
senáo a necessidade de se livrarem do enfado e moléstia
que lhes causam as moscas e mosquitos, de que abunda
singularmente o país no tempo das chuvas, e para que seus.
inimigos nao tenham por onde frechá-los de noite, o que
seria inevitável se fosse grande a porta ... " 19•
Essas cho'l;as adquirem, assim, uma fun~áo bastante
ampla: servem nao apenas de morada, mas ainda de defesa
eficaz para seus habitantes, protegendo-.os ao mesmo tempo
dos elementos naturais, dos bichos, e dos seres humanos
hostis.
Se animais corpulentos como o jaguar só por
exce~áo se aproximam dos lugares povoados, já nao sucede
o mesmo a muitos insetos nocivos, que, estes, váo procurar
os homens até no recesso das suas casas e em horas dedicadas normalmente ao descanso ou ao sono. Para evitar
esses hóspedes importunos, impóem-se cuidados especiais,
que encontram expressáo no próprio aspecto exterior das
moradas. Náo se pode, com efeito, associar a simples.
difusáo de um tra~o de cultura proveniente de outras áreas,
o fato de os antigos Pareci, visitados em 1724 pelo bandeirante Antonio Pires de Campos, possuírem casas de
portas .. táo pequeninas, que para entrar era necessário ser
de gatinhas". exatamente como sucedía as dos chiquitos .de
Patricio Femández, ou como sucede ainda hoje as dos
Nambiquara da Serra do Norte.
( 19) J. Patricio Perncinde-z, Relación Historial de lu Misiones
ele Indios Chiquitos, Madri, 1895, I, págs. 52, 53.
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De resto nao sao poucos os casos de palho~as indígenas
onde a necessidade constante de defesa contra as moscas,
mosquitos, abelhas e também contra o calor solar e o frio,
determinou bem nítidamente, nao só o ·tipo como ainda Q
material de que sao fabricadas. Mesmo nas malocas dos
antigos Tupi do litoral, as entradas baixas, tao baixas que
para entrar ou sair tinham de curvar-se, as palmas com
que alguns fechavam suas portas, e as que serviam de
cobertura - estas quase sempre de pindobu~u. e mais
saudáveis do que as telhas, afirma Gabriel Soares. pois
que refrescam no veráo e aquecem no inverno - obedecem
certamente a · mesma necessidade2º. Em certas tribos, para
poderem dormir livres de mosquitos, chegam os índios ·a
construir palho~as especiais para a noite, além das outras,
maiores, onde assistem de dia: foi o que já no século XVII
observou Heriarte entre os moradores da barra do rio
Negro, e o que viajantes mais recentes tem assinalado entre
os Roucouyenne. Outros, os Piapoco, por exemplo, tem o
costume de dormir durante algumas épocas do ano em
bancos de. areia, enterrando-se quase até ao pesco~o21 •
Desse costume · há men~áo em uma das cartas de
Antonio Vieira onde se descreve o que era a persegui~áo
movida pelos mosquitos ao viandante, a todas as horas do
dia e da noite. A transcric;áo de todo o trecho pode dar
uma idéia dessa persegui~áo: "Há os enxames deles ordinariamente nos esteiros, de que toda a terra é retalhada,
e se .acaso a canoa fica em seco, em que se espera a maré,
sao bem trabalhosas de esperar. Até as praias da costa do
mar, onde estáo muito lavadas e assentadas dos ventas,
sáo infestadas desta praga. Particularmente no inverno e
de noite, sao em algumas delas tantos, que os indios se
enterram na areia até a cabe~a. para poderem sossegar. No
rio das Amazonas há uma nac;áo, que chamam dos Esfolados,
por ª-ndarem sempre assim por causa dos mosquitos, outros
(20) Cf. Hans Staden, op. cit., 2.• parte, cap. IV: Jean de Léry,
Hi.<Jtoire d'un Voyage Fait en la Terre du Brésil, Paris, 1880, 11,
pág. 37: Gabriel Soares, op. cit., pág. 220.
( 21 ) Visconde de Porto Seguro, História Geral do Brasil. 3•
ed., S~o Paulo, s. d., 111, pág. 228: Max Schmidt, "Das Haws im
Xingu-Quellgebief', Pe!tschri~ . Eduard Seler, Stuttgart, 1922, pág.
'459 e- seg.
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trazem sempre abanos nas máos para os lan~arem de si:
outros tem umas casas na praia, em que vivem de dia,
'
abertas e patentes, e para
de noite, tem outras casas no
mato, escuras e sem porta nem janela mais que uma como
gateira, rente com a terra e mui bem tapada, pela qual
entram a dormir. No Maranháo e no Pará, ordinariamente
em lugares habitados, nao se padece esta praga, mas em
algumas viagens e missoes é tal a multidáo deles e tal a
importunidade, a agudeza e continua~áo com que picam e
desatinam, que dáo muito maior matéria a paciencia do que
eles sao. Das causas que ficam ditas esta é a mais custosa
que se cá padece, posto que com desigualdade, porque.
ainda quando irnos juntos, a uns buscam e perseguem mais
do que a outros"22.
Tudo isso tende a mostrar que é uma simples aparencia.
se tanto, a pouca sensibilidade dos indios as picadas de
insetos. A verdade é que, longamente afeitas a todos os
. rigores do meio, eles conseguiram inventar para uso próprio
certos elementos de defesa a que o europeu, muitas vezes,
nao podia ou náo queria recorrer.
Em todo o século XVI e no seguinte, aqueles que se
embrenhavam nas matas e sertoes, quase nao teriam outra
prote~áo contra os mosquitos senáo a . roupa do corpo e,
durante a noite, as cobertas ou alguma capa de baeta. Já
se mostrou como nem assim poderiam julgar..se mais abri..
gados do que os indígenas, ainda que estes andassem, no
seu natural, simplesmente untados de óleos e tintos de
urucu ou jenipapo. O próprio mosquiteiro, que chegaria a
assumir papel importante em explora~óes ulteriores, nao
parece ter sido conhecido nesses primeiros tempos. Tudo
tende a indicar, entretanto, que seria elemento adventicio,
transplanta~ao, talvez, do tradicional mosquiteiro da
Europa. sobretudo dos países banhados pelo Mediterraneo
- ou surgido de uma adapta~o dos pavilhóes e cortinados
caseiros a exigencias da vida sertaneja. Adapta~áo que
representaria um passo dos mais notáveis para a vitória
sobre as hostilidades do meio.
AntOnio Vieira, Carlas do Padre. . . Coordenadas e Anotadas
Lúcio 'de Azevedo, I, Coimbra, 1925, pág. 399.

( 22)
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Algumas velhas cronicas, as de Oviedo, Cristobal dé
Saavedre, Mauricio de Heriarte ou Laureano de la Cru.z.
assinalam. é certo, **barbacoas con toldos#' e ··camas tolaadas· em determinada regiáo do Alto Amazonas, a terra
dos Omágua - lugar remoto e apartado de toda -comuni.c:a~ao regular com europeus. Um século depois de Heriarte,
La Condamine ainda se refere aos pavilhóes de pano de
algod~o que usava o gentio da . mesma área para ver-se
livre dos mosquitos e morcegos. Depoimentos bem mais
recentes ainda registam seu emprego fora da Amazonia,
~ntre os lurucaré e os Guató: nada prova, porém, que
nestes dois· últimos casos nao tenha . resultado do exemplo
dos brancas. O fato é que os testemunhos citados, e alguns
outros, fomeceram a . Nordenskiold pretexto para interessantes e judiciosas especula~óes em torno da origem dos
mQsquiteiros no continente sul..americano anteriormente ao
advento de portugueses e castelhanos23 • Que tal instrumento ocorresse entre os Omágua e tribos comarcás. antes·
de qualquer comércio com . europeus, parece mais do que
presumível. E se sua difusáo cingiµ ..se especialmente a
~ área restrita, foi sem dúvida pela dificuldade, entre
povos primitivos e isolados, de obterem tecidos próprios.
Também é lícito acreditar que o recurso ao mesmo
expediente por parte de um ou outro missionário em tránsito
na regiao, fosse <Jevido apenas a influencia de tais indios,
enibora tima passagem de Frei Laureano de La Cruz deixe
dúvidas quanto a hipóte~e de semelhant~ influencia. fazendo
pensar antes em um caso de paralelismo: .. para reparo de
los mosquitos - observa esse religioso - usamos de un.os
lienzos, de que tambien ellos usan, aunque de diferente
materia, porque lo hacen de los desechos de mantas y
camisas de que se viesten" 24 • Seja como for, até ao século
XVIII, as noticias sobre o uso, entre civilizados, de toldos
para resguardo contra moscas e mosquitos. referem..se a
casos iSolados e, aparentemente, sem continuidade. · O
próprio nome do mosquiteiro, com que vieram a ser cha(23) Erland Nordenskiold. "La moustiquaire est--elle indigene en
Amérique du Sud?" Joumal de la Société de3 Américani.ste:s de Paris,
XIV. Paris, 1922, págs. 119, 126.
(24) Pe. Fr. Laureano de la Cruz, Descubrimiento del Río Afa~
rallón, Prato, 1878, pág. 37.

118

Sll:ROIO

BUARQUB

DE

HOLANDA

CAM:INHOS

•

•

FaONTlllRAS

119

mados esses toldos, nao aparece em nenhum documento
conhecido. No vale do Amazonas, nem mesmo o exemplo
dos Omágua parece ter contribuido para modificar semelhante situac;ao, e os textos do século XVIII nao fazem
crer que se tivesse propaga.do ali, entre os colonos, esse
sistema de abrigo. Ainda em 1775, Ribeiro de Sampaio.
lembrado por Nordenskiold, em seu ensaio já referido, náo
chega a fazer-lhe a menor alusao, muito embora tenha tido
inúmeras ocasioes de conhecer o incomodo e o dano causado
pelos mosquitos aos viajantes que faziam percursos nas
regióes por ele visitadas.
·
Se, pois, em 1775, o mosquiteiro seria praticamente
ignorado nas margens do Amazonas, apesar da lic;áo dos
Omágua, nao haverá absurdo em supor que tenha surgido
independentemente nas do Tiete, onde já aparece, em
meados do século, na bagagem ordinária dos que váo para
o Cuiabá. Pode-se até estabelecer, com sofrível aproxima...
c;áo, a época de seu aparecimento nas paragens sulinas.
lembrando que, desconhecido ainda em 1720, durante as
primeiras monc;oes, segundo se le em um antigo documento,
já em 1725 surge no Cuiabá, onde inquietados a todas as
horas pelos mosquitos, os ·m oradores. de noite, dentro das
suas casas, nao dormiam sem tais abrigos e de dia nunca
estavam sem abanos nas maos25 • D. Antonio Rolim de
Moura, mais tarde Conde de Azambuja, ao fazer, em 1751,
a navegac;áo do Tiete, rumo ao Cuiabá, atribuí expressamente seu invento aos que costumavam realizar tais viagens,
e a descric;ao que nos deixou do instrumento coincide, em
todos os pontos essenciais, com outra que, dezoito anos
depois, efetuou o sargento-mor Teotónio José Juzarte. Já
entáo estaria definitivamente fixado, nao só o tipo de mosquiteiro empregado durante as monc;oes, como ainda o modo
de usá-lo e o material de que era fabricado.
Por essas descric;óes, ficamos sabendo que o sistema
entáo adotado nao se diferenc;ava, no principal, de alguns
dos que ainda boje se usam. Constava de uma cobertura

de catorze varas de comprimento •. feita de aniagem ou outra
substancia leve. e que se lanc;ava sobre a corda, presa em
cada uma das extremidades. aos paus onde se sustentava
a rede. Fechada em todas as partes, até chegar ao chao,
tinha apenas umas mangas, que davam passagem aos punhos
da rede.
Algumas varetas, metidas na parte superior,
serviam para abrir-lhe mais o bojo. Assim armado... sua
aparencia lembrava a de um grande saco, e se lhe punham
por cima quatro covados de baeta singela, A maneira de
um pequeno telhado, quem nele se abrigasse poderla dormir
tranqüilo, ainda que chovesse muito. ..lncrível he o que
resiste ainda nas chuvas maiores, do que eu nao podía
persuadir-me em quanto o nao vi. .. ", comenta D. Antonio.
Nada faltava durante a noite aos que desse modo se preveniam, pois que o váo entre a rede e o solo servia como
de uma pequena barraca, onde guardavam o necessário na
melhor ordem e seguran~a 26 • A julgar pelos modelos ainda
boje existentes, as abas do mosquiteiro nao tocariam o solo,
mas entrecruzavam-se na parte inferior. Tal providencia é
considerada indispensável para que nao fique nenhum acesso
livre aos insetos.
A invenc;ao ou, pelo menos, a difusao desse engenhoso
sistema de abrigo, como o das canoas toldadas, que preservam os. mantimentos por ocasiao das longas viagens,
permitiu que, no correr do século XVIII, o comércio entre
Sao Paulo e o Cuiabá se fizesse, aos poucos, sem grande
parte das importuna~óes e prejuízos que perseguiam os
primeiros comboios. Nao admira, pois, se os cronistas que
discorreram sobre essas expedic;óes se detivessem prolixamen te em apresentá-las como curiosidade prodigiosa e mal
sabida. Com o tempo• . imp0s-se, porém, seu emprego.
definitivamente incorporado a aparelhagem das mon~oes.
Já em 1.784, ao percorrer os rios mato-grossenses freqüentados __pelas canoas paulistas, Lacerda e Almeida limita-se
a registá-lo de passagem e sem explicac;óes maiores.

(25) José Barbosa de Sá, "Rela~fto das Povoa~6es do Cuiabci
e Mato Grosso . . . ", Anais da Biblioteca Nacional, XXIII, Rio de
Ja nciro, 1904, págs. 9, 16; "Crónicas do Cuiabá ... por Joaquim da
C osta Siqueira", Revista do Instituto Histórico de Sáo Paulo, S.
Paulo, s. d., IV, pág. 19.

(26) Luis dos Santos Vilhena, Recopilaráo de Noticias da Capita,.
nia de Sio Paulo, Lisboa. MDCCII. Babia, 1953, págs. 54, 55: "Diário
da Navega~lo do Rlo Tiete, Rio Grande Paraná ( ... ) escrito pelo
Sargento.:.mor Teot6nio José Ju.zarte", Anai& do Muaeu Paulista. 1, 2.'
parte, Slo Paulo, 1922, pág. -t7.
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Mas na própria defesa contra os mosquitos, a eficiencia
de tais abrigos tem naturalmente seu limite. Servem antes
de tudo, ou unicamente, para resguardar contra as espécies
caracterizadas por hábitos noturnos ou crepusculares, sem
dúvida das mais perigosas, como por exemplo os annfelíneos
vectores da malária. E' impossível, no entanto, impedir.
com esse simples recurso, o incómodo e as vezes o dano
produzido pelas que preferem molestar suas vítimas a luz
do dia. A essas, certamente, também cabe uma parte de
responsabilidade no terror que costumam causar os mosquitos, sobretudo a nossas populac;oes rurais e aos viajantes
- terror que Herbert Smith, escritor preciso e benigno.
ousou comparar ao dos tigres e das anacondas, embora
confessando que, mesmo no Ama·zonas, suas picadas nao
chegam a ser tao doloridas como nos pantanais de Nova
Jersey. Contra esse flagelo nao resta senao o pobre
paliativo das roupas espessas, o que, em nosso clima, equivaleria, na melhor das hipóteses, a substituir um suplicio
por outro.
A falta de meios de defesa eficazes contra a séria
ameac;a representada por certos insetos nocivos ao hornero.,
existem casos em que é possível atalHar, depois de feito, e
enquanto for tempo, todo o mal que produzem. Casos onde
a cura parece, muitas vezes, bem menos penosa do que a
prevenc;áo. Isso ocorre, tradicionalmente, com a praga, já
lembrada, do bicho-de-pé, que seria facilmente evitada, náo
fosse a aversao ao uso de calc;ados, ainda freqüente em
nossos meios rurais. Já ao tempo de Anchieta, dizia-se
dos colonos portugueses que, apenas desembarcados, nao
se pejavam. mesmo os ricos e honrosos e também muitos
sacerdotes, de andar de pés descalc;os, ao modo do gentío
da terra. Destes, provavelmente, aprenderiam eles a maneira de se livrar do flagelo, enquanto nao trouxesse graves
conseqüencias. Para os que tinham desaprendido o uso dos
sapatos, era bem mais cómodo padecer a extrac;áo dos
parasitas do que cuidar em evitá-los. Tanto mais quanto
esse padecimento se convertía, com o hábito, em puro
prazer. Muitos, efetivamente, acostumavam-se a suportáIo e até a desejá-lo, por causa do excitante arrepio e do.
torpor acre e voluptuoso que comunicava aos membros ..
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Uma simples cautela higiénica transformava..se, assim, em
acalento e regalo para os sentidos. Pode-se bem imaginar
o que fosse tal regalo, comparando-o ao que, em todo <>'
Brasil colonial, sobretudo nas áreas onde predominou a·
Javoura a~ucareira, representou o hábito do cafuné, duranteas sestas.
Nos primeiros anos do século XVIII, refere uma testemunha idónea, era costume corrente, entre os paulistas·
de todas as classes sociais, mandar lavar os pés, todos os,
dias, a hora de se recolherem para dormir, e, depois de
deitados, fazer com que alguém os esgaravatasse com uma
tesoura ou um alfinete, a fim de extrair os parasitas. "Nesta
diligencia - acrescenta o mesmo informante - se vay
passando o tempo com tal deleite pelo costume, que chega
o somno, como se estivessem acalentando com o mayor
mimo; e se alguma noite passa por fortuna, ou por desgrac;a,
que se falte a esta cerimonia, com deficuldade se adormece .. 27.
Onde se tivessem introduzido maneiras mais civis•
ainda p0de manter-se, por longo tempo, a simples cerimonia
lustral, sem necessidade daquela operac;áo em que já o
ingles Fleckno, viajante ·seiscentista, encontrara uma dor
vizinha do prazer. E "náo é absurdo discernir aqui uma
das raz0es de se ter propagado abundantemente o uso.,
ainda hoje corrente, entre caipiras, de lavar os pés todas·
as noites, por ocasiáo da ceia - complemento ou substituto
do banho completo diário. Ainda no século passado, essa
sobrevivencia do velho costume podia ser surpreendida n.o
interior da província de Sao Paulo até em casas relativamente abastadas. J. J. Tschudi narra como, tendo idopousar numa fazenda, sita a alguma distancia de Piracicaba,
sentiu, durante o jantar, que alguém, com grande presteza;
o desembara~ava dos sapatos. Olhou para baixo da mesa.
e deu com um escravo, que, agachado junto a uma hacia
d'água, já principiava a lavar-lhe os pés. Terminada a
tarefa e colocados novamente os sapatos, o negro passou
a hacia para o lado do vizinho, e foi repetindo a mesma
manobra com cada um dos circunstantes2
A vista de·

ª.

(27) José Rodrigues de Abreu, Histologia Médica, Lisboa
Ocidental, 1733, 1, pág. 599.
(28) Johann Jakob von Tschudi, Reisen durch Südamerika, .
Leipzig, 1867, 111, págs. 313, 3li.
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semelhantes fatos. nao é licito perguntar se. no Brasil. a
·runga penetrans nao teria contribuido. a seu modo. para
incutir em nossos povoadores europeus certos hábitos de
Jimpeza corporal. que estes Dial conheciam em seus países
de origem?
Pode-se, com efeito. ter uma no~ao aproximada de algumas das graves dificuldades que enfrentaram os primeiros
.colonos para se adaptar as condi~óes do país. considerando
-0 que· aconteceu muito mais recentemente a imigrantes atraídos para os trabalhos da lavoura•. em particular da lavoura
cafeeira. Ao lado de uma repugnancia explicável pelo nosso
sistema de alimenta~ao. a obstinada resistencia. manifestada
muitas vezes por tais imigrantes a principios de higiene que
o meio impunha. constituiu obstáculo dos mais consideráveis a essa adapta~ao. Nao parece ter sido outra. em
verdade. a causa do malogro de diversos empreendimentos
de coloniza~ao iniciados brilhantemente e sob os melhores
ausp1c1os. A tal respeito é bem significativo o que sucedeu
a colonia do Mucuri. em Minas Gerais. Comentando os
motivos que fizeram a ruina de sua extraordinária iniciativa.
o fundador da colonia, T e6filo Benedito Ottoni, atribui
decisivo papel a ausencia de asseio corporal e.m muitos dos
trabalhadores importados - alemaes, belgas. suí~os, fran.ceses. . . - que os tornava vítimas inermes do bicho-de-pé.
.. Debalde se dizia aos colonos - observa Ottoni - que
aquela doen~a se extirpava · com tesourinha ou alfinete, e
.que o grande preservativo era recorrer diariamente ao rio
e trazer o corpo limpo de imundícies. Mas eles queriam
curar-se do mal dos bichos com ungüentos e cataplasmas,
e nao foi possível convencer a um grande número, de que
o hábito brasileiro de lavar ao menos os pés todas as
noites é uma necessidade do homem do povo, e nao. como
pensa o proletário .europeu, uma fantasía ou regalo de
aristocratas e sibaritas"29. O fato é que imigrantes acostu...
mados a um maior asseio corporal, como é o caso dos
chineses. sabiam resistir mais valentemente as mazelas da
(29) Teófilo Benedito Ottoni, A Colonizafiio do Mucuri.
Memória ju.stificativa em que &e explica o e&tado atual d°." .colonos e&tBJ-.
'belecidos no Mucuri e a& cau&a.S do& recente& acontecrmento& naquela
colónia, Rio de Janeiro, 1859, pág. 34; Cf. também Thomas Davatz.
Mem6riu de um Colono no Bra&il, Sao Paulo, 1941. pág. 11.
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terra. Dos oitenta e nove chins atraídos para o Mucuri,
por volta de 1856. apenas dois tinham falecido tres anos
mais tarde, quando Ottoni redigia sua memória justificativa:
os demais achavam-se em excelentes condi~óes de saúde, e
náo se via um só que manquejasse.
Pelos seus hábitos quase caseiros, pois prefere lugares
de terra pisada, perto ou mesmo dentro das habita~óes,
sempre que exista pouca limpeza, que é como prospera
mais facilmente, o bicho-de-pé nao chega a constituir transtorno alarmante para os que se intemam no sertao longínquo. Aqui, e sobretudo nos lugares de vegeta~ao densa,
o incómodo e o dano que pode causar sao irrelevantes. se
comparados aos que provocam outras pragas, os carrapatos,
por exemplo. Nada mais importuno, em realidade, do que
esses pequeninos aracnóides, que infestam nossas selvas,
e contra os quais nenhuma defesa parece suficientemente
poderosa. Alguns sao apenas visíveis, de tao minúsculos,
e a vítima nao resta, muitas vezes, outro recurso senao o
de aguardar com resigna~ao e paciencia, até que fartos,
túmidos e entorpecidos do sangue sugado, eles possam,
finalmente, ser retirados ou venham a cair por si. . . Nao
raro deixam a pele coberta de peq uenos pontos escuros,
semelhantes a pintas de varíola.
Contra essa importuna~ao imaginaram os antigos sertanistas um recurso engenhoso, ainda que de eficácia discutível, e que, conforme vem descrito em antigos documentos,
consiste em fazer correr sobre o corpo nu uma bola de
cera negra da terra. Desse modo, os agressores menos
renitentes aderem a massa pega josa, o que sempre alivia a
vítima. Outros limitavam-se a esfregar as partes afetadas
com caldo de fumo ou sarro de pito, que passavam por
me~inha soberana em muitas moléstias do sertao.
Tao pouco eficazes, em geral, revelam-se tais processos, que muitos caboclos preferem ainda h~je conjurar o
malefício dos carrapatos recorrendo a fórmulas mágicas,
compostas especialmente para esse fim. Nao falta quem
acredite que, recitadas com perfeita dev~ao antes de se
entrar nos matos, essas fórmulas tem a virtude de imunizar
decisivamente contra seus ataques.
Para refor~ar-lhe a
eficácia, fazem acompanhar a recita~o de certos gestos
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propidatórios, como o de atirar para trás de si, sobre os
ombros, um ramo de árvore ·apanhado na floresta.
. Se o··recurso constante a rezas, exorcismos e feiti~os,
de preferencia aos processos de preven~áo ou cur~, nas~i~os
apenas da experiencia corrente, pode atestar. a unposs1~ili
dade de se dominar o mal pelo uso de me1os naturrus e
humanos, e pode atestar, por conseguinte, a grandeza é
tirania desse mal, nao cabe tanto ao carrapato ou ao mosquito, ou mesmo ao corpulento jaguar, mas sobretudo as
serpentes venenosas, lugar de singular realce em no~s~
fauna adversa aos homens. Os demais flagelos que 1nfestavam o país l chegada dos primeiros colonos europeus
ajudaram, sem dúvida, a apurar todas as energi~s, todas
as habilidades e artifícios de que normalmente dispunham
os povoadores, com a preciosa colabora~áo dos indígenas,
para se assegurarem a própria conserva~á~. Nenhum: c~mo
esse, pareda, no entanto, táo infenso a a~ao das terapeuticas
profanas. A idéia do perigo concreto, positivo, que · ela
represen.t a, somavam-se · confusamente imagens ancestrais,
impressas na alma ~os colonizadores brancos e que. tomavam a figura nojenta, fria, viscosa ·da serpente, oh1eto de
um sagrado terror. Nos mundos recém-descobe~os, sua
presen~ continuava a alvoro~ sinistramente as imagina~óes. Enquadrada em uma nova e estranha paisagem, a
víbora, símbolo da et~ma malicia, continuava a ser o animal
profétic~. o anima) sapiente por excelencia. Como reagir,
ante tal perigo, se.ai recorrer a remédios prodigiosos e divinos, já .que náo bastavam os humanos? Criava-se. desse
modo um · meio propício ao desenvolvimento de delirantes
medicinas, talismás, simpatías, ensalmos, benzeduras, onde
se denuncia um~ generosa fantasía· de homens crédulos e
aterrados.
.
O zelo particular que preside ao tratamento das vítimas
de serpen~es nao se D;lanifesta apenas nos remédios empregados, mas ainda na propria escolha .dos que devem admi~
nistrar esses remédios. 1l significativo, por exemplo, que
em nossos meios. rurais, onde cura dos enfermos se acha
éntregue em grande parte a mulheres, sejam estas ordinariamente excluidas de toda interven~áo nos casos de picadas
de cobras.
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Semelhante exclusáo poderia relacionar-se, talvez, com
idéias tiradas da tradi~ao bíblica e importadas com os colonos europeus. O provável. porém, é que venha diretamente,
e quase sem mistura, da crenc;a corrente entre noss~s índios,
de que a mulher, sobretudo durante os catamenios, é ser
s umamente maligno e funesto. Koster, viaj.ando há mais
de um século pelo Nordeste, recolheu entre sertanejos e
mestic;os a superstic;ao de que a picada de certa espécie
de cobra pode tornar-se fatal, se a vítima, .num prazo de
trinta dias, a contar do acidente, puser os olhos em qualquer
mulher ou até em qualquer animal do sexo feminino3o.
Superstic;ao que, com algumas variantes, subsiste em muitos
povos primitivos, e nao só no Brasil. Para algumas tribos
da Califórnia, por exemplo, só o fato de uma mulher se
aproximar do remédio que deve ser dado a um enfermo
bastará para causar a morte deste31 . E entre camponeses do
Iucatá, descendentes dos antigos maias, acredita-se firmemente que a mulher é sempre maléfica, mormente nas
ocasioes mais críticas para o homem, podendo, com sua
simples presenc;a, macular a santidade das cerimonias relacionadqs com a agricultura, ou perturbar a fabricac;áo da
argamassa para· as construc;oes.
O perigo aumenta de
vulto durante o menstruo. Nessas condic;oes ela chega a
tornar-se extremamente perigosa, e deve ser afastada de
qualquer homem que tenha no carpo urna ferida a mostra,
e também das crianc;as recém-nascidas, pois seu contato
pode ser mortal em ambos os casos32•
Tais presunc;oes resultam, provavelmente, da opiniao
partilhada por alguns desses povos, de que a mulher menstruada destila urna espécie de pec;onha, capaz de atingir
qualquer ente vivo com o qual se ponha em contato. Esse
perigo subsiste, nao só por ocasiao da primeira menstruac;áo,
que ordinariamente dá motivo a complicados rituais, sem
dúvida de caráter profilático, como ainda nas seguintes e
mesmo, com maior ou menor intensidade, durante todo o
tempo em que esteja sujeita aos catamenios. Só depois
(30) Henri Koster, Voyages dan.s la Parlie Septentrionale du
Brésil, I, Paris, 1818, pág. 285.
(31) William Graham Sumner, Folkways, Boston, 1940, págs.
511 , 512:
(32) Robert Redfield, Chan Kom, Washington, 1931, pág. 168.
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de certa idade se tomará sob esse aspecto inofensiva.
Procurando saber os motivos pelos quais, em todo o Brasil,
sobretudo em Sao Paulo, onde a mulher tinha quase sempre
a primeira e última palavra em medicina, reservava-se geralmen te a homens o tratamento das vítimas de serpentes,
Martius recebeu uma explicac;áo que parecerá perfeitamente
plausível se encarada desse ponto de vista. E' que, antes
dos cinqüenta anos completos, as mulheres náo podem libertar ninguém das conseqüencias do veneno de cobra, pelo
simples fato de serem "elas próprias venenosas", até ao
momento de atingirem aquela idade 33 • De entáo por
diante, passados enfim os periodos mais críticos da vida
feminina, é que poderáo agir como curandeiras, mesmo nos
casos especiais em que semelhante oficio constituí, por assim dizer, apanágio do sexo masculino.

g curioso verificar como, em diferentes grupos indígenas sul-americanos, a mulher ldosa, comparada as mais
moc;as, desfruta desse e de outros privilégios peculiares ao
homem, o que vem .reforc;ar singularmente a sugestáo de
que as idéias correntes a tal respeito, entre nossas popula~óes rurais, sejam com efeito de origem americana, náo
africana e nem, ainda menos, européia. A posi~o das
mulheres velhas, em numerosas tribos, assemelha-se em mais
de um ponto a dos homens. "Old women · are among
lndians much like men, and are almost regarded as men",
nota um etnólogo nosso contemporaneo. Tal circunstancia
assegura-lhes a possibilidade de participarem das solenidades,
sobretudo religiosas, usualmente reservadas a individuos de
outro sexo: "The old women _.;, prossegue o mesmo autor
- are no more real women, and may therefore take part
in such mysteries or indulge in habits which are consider.ed
unwomanly". Assim é que, no Chaco, elas ·náo só tomam
ocasionalmente a <:erveja de algarobo e outros intoxicantes,
como aind;l. fumam tabaco, prática intimamente associada a
conjura~oes mágicas34.. Essa atitude resulta, aparentemente,
(33) J. B. von Spix e C. F. Ph. von Martius, Reüe in Brasilien.
Munique, 1823, 1, pág. 307.
(34) Rafael Karsten, The Civilization of the South American
lndrans, Londres, 1926, pág. 15, nota.
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da própria circunstancia de as mulheres mais idosas nao·
serem sujeitas, em geral, aos síntomas que aparecem fre..
qüentemente associados, entre povos naturais, a noc;áo ritual
da impureza feminina, como seja a menstruac;áo e o parto.
Na mesma ordem de idéias, é talvez lícito filiar o
caráter ritualístico e religioso, que assume a prática da
medicina entre esses povos, ao fato das doen~as, entre eles,~
serem, muitas vezes, atribuidas a influencia de entidades:
demoníacas, precisamente na acep~áo em que esta palavra
é mais compreensível para um cristao. Ora, o fluxo menstrual, sendo positivamente .. venenoso", é também de natu ..
reza demoníaca, ao menos neste sentido, que sua presen~a;
expóe as mulheres, com mais facilidade, a a~áo dos espíritos
maléficos e as torna, assim, uma fonte de constantes perigos
para o homem. Tal no<;áo, derivada talvez da observa<;áo·
das crises e desordens nervosas, que costumam acompanhar
o aparecimento dos períodos catameniais, explica largamente
o fato de as mulheres se acharem excluidas, em muitas tribos,.
do exercicio da medicina ritual e, ao mesmo tempo, da
participa~áo efetiva nos atos religiosos. Um curioso exem..
plo de transferencia da mesma noc;áo acerca da impureza
f eminina a certas cerimónias do catolicismo rústico dos
nossos caipiras, está na supersti~áo sertaneja, segundo a
qual comete pecado aquela que comungar durante a época
dos catamenios 35 • Nao parece absurdo distinguir aqui uma
sobrevivencia da atitude que tem por incompativeis o estado
da mulher em tal época e a prática de um ato sagrado a
que o fiel deve comparecer perfeitamente puro de espirito
e de corpo.
O fato de a mulher, de um modo geral, e muito par...
ticularmente nos seus períodos críticos, passar por mais
vulnerável do que o homem a a<;áo de certas entidades
demoníacas, explica as cautelas especiais de que ela costuma
ser objeto durante tais períodos. Karsten chega a apresentar a própria pintura corporal nos indios, e principalmente nas indias, como expediente profilático, na maioria
dos casos, e destinado a repelir os demonios hostis. Contra
as serpentes, que sáo também, elas próprias, seres demonía..
.( 35) Sebast.iáo de Almeida Oliveira, Expressóes do Populário Ser-tane¡o, Sao Paulo, 1940, pág. 208.
-..
'

I
I

127

1.28

SIJ:ROIO

BUAHQUB DB HOI.ANDA

<:os, adotam-se nessas conjunturas cuidados extremos. As...
-sim, os Macuxi da fronteira da Guiana Inglesa proibem
que suas mulheres se banhem ou entrem nas florestas durante o tempo da menstrua~áo. para náo se exporem a
sanha amorosa das cobras. As complicadas precau~óes de
.que se cercam as mulheres em outros momentos críticos.
no decurso da gravidez, por exemplo, ou no sobreparto
( urucuiza~áo, jejuns, etc.), ou enquanto amamentam seus
filhos, explicam.-se aparentemente pelos mesmos motivosl6 •
~ possível que o próprio leite, segregado em um dos
períodos em que, segundo tais concep~óes, a mulher oferece
menor resistencia as influencias funestas, passe por exercer
:sobre as serpentes uma atra~áo até certo ponto semelhante
a que. exerceria o fluxo menstrual. Assim ficará explicada
-0utra crendice, disseminada por quase todo o interior do
Brasil: a das serpentes que sugam o leite das máes, dando
a cauda a crian~a para chupar. Em tais casos, elas desen.vo)veriam toda a sua pretensa astúcia a fim de impedir que
as máes pudessem atinar com o logro. Parece de remota
antigüidade essa lenda, pois a ela já se refere Frei Vicente
do Salvador na primeira metade do século XVII. Ao frade
baiano contara certa mulher da capitania de Pernambuco,
.. mulher de crédito", que uma cobra viera algumas noites
mamar-lhe nos peitos, e o fazia com tal brandura, que eJa
cuidava ser a crian~a. Conhecendo finalmente o engano.
referiu-o ao marido, que se pos a espreita na noite seguinte,
-e matou a serpente.
Adiantain algumas opinióes, que as próprias vacas,
quando estáo com suas crias, seriam procuradas pelos ofí..
dios ávidos de leite. Embora muito longe de abonar tal
·c rendice, Edmundo Krug, em seus estudos sobre a supersti~ao paulista, deixa supor que o leite efetivamente exerceria
sobre a cobra certa atra~áo, fundada talvez em causas
fisiológicas ainda inexplicadas. Uma prova dessa atra~áo
~staria no fato de já se terem achado ••algumas vezes desses
reptis nos quartos de dormir das máes" 37 •
(36) Richard Schonburgk. Reisen in &iJi&h Guiana in den Jaluen
1840-1844. Leipzig, 1847, 11. pág. 316.
(37) Edmundo Krug, A Superstif6.0 Paullstana. Sao Paulo, 1910.
J>ág. 24.
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Nos processos usados pelos sertanejos para a cura
das vítimas de cobras, a ac;áo do negro fez-se sentir a um
tal ponto, impondo possívelmente práticas de procedencia
africana, que náo é fácil determinar quais os elementos
-onde mais nítidamente se teria manifestado a influencia dos
antigos naturais da terra. O provável, porém, é que aqui,
como em tantos outros casos, muitas dessas práticas impor-tadas náo constituiriam absoluta novidade em nosso meio.~
O uso dos ben·zimentos e. em particular, de benzimentos
a distáncia, que ainda praticam nossos caboclos, algumas
vezes por intermédio de curadores negros e mulatos, era
e é até boje corrente entre bugres38• Estreitamente reta..
cionados aos benzimentos, contam-se, algumas vezes, atos
que podem ser também considerados reminiscencias da me,.,
dicina indígena 1 suc~áo da parte afetada, rezas ( canticos),
escarifica~óes, flagela~óes e aplica~óes de diferentes remé.dios extraídos da flora e da fauna americanas.
A origem de muitos desses remédios estaria na idéia
de que a virulencia do veneno da cobra só pode ser com...
batida com meios igualmente enérgicos - ao menos na
aparencia - e se possível com a própria cobra, causa do
mal. ldéia que procede, por sua vez, de uma visáo do
mundo que organiza em oposi~óes polares todos os elementos da natureza. Onde existe o mal, também deve
existir seu contrário. .Nada aqui pa.r ece repelir o simples
bom senso, pois como há de viver a cobra se traz em seu
·c orpo tao mortal pec;onha? E náo é na raiz da mandioca,
no milagroso carimá, que se· vai buscar remédio para com.bater o veneno que na mesma raiiz se encerra?

:S bem conhecido o papel desempenhado na medicina
talismanica pelos guizos de cascavel, que além de outras
virtudes extraordinárias, passam por excelente preservativo
contra as picadas da mesma cascavel. No Brasil holandes,
<> melhor específico que os indios conheciam contra a morde..
.dura da terrível crótalo, era a cabe~a do próprio reptil
reduzida a pas~ em almofariz e aplicada sobre os ferimentos
a maneira de cataplasma. Se mordidos por uma jararaca.
(38) Cf. Marquis de Wavrin, Moeur.s et Co#ume.s des
Sauvage.s de l'Amérique du Sud1 Paris, 1937, pág. 316 e segs.
10
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curavam-se com um cozirnento onde entravam a cabec;a ea cauda da mesma cobra. preparadas juntamente com outro3
ingredientes39• Ainda hoje. em nossos meios rurais. conservam-se vestigios bem nítidos dessa idéia, que a modern~
ciencia náo desmentiu, de que o veneno da serpente na
própria serpente tem seu inimigo, e, nao há muitos anos,
viam...se, em ervanarias da capital paulista, cobras conser'·adas em meio alcoólico e indicadas como medicamento
antiofídico.
Alguns curandeiros caboclos recorrem. de preferencia,
a cabec;a da serpente, achando talvez que ali onde está a
sede de todo o mal é que se deve procurar o •ocorro. Mas
nao parece a todos evidente que a pe~onha da serpente se
ache apenas na boca, pois segundo urna vers5Q largamente
acreditada, bem mais perigosas do que · as dentuc;as sáo as
espinhas, razáo pela qual nunca se deve pisar urna cobra,
ainda quando morta. Há. por··outro lado, quem, admitindo
embora que veneno e contraveneno possam coexistir no
mesmo corpo, ache de boa filosofia afirmar que náo se
misturam, como o dia náo se confunde com a noite e nem
a infancia com a velhice. E assim, se a pec;onha vem da
cabec;a, o natural é buscar seu oposto no oposto da cabec;a,
ou seja na cauda. Muitos caipiras. do interior de Sáo Paulo
afirmam que um individuo mordido por cobra deve procurar,
imediatamente, cortar..Jhe a cauda no comprimento de um
palmo: colocado sobre o ferimento, esse toco "chupará"
toda a pec;onha. Uma terceira opiniáo, e parece que a mais
amplamente generalizada, precisa que no fígado . da serpente
é que está o contrário do seu ven~no: que nele, por conseguinte, deve ser procurado o verdadeiro antídoto para as
mordeduras•0 •
O principio que dirige e que, de fato, determina esses
sistemas de defesa contra os ofidios parece manifestar.-se
até mesmo na escolha dos medicamentos de origem vegetal
a que mais Ereqüentemente recorrem nossos curandeiros.
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indios e caboclos. O aspecto exterior de certas plantas,
que pode evocar a figura de uma serpente, terá contribuido,
quase só por si, para apontá-las ao curandeirisrno como
remédio eficaz contra cobras venenosas. Nao deve ser
puramente casual o decidido predominio dos cipós e trepadeiras serpentiformes, o famoso cipó-de.-cobra ( Mikania
cordipolia, Will.), por exemplo, ou a raiz-preta ( Chiococa
brachiata, Ru~z), também chamada cipó-cruz e erva-decobra, entre os vegetais empregados para tal fim. A propósito da raiz-preta, é bem significativo como sua semelhanc;a
exterior com urna serpente náo só chamou a atenc;áo de
observadores rústicos e incultos, como ainda de alguns homens de ciencia, e entre estes cabe citar, em primeiro lugar,
nada menos do que o de Goethe. Em carta dirigida a
Nees von Esenbeck, d·atada de novembro de 1825, o poeta
e sábio de W eimar, a quem Martius e Pohl comunicaram
amostras da erva, menciona expressamente sua "disposic;áo
colubrina.. ( Schlangenartige T endenz) , embora parecendo
ignorar as virtudes antiofídicas que, entre nós, se atribuíam
a ela.
A existencia de muitos outros casos dessa espécie de
terapia analógica serve para indicá-la como uma das fontes
em que se alimentou. de preferencia, a farmacopéia indígena
e cabocla. Em certas tribos da Guiana é uso combateremse os efeitos das picadas da surucucu com o pecíolo (e
raíz) do Dracontium dubium, que imita exatamente, na
conformac;áo, o desenho da cabe~a de uma surucucu41 • :e,
em suma. o critério que, segundo Martius, levava antigos
curandeiros e sobretudo curandeiras de Sao Paulo a receitar
as folhas do corac;áo-de.-jesus para o mal cardíaco, por
terem a forma de um corac;ao, e. para o hepático, o lenho
da abutua. devido a seu amarelo tao característico.
~ preciso notar que tais remédios raramente valem por
si sós, que sua eficácia, ao contrário, deve depender, em
grande parte, de ritos especiais. quase sempre segredos do
curandeiro. de dietas, orac;óes e invocac;óes a determinados
santos. em particular a Sao Bento, que protege contra as
cobras. As vezes, para completar o efeito curativo de uma

(39) Joan Nieuhof. Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao
Brasü, SAo Paulo, 1942, págs. 31, 32.
( 40) Cf. Edmundo Krug, A Superstifio Paulistana.. Slo Paulo.
1910, pág. 21; F. C. Hoehne. O que Vendem º·' Ervanários da Cidade
de Sáo Paulo, SAo Paulo; 1920. pág. 217.

( 41) Cf. Theodor Koch,Grünberg, Vom Roroima zum Orinoeo,
111. Stuttgart, 1923. pág. 272.
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erva, é costume recorrer a mezinhas complementares. Assim, no tratamento pela raiz-preta, há quem use, entre
outras, a erva-de-santana e o picáo, tido como eficaz nas
úlceras sórdidas.
O tabaco, de cujas propriedades mundificantes já se
falou, é outro auxiliar precioso e muitas vezes obrigatório
em tais tratamentos. O curandeiro ou quem se encarregue
de chupar a ferida para tirar todo o veneno, leva freqüente...
mente urna por~áo de fumo a boca. Algumas vezes deixa
sobre o local uma cataplasma de tabaco mascado. Esse
processo, herdado dos índios, e que, em muitas regióes,
ainda prevalece, era corrente na capitania de Mato Grosso
em fins do século XVIII, segundo se pode ler nas descri~óes de Lara Ordonhes.
Outra heran~a provável do gentio é o sistema de absoluto repouso a que tem de sujeitar-se o paciente, mesmo
depois de desaparecidos todos os sintomas de envenena...
mento. Durante esse período deve manter-se ele num regime de rigorosa dieta alimentar, completo descanso e, de
preferencia, em lugares onde náo seja perturbado por qualquer ruido ou movimento. Só ao cabo da fase de resguardo, que costuma oscilar entre um e dais meses, dá-se
por findo o tratamento. Náo pareceráo descabidas semeJhantes precau~oes a quem saiba que as vítimas de certas
cobras venenosas, ainda quando aparentemente curadas,
podem vir a sofrer perigosas ~ecaídas.
Pode-se crer que, antes de adotarem, nesses casos,
as terapeuticas indígenas, os primeiros colonos europ·e us
cingiam-se a recursos adquiridos pela experiencia em outros
continentes. J;: certo que no século XVI, os portugueses
combatiam algumas vezes o ofidismo fazendo sangraduras
e bebendo unicórnio, embora nao rejeitassei:µ a água de
pau-de-cobra, o caiapiá e o carimá. A pedra bezoar, verdadeira ou falsa, e as raspas de chifre de veado, teriam igualmente seus partidários mais ou menos convencidos. Também
nao faltavam os que, enganados por aparencias, confundissem com espécies exóticas algumas plantas do país, de onde
resultava atribuírem a estas virtudes alheias.
Assim terá sucedido, entre muitas, com o jaborandi,
que, mais tarde, também chegou a dar mezinha contra
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picadas de cobra. Os que conheciam a India tomaram-no,
sem hesita~áo, por outra piperácea, o bétel do Oriente, e
com isso puderam enriquecer sua medicina rústica. Urna
passagem de Fernáo Cardim, escrita por volta de 1584,
autoriza pelo menos a suspeitar que dessa confusáo date
o descobrimento de certas propriedades medicinais do jaborandi: .. Esta árvore há pouco que foi achada - observa
o jesuita - e he, como dizem alguns indiáticos, o Bétele
nomeado da India ... " 42• Se, COIJlO parece, nossos índios
clesconheceram, antes do advento dos portugueses, aquetas
virtudes do Piper jaborandi. ao menos onde coincidem com
algumas propriedades do bétel, isso é o bastante para que
renunciemos aqui a hipóteses tortuosas e temerárias, como
a das .. drogas paralelas", já aventadas por alguns autores,
que tentam, assim, esclarecer como duas plantas pertencentes a mesma familia, puderam ser utilizadas nas fndias
Orientais e na América do Sul com finalidades semelhantes.
Onde, porém, nossa terapeutica antiofídica chega a
revelar tra~os bem mais nítidos de influencia portuguesa,
é no largo emprego que dá a aguardente de cana como
veículo para toda sorte de medicamentos. De tal ponto
de vista, pode dizer-se que a aguardente tomou o papel
que, no reino, e entre nós, sobretudo nos primeiros tempos
da coloniza~áo, estava reservado ao vinho de uvas. Assim,
ficou sendo elemento indispensável no. tratamento de individuos mordidos por cobras, e veihos depoimentos sao
acordes em atestar que fortalecía a eficácia curativa atribuida a ervas tradicionalmente empregadas para esse fim,
como a própria raiz-preta. É difícil determinar até que
ponto tem fundamento semelhante presun~áo. Sobretudo
depois que experiencias ultimamente efetuadas inclinam a
pensar que o álcool, longe de auxiliar a cura das vítimas
de cobras, serviría, ao contrário, para facilitar a penetra~o
e fixa~áo da pe~onha no organismo do indivíduo picado.
O Dr. J. Vellard, que sustentou e procurou documentar
essa opiniáo, atribuí mesmo a mistura de álcool o que
{42)

Femao Cardim. op, cit., pág. 64.
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chama insucesso de muitos dos remédios populares contra
as mordeduras de cobras43.
Seja qual for a validez de t:.tis experiencias, o certo.
porém, é que os textos de antigos cronistas nao autorizam
a descrer da virtude dos numerosos processos antiofídicos
em que a aguardente costumava entrar como elemento de
apreciável e mesmo de· capital importancia. Em realidade
ela náo se limita, muitas vezes. ao papel de simples veículo.
mas pode suprir, sem maior auxilio, ou quando muito com
a adi~áo de certa quantidade de sal, qualquer dos recursos
ordinariamente utilizados. Durante as viagens que empteendeu nos sertoes do rio Negro, Cuiabá e· Sáo Paulo, no
decenio de 1780... 1790, Lacerda e Almeida teve oportuni...
dade de consignar observa~oes, senao justificáveis, pelo
menos curiosas e dignas de interesse, acerca dos efeitos do
tratamento do ofidismo pela aguardente. De um piloto,
narra ele, por exemplo, que. mordido tres vezes, usara
sempre, como contraveneno, aguardente de cana, em que
deitava algum sal. Seu guia Salvador nao conhecia outro
remédio quando ferido por serpente, e o singular é que.
embora bebesse, nessas ocasioes, prodigiosa quantidade dela,
jamais acusava o menor síntoma de embriaguez, ao passo
que, em outros momentos, qualquer por~ao logo lhe subía
a cabe~a. Em Mato Grosso testemunhou o explorador
paulista o caso de um esc~avo, que, picado por cobra, sarou
completamente, gra~as ao mesmo remédio44 . Nao faltam
depoimentos de viajantes, antigos e modernos, que corrobo...
rem · a opiniáo, bem ou mal fundada, de que a caninha
ajudaria efetivamente a curar as vítiinas de serpentes venenosas.
A pretendida eficiencia desse recurso assegurou a
aguardente um prestigio singular em nossa medicina rural.
Náo só contra a pe~onha de cobra, mas contra qualquer
veneno. contra as verminoses e, em geral, contra todos os .
ferimentos que pudessem redundar em corrup~ao e .. criar
matéria", ela constituiu sempre, por assim dizer, mezinha

J.

Vellard. "Estudo experimenta) de dois remédios populares
contra os acidentes ofídicos", Boletim da Sociedade de Agricultura. In- .
dústria e Comércio do Estado de Pernambuco. 11, Recife, 1937, pág. 443.
( 44) Dr. Lacerda e Almeida, op. cit.; págs. 55, 81, 82.
( 43)
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soberana e universalmente acatada. Entre os indios que
utilizam frechas ervadas, nao só, ou nao tanto, a aguarden te.
que )hes é fornecida pelos brancos, como o simples suco
de cana e até o a~úcar, ao lado do sal de cozinha, costuma
desfrutar do mesmo privilégio. E isso a tal ponto que. na
Amazonia, é expressamente vedado a quem assista ao pre.paro do curare, chupar cana ou comer ac;úcar enquanto
.perdure a cerimónia, sob pena de ficar inutilizado o veneno.
A própria idéia de ervar as pontas de frechas foi
inspirada, muito provavelmente, pela observac;ao das serpentes venenosas, e nao é de admirar se o veneno das
frechas aparece envolto, com freqüencia, na mesma atmos...·
f era de mistério que se costun1a associar a pec;onha das
cobras. Parece bem significativo, por exemplo, o fato de
o preparo do curare ocorrer sempre em cabanas especiais
~ isoladas, longe, sobretudo, da vista e de qualquer espécie
de contato, com criaturas do sexo feminino. Apenas as
mulheres muito idosas se concede, aparentemente, o direito
de assistirem e até de auxiliarem o fabrico do veneno4S.
Exce~ao essa que se origina, talvez, em motivos semelhantes
aos que determinaram a mesma atitude com rela~áo ao
veneno da serpente.
A distribuic;áo pouco extensa do uso das frechas erva...
das, que era desconhecido da maioria de nossos indios (os
Tupi do litoral, por exemplo, ignoravam...no por completo),
faz com que seu estudo seja de interesse relativamente
escasso para o objeto do presente ensaio. Por outro lado,
~onvém náo esquecer que esse costume serviu, indiscutiveJ ...
mente, para apurar, no conquistador branco, os recursos de
defesa em face do indio solerte e agressivo. g notório
.que a um ferimento, embora superficial, produzido por
frecha ervada, sobrevém. na maioria dos casos, morte certa,
'prec~_dida de paralisa<;ao completa dos membros da vítima.
Nao admira. assim, que as áreas onde o europeu teve
<ie enfrentar primeiramente o terrível veneno dessas frechas
mortíferas. tenham sido os focos de onde se dispersaram os
(45) C. P. Ph. von Martius, Beitrage zur Bthnographie und
Sprachenkunde Ametika's zumal Brasiliens. Lcipzig, 1867, l, págs. é58.
659 e nota.
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instrumentos defensivos de maior eficácia, e cujo emprego
se ampliou mais tarde a quase todo o continente.
É certo que escudos. coura~as e capuzes de toda espécie entravam naturalmente no a rsenal dos conquistadores
muito antes de qualquer contato com o Novo Mundo. Alguns trazi~m-nos em suas ·bagagens, e os inventários seiscentistas de Sáo Paulo ainda fazem men<;ao de broquéis de
a~o. A maioria dispensava, sem dúvida, semelhante luxo,
pois'. escudos e coletes de couro eram em geral o quantobastava para garantir contra o perigo das setas.
Das couras de anta, que, ao menos nas terras de
Martim Afonso. foram largamente usadas pelos sertanistas,
já se tratou em páginas anteriores. Ao lado dessa vestimenta, cumpre lembrar, ainda, as rodelas e os paveses,
também de couro. As primeiras sao especialmente mencionadas, em documentos de procedencia castelhana e jesuítica,
como fazendo parte dos recursos ordinários de defesa que.
levavam os paulistas nas suas incursóes ao Guairá. Eram
pequenas adargas circulares como indica seu nome, quase
sempre de pele seca de tapir, talvez scmelhante aos escudos
que fabricavam os Tupinambá. Pode-se ter idéia de sua
rijeza pelos que se encontram ainda hoje entre certas tribos
do Ama-zonas e que, segundo testemunhos idóneos, sao
impenetráveis a quaisquer projetis que nao sejam nique}a ..
dos e de velocidade extrema46 • Os paveses eraci grandes.
anteparos quadrados ou oblongos, que serviam para prote ..
ger todo o corpo do arcabuzeiro, quando se voltava para
carregar a arma. Em uma das suas incursoes ao gentio
bravo do Paraguai, narrada pelo aventureiro alem~o Ulrich
Schmidl, os companheiros de Domingos de !rala, animados
de "inspira<;ao e gra<;a divinas", fizeram, de couros de
antas e veados, cerca de quatrocentos desses paveses, com
o que puderam enfrentar vantajosamente os contrários47•.
Paveses e rodelas f aziam-se também de rnadeira e, na
Babia quinhentista. muito especialmente de madeira da
( 46) Thomas Whiffen, The North~ West Amazons. Notes ol
Some M onths Spent Among Cannibal Tribes, Londres, 1915, pág. 116.
(47) Ulrich Schmidl, Reise nach Süd-Amerika in den Jahren 1534
bis 1554, Tübingcn, 1889, 80; cf. também Ulrich Schmidl, Derrotero 11
Viaje a España y Las Indias, trad. e coment. por hdmundo Wern1cke.
Santa Fé, 1938, pág. 130, nota.
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copaíba. Estes. consta que em tudo superavam aos doadargueiro, por serem mais leves e estopentos48.
De todas as armas defensivas, que. se utilizaram contra.
indios da terra, nenhuma, entretanto. parecía táo bem ajustada as nossas condi~óes e aos nossos recursos, como <>
escupil, ou gibao estofado.
amplamente conhecida a
passagem de Montoya acerca do assalto dos mamalucos a
redu~ao de Jesus Maria. no rio Pardo, onde os homens de
Sao Pa.ulo surgem muito bem armados de escopetas e vestidos de escupís, que sao ao modo de dalmáticas, estofadas.
de algodao, com que, coberto o sol.d ado dos pés a cabe~a.
peleja seguro de frechas. Nao se trata, em realidade, de
um invento de paulistas, como supoe o historiador de ·nossa
expansao colonial49 • Sr. Basílio de Magalháes, ¡>Qsto que
entre nós ande constantemente associado as expedi~oes da
gente piratiningana. Antes dos paulistas, usaram..no ·sem
dúvida os castelhanos, e antes dos castelhanos, os indígenas
de certos tratos menos rudes do Novo Continente. A
própria palavra escupil. que emprega Montoya, nunca chegou a naturalizar..se em terras da coroa p~rtuguesa, aoque se saibá, e no Paraguai jesuítico, quando aparece, é
certamente em resultado de contato com outras possessóes.
espanholas, onde seu uso se transmitira de vencidos a ven-cedores.
·rudo faz crer que nas regióes platinas, ao tempo das
primeiras invasoes dos paulistas, já se conheciam ampla-mente desses giboes acolchoados, que as frechas náo·
atravessam, e onde somente "ficam dependuradas", con-forme se le na Conquista Espiritual do mesmo Montoya.
Sabe..se que. inclusive entre clérigos, nao desdenhavam.

e

( 48 ) Gabriel Soa res de Sousa. Tratado Descritiuo do Brasil em
1587, 3 ' ed., Sao Paulo, 1938, pág. 427.
( 49) Basilio de Magalhaes. Expansáo Geográfica do Brasil Colonial, 2.i ed., Sao Paulo, 1935, pág. 75, nota. Náo parece precisamente
exata outra alega\áo do mesmo historiador : a de que essas armas consistiriam em "camisas ou casacos de couro", guarnecidos de algodáo.
De fato o algodáo j á oferecia embara\o suficiente as frechas e em seu
emprego reside a grande novidade e alcance do sistema, que dispensa
o couro, inconveniente por outros aspectos. Todas as descri\óes
conhecidas fazem crer que 9s escupis fossem geralmente de pano, e,
em alguns lugares, chegaram ao requinte de fabricá-los de St!da, por ser
matéria leve.
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alguns de vestir seus escupiletes, quando tinham de per...
correr paragens remotas e infestadas de inimigos5
Numa
escultura do tempo das Missóes, conservada ainda hoje na
igreja de Nosso Senhor do Bonfim. em Sáo Gabriel, Rio
Grande do Sul, e que representa um Sáo Miguel agreste e
com fei~óes de bugre, tendo, prostrado aos pés, o demonio.
na figura de um aventureiro paulista, quem aparece armado
de escupil é o arcanjo e nao, como se poderia supor. o
bandeirante.
O recurso a essa especie de armadura, tao estranhamente impermeável as frechadas, perdurou, aqui e ~li.
durante longo tempo, enquanto prevaleceram condi~óes que
o impunham. Sua existencia no Brasil, ainda em come~os
do século passado, é atestada em conhecida gravura de
Debi:et, e no Paraguai há noticia de que foi empregada
correntemente em épocas muito mais recentes. Quando e
como se implantou esse uso entr~ nós ·é o que nao se pode
afirmar com elementos positivos e seguros, embora muitos
indicios inclinem a .datar sua introdu~ao dos primeiros anos
~a domina~áo espanhola.
Com o tempo e o progressivo desaparecimento das
amea~as do gentio, o emprego do escupil ficou aparente...
mente restrito aos centros mais rústicos ou em contato mais
assiduo com o sertáo, como era justamente o caso de Sáo
Paulo. Enf 1590, Jerónimo Leitao. ·capitao e govemador
da capitanía de Sáo Vicente, já expedía uma ordem aos
paulistas para que fizessem suas "armas dallgodáo". a fim
de melhor se defenderem dos Tupiniquim rebelados e
amea~adores. Poucos anos depois dessa data, come~am a
aparecer essas vestimentas em inventários de sertanistas.
como no de Joáo do Prado, falecido em 159751. Sao as
mais antigas referencias ao uso do escupil que encontramos
em documentos piratininganos. Tao bem se identificaria,
ao cabo, esse instrumento de defesa, com os hábitos de
vida dos moradores de Piratininga, que, aos poucos, se

º.

_

(SO)

"Manuscrito Guaran! ( .•• ) Sobre a Primitiva Catequese dos
Indios das MissOes··, Anais da Biblioteca Nacional,, VI, pág. 232; Anai.s
1
do Museu Paulista. V, 2• parte, pág. 36.
'
(51) Atas da Camara da Vila de S. Paulo, I. S. Paulo, 191-t,·
pág. 397; lnventários e Testamentos. I, S. Paulo, 1920, pág. 79.
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transformou em pe~a quase obrigatória nas suas expedi~ees
aventurosas ao sertáo. Assim se explicam os termos da
carta régia descoberta e reye~ada ·pelo Sr. Basilio de Magalháes, onde se lemb~a - isso já em 1684 - o fato de
ter mostrado a experiencia que ..para a. resistencia das
frechas sao mais cómodas as casacas estofadas de algodáo
na forma de que usáo os Certanejos d~ Sáo Paulo.. sa.
Nao há exagero, talvez, em acreditar-se que o clima
temperado do planálto paulista e de algumas das regi~es
sulinas percorridas pelas primeiras bandeiras, tenha contribuido de modo ainda mais decisivo para que, no Brasil,
seu uso se tomasse particularmente característico de tal ·
área. Pesados, espessos, volumosos. esses gihóes deveriam
representar, em alguns casos, verdadeiro torniento para os
que deles se servissem em regióes mais cálidas..
A hipótese de que teriam sido importados apenas por
for~a do contato entre paulistas e castelhanos do sul, numa
-época em ·que Sáo Paulo pertencia a familia platina, quase
tanto como a comunidade luso-brasileira, torna...se pouco'
verossímil ante o texto de Gabriel Soares em que se as..
sinalam as "maravilhosas armas de algodáo.. fabricadas
pelo ano de 1587 em todas as casas da Bahias3. Preferiamnas já entáo, os portugueses, aos seus cossoletes e .coura~s.
por apresentarem a vantagem de reter em si as setas, que
nao tinham as armas de metal ou de couro, em que as
·frechas, muitas vezes, resvalavam e iam fazer dano aos
companheiros. A leitura dos documentos espanhóis sobre
a conquista do Prata náo leva a crer, por outro lado, que
o escupil fosse conhecido em tais paragens muito antes
daquela data.
Entretanto náo seria preciso ir muito longe para
encontrá-lo, pois que, em terras peruanas, antes da conquista e~panhola, os quíchuas utilizavam...se, com . o mesmo
fim, _de saios acolchoados de algodáo, além do ames
metálico e das coura~s de sarrafo e ripas de madeira,
. ( 52) Basilio de Magalhftes, op. cit.• pág. 75; "Documentos Relativos
.ao Bandeirismo Paulista e Quest6es Conexas. no Periodo de 1664 a
1700", Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, XVIII,
S. Paulo, 1914, pág. 278.
( 53 l Gabriel Soares de Sousa, op. cit., pág. 427.
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elementos que o Padre Wilhelm Schmidt tem como característicos do chamado círculo cultural exógamo-patrilinear
( totemico), e que outros autores procuram filiar a certas
formas japonesas e asi~ticasS4. Por esse motivo náo deveriam provocar grande surpresa. no império dos incas, as
armaduras de algodáo que vestiam os soldados de Pizarra.
Já na Venezuela, onde o emprego das setas ervadas~
por parte dos indígenas. obrigava o conquistador a extremos
de precauc;áo, pode dizer-se que o aparecimento dos justilhos
(ilcolchoados foi contemporaneo das primeiras entradas.
Uma destas entradas inspirou mesmo, a Juan de Castellanos.
os versos em que se comparam sugestivamente as frechas
pendentes dos escupís do invasor as bandarilhas espetadas
no to uro por ocasiáo de uma corrida:
"Como toro que lidian los villanos
Que ya del suelo, ya de talanquera,,
Tantas garrochas salen de las manos
Que le cargan el cuerpo de madera,

. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .... .
'

No menos á las partes sucedía
En aquestos recuentros por/iados#
Por ser gran cuantidad de f lecheria
La que cuelga de sayos estofados .. 55 •
Em realidade foram os proprios europeus os grandes
agentes da disseminac;áo do uso do escupil em quase todo o
continente americano, e mesmo fora dele - nas Filipinas
e na Africa - tendo-o tomado. por sua vez. aos indígenas
do lucatá. ·Até o nome com que essa arma veio a ser
conhecida, em geral, nos países de língua castelhana é.
segundo parece, de procedencia iucateca, ou antes mexicana.
(54) P. W . Schmidt, "Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika", Zeit!JChrift für Ethnologie. XLV, Berlfm, 1913, pág. 1053; Oark
Wwler, The American lndian. Nova York. 1931, pág. 137.
(55) Juan de Castellanos. Elegúu de Varone.s Jilustre& de lndúu,
Madri, 1847, pág. 198.
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pois escupil vir1a diretamente de ichcauipilli. ou ichcahuipillis6 que é como chamavam os astecas aos saios de algodáo.
tradicionais entre certos povos de seu império e de áreas
vizinhas a este.
Puderam discriminar-se as etapas diversas de sua introduc;áo nos uniformes dos soldados que vinham subjugar
e colonizar o novo mundo. Dignas de interesse, a tal
respeito, sao as conclusóes firmadas por Georg Friederici.
em seu opulento estudo sobre o descobrimento e a conquista
da América pelos europeus 57 • Observa esse historiador
como os espanhóis, embora já de longa data, das campanhas contra os mauros, conhecessem todo o dano que podem
causar os venenos aplicados as frechas, se viram pratica.mente inermes, em face das setas ervadas dos indios, até
pouco mais ou menos o ano de 1518. Durante a jornada de
l-lernando de Córdoba, tiveram eles, pela primeira vez, a
oportunidade de travar relac;óes com esse meio de defesa,
já largall}.ente empregado pelos· Maia. Na expedic;áo de
Juan de Grijalba, que por diversos aspectos teria assina...
lado verdadeiramente uma era nova na história da conquista, sao os europeus, nao sao os indígenas, os que
o stentam, por sua vez, desses sayos basteados. Fernáo
Cortez chegou a encomendar, as tribos aliadas, grande
quantidade de casacas acolchoados e, desde entáo, muitos
conquistadores passaram a exigir, como tributo, a entrega,
por parte do gentio, de certa porc;ao de algodáo, que des.tinavam expressamente ao preparo de tais casacos.
E' provável que, também por essa ocasiáo, se tenham
fixado os tra~os mais nítidos e definitivos dessa arma de
defesa, tal como a usaram, a seguir, nas expedi~óes de
descobrimento. sobretudo espanhóis e portugueses, europeus
' ou mazombos.
No Brasil, ao que se pode deduzir de velhas crónicas
e documentos iconográficos, fabricavam-na pespontada em
quadrados e descendo ora quase até aos joelhos - como
se ve na estampa de Debret - ora simplesmente até a
(56) Georg Friederici, Hilfsrvorlcrbuch für den Amcrikanisten.
Halle, 1926, pág. 39.
(57) Georg Friederici, Der Charakter der Entdeckung und E roberung Amerikas durch die Europáer, 1, Stuttgart, 1925. pág. '441
<: seg.
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cintura, e quase sempre escondendo parte dos bra~os. No
primeiro caso destinavam-se, em particular, aos lugares
onde existisse o perigo das frechas ervadas, e deveriam
conter cerca de oito libras de algodáo, enquanto as mais
curtas, que apenas cobriam busto · e ventre, tinham no
máximo seis libras. De qualquer modo seriam bastante
espessas para poder embara~ar as f rechas e, com is so.
proporcionar ao soldado ou sertanista maior seguran~a.
_Entre as vantagens que esses saios prometiam durante
as entradas ao sertao remoto, conta--se, ainda, a de poderem
servir de colchóes para dormir, onde nao houvesse risco
de surpresas. Neste último caso, o melhor era que os
conservasse, cada qual, no corpo, pois impediam assim o
contágio da umidade do solo e permitiam enfrentar . qualquer situa~áo arriscada. Sua eficiencia podía ser prejudicada pelo mau tempo - acreditavam alguns - pois
molhados deixam passar frecha, dardo ou lan~a. Mas nem
todos pensavam desse modo, e um honesto informante
quinhentista, Vargas Machuca, chega a registar opinioes
contrastantes a respeito58. De qualquer modo, seria bem
apreciável a seguran~a oferecida por es ses estofados: do
contrário nao se compreende que pudessem ter tido táo
longa vida. Deles nao só armavam o corpo os sertanistas,
mas - a informa~áo é de Gabriel Soares - ·. fabricavam
muito boas adargas e também celadas para a cabe~a. Se
assim era, temos uma explica~áo até certo ponto plausível
para as palavras de Montoya, quando diz, dos mamalucos
paulistas, que se protegiam, com eles, da cabe~a aos pés.
Náo se julgue, porém, que armado apenas dos gibóes
protetores, em boa hora trazidos das possessóes de Castela,
poderiam os homens de Sáo Paulo prevenir..se contra
acometidas do gentio brabo. Nem essa amea~a. continuamente presente nas expedi~óes, nem os outros perigos que
costumam assaltar o sertanista em suas entradas, podem
ser evitados por meio de expedientes simplesmente engenhosos. A permanencia de tais perigos basta, ao cabo, para
(58) D. Bernardo de Vargas Machuca, Milicia y Descripción de
183 Indias, M~drid, 1892, I, págs. 144, 145; J. B. Debret, Viagem Pit~
resca ao Bra$il, trad. de Sérgio MilUet, S. Paulo, 1910, pág. 55 e seg.
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todos os artificios de defesa e também a aptidáopara criar ou assimilar tais artificios.
Mas a continua prática da selva nao estimula semente
essa espécie de adapta~ao quase fisiológica as situa~óes.
niais perigosas, comparável, em suma, a arte do acrobata
ou do pelotiqueiro. Representa, em primeiro plano, urna.
verdadeira educa~áo moral, cujas conseqüencias nao podem
ser apreciadas de modo abstrato, e independentemente das
· c:ondi~óes particulares que a suscitaram. Dessa forma se·
explicará melhor o que acima ficou dito sobre a atitude·
quase benévola com que, em muitos meios sertanejos, ainda.é costume encarar alguns crimes violentos, particularmente
os de morte. Atitude tanto mais estranhável, quanto é.
precisamente em tais meios, que a no~áo de uma lei moral
inflexível e absoluta consegue impor-se com maior facilidade.
e onde há delitos considerados aviltantes e despreziveis•.
como o f urto.
Nao é evidente que o simples prestigio da coragem
física desempenhe, nesse caso, papel decisivo, uma vez que.
aquela complacencia chega a envolver o próprio homicídio,
trai~oeiro, em que o criminoso nao se expóe a perigo algum,.
e, praticado o delito, ainda trata, muitas vezes, de refugiarse em lugar seguro e longe do alcance da justi~a. O certo·
é que, para semelhante mentalidade, o crime trai~oeiro e
praticado de emboscada nao se acha preso a idéia de.
baixeza e indignidade. Nao parece necessariamente mais.
respeitável o triunfo sobre um inimigo implacável, ou apenas~
incómodo, pelo fato de ser obtido através da luta física.
Como a riqueza náo parece mais nobilitante se alcan~ada.
gra~as ao trabalho lento e penoso, pois um feliz acaso.
pode oferece-la até nas areias do riacho sertanejo.
Na verdade essa atitude envolve maior desprezo pelo.
inimigo · do que aquela que leva a feri-lo de frente, com
risco da própria existéncia. Haveria, neste último caso,.
uma -auténtica valoriza~áo do inimigo, que adquire determinados direitos, a come~ar pelo mais elementar de todos,
o de viver e defender a própria vida. Ainda boje nosso .
homem rústico está, muitas vezes, longe de pertencer, como·
certas burguesías citadinas, a "ra~a discutidora" de Donoso
Cortez. O fair play, que corresponde a uma atitude rela·-
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tivista no convivio entre os homens, e que se traduz na
frase .. meu antagonista é meu igual", escapa decididamente
a sua órbita, e impera de preferencia em sociedades onde
pode florescer o amor esportivo ao debate e a luta~ onde
nao existe ou nao pode exprimir-se verdadeiramente o ódio,
e onde se considera talvcz desnecessária a supressao do
inimigo.
Seria falso querer atribuir unicamente a hcran~a
indígena a modalidade de temperamento até boje tao
característica de muitos dos nossos sertanejos, que os faz
timoratos e arredios ainda mesmo na agressáo. E' certo
que nas épocas ·coloniais foram os mamalucos reputados
consta~temente como gente sem sombra de sujeic;áo ou
· policía, o que se verificou particularmente em Sao Paulo,
terra em que os bastardos, como entáo se chamavam,
compuseram, ·por largo tempo, o grosso das classes popu.lares. A eles se atribuíam os mais tredos crimes cometidos
na capitania, sobretuc:lo nas povoac;óes de serra acima. E.
ainda em nossos dias, nao custa encontrar, entre caipiras,
o descendente legítimo daqueles roceiros do tempo de D.
Luís Antonio de Sousa, o morgado de Mateus, que só
tinham gosto na solidáo, e para ela fugiam sempre que
-possível.
··se alguém, fazendo viagem, encontra por acaso um
destes - escreve o morgado de Mateus, em fins do século
XVIII - ou lhe foge, ou fica tao assustado e preocupado,
que nem o chapéu lhe tira, e se lhe dizem a mínima palavra,
desconfía e mata logo" 59. Influencias ancestrais, do indio,
explicariam, em grande parte, essa disposic;áo de animo
que, mormente por ocasiáo das guerras do sul, acabou
sobrepujando a proverbial arrogancia bandeirante. Dessa
arrogancia perduraram, sem dúvida, fortes vestigios nas
vilas importantes, mesmo com a decadencia da capitania,
que se acentuou justamente no século XVIII. Nos lugares
remotos, ela podia, no entanto, resistir longamente a pre~ ·
sao <;le forc;as ambientes, mais poderosas as vezes do que
todos os Íé;itores biológicos.
(59) Documentos lnteressantes para a História e Costumes de S.
Paulo. XXIII, Sao Paulo, 1897, pág. 5.
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A verdade é que, se essas paragens criaram urna ra~a.
em muitos pontos mais próxima do bugre do que do europeu,
é talvez porque o tipo do bugre lhes correspondia melhor.
Na luta dlutuma contra a floresta, onde todos os inimigos
sáo traic;oeiros, náo há lugar para se formarem as imagi.nac;óes intrépidas e generosas em que o civilizado se distrai
da monotonía de um mundo sem constantes e mortais
perigos. A ousadia. aqui, há de ser cautelosa, previdente
e acomodada a quaisquer surpresas.
Mas essa rac;a sotuma, ainda que sem muitas das
virtudes heróicas dos grandes bandeirantes, continuou a
prestar bons servi~os, desbravando terras incultas, fundando
capelas e povoados sertanejos e, sobretudo, dilatando no
continente o mundo da língua portuguesa. Precisamente
para as guerras do sul, sua contribuic;áo deve ter sido
·n umerosa e, em todos os aspectos, decisiva. Nos fins do
século XVIII, quando corria, generalizada, a opiniáo de
que os homens de Sao Paulo já náo mostravam a mesma
bravura e valentía dos seus antepassados, mas queriam
antes desfrutar uma vida regalada, e tinham em grande
horror o nome de soldados - conseqüencia dos desastrosos recrutamentos, que ceifavam a gente válida da ca..
pitania - um estrangeiro ilustre podia fazer observa~óes
deste teor: .. Os paulistas de ambos os sexos sáo a gente
de melhor fisionomia no Brasil; seu temperamento conserva
sempre o genio militar de seus maiores, pelo que . sáo tidos
como os mais bem dispostos para o exercício das armas.
O nome de paulista é assombroso para os infiéis, que lhes
cobraram um terror panico" 6º. E nao só para os infiéis,
podemos acrescentar nós. Os castelhanos da fronteira náo
cessavam de temer as acometidas dos chamados •• portugueses de San Pablo" e, nas suas cartas, os capitaesgenerais da época repetem, em diferentes diapasóes, o juízo
que exprimira o Govemador Rodrigo César de Meneses:
"pelo que a todos ouc;o os respeitáo os Castelhanos, de
sorte que basta ouvir o nome de Paulista, a quem elles
1ntituláo por feras, para náo intentarem nenhum projeto, e
(60) •'Oiário de Juan Francisco Aguirre", Anales de la Biblioteca.
IV, Buenos Aires, 1905, pág. 45.
11
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a experiencia bem tem mostrado foram c~tcs sempre o seu
flag ello" 61 •
E' significativo como ainda em seu mooo de combater,
csses homens, . longamente amestrados pela selva, denun..
ciam sempre aquela capacidade de observa~áo da natureza
agreste, a imagina-;áo inquieta, a visáo precisa e . segura,
que nascem de um convívio for~ado e constante com a vida
do sertáo. A arte de guerrear toma..se, em suas máos, um
prolongamento, quase um derivativo, da atividade venatória,
e é praticada, muitas vezes, com os mesmos meios. Leía-se,
para exemplo, a extensa correspondencia trocada entre o
Marques de Lavradio e o Tenente-General Joáo Henrique
Bohm durante a campanha de 1774-1777, em que se deparam observa~óes, das mais ricas em interesse, acerca da
maneira com que costumavam os paulistas conduzir suas
Jutas contra o inimigo do sul.
Nenhum preparo, nenhum excesso de rigor, nenhuma
disciplina especial, além da que se forma no hábito here..
ditário e persistente de enfrentar um meio rústico, poderia
faze-los mais aptos a semelhantes pelejas. Sua ordem é
a da natureza, sem artificios aparentes e sem plano prévio.
Aquilo náo .é tropa - notava o marques-vice..rei - . mas
é a própria gente da capitanía, que "dando..se..Ihe liberdade
e oferecendo..se-lhe e facilitando ..se..lhe interesses" sao os
mais próprios para desbaratar os contrários. Em realidade
o genero de· guerra adequado a este país, e que sempre se
praticara aqui, tanto de parte dos portugueses como dos
castelhanos, divergía nesse essencial do que se praticava
na Europa, onde as expugna~óes de pra-;as, os choques, os
mesmos combates individuais, obedeciam a certa regularidade, que se náo podia infringir impunemente. "Os nossos
náo o praticáo assim, todo o seu cuidado, he em fazer
hostilidades sem se exporem, vivem nos matós sem fazerem
diferen~a dos bixos, conhecem tao bem e acháo..se tao
familiarizados, com aquellas habita-;óes, que nellas se re..
colhem, aly se sustentáo e conserváo sem outro nenhum
soccorro, que o de sua espingarda, e o da sua espada; e
Documentos lntcressantes para a História e Costumcs de
S. Paulo, XX, S. Paulb, 1896, págs. 25, 26.
(61)
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daly saem como feras, a fazerem os grandes estragos que
em todos os tempos temos visto".
Essas palavras, que descrevem o sistema de lutar
comum a todos os brasileiros, na era colonial, sistema cuja
eficácia se comprovou grandemente no nordeste, durante
as campanhas contra os holandeses, podem aplicar-se aos
homens aliciados em Sao Paulo para as campanhas do sul.
Deles ainda afirma expressamente o Marques do Lavradio,
que "para emboscadas, para surprezas e outras ac~óens semelhantes, sao aquellas em que eu imagino, elles poderiáo
satisfazer as suas obri.ga~óens: nas outras receio muito
porque só Tropas disciplinadas, he que tem constancia
naquelles pirigos, e como os Paulistas nunca tem conhecido
que cousa ~eja disciplina, nem quazi que conhecem o que
seja subordina~ao, será impossivel sugeitalos a trabalhos,
ou pirigos differentes daquelles de que elles estáo custumados "62.
A natureza das amea~as a que se achavam continua..
mente su jeitos esses netos de bandeirantes, ditava, assim, a
natureza de seus próprios recursos táticos.
( 62) "Correspondencia Passiva do Tenente-Coronel Joao Henrique
de Bohm", Boletim do Centro Río-Gran.dense de Estudos Históricos. 1,
N.9 I, Rio Grande, 1938, págs. 10, 1®, passim.
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capítulo anterior já se tentou mostrar como a marcha
a pé foi o modo de Iocomo~áo verdadeiramente característico da expansáo bandeirante. A própria navegac;áo
fluvial nao figura, nesse movimento, salvo como exce~áo
a regra. · A locomo~ao animal, por outro lado, seria extremamente difícil e penosa nas brenhas e lugares acidentados,
e embora os homens de Sao Paulo fossem bons cavaleiros,
desde os tempos de Fernáo Cardim, pouco valeria essa
qualidade nas picadas dos indígenas.
Só pelo século XVIII é que as primeiras cavalgaduras
come~am a afluir esporadicamente para o sertao remoto e,
ainda assim, onde houvesse terras já desbravadas e povoadas. Todas as tentativas no sentido de incluir esses
animais no aparato regular das e~pedi~oes de descobrimento viram-se condenadas ao malogro. Dos ti:inta e oito
cavalos que levou Bartolomeu Bueno a Goiás, em 1722,
cinco apenas puderam resistir a todas as asperezas da
jornada.
A capacidade e o costume de. vencer a pé longas dis-tancias, que só se explicam pela afinidade com os indígenas,
pode assegurar aos paulistas algumas vantagens inestimá-veis. Explicando a pouca eficiencia dos castelhanos para
se medirem com os "portugueses de San Pablo"# já Mon- '
toya dizia, em memorial de 1643, que os primeiros eram
..bons atiradores de escopetas, mas nada exercitados em
caminhos; porque sao bons ginetes e a pé nao dáo um
passo"l.
Mais de um século depois, a situa~o nao ~e alterara
sensivelmente. No Diário escrito entre 1754 e 1756 pelo

E

M

( 1 ) Pe. Pablo Hernández, Organización Social de las Doctrinas
Guaranies, Barcelona, 1912, 11, pág. 634.
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Padre Tadeu Hennis a pedido do Pe. Bernardo Nudorffer.
ainda sáo opostos os indios das Missóes, destros na cavalaria, aos paulistas ou ..portugueses del Brasil"# considerados ..torpes en este genero de milicia "2.
Durante todo o século XVII, os cavalos, na capitania
de Sáo Paulo, serviam ap?rentemente para marchas relativamente breves e em descampados do planalto: as cargas
eram levadas de preferencia nos ombros dos escravos e
administrados. E nao só as cargas como os próprios passageiros. Uma rede sustentada por dois indios constituiu
durante longos anos a carruagem ideal para quem quisesse
vencer o escabroso caminho do mar, na serra de Paranapiacaba. Os quadros de artistas e cientistas estrangeiros
que visitaram o Brasil em principios do século passado
f amiliarizaram-nos com a cena do fazendeiro rico, voltando
a casa nessa espécie de bangüe rústico. No trajeto de
Sáo Paulo a Santos ela fora durante longo tempo o único
meio de Iocomo~áo seguro e cómodo de que dispunham
os que nao quisessem viajar a pé. Em 1629 ainda era
impossivel fazer-se a cavalo o percurso, conforme depoimento de D. Luís de Céspedes3• Oitenta ou noventa anos
mais tarde já o caminho era acessível as cavalgaduras.
·· exceto em dois ou tres passos, donde se apeiáo os que
se náo querem ver em perigo". Deixando o Cubatáo pela
manhá, ganhava-se a eminencia da serra em menos de
duas horas, quando em bom tempo. Em época de chuvas
fazia-se o mesmo percurso em tres horas o.u mais, devido
ao tijuco e aos caldeiroes4 • Já isso constituiria uma vantagem bastante para explicar o progressivo abandono do
sistema das redes de transporte, naturalmente moroso.
Mas a viagem a cavalo ainda nao era isenta de riscos.
Ao tempo de Bernardo José de Lorena, um literato ano...
nimo, tecendo o panegírico do capitáo-general que reparara
a estrada, fazendo construir a famosa ºcal~da", ainda
falava-- naquela "serra onde, cerrando-me os olhos uma
(2) Anais da Biblioteca Nacional# Lll, Rio de Janeiro, 1938,
pág. 501.
(3) Anais do Mu.seu Pauli.sta, 11, 2• parte, S. Paulo, 1925, pág. 23.
( 4 )· Orville A. Derby, "Um Mapa Antigo das C-apitanias de S.
Paulo, Minas Gerais e Río de Janeiro", Revista do Instituto Hi&tórico e
Geográfico de S. Paulo, 11, S. Paulo, 1898. pág. 201.
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tormentosa noute, ora rolando entre penedos saltos, ora
submergindo em lama, eu vi quase chegado o termo fatal
da minha existencia". Já entao esse caminho, horror dos
antigos, onde as "descamadas canas" de muitos viajantes
se misturavam aos "montoes de ossos de animais quadrúpedes que ali morriam"s, era considerado o mais suave e
seguro de toda a capitania. Quando em 1717 o Conde
de Assumar fora tomar posse do governo de Sao Paulo
e Minas, nenhum membro da comitiva deixou de cair urna
ou duas vezes na subida da serra, "e ouve quern repetisse
treceira". observa urna testemunha. Os que náo seguiram
a cavalo, por falta de anirnais, e subiram em rede, segundo
o uso da terra. foram os mais felizes. nao padecendo outro
acidente além da demora, pois chegaram ao alto da serra
as onze da noite, ten do deixado o Cuba tao pela · manhaG.
Já em 1725. o Ouvidor Francisco da Cunha Lobo, em
carta escrita de Santos a Camara paulistana. dispensava
expressamente a rede. Mandassem apenas trinta índios e
tres cavalos a dormir no Cubatáo. "E adevirto a vms. acrescentava - se excusem ha mollestia de me mandar rede
porque Picará sendo ociosa essa Carruagem". Entretanto,
passados muitos anos, em 1775, o famoso Martim Lopes
ainda preferia gastar os dezessete dias da viagem por terra,
desde o Rio de Janeiro, a enfrentar os perigos da serra7.
Sonhando sempre corn novos potosis. D. Francisco de
Sousa chegara a pensar, em principios do século XVII. na
possibilidade de fazer importar duzentas lhamas do Peru;
nesse sentido houve mesmo urna provisao real8 • O plano
(5)
aluno de
S. Paulo,
(6)

"Problema: A um governador resulta mais glória em ser
Marte ou de Minerva?" Documentos lnteressantes, XLIV.
1915, pág. 314.
"Diário da Jornada que fez o Exmo. Sr. Doin Pedro ... ", Re~
vista do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, III. Río d e Janeiro,
1939, pág. 302.
(7) "Ordens Régias", Revista do Arquivo Municipal de S. Paulo.
XX. S. Paulo, 1936, pág. 55.
( 8) A provisáo datada de 1609 e publicada em Reg. Ger. da Cámara de S. Paulo. I, S. Paulo, 1917, fala na realidade em "carneiros de
carga daqueles que costumam trazer a prata de Potosi", recomendando
que se procurasse "fazer casta deles e nunca faltassem". Carneiros e
ovelhas do Peru. ou carneiros de carga, é como costumavam chamar
as lhamas os próprios cronistas espanhóis.
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jamais chegou a consumar-se. como nao se consumaram
outros grandes projetos do Senhor de Beringel. ao menos
enquanto viveu. E o paulista continuou a caminhar a pé,
onde náo podía dar-se o luxo de possuir cavalgadura.
Em realidade as estradas do sertao e a do mar - esta
construida de propósito para pedestre, e parece que em
forma de escada nos lugares mais alcantilados, segundo
fazem crer velhos testemunhos - adaptavam-se mal as
cavalgaduras durante todo o século XVII, o século das
bandeiras. E além disso a relativa escassez de cavalares
nessa época nao autoriza a crer que pudessem ser utilizados
em escala considerável pelos moradores da terra. A posse
de cavalgaduras correspondia, aparentemente. menos a
uma conveniencia prática de que a um luxo. Luxo que
muitas vezes se exprimía na posse, ao lado de um ou dois
animais, de selas e adere~os desproporcionadamente caros,
mais caros, em certos· casos, do que os próprios cavalos.
Assim, a única cavalgadura de Antonio da Fonseca, uma
égua mansa avaliada ºcom duas crías, macho e femea",
em 3$200 no ano de 1619, correspondiam sela, freio, cabe~ad.as, rédeas e estribeiras de ferro, estimados em 6$000,
quer dizer no dobro do valor da égua.
E' verdade que documentos dos tempos iniciais da
colQniza~o nao autorizam a acreditar muito na escassez
de cavalos por essa época. No ano de 1592 eles chegavam
mesmo a ser tao numerosos nas redondezas de S. Pauto,
que faziam dano as ro~as e matavaDi a coices as cria~óes.
A Camara era insistentemente convidada a opor paradeiro
aos estragos por eles causados, pois .. q'avía muitas cavalgaduras e q'faziáo muitas dellas, e ellas nenhum proveito
ao povo"9. Em certa Reda~áo da Provincia do Brasil,
escrita em 1610 pelo Padre Jácome Monteiro e ultimamente
publicada por Serafim Leite, le-se que os campos de p¡..
¡atininga eram, por áquele tempo, ..mui povoados de gado
vacum, de cavalos e éguas; que vem a ser tantos em número
que nao tem pre~o ... ". Durante ·sua estada naquelas
partes, ou se ja por volta de 1607, pudera observar o Padre
Jácome como ..se · vendiam mui bons cavalos, cada qual
(9) Ata.s da C4mara da Vila de S. Paulo~ 1, Slo Paulo, 191'1,
págs. <fil, 446. <f75.
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por um chapéu ou meias ..calc;as. e as vacas andavam em
almoeda. sem haver quem as quisesse por tres patacas, que
era a dívida pela qual se rematavam" 10 • Contudo, nos
decenios seguintes, a situac;áo tenderla a modificar-se. ao
menos no que diz respeito as cavalgaduras. O fato é que.
até meados do século XVIII. estas. nao teriam em S. Paulo
func;áo essencial, nem nas expedic;óes ao sertáo longínquo.
nem nos núcleos rurais estáveis.
O Sr. Alfredo Ellis Júnior. que examinou pacientemente os velhos inventários, concluiu, sem exagerar, que a
regra geral, na Sáo Paulo seiscentista, é a escassez de cria ..
dores de eqüinos. Regra a ·q ue nao faz excec;áo nenhuma
das grandes personagens do bandeirismo, a comec;ar por um
André Fernandes ou um Antonio Raposo Tavares. O
maior dos criadores da época. Manuel Góis Raposo. nao
teve mais de cinqüenta cavalos, observa ainda o Sr. Ellis 11 •
E ~esmo tal cifra chegará a parecer excessiva a quem
percorra diretamente os antigos textos. Onde se terá baseado o erudito pesquisador para chegar a tanto? Pedro
Taques, o responsável máximo por alguns exageros de
nossos historiadores, diz apenas, de Góis Raposo, que teve
em suas terras de · Parnaíba fazenda de grande cultura,
porcos, muito gado vacum e animais cavalares. O inventário do opulento lavrador, datado de 1671, silencia completamente sobre o assunto.
O de sua mulher, Maria
Pompeu, é que parece apoiar as palavras do genealogista.
e ainda aqui, o número de cavalos mencionado nao vai a
cinqüenta: chegará quando muito a vinte e seis. Quanti...
dade já respeitável, aliás, mesmo tendo em considerai;áo
que a metade desses vinte e seis eram poldros, quase todos
de menos de dois anos. Há ainda o caso de Lourenc;o
Castanho Taques o velho. com as suas dezesseis éguas,
ou ·o de Francisco Pedroso Xavier, com quinze cavalares,
entre cavalos, éguas e poldros. Mesmo o de Antonia de
Chaves, mulher de Mateus Leme, que deixou - isso ainda
em 1610 - sete ou oito eqüinos, ao lado de setenta ou
( 10) Serafim Leite, S. J., História da Companhia de Tesus no
Brasil, VIII, Rio de Janeiro, 1949, pág. 395.
( 11) Alfredo Ellis Júnior, Os Primeiros Troncos Paulistas, S.
Paulo, 1944, pág. 275 e segs.
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oitenta vacuns, consignados no mesmo inventário, escapa
decididamente a regra geral. E' significativo que a tal
escassez nao correspondam prec;os extremamente altos para
os animais de sela, ao menos durante a maior parte do
século. Os prec;os elevados que o Sr. Afonso Taunay encontrou para os cavalos na Sao Paulo seiscentista12 • náo o
sáo, comparados, por exemplo, aos dos vacuns, incontestavelmente mais numerosos.
No testamento inédito de Matias Barbosa da Silva,
rico em dados que interessam ao estudo de nossa vida co...
lonial, há alusáo expressa a essa carencia de eqüinos em
Sao Paulo, na ocasiáo em que ali chegara o testador, isto
é, em 1699. Tendo tido, por aquele tempo, ajuntamentos
com certa mulata, de q~em, segundo constava, houvera
um fiiho, sendo ambos solteiros, admitia Matias Barbosa
que o mesmo poderia vir a ser seu herdeiro. urna vez que
a época da conceic;áo ele náo tinha cargo algum que o
constituísse no grau de nobreza necessária para lhes serem
os filhos naturais insucessíveis 13 •
Para refore;ar essa afirmac;áo observa que "só vivia
entáo de algum negócio com que andava de urna parte
Afonso d'E. Taunay, História Sciscentista da Vila de S.
Paulo, IV, Sao Paulo, 1929, pág. 229.
( 13) Essa explica~áo tem seu fundamento no liv. 4. tit. 92, § 1 das
Ordena~óes, onde se le que, se ao tempo em que os filhos ilegit.i~os
nascerem, "o pai for cavaleiro ou escudeiro, ou de ~emelhante cond1~ao,
que costume andar a cavalo, nao sendo o que assim costuma andar a
cavalo oficial mecanico, nem havidó ou tratado por peao, nao herdaráo
tais filhos sua herani;a, nem entraráo a partilha com os filhos legítimos
nem com outros legítimos ascendentes". O § 2 do mesmo título reza
o seguínte: "E se ao tempo que os filhos nascerem o pai for peáo,
aínda que depois seja feito cavaleiro, ou de maior condi~ao, nao per..
deráo, por isso, os filhos naturais a sua hcran~a. ou a p~rte que lhes
dela pertencer, mas havé~la-áo, assim como a deviam haver, se o pai
fosse ainda peao ao tempa do seu falecimento".
Os _cavaleiros de que aqui se trata eram de inicio e por defini~ao,
os homens que serviam na guerra a cavalo e eram obrigados a manter
cavalo, por serem acontiados, ou se julgar que tinham posses e fa ..
zenda para o manter. Os peóes só podiam chegar a cav~leiros de
contia, nao de espora dourada, nome dado aos fidalgos que, ganhando
honra de cavalaria por feito de armas notável, tinham sido solene~
mente armados cavaleiros, ou recebidos em alguma ordem militar. Cf.
comentários de CAndido "Mendes de Almeida ao Código Filipino ou Ordena~óes e Leis do Reino de Portugal. XIV ed., Río de Janeiro, 1870,
pág. 942.
(12)

154

CAMINHOS

SiRGIO BUARQUE DB HOLANDA

para outra, mas nao a cavalo", acrescentando que "nem
o possuía, nem os havia a esse tempo ent Santos e Sáo
Paulo, de sorte que por falta deles até os cabos de guerra
e pessoas principais da terra todos andavam a pé" 14• A
carencia nao seria tao absoluta ou se explicaria pelos altos
pre~os que entao se pagavam nas minas pelos cavalares e
outros animais de cria~ao, levando os moradores com freqüencia a despojar-se deles. De qualquer modo, a observa~ao de Matias Barbosa refere-se sem dúvida a forma
particularmente aguda que teria assumido urna condi~ao
de certo modo crónica na capitanía de Sao Paulo.
Em realidade, só pelo terceiro decenio do século seguinte, com· a abertura do caminho por terra que de Curitiba
ia dar as campinas do Viamao e a colonia do Sacramento,
é que o cavalo come~a a ter lugar no ritmo ordinário da
vida paulista. Solicitando, em requerimento dessa época,
que nao lhe fosse dificultada a passagem de cavalos para
a cidade de Sao P:tulo, um traficante reinol justificava seu
propósito com a alega~ao de que nao os havia ··na dita
cidade de Sao Paulo, por ser lá muito pouca a cria~ao
delles" 1S. Permitindo contato mais assíduo com os .. castelhanos", esse caminho iria influir decisivamente, nao SÓ na
vida económica, mas até nos costumes do povo. Já nos
primeiros tempos da coloniza~ao, o mesmo contato introduzira na capitania a cuia de tomar congonha. Agora será
a vez dos largos chapéus de palha e dos ponchos, sobretudo d'o poncho azul forrado de baeta vermelha, que ia
tornar-se uma espécie de traje nacional dos paulistas. Na
mesma época parece desenvolver-se, em Sao Paulo, o gosto
pelo manejo de cavalaria, o tirar de lan~as, e as festas de
escaramu~as, sertilhas, canas e encontradas. lnácio Dias,
( 14) "Testamento de Matias Barbosa da Silva". Cópia do original existente no arquivo dos Condes de Linhares, em Portugal. remetida em 1918, por dom Agostinho de Sousa Coutinho, Marques do
Funchal, ao C6nego Raimundo Trindade, que o forneceu a D iretoria
do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional. Comunicada obsequiosamente pelo diretor do mesmo servii;o, Dr. Rodrigo Melo Franco de
Andrade.
( 15) "Inventá rio dos Documentos Relativos ao Brasil Existentes
no Arquivo de Marinha e Ultramar, Organizado por Eduardo de Castro
e Almeida", VII, Anais da Biblioteca Nacional> XLVI, Rio de Janeiro,
193i, pág. 116.
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o filho de D. Leonor de Siqueira. foi, segundo Pedro
T aq ues, o mais hábil de todos nessas artes. "Na violéncia da carreira se debruc;ava para o lado direito ou o
esquerdo, a levantar do cháo qualquer coisa que se lhe
destinava em qualquer baliza, e nisto mesmo era a execu<;ao
de brinquedo com tanta destreza e airoso garbo, que sempre
conseguia os aplausos dos circunstantes". Pertencia a uma
nova ra~a esse neto de bandeirantes, que preferia brilhar
nos povoados a fatigar-se no sertao. Bento do Amaral
era outro, capaz de montar o animal rnais rnanhoso sem
perder o a ssento, nem o aprumo, nem as estribeiras; e
quando se apeava já o bicho estava manso16.
Com os cavalos comec;am a introduzir-se, em larg¿¡.
escala, os muares, que só excepcionalmente aparecem referidos nos antigos inventários paulistas. Duas mulas e um
macho~ pertencentes a Francisco Pedroso X avier. e o burro
casti~o de Antonia de Oliveira, sao quase tudo quanto
encontramos. A partir de 1733, ou pouco depois, é que
come~a a avolumar-se o número de bestas muares vindas
do sul, geralmente de passagem para as minas. Em 1754,
segundo documento constante do livro de registo de cartas
reais, provisoes, procurac;oes, etc. da vila de Parnaíba, cujo
teor me foi comunicado por um dos melhores conhecedores
da histór'ia sul-paulista, o Conego Luís Castanho de Almeida, um tropeiro castelhano, Bartolomeu Chevar, condu ...
ziu dos campos rio-grandenses para as Minas Gerais 3.780
cabe~as de muares. Ao transpor o rio Negro, onde
havia registo, alegou fiador. Mais tarde, porém, tornou-sc
necessário ir precatória para as Minas, a fim de se receberem os 5: 021 $000 de im pos tos.
Já por essa época nao seriam muito numerosos, em
Sáo Paulo, os indios de carga, substituidos, cada vez mais,
pelos cavalares e muares. O que representaria, sem dúvida.
progre..sso notável na rapidez dos negócios, além de poupar
trabalhadores, em um momento em que a mao-de..obra indí-gena era menos abundante, e em que os negros, excessivamente dispendiosos, ficavam geralmente reservados as fainas
agrícolas. J á se indicou como um primeiro obstáculo a esse
progresso tinha sido a insuficiencia das estradas, criadas
( 16)

Pedro Taques, op. cit., págs. 100, 107.
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unicamente para uso de pedestres. Além disso, a escassez
de cavalares correspondería, durante longo tempo, a existencia de índios de servic;os especialmente dedicados ao
transporte de fardos e passageiros, sobretudo através da
Paranapiacaba. Sem falar nos bastardos e mamalucos, que
faziam o mesmo trabalho mediante remunerac;áo. Em que
situac;áo náo iria ficar essa gente, quase imprestável, muitas
vezes, para outro mister, uma vez suprimido seu principal
meio de vida? O recurso exclusivo aos animais de transporte teria, sem dúvida, uma conseqüencia desastrosa: a
de aumentar consideravelmente o número de desocupados
e vadios, que sempre foram uma grave preocupac;áo das
autoridades coloniais. Em Sáo Paulo ·nao chegou a a presentar-se o problema em sua forma aguda, isso porque a
substituic;áo dos carregadores pelos cavalares e muares só
se processou muito lentamente. Quase até meados .do século passado ainda transitavam pelo caminho do mar as
cadeirinhas e liteiras, preferidas pelas senhoras ricas.
O que sucederia em caso diverso, pode-se bem imaginar
pelo exemplo de Curitiba, cuja topografía é, em muitos
pontos, semelhante a de Sao Paulo, e onde a primeira
tentativa no sentido de se ampliar a estrada de Paranaguá,
adaptando-a ao transito de cavalgaduras, foi obstada pela
feroz oposic;áo da gente do povo, que tinha nos servic;os de
transporte sua principal ocupac;áo e fonte de sustento. A
proposta .. apresentada em 1743 e inicialmente bem acolhida,
previa urna largura média de oito brac;as para a estrada, o
que dava boa margem para o tráfego dos animais de carga.
Chegaram até a iniciar-se os trabalhos, que prometiam
grandes beneficios. Mas a proposta incluía também uma
cláusula estabelecendo, para os contratadores, um monopólio de oito anos: durante esse prazo, ficariam impedidas
todas as demais passagens entre o litoral e os campos de
Curitiba. Tal exclusivismo deu motivo a reclamac;áo formulada dois anos depois, a 7 de marc;o de 1745, ao ouvidorgeral e corregedor, Manuel Tavares de Siqueira.
Mantido o contrato, diziam os promotores do protesto,
nao teriam os ·homens pobres da vila e termo de Curitiba
··de que sustentarse pois pela mayor parte viviam e vivem
de conduzir carga ás costas do dito porto para esta villa
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e della para elle, o que no dito acordum se llies prehive
e Tacha e Limita e se faculta somente aos contratadores
que se obrigáo a Limpar e consertar o dito caminho, o que
athe a qui se fazia por ordem . da Camara dessa villa e da
de Parnaguá" 17 • A decisáo do ouvidor, procurando conciliar os pontos de vista dos contratadores e da gente
popular, acabou descontentando a uns e outros, pois, suprimido o monopólio, nem os primeiros poderiam encontrar
recursos com que levar avante os trabalhos, nem o povo
teria com que enfrentar concorrentes tao poderosos. O
resultado foi cessarem as obras onde se encontravam, e
tudo voltou ao estado primitivo. Só passado mais de meio
século é que se tornou possível cuidar, outra vez, em melhorar as condic;oes do caminho.
Ao lado desses obstáculos, cabe acentuar os que criava
a própria administrac;áo colonial. Embora favorecendo e
até incentivando a criac;ao de eqüinos, necessários a milicia,
a coroa sempre cuidou de estorvar por todos os meios a
multiplicac;ao· dos muares, mais apropriados do que os cavalos aos servic;os de transporte e carga. De 1761 é a carta
régia ordenando expressamente que nao se desse .. despacho
algum a machos, ou mulas, e que mais antes pelo contrário,
todos e todas as que se introduzissem depois de publicada
essa total proibic;ao, delles sejao . irremediavelmente perdi..
dos, e mortos, pagando as pessoas em cujo poder se acharem, a· metade de seu valor para os (que) denunciarem
da clandestina introdu~áo delles e que nas mesmas penas
incorrerao as pessoas, que uzarem de semelhantes cavalgad uras passado o ano, que para o consumo das que tiverem,
se lhes concede~·. O motivo direto dessa ordem parece ter
sido a preferencia que nas Minas Gerais se costumava dar
aos híbridos e o receio de que tal preferencia resultasse
na diminuic;ao progressiva do número de cavalos. Mas a
medida- nao podía sustentar-se por muito tempo.
Tao
9rande, já entáo, era o número de muares, que a medicina
proposta só poderla ter conseqüencias funestas. Bastaram
mais tres anos para que se revogasse a ordem.
( 17) "Termo de Verean~as de Curitiba, 1743-1746 ··, Boletim do
Arquivo Municipal de Curitiba. Documento:. para a História do
Paraná, XVII, Curitiba. 1926, pág. 37.
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Livre agora do maior obstáculo, a invasáo de burros
e burras processava-se em escala rápida. Até os menos
timoratos, como o morgado de Mateus. alarmaram...se ante
as perspectivas que parecía prometer seu comércio para as
Iazendas de criac;áo. Escrevendo em novemhro de 1770
ao Marques de Lavradio, o capitáo-general de Sáo Paulo
fazia ver o dano causado tanto aos vassalos como aos
proprios interesses da coroa. Náo havia quem, dispondo
dos recursos e habilitac;oes indispensáveis, hesitasse em ir
buscar animais ao Viamáo, gastando de ano e meio a dois
anos na viagem de ida e volta até Sorocaba, onde se reali...
zavam os principais negócios.
Com as feiras de animais de Sorocaba, assinala-se,
distintamente, urna significativa etapa na evoluc;ao da econo...
mia e tamhém da sociedade paulista. Os grossos cabedais
que nelas se apuram., tendem a suscitar urna nova menta}¡...
dade na populac;áo. O tropeiro é o sucessor direto do
sertanista e o precursor, em muitos pontos, do grande
fazendeiro. A transi~áo faz...se assim sem violencia. O
espírito de aventura, que admite e quase exige a agressivi...
dade ou mesmo a fraude, encaminha...se, aos poucos, para
uma ac;áo mais disciplinadora. A fascinac;áo dos riscos e
da ousadia turbulenta substitui...se o amor as iniciativas
corajosas, mas que nem sempre dáo imediato proveito. O
amor da pecúnia sucede ao gasto da rapina. Aquí, como
nas monc;oes do Cuiahá, uma ambic;áo menos impaciente do
que a do bandeirante ensina a medir. a calcular oportuni...
dades, a contar com danos e perdas. Em um empreendi...
mento muitas vezes aleatório, faz-se necessária certa dose
de previdencia, virtude eminentemente burguesa e popular.
Tudo isso vai afetar diretamente uma sociedade ainda su...
jeita a hábitos de vida patriarcais e avessa no íntimo a
mercancía, tanto quanto as artes mecanicas. Náo haverá
aqui, entre parentese, uma das explicac;oes possíveis para
ó fato de justamente Sáo Paulo se ter adaptado, antes de
outras regioes brasileiras, a certos padroes do moderno
capitalismo?
Náo convém, em todo o caso, acentuar com demasiada
enfase a transformac;ao que a influencia das novas ambic;oes
promete realizar. Há na figura do tropeiro paulista, como
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·na do curitibano, do rio ... grandense, do correntino, urna
dignidade sobranceira e senhoril, aquela mesma dignidade
que os antigos costumavam atribuir ao ócio mais do que
ao negócio. Muitos dos seus trac;os revelam nele a heranc;a,
ainda bem viva, de tempos passados, inconciliável com a
moral capitalista. A dispensa muito freqüente de outra
garantía nas transac;óes, além da palavra empenhada. que
se atesta no gesto simbólico de trocar um fio de barba em
sinal de assentimento, casa...se antes com a noc;áo feudal
de lealdade do que com o conceito moderno de honesti...
dade comercial. Também falta, aqui, esse ascetismo ra...
cionalizante, que parece inseparável do ideal hurgues, ao
menos em suas origens. O amor ao luxo ~ aos pra·z eres
domina, em pouco tempo, esses individuos rústicos. que
ajaezam suas cavalgaduras com ricos arreios de metal pre...
cioso ou que timbram em gastar fortunas nos cabarés, nos
jogos, nos teatros. Sorocaba vive mais intensamente nos
tempos de feira do que muita capital de província. Nao
admira se ainda em 1893, quando o desenvolvimento fer ...
roviário extinguira quase de todo esse comércio, um sacer...
dote zeloso, o Conego António Augusto Lessa, chamasse
a aten~áo de seu prelado para a pecessidade de um combate
sem tréguas aos costumes saltos e até as doutrinas hetero ...
doxas que observava na cidade - "fruto pernicioso das
antigas e célebres feiras de animais, e pela aglomerac;áo
de gente de toda espécie, sem lei, sem religiao e sem fé,
que, denominando~se negociantes, vinham de toda parte do
Brasil" 18.
Ninguém duvida que a ocupac;ao a que se entregavam
tais homens fosse, em todos os sentidos, produtiva e útil
a coletividade. Mas o espírito em que a conduziam tendía
a mascarar de qualquer forma essa feic;áo utilitária, e em
realidade era menos de bufarinheiros do que de baroes. A
ostenta~ao de capacidade financeira vale aqui quase por
urna demonstrac;áo de forc;a física.
Ao menos nisto, ·e
também na aptidáo para enfrentar urna vida cheia de riscos
e rigores, o tropeiro .ainda pertence a família bandeirante.
( 18)

Cf. Jacinto Ribeiro, Cronología Paulista, II, 2• parte, Sao

Paulo, 1901, pág. 204.
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NA história do bandeirismo, tomado em sentido restrito,
é lícito omitir-se, sem perda essencial, o capítulo das
monc;óes. Estas principiam a aparecer quando aquele já
entrava em declínio, e aparecem servidas por instrumentos
diferentes, guiadas por métodos próprios e movidas até
certo ponto por urna nova ra~ de homens.
Contudo, em acepc;áo mais ampla. talvez um pouco
arbitrária, que procure envolver, sob o mesmo rótulo, os
vários movimentos tendentes, em parte, a dilatac;áo das
nossas fronteiras e ao aproveitamento de nosso território,
cabe-lhe um lugar definido, e um lugar - acrescente-se que nao pode ser pequeno e nem irrelevante.
As monc;oes representam, em realidade, uma das expressoes nítidas daq~ela forc;a expansiva que . parece ter
sidó urna constante histórica da gente paulista e que se
revelara, mais remotamente, nas bandeiras. Forc;a que depois impeliria pelos caminhos do sul os tropeiros de gado,
e que, já em nossos días, iria determinar o avanc;o progressivo da civilizac;áo do café. Tomadas no seu conjunto, o
historiador de hoje poderia talvez reconhecer, nessas formas, uma só constelac;áo.
~ justo; apesar disso, assinalar entre as bandeiras e
as monc;oes uma afinidade especial, e até um momento
incerto de transic;áo, espécie de zona obscura onde ambas
se encontram e se confundem. O descobrimento das minas
do Coxipó-Mirim, que marca o ponto .de partida para a
história das monc;oes, precedeu de alguns anos urna das
grandes empresas bandeirantes, talvez a última grande empresa bandeirante, ·que foi' a jornada aos Goiases do segundo
( l ) O tema do presente capitulo foi mais extensamente tratado em outra obra do autor. - Mon~óes, Rio de Janeiro, 19i5.
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Anhangüera. Empresa bandeirante também é, de resto, e
com iguais títulos, a própria expedic;ao de Pascoal Moreira
Cabral. e por ela precisamente, como pela de Femando
Dias Falcao. as monc;óes se entroncam na história das ban<leiras e passam a constituir, de certo modo. seu prolongamento.
Ocorreu-me, em outra oportunidade, tentar fixar mais
detidamente os motivos que determinaram a diferencia~o
entre os dois movimentos. Observei entáo como as primeiras monc;óes do Cuiabá deveriam recrutar a mesma gente
rude que formara as bandeiras do século XVII. Enquanto
perduraram estas navegac;oes a situa~o nao se modificou
aparentemente. Documentos de principios do século passado ainda nos falam em tripulantes que sobressaltavam a
populac;áo pacífica de Porto Feliz com seu genio turbulento
e suas intemperanc;as de toda espécie.
·
Entretanto essa agitac;áo de superficie nao deve esconder-nos a funda transformac;áo que se ia operando aos
poucos na mentalidade desses novos sertanistas. ~ inevitável pensar que as longas jornadas fluviais tiveram uma
ac;áo disciplinadora e de algum modo amortecedora sobre
o animo tradicionalmente aventuroso daqueles homens. A
própria exigüidade das canoas das monc;óes já era um modo
de se organizar o tumulto, de se estimular a boa harmonía
ou, ao menos, a momentanea conformidade das aspirac;óes
em choque. A ausencia dos espac;os ilimitados. que convidam ao movimento, o espetáculo incessante das florestas
ciliares, que interceptam a vista o horizonte, a abdicac;áo
necessária das vontades particulares onde a vida de todos
está nas máos de poucos ou de um só, tudo isso terá de
influir poderosamente sobre os aventureiros que demandam
o sertao longínquo. Se o quadro daquela gente aglomerada
a popa de um barco tem em sua aparencia qualquer c:oisa
de desordenadp, náo é a desordem de paixoes em alvo~o.
mas a de ambic;óes metódicas e submissas.
O emprego de meios de locom~ao diversos. mas também, e principalmente, o complexo de atitudes e condutas
determinadas por cada um desses meios, farao compreender
melhor a distin~ao essencial entre a primitiva bandeira e
as chamadas monc;óes de povoado. Naquela os rios consti12
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tuem efetivamente obstáculos a marcha, e as embarca~óes,
em geral simples canoas de casca ou toscas jangadas, sao
apenas recurso ocasional do sertanista, utilizável onde a
marcha a pé se tornou impossível. Nas monc;óes, ao contrário, a navegac;ao, e a marcha a pé, ou a cavalo, ou em
carruagem (na fazenda de Camapoa, por exemplo) , constituem excec;áo a essa regra.
.
Nao foi por acaso se a técnica do transporte fluvial
encontrou, em Sáo Paulo, sua fase de maior desenvolvimento sobretudo no século XVIII. com a decadencia das
bandeiras. Embora muito antes disso o Tiete tivesse servido eventualmente de via de penetrac;áo, a verdade é que
seu percurso só se generalizou e se enriqueceu de novos
instrumentos quando foi necessário um .sistema de comunicac;óes regulares com o centro do continente.
O resultado foi que, sem renunciar a existencia móvel
do bandeirante, os que participam do com~rcio de Cuiabá
e Mato Grosso tem ambic;óes mais sistematizadas. Um
ritmo que já náo é o da simples energía individual livre
de expandir-se regula toda a sua atividade. A própria vida
há de sujeitar-se neles a limites novos, a novas opressóes.
Aos. freías divinos e naturais, os únicos, em realidade, que
compreendiam muitos dos sertanistas de outrora, acrescentam-se, cada vez mais poderosas, as tiranías legais e judiciárias, as normas de vida social e política, as imposi~óes
freqüentemente caprichosas dos governantes. O que ainda
perdura de comum entre uns e outros é talvez a coragem
sossegada, a aparente· indiferenc;a as amea~as, aos perigos
e, muitas vezes, as maiores catástrofes.
De que maneira e em que época principia a emergir,
('m seus tra~os peculiares e tao definidos, essa nova fase
do sertanismo paulista? A própria palavra monfáo, palavra,
ao que parece, de procedencia árabe, e que se generalizara
entre os marinheiros lusíadas durante os grandes descobrimentos marítimos no Oriente, seria desconhecida em Sáo
Paulo, ao menos com o sentido que depois lhe deram~ até
ao segundo decenio do século XVIII. No seu significado
inicial, em portugues, servia para designar os ventas alternados que determinavam as épocas de navegac;ao no oceano
Indico.
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Entra aqui um importante elemento d~ distinc;ao, já
que a navegac;áo a vela era ignorada dos paulistas em
nossas vias fluviais. ~ verdade que, mesmo em Portugal,
passara o termo, com o tempo, a designar unicamente as
estac;óes adequadas as viagens, em outras palavras, os
períodos em que sopravam os ventos propicios. Partíam
as armadas de Lisboa, todos os anos, nos meses de marc;o
e abril. ·para chegarem aos partos de destino por volta de
setembro, pois até fins de agosto ficavam os navios impedidos de se aproximar das costas, e as barras tinham de
permanecer fer.hadas. Quanto a toma-viagem da India,
esta deveria f azer-se. por sua vez. até principio de fevereiro.
Existe. assim, um tra~o comum entre nossas mon~óes
e as do Oriente: isto é, a periodicidade regular a que eram
sujeitas. E embora no Brasil essa periodicidade nao fosse
determinada pelos ventas. dependía. contudo, de fatores
naturais igualmente decisivos. Digna de nota é, além disso,
a equivalencia aproximada, posto que puramente fortuita,
entre os períodos· respectivos. pois o tempo geralmente adotado para a partida das mon~óes de Porto Feliz eram
também ·os meses de marc;o e abril. Algumas vezes dilatava-se o prazo até fins de maio e mesmo até meados de
junho, desde que náo ultrapassasse o Sao Joao. A causa
de tal preferencia era estarem os rios cheios por essa época,
o que fazia a navega~ao menos difícil e arriscada. Nao
faltava, é certo, quem, por outros motivos, e sobretudo pelo
temor das sezóes e febres malignas. amea~a constante no
tempo das enchentes, optasse pelos meses de julho a setembro. De um modo geral, entretanto, era simplesmente
o regime das águas, nao o dos ventas, como na Arábia e
India, o que determinava entre nós a periodicidade.
Cabe ainda assinalar uma terceira correspondencia, esta
relativa a dura~ao das viagens, pois de Sao Paulo, ou
melh~. de Porto Feliz, até Cuiabá, nao se consumiam
menos de cinco meses de jornada, que era exatamente o
tempo ordinariamente empregado nas navega~óes de Lisboa
a India. Muito mais, diga-se de passagem, do que o necessário para ir do Rio de Janeiro a boca do Tejo.
Como o Oriente longínquo, a nossa Cuiabá foi, por
algum tempo. lugar de lendárias riquezas. Riquezas que
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se alcan~avam a for~a de audácia e de heroísmo. ·n ao de
trabalho vil, conforme os conceitos da época. Em ambos
os casos exerceram essas riquezas ~norme poder de atrac;áo
sobre os homens, redundando no progressivo abandono de
todas as demais atividades úteis. Ao tempo de um Sá de
Miranda, o cheiro da canela podia despovoar o reino, e as
f uma~as da India perverter os antigos e austeros costumes
da gente portuguesa. Aqui, o ouro do sertáo arruinava
Sao Paulo e reduzia-o a miséria, a tal ponto que tiveram
seus filhos, ao cabo, de suportar a própria perda da autonomia, ficando inteiramente subordinados ao governo do
Rio de Janeiro por um período de mais de quinze años.
Os benefícios mais seguros, embora também mais penosos da lavoura. foram logo abandonados pelos do reluzente
metal das minas, metal tao fácil que, dizem.-no as velhas
cronicas, podia ser extraído da terra como se extrai a nata
do leite. Os que ficaram aferrados aos seus lares, entregues a misteres menos rendosos, nao bastavam para sustentar com o trabalho agrícola a popula~áo da capitanía,
de modo que iam uns as minas a buscar riquezas e outros
buscar remédio com que pudessem melhor suportar esta
vida terrena. De poucos. com efeito, seria possível dizer.
como na elegia de Camóes:

.. Vive um com suas árvores contente
Sem lhe quehrar o sono repousado
a gra cobifa do ouro reluzente".
O desbarato a que essas minas, opulentas. é verdade,
nias só na superficie, iriam condenar os demais ramos de
atividade da colonia. e principalmente da capitania, foi de
tamanhas conseqüencias que. ainda ao final do século. o
hispo D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho.
em curiosa Noticia Sobre a Divisáo dos Limites Entre
Portugal e Castela na América, que existe manuscrito na
Biblio.teca Nacional do Rio de Janeiro, propunha fossem
eia·s desprezadas, ainda que em favor do castelhano, pois
desse modo - alegava - passariam os portugueses a ser
seus verdadeiros e efetivos donos. E. repisando a tese
sustentada em seu conhecido Discurso Sobre o Estado
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Atual das Minas do Brasil. alegava: ºhe huma verdade
demonstrada e feíta palpavel pela experiencia. que a Na~áo
que commercia imediatamente com a Na~áo mineira de ouro
he sempre a mais rica relativamente". Cumpre notar que.
quando o hispo economista redigia esse escrito; ainda nao
tinham sido descobertas ou exploradas as minas da Austrá...
lia. nem as da Califómia, nem as do sul da Africa.
Deixemos, entretanto, o que tem de especioso, artificial
e puramente teórico, as lamenta~óes de A.zeredo Coutinho,
inspirado em parte na doutrina dos fisiocratas franceses,
seus contemporaneos. para só reter a impressáo de desencanto que. já em sua fase de decadencia, despertavam as
riquezas de nosso sertáo ocidental. Ao tempo do seu descobrimento, esse timbre pessimista pode existir. sem dúvida.
entre alguns espíritos mal acomodados ou melancólicos. mas
nao constituía de modo algum regra geral. A regra geral
exprimia-se antes no alvoro~o que, segundo um cronista da
época. déspertou a notícia desse descobrimento. pois observa esse cronista - abalaram-se "muitas gentes. deixando casas. fazendas, mulheres e filhos. botando-se para
estes Sertoens como se fora o Parahyso incoberto em que
Deus pos os nossos primeiros paes"2 •
Eram sem conta os ex~geros que Iogo correram mundo
a respeito das novas minas e a fama do Cuiabá, diz ainda
o nosso Barbosa de Sá. testemunha ou quase testemunha
dos sucessos, "soou thé os fins do orbe. passando os Limites
do Brasil e Portugal e dahy aos Reynos estrangeiros". De
granetes de ouro. contava-se. serviam-se os ca~adores em
suas espingardas, a guisa de chumbo, e de ouro eram as
pedras em que nos fogóes se punham as panelas. A tanto
chegava a abuµdancia do metal precioso que. arrancando-se
touceiras de capim nos matos, vinham as raizes vestidas de
ouro.
Mas nao era essa riqueza que a princípio impelira os
serta~stas para o remoto sertáo. Durante a maior parte
do século XVII, as terras a oeste do rio Paraná foram
consideradas grandes reservatórios de índios domesticados
( 2) José Barbosa de Sá. "Rela~io das povoa~óes do Cuiabá e
Mato Grosso de seus principios até os presentes tempos", Anais da
Biblioteca Nacional do Río de Janeiro1 XXIII, pág. 9.
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ou brabos, que os paulistas iam prear para as suas lavouras.
Ali tinham erigido os castelhanos do Paraguai povoac;óes
como Santiago de Xeres, e ali os padres da Companhia
estabeleceram as missóes do Itaim: Angeles, San José, San
Benito, Natividad, e mais tarde, Antirapucá e Tepoti, todas
invadidas pelos paulistas a partir do ano de 1632. A área
ainda hoje chamada da Vacaría, foi cruzada por Antonio
Raposo Tavares quando de sua gigantesca expedi~ao a
Amazónia. Luís Pedroso Xavier, como, antes dele, António Castanho da Silva, vai morrer entre o gentío das
cordilheiras peruanas. Manuel de Campos Bicudo penetra
nada menos de vinte e quatro vezes o território entre o
Paraná e o Paraguai. Antonio Ferraz de Araújo e Manuel
de Frias atingem as missóes dos Chiquitos, amea~am Santa
Cruz de la Sierra e · sao derrotados finalmente, salvando-se
com vida · apenas seis homens de sua tropa.
O primeiro paulista, porém, a alcan~ar as beiradas do
rio Cuiabá foi, ao que se sabe, Antonio Pires de Campos,
e este ainda ia, nao em busca do metal precioso,· mas do
gentio Coxiponé, que vivia naquelas paragens. O . segundo
foi Pascoal Moreira Cabral. que, indo também a ca~a de
índios, deparou casualmente, em 1718, com granetes de
ouro cravados pelas barrancas do rio Coxipó-Mii:im. Desse
sitio subiu até ao da Forquilha, onde aprisionou indígenas
que traziam mostras de ouro nos batoques e em outros
enfeites.
Deliberou entao reunir os companheiros e levantou
arraial no lugar onde mais tarde · ~e erigiría a capela de
Sao Gon~alo. A faina aurífera principiou imediatamente.
Como nao viessem preparados para minerar, tiveram os
expedicionários de improvisar os "instrumentos. Assim. os
pratos destinados as refei~óes foram transformados em bateias e os canos das espingardas em picaretas. Outros
cavavam a terra com as próprias máos, e nao faltou, desse
modo, quem recolhesse até duzentas oitavas de· ouro em
pouco tempo.
Enquanto se entretinham nessa atividade, receberam o
auxilio dos irmáos Antunes, de Sorocaba, cujas for~as se
uniram as dos descobridores. E depois, quando, já faltos
de armas, pólvora e chumbo, foram subitamente atacados
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por indios contrários, tiveram o inesperado e oportuno socorro de outra bandeira, a de Fernando Dias Falcao. Este
socorro, ao que parece, foi decisivo, pois constava a bandeira de cento e trinta homens de guerra e dispunha de
recursos de toda espécie para a minera~ao e a conquista
do gentio.
Ao espírito de iniciativa, a experiencia e aos largos
haveres de Fernando Dias Falcáo, devem-se, tanto quanto
a Pascoal Moreira Cabral, os primeiros resultados felizes
de urna empresa destinada a dilatar consideravelmente os
dominios lusitanos na América. Tendo regressado a Sao
Paulo, talvez em companhia de Antonio Antunes Maciel,
o bravo parnaibano trata de organizar a sua custa nova
expedi~áo que, já em 1719, segue com destino ao rio Coxipó,
conduzindo os elementos indispensáveis a explora~áo das
riquezas encontradas.
Levava ferreiros, carpinteiros, alfaiates, tudo enfim quanto parecesse necessário ao aumento
do arraial. Além das excessivas despesas em que teve· de
empenhar-se para a compra e transporte de enorme bagagem (só de pólvora iam seis arrobas), emprestou somas
avultadas a muitos companheiros, entre os quais podem
citar...se Brás Mendes Pais, Gabriel Antunes, José Pompeu
e Antonio Antunes.
De regresso ao arraial, Dias Falcao viu...se eleito cabo
maior dos mineiros, conservando Pascoal Moreira o posta
de guarda-mor, para o qual fara anteriormente escolhido.
Colocado assim em segundo plano, o descobridor nao
deixou, mais tarde, de reconhecer os grandes méritos de
F alcáo quando alegou que este soubera agir "catolicamente",
acomodando os hab_!.tantes· e. conservando o povo unido.
Pode-se bem· avaliar da prosperidade logo alcan~ada pelo
arraial, tendo em considera~áo que, ao voltar em 1723 a
Sao Paulo, o cabo dos mineiros de Cuiabá podia pagar
de '1.llintos a fazendá real doze libras e oitenta e quatro
oitavas de ouro.
Essa prosperidade acentuou...se quando um feliz acaso
revelou aos aveutureiros as riquíssimas aluvióes de um sítio
próximo ao do Coxipó-Mirim, precisamente o lugar onde
hoje se ergue a cidade de Cuiabá. O acontecimento é
narrado pelas velhas crónicas da maneira seguinte. Em
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outubro de 1722, o sorocabano Miguel Sutil dirigira-se a
esse sítio, onde tinha dado princípio a urna roc;a de mantimentos. Chegado, fez as plantac;óes e mandou dois índios
com machados e cabac;as a procura de mel-de-pau. Alta
noite voltaram eles ao rancho, sem trazer urna só gota de
mel. As palavras irritadas com que os recebeu o Sutil.
replicou logo o mais ladino: - Viestes buscar ouro ou
mel? - e metendo a máo no seu jaleco de baeta, tirou
um embrulho feito de folhas. Ali estavam vinte e tres
granetes de ouro que, pesados, representaram cento e vinte
oitavas.
Na madrugada seguinte, guiados pelos dois índios
meleiros. seguiram Sutil, um .seu companheiro e os escravos
para o lugar onde, a flor da terra, reluzia o cobic;ado metal.
Depois de ali trabalharem todo o dia recolheram-se ao
ra.ncho, o Sutil com meia arroba de ouro e seu camarada,
o portugués Joáo Francisco, alcunhado o Barbado, com
seiscentas oitavas. Essas riquezas espantosas, que aparentemente ultrapassavam tudo quanto até entáo se vira no
Brasil, logo se divulgaram, apesar das precauc;óes tomadas
pelos descobridores. O resultado foi o abandono total, ou
quase, do arraial velho do Coxipó-Mirim. Toda gente
dirigiu-se tumultuosamente as chamadas lav~as do Sutil.
Em pouco tempo abatia-se o mato cerrado que vestia
essas terras opulentas e, ao cabo de um mes de trabalho
insano, as minas do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, como
depois se chamaram, do nome· da igreja que ali se erigiu,
tinham fornecido mais de quatrocentas arrobas de metal,
sem que as socavac;óes se tivessem aprofundado, em geral,
muito mais de meio metro. Trazida a notícia a Sao Paulo.
determinou quase imediatamente o éxodo de parte da sua
populac;áo válida. Contam-se as centenas e aos milhares as
pessoas - paulistas e emboavas - que, logo nos primeiros
anos da explorac;ao. chegaram ao arraial cuiabano.
Era difícil, nestas condic;óes, tentar estabelecer qualquer ordem política e govemo económico, apesar dos esforc;os de Pascoal Moreira, que ensaiou uma espécie de
senado rústico onde tomavam parte ele próprio, na qualidade de guarda-mor, um escrivao, um meirinho e doze
colatários eleitos, com o título de deputados. Ao mesmo
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tempo decidiu-se a arrecadac;áo do tributo real por bateias,
ou seja por escravo ou administrado que as utilizasse.
Neste ponto adotara-se o alvitre já seguido nas Minas
Gerais, antes de vigorar o regime das fintas, instituido por
D. Brás Baltasar da Silveira. Fora o sistema preconi·z ado
pelo novo govemador de Sao Paulo, Rodrigo César de
Meneses, como sendo o mais útil ao real servic;o e o mais
suave aos povos.
Apesar de todos esses esfC'rc;os, vivia aqueta gente
entregue as suas paixóes, dividida em parcialidades turbulentas e entregue muitas vczes ao capricho de caudilhos da
espécie dos terríveis irmáos Lourenc;o e J oáo Leme da Silva.
Outra coisa, aliás, náo seria de esperar, dada a distancia
em que se encontrava o arraial e dadas as dificuldades de
sua comunicac;áo com Sao Paulo.
Era variável o roteiro das primeiras viagens, que se
f aziam sem ordem e sem época determinada.
Desciam
entao as canoas o Tiete até a foz, seguiam o curso do atual
Paraná, entravam por um dos seus afluentes da margem
direita, em geral o Pardo e, neste caso, subiam depois
o Anhanduí-Guac;u, ganhando as contravertentes do rio
Paraguai, para atingir este rio através de um dos seus
afluentes orientais. Subindo em seguida o Paraguai. alcanc;avam o Sao Lourenc;o e finalmente . o Cuiabá, que os
conduzia a nova terra da promissáo.
Foi por volta de 1720 e grac;as a diligencia dos irmáos
Leme, que se comec;aram a verificar as vantagens de uma
alterac;áo nesse itinerário, de modo a que as canoas subissem a parte encachoeirada do Pardo, que fica acima da
barra do Anhandui-Gua~u; até ao ribeirao de Sanguexuga.
N este ponto justamente atinge o divisor das águas do
Paraná e Paraguai sua menor largura - cerca de duas
1éguas e meia. Sabe-se que. já em 1723, o Capitao-mor
Femando Dias Falcao e o Tenente-Coronel Joáo Antunes
Maciel seguiram essa rota em seu regresso a Cuiabá.
As conveniencias de um varadouro breve, por onde
pudessem ser transportadas as canoas, eram claramente
manifestas.
Nao só pela rna:.Jr facilidade desse transporte como pela maior· facilidade de defesa contra os índios
contrários. Urna vez escolhido o sítio, convinha, entre-
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tanto, fazerem-se plantios e cria~óes necessárias para o
abastecimento das expedi~é>es. Foi o que se deu logo depois de 1725, com a funda~ao, no local do varadouro, da
fazenda de Camapoá.
Outra medida requerida aos poucos pelas necessidades
de defesa foi a forma~ao de comboios grandes, que substituíssem as unidades mais ou menos isoladas, empregadas
nos primeiros tempos. Sendo relativamente curto o prazo
mais apropriado para estas navega~óes, onde se empatavam
de ordinário avultadas somas, a regra era partir um só
comboio por ano. Aos particulares seria lícito agregarem
suas canoas as embarca~óes oficiais, bem apetrechadas e .
armadas para ~ guerra, e assim ficariam elas melhor protegidas.
Outras medidas que o tempo e a experiencia aconselharam, relacionam-se sobretudo com o resguardo das mercadorias e mantimentos transportados, assim como dos viajantes.
Os prejuízos causados nos primeiros tempos pela ausencia
desse resguardo foram de molde a determinar essas providencias. Houve, por exemplo, comboio, saído de Sao Paulo
em 1720, em que todos os passageiros e tripulantes pereceram. Os que vieram depois encontraram mantimentos
podres ao longo do caminho e, nas canoas, corpos mortos
de viajantes. Correu todo esse ano de 1720, sem que
chegasse viva alma ao arraial do Coxipó, embora numerosas
pessoas tivessem embarcado no Tiete com esse destino. Dos
que chegaram em 1721, escapando a morte, alguns tinham
perdido amigos, escravos e bagagens. Conta-se de um, o
Capitao José Pires de Almeida, que chegou a dar um
mulatinho, tido por ele em conta de filho, por um simples
peixe pacu, com que enganasse a fome. Só assim pode
chegar com vida, pois perdera toda a escravatura e o mais
que consigo levara.
A fim de remediar essas falhas, devidas em grande
parte a pouca prote~ao contra as chuvas, introduziu-se o
uso de toldar as canoas. Para isso recorria-se geralmente
a cobertas de lona, brim ou baeta, sustentadas sobre uma
arma~ao de madeira, constituida de uma barra que descansava sobre duas forquilhas também de madeira e dispostas de um lado e outro na parte central de cada canoa.
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Sobre a barra superior e horizontal, a que se dava o nome
de cumeeira, colocavam-se perpendicularmente, de palmo a
palmo, barras menores, formando como um telhado, cujos
beirais ultrapassassem as bordas da canoa.
~ de crer que esse sistema de cobertas tenha sido
introduzido aos poucos. A principio usou-se, segundo todas as probabilidades, proteger a carga com alguns metros
de tela encerada. Do rol das despesa·s feítas com vinte
e tres canoas que seguiram para o Cuiabá na ·expedi~ao
do Governador Rodrigo César de Meneses, figuram cento
e cin.qüenta varas desse encerado. O pre~o pago, de oitenta e um mil-réis, embora represente quantia considerável
para a época, nao parecerá excessivo se considerarmos que
a aniagem destinada só ao toldo do capitáo-general e sua
familia custou tanto como cento e cinqüenta mil-réis.
De outro melhoramento importante, este para a protec;ao dos passageiros e tripulantes contra as picadas de
insetos - o mosquiteiro - pode-se precisar que foi introduzido entre os anos de 1720 e 1725. Sua inven~o ou
difusao, assim como a das canoas toldadas, permitiu que
o comércio entre Sáo Paulo e Cuiabá pudesse efetuar-se,
ao cabo, sem grande parte dos perigos e importuna~óes que
perseguiam os antigos viajantes.
No mais, a técnica da navegac;ao fluvial adotada durante a época das monc;óes conserva praticamente intata a
tradic;ao indígena. No fabrico das canoas, na escolha do
material de constru~áo, p.o próprio sistema de navegac;áo,
pode-se dizer que é nula a influencia européia. Embarca<;6es monóxilas, isto é, feitas de lenho inteiric;o. adotam-se
geralmente. É natural que se preferissem estas, por mais
duráveis e resistentes, as simples canoas de casca, também
de procedencia indígena e de que se serviram muitos dos
antigos bandeirantes. Para sua confecc;ao empregavam-se
111adeiras determinadas, como a da peroba e a da ximbaúva,
devido nao só
diametro relativamente grande que podem
atingir, como ao fato de suportarem bem a umidade.
Cortam-se os troncos. em geral, nos meses que náo
tem r e durante a lua minguante, particularmente em junho
e julho, e no trabalho de escavac;ao usam-se apenas machados, enxós, fogo e água. segundo o rude processo dos
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indios, processo que em nossos dias ainda é usado entre
pescadores do litoral do Estado. O casco assim preparado
deveria medir de espessura, quando muito, seis centímetros.
Para aumentar a seguran~a. durante as viagens, costumavam os construtores rematar a borda com uma faixa adicional de madeira. A essa opera~áo chamavam bordar a
canoa. Desde os trabalhos de falquejar e escavar o tronco
até os de bordar e encumeeirar a canoa, transportá-la do
mato e lan~á-la ao rio, consumiam-se, de ordinário, algumas
semanas, raramente menos de um mes.
S claro que o tamanho dessas embarcac;óes se subordinavam as possibilidades oferecidas pela vegetac;áo florestat
Possibilidades que, com o tempo, só tendiam a diminuir. Um
século antes das primeiras mon~óes, ainda pudera D. Luís
de Céspedes Xeria, govemador castelhano do Paraguai,.
descer o Tiete e o Paraná em urna canoa monóxila feita
de ·um tronco de dezessete metros e sessenta centímetros
de circunferencia. Já nos últimos decenios do setecentos
come~aram a escassear os paus de canoa devido a sistemática e progressiva destrui~áo desses gigantes florestais, e
para encontrá-los saíam os homens pelos bra~os dos rios.
internando-se meses a fio nas florestas. Consta de uma
povoa~áo - a atual cidade de Piracicaba - que só pode
sustentar-se nos primeiros anos de seu estabelecimento, depois que os moradores se dedicatam a fabricar e vender
canoas. Poucas indústrias, aliás, casavam-se melhor com
as condi~óes de uma regiáo ainda coberta de espesso arvoredo e de onde as canoas, pelas águas do Tiete, tinham
fácil acesso a futura Porto Feliz.
Segundo se depreende de antigas rela~óes, o tamanho
normal dessas canoas era de doze a treze metros de comprido_por metro e meio de boca. A rela~ao entre a largura
e o comprimento seria, assim, aproximadamente, de um para
dez e mais, de onde· o perfil esguio que. aos contemporaneos.
sugeriu a compara~áo com lan~adeiras de tecer algodáo.
Acrescente-se que, para a popa e a proa, eram elas extrema..
mente agudas, o que refor~ava a semelhan~a com as lan~a..
deiras.
Durante as viagens, ficava a parte central destinada
a carga. A frente. no espa~o livre. que nao excedia de
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dois e tres metros, iam seis remeiros, além do piloto e do
proeiro. Nos lugares encachoeirados, levava-se ainda um
guia ou prático. por vezes dois, que trabalhavam alternadamente. Na mareagem, tanto como na técnica de construc;ao
naval. prevalecia decididamente a tradic;ao indígena. A essa
tradic;áo pertence, por exemplo, o uso de os tripulantes
remarem sempre de pé, uso que foi corrente nao só no
Brasil como em todo o continente americano antes do ad ...
vento dos brancos.
O proeiro, segundo parece, era a figura mais importante
da tripulac;áo, pois levava a chave do caixáo das carnes
salgadas e também a do frasqueiro, comandava e governava
a proa e, batendo com o calcanhar no chao, marcava o
compasso das remadas. A prática das navegac;óes apurava
nele a tal ponto a capacidade de observac;áo, que do simples
movimento das águas podía deduzir muitas vezes onde o
rio era mais fundo ou mais ~ raso, e onde existía canal ou
~scolho. · Nao raro guardava de memória todas as circuns. .
táncias que, Iiesse perctirso de mais de cem cachoeiras,
pudessem a~etar a navegac;áo. Nao é, pois, de admirar se
desfrutava de grande prestigio e se podia ostentar, segundo
nota um cronista do tempo; "toda a chibanc;a de um viláo
obsequiado e respeitado".
Em certos lugares a tripulac;áo era forc;ada a passar
por terra. arrastando as canoas ou guindando-as em cordas,
no que se gastava muito tempo e trabalho. Em cachoeiras
médias ou menores, náo saíam os barcos do rio, embora
fosse preciso aliviá...los da carga e dos passageiros.
O total destes, sornado ao dos tripulantes. nunca seria
superior a vinte e cinco ou trinta. M uito mais levavam as
pirogas indígenas que Pigafetta avistou no nosso litoral,
sem falar nas que Simáo de Vasconcelos assinala entre os
Tamoio do tempo de Anchieta. com capacidade para cento
e cinqüenta remadores e frecheiros. É preciso considerar,
todavía, no caso das canoas das monc;óes. que o transporte
obrigatório da carga tinha de limitar o espac;o disponível.
Das embarca~oes mais avantajadas em tamanho sabe-se
que podiam comportar até trezentas . e ·quatrocentas arrobas
de mercadorias, além do mantimento consumido durante a
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viagem, e que costumava ser renovado na fazenda de Can1apoá. Com uma rac;áo diária de pouco mais de cem gramas
de toucinho, um litro de farinha (de milho ou de mandioca)
e meio litro de feijáo, podiam dar-se por contentes tantó
os mareantes como os passageiros. Esses produtos, e particularmente o feijáo, que era o panem nostrum quotidianum
d<;>s navegantes, segundo um deles, compunham, com efeito,
a base de toda a sua dieta. A farinha servia náo só para
as refeic;óes principais, mas ainda, se de milho, para o
preparo da jacuba, beberagem indefectível nessas jornadas.
Para completar recorri~-se aos pescados e também a~s
palmitos. frutas e cac;a, que se apanhavam geralmente a
tarde, isto é. depois das cinco horas da tarde, quando as
canoas embicavam pelos barrancos, ou de manhá, antes de
prosseguir a viagem.
Entre as mercadorias carregadas ia de tudo quanto
pudesse ¡, servir para as necessidades imediatas da vida e '
também para o luxo. Desde o sal. destinado ª~ CQJinha
dos mais ricos e aos batizados, até as fazendas de seda
para festejos ou solenidades. Porque do Cuiabá só se
exportava ouro, e pouco mais se produzia do que ouro.
·· Ouro que a terra já se cansa de dar ..... , cómentava cem
anos depois das primeiras monc;óes o sargento-mor engenheiro Luís D'Alincourt.
Nas frotas de comércio frotas que chegaram a
abranger, por vezes, trezentas ou quatrocentas canoas ia o bastante para que nao morressem de fome os moradores
do Cuiabá, e depois os de Vila Bela e de outras localidades
nascidas da expansáo cuiabana e a medida em que se
empobreciam as antigas jazidas. Os mantimentos que entre
eles se cultivavam e os animais domésticos que se criavam,
serviam unicamente para impedir que desfalecessem os trabalhos de minerac;áo e para que essa fonte de riqueza náo
entrasse em fatal colapso.
Alguns dos elementos de subsistencia só aos poucos
se introduziram e, em certos casos, náa sem forte resistencia
das autoridades. Os primeiros moradores do arraial cuiabano tiveram uma ex.i stencia comparável a dos indios coletores e cac;adores, existencia que só se concebe em largos
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livres e só se concilia com um modo de vida andejo
e inconstante. O próprio exercício da minerac;áo · requería,
no entanto, uma fixidez e sedentariedade que se obtem, de
ordinário, mediante a concentrac;áo e a reproduc;áo, em terreno relativamente limitado, das indispensáveis fontes de
subsistencia.
Algumas referencias vagas de velhos cronistas ajudam-nos a acompanhar várias etapas dessa sedentarizac;áo,
perturbada nao raro por sérias crises. Sabemos, assim, que
o primeiro milho colhido no Cuiabá em 1723 náo chegou
para o sustento dos habitantes. A ca~a e, um pouco menos,
. a pesca, tornaram-se, por isso mesmo, recurso obrigatório
de quem quisesse sobreviver. Ao plantio do milho, feíto
de acordo com as tradi~óes bandeirantes, sucede, logo após
as monc;óes seguintes, o de feijáo, abóbora, possívelmente
mandioca. A cana-de-ac;úcar foi levada . em 1728, as es..condidas, por iniciativa de um morador. As escondidas
porque sua propagac;áo nas imediac;óes das lavras tinha sido
proibida pelos govemantes. Um dos motivos da proibic;áo
estava em que tendía a distrair os escravos do trabalho
das minas. O outro motivo, aparentemente mais plausível.
eram os danos que podem decorrer do consumo de aguar...
dente pelos mineiros. ·
Mas o desequilíbrio suscitado pela intrusáo de formas
de atividade mais ou menos estáveis e domésticas em um
sertáo ainda mal preparado para recebe-las, náo seria corrigido apenas com o cultivo do so~o., Era preciso completar
esse expediente com a introduc;áo de animais de criac;áo.
Os primeiros foram com a monc;áo de 1723: parcos e galinhas. Só mais tarde seriam levados também o boi e o
c~valo. Consta que, em fins de 1727, chegaram em canoas
os primeiros bovinos: quatro ou seis n·ovilhas pequenas,
que ji_ em 1730 se tinham reproduzido. . Imagina-se o que
terá sido o trabalho de transportar esse gado em pé, nas
canoas, através de inúmeras cachoeiras, desde Araritaguaba,
a atual Porto Feliz, ate as minas. E o pior é que, segundo
parece, náo ,pode sustentar-se por muito tempo sua criac;áo,
devido, talvez, a carencia de sal. de modo que foi preciso
fazer-se, em 1739, nova remessa de animais.
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Com tao escassos elementos e táo distanciados do resto
do mundo. puderam, entretanto, os m9radores de Cuiabá,
criar um centro de povoamento estável e duradouro. E
até mesmo transformar esse centro em fulcro de um novo
sistema de coloniza<;áo, que já em 1734 alcan<;ava a hacia
amazónica nas margens do Guapoté. com o descobrimento,
pelos irmáos Pais de Barros, das minas chamadas do Mato
Grosso.
Em que sentido caberia dizer que foi fecundo para a
civiliza<;áo brasileira do presente. e mesmo do futuro, esse
surpreendente movimento colonizador de nosso Extremo
Ocidente? Poderíamos tentar procurar na história das
mon<;óes algum apoio para a doutrina desenvolvida pelo
engenhoso historiador Amold T9ynbee, de que o desbravamento de um solo novo, sobretudo em território ultramarino,
tem efeito intrínseco estimulante sobre os colonos. provocando novas e enérgicas formas de existencia. A causa
aparente desse fato estaria em que, na migra<;áo transmarina. a bagagem social dos emigrantes há de ser despach~da . a bordo de um navio, antes de s~a partida, e
depois desembarcada, ao termo da viagem, antes de se
terem eles estabelecido definitivamente nas novas terras.
Todos os elementos transportados - pessoas e proprie··
dades, técnicas e institui<;óes e idéias - acham-se igual..
mente subordinados a tal lei. E tudo quanto náo possa
suportar a jornada marítima há de ser abandonado no
local do embarque. Muitos objetos - neste caso náo
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 náo seja reposta mais tarde em
sua forma originária. Semelhante lei teria govemado todos
os movimentos de expansáo ultramarina, antigos e modernos, inclusive a coloniza<;áo da América pelos europeus.
Neste ponto pode ocorrer, é verdade, um pequeno
reparo. Como lembrar, com efeito, a coloniza<;áo ultramarina. a ·propósito de um movimento que foi, todo ele,
de penetra<;áo do continente? A obje<;áo, entretanto, só é
j ustificável na aparencia. Em verdade a migra<;áo para
Cuiabá, durante a era das mon<;óes, foi, em quase todos
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os seus aspectos e muito especialmente nos seus efeitos
imediatos. uma forma de migra<;áo ultramarina. Os agentes
e protagonistas desse movimento partiam de um porto habi-tado - Araritaguaba - para atingirem, cinco meses de-pois, outro porto - Cuiabá - tendo atravessado uma
área vasta e erma como o oceano. A fazenda do Camapoá,
situada ao meio do caminho. é uma ilha onde o navegante
vai buscar refresco e repouso. E se sucede serem as canoas
assaltadas por índios bravios, o mais provável é que esses
assaltos partam do feroz gentio Paiaguá, os piratas do
rfaquari e do Paraguai.
Seja como for, o resultado que se possa tirar da
aplica<;áo da doutrina de Amold Toynbee é, no caso. pouco
sugestivo. A coloniza<;áo paulista do Cuiabá e Mato Grosso
é como uma réplica, em escala reduzida, do que foi a
coloniza<;áo portuguesa do Brasil. Sao Paulo deu o que
podia dar, e certamente nao era muito, uma vez que lhe
faltava em bra<;os e em recursos materiais o que lhe sobrava
em energias. As terras centrais, que por obra de seus
filhos, se agregaram finalmente a América portuguesa, tive-ram de contentar-se com uma espécie de existencia reflexa,
fundada, por sua vez. em uma economía puramente extro-vertida, se assim se pode dizer. O trabalho dos homens
estava inteiramente mobilizado para a busca do ouro. Nisto
a obra de que as mon~óes foram parte conspicua pode
equiparar--se grosseiramente a um monstruoso e desorde-nado empreendimento capitalista. Capitalista no sentido
mais lato e, naturalmente, menos rigoroso · que pode admitir
a palavra. Todos os gestos, todos os atos sao det~rn1ina
dos, nesse caso, pelo gosto éla pecúnia e visam um objetivo
preciso e previsto. Táo absorvente, por sua vez, é esse
objetivo, que relega para um plano inferior o que nao lhe
possa servir imediatamente.
A--ssim, no sistema de comunica~óes adotado, os únicos
progressos reais que aos poucos se introdu-ziram, foram
iniciativa dos próprios indivíduos que se aventuraram a
tais viagens, e nasceram de sua experiencia direta, sem
qualquer outro auxilio ou estímulo. Do que representavam
as navega~óes, pode dar idéia o depoimento de um passageiro. escrito em 1727 e que me permito reproduzir aquí.
13
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o seguinte: "Eu saí de Sorocaba com quatorze negros e
tres canoas minhas: perdi duas no caminho e cheguei com
uma e com setecentas oitavas de empréstimo e gastos de
mantimento que comprei pelo caminho. Dos negros, vendi
seis meus, que tinha comprado fiado em Sorocaba, quatro·
de uns oito que tinha dado meu tio, e todos dez para
pagamento das dividas. Dos mais que me ficaram, morreram tres e só me ficou um único e o mesmo sucedeu a
todos os que foram ao Cuiabá. Enfim. de Vinte e tres
canoas que saímos de Sorocapa, chegamos só quatorze ao
Cuiabá: as nove perderam-se e o mesmo sucedeu as mais ·
tropas e sucede · cada ano nesta viagem ...
É

Pode-se acrescentar que continuaria a suceder, com
pouca diferen~a. até aos primeiros decenios do século pas...
sado, quando ·as viagens fluviais para o Cuiabá se foram
tornando cada vez mais raras. As últimas, sabe-se ·que
ocorreram por volta de 1838, ano em que urna epidemia
de febre tifóide grassou nas margens do Tiete, deixando
poucos sobreviventes entre o que ainda restava dos mareantes e pilotos de Porto Feliz. Durante o período de mais
de um século, que vai de 1719 a 1822, as minas ·do território hoje mato-grossense tinham rendido, segundo as
est~mativas, for~osamente imprecisas, de Calógeras, pouco
mais de cinco mil arrobas de ouro.
Compensarla tal riqueza tudo quanto exigiram as mon'i;Oes dos desbravadores do Brasil Central? ~ fácil res...
ponder; neste ponto, pela negativa. Mas postas nos dois
pratos da balan'i;a os lucros e as perdas que porventura
teráo ficado do esfor~o daqueles desbravadores, os primeiros hao de avultar por imensa marg~m. E entao, urna
parcela da maior importancia representará o que eles significaram particularmente para a unidade de nosso país. A
experiencia dos práticos, pilotos e proeiros das canoas das
mon<;oes deve-se, em parte apreciável, a abertura das co...
munica<;óes regulares entre Mato Grosso e o Pará, que
viriam criar mais uma linha de comércio para aqueles seJ,"toes. Essa via constituí, em · realidade, um prolongamento,
na dire~ao do extremo norte, do velho caminho fluvial
que avan~a do sul, do planalto paulista.
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A fun~ao histórica dessa estrada de n1ais de dez mil
quilómetros de comprimento, que abra<;a quase todo o Brasil,
supera mesmo a de quaisquer outras linhas de circula\ao
natural de nosso território, sem cxclusao do próprio Sao
Francisco, por muitos denominado o "rio da unidade nacional".
Outro resultado permanente está em que as mon<;óes
puderam corroborar de modo ad1nirável a obra iniciada
pelas bandciras, assegurando-nos a posse -plena e tranqüila
de urna área de n1ilhoes de quilómetros quadrados.
É
significativo que sernelhante aspecto nao tenha passado
· despercebido ao tempo em que se efetuavam as navega<;óes.
Escrevendo em fins do século XVIII. notou o geógrafo e
explorador paulista Franci~co José de Lacerda e Almeida
que, embora existisse talve:: um roteiro mais cómodo, capaz
de substituir com vantagens a penosa subida do rio Pardo.
nao ousava recomendar o abandono desta por parte das
mon<;oes de comércio. É que. enquanto nao se povoassem
os campos da Vacaria e outras terras entre o Pc:?raná e o
Paraguai, tudo aconselhava a que se continuasse a freqüentar tais paragens pelo roteiro comum, a fi m de nao
fica rem e1as expostas a cobi<;a do castelhano.
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recurso a numerosas técnicas primitivas, em parte
ainda persistentes, de aproveitamento do solo ameri...
cano, resultou, sem dúvida, dos contatos mais ou menos
íntimos que manteve o colonizador europeu com os antigos
naturais da terra nos tempos que se seguiram a conquista.
Em todo o continente foram assíduos esses contatos, e nao
deixaram de exercer sua a~ao transformadora, mesmo onde
o branco se mostrou, aparentemente, mais recalcitrante.
É certo que variaram de intensidade nas diferentes
áreas coloniais, e que sua influencia há de ter variado em
grau correspondente. Conhece.-se o caso daqueles puritanos da Nova Inglaterra que, regressando do cativeiro
entre as tribos do Oeste, surgiam em suas cidades pintados
e paramentados ao modo dos indios e jalando idiomas
nativos. Ou o das crian~as mesti\as, filhas de mulheres
puritanas aprisionadas. Contudo o historiador F. J. Turner, que alude a esses episódios, apresenta-os como ocasionais nas possessoes anglo.-saxónias. Seriam o lado excep...
cional, quase escandaloso, da história dessas possessoes1•
· Em alguns lugares do mundo americano sabemos, entre.tanto, que, ao menos em parte, esses casos puderam ser qua.se a regra. E que o foram na América portuguesa, inclusive,
onde, e enquanto, o ºneg~o" da terra náo cedeu lugar ao
negro da África nas fainas agrárias e domésticas. Em Sao
Paulo, por exemplo, e nas terras descobertas e povoadas
por paulistas, que constituem de preferencia o objeto do
presente estudo, atestam numerosos documentos a permanencia geral do bilingüismo tupi-portugues durante todo o
século XVII. E há bons motivos para supor-se que a
( 1) Cf. Frederick Jackson Tumer, The Frontier in American
History, Nova York. 1920, pág. 44.
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assimilac;áo lingüística, favorecida mais tarde pelo crescente
afluxo de imigrantes e correspondente diminui~ao dr g.entio
manso, só se completou verdadeiramente nos primeiros decenios do século XVIII. Textos de meados daquele século.
como, por exemplo, a biografia do Padre Belchior de Pontes, por Manuel da Fonseca, já se referem como coisa do
passado ao predominio d~ língua-geral entre os moradores
da capitania.
Da intimidade das relac;óes entre brancos e indios, o
vocabulário brasileiro guarda vestigios ainda hoje. Entre
outros, sobressaem. em particular, os termos técnicos relacionados a vida rural, e que, só por si, já assinalariam o
grau apreciável da contribuic;ao indígena em tal dominio.
Se. apesar da integrac;áo de áreas paulistas no mundo de
1íngua portuguesa, que se acentuou no decurso do século
XVIII, essas expressoes vocabulares continuam a prevalecer,
é certamente porque o portugues nao lhes oferecia, de modo·
geral, o equivalente apropri.ado. Da populac;ao subjugada
nossa gente conserva, em realidade, nao apenas numerosos
vocábulos, como ainda os oojetos que esses vocábulos designam.
O número mais considerável relaciona-se, provavelmente, ao exercício venatório. Nao parece exagerado dizer
que a quase totalidade dos termos que no interior do Brasil
designam armadilhas para a cac;a - e também para a pesca
- sao de ascendencia indígena. E esse predominio seria
mesmo de esperar, dada a n·a tural instabilidade de uma
popitlac;ao que tirava dessas armadilhas parte apreciável de
seus meios de subsistencia. Em alguns documentos antigos
chega-se a dizer pitorescamente dos indios. e também dos
sertanistas, brancos ou mestic;os, que tinham sua melhor
bodega nos matos e rios. Outro fato, que parece. derivar
também dessa mobilidade, está na persistencia de vários
termos de procedencia tupi na nomenclatura de utensilios,
ordinariamente de tranc;ado ( sainburá, jacá, xuá . .. ) , que
se destinam a guardar ou .transportar certos objetos no
curso das jornadas.
Mas mesmo no vocabulário relativo as artes sedentárias.
o idioma dos antigos naturais da terra deixou vinco pro-
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fundo. Nao há dúvida que a introduc;ao de ferramentas
européias p0de afetar os primitivos métodos de lavoura,
mas raramente os. afetou no sentido de sua radical transformac;áo. O machado, a foice, a enxada importados ajudaram a fazer mais eficazes. por isso, em geral. mais
desastrosos, aqueles métodos, afeic;oando-se a ele e substituindo os antigos instrumentos de pau e pedra, a.ssim como
o anzol de ferro viera a substituir, na pescaria, os espinhos
tortos a que -se referira Gabriel Soare8 em seu tratado
quinhentista. Pelo menos desses anzóis sabe-se que, no
século XVI. havia, em Portugal, quem os fizesse de mau
fio e impróprio, visando apenas ~o lucro de sua exportac;áo
para o Brasil. O abuso. denunciado no regimento de anzo...
leiros de Lisboa, em 15722 , é sinal da importancia que
adquirira esse instrumento na possessao ultramarina~
B compreensível, por tudo isso, o papel considerável
que, no próprio trato com o gentio, em particular nos
.. resgates", chegavam a adquirir os instrumentos de ferro.
Em Sao Paulo sobretudo. onde foi excepcionalmente assíduo
aquele trato, as forjas de ferreiro instalam...se desde cedo,
na vila, e nao faltou quem se estabelecesse com elas em
pleno sertao, entre o gentio; o caso, por exemplo, de Manuel
Femandes. pai dos fundadores de Parnaíba, Itu e Sorocaba.
Esse, já em 1583, darla motivo a uma reclamac;ao junto
aos oficiais da Camara, alegando o prejuízo que, desse fato,
poderla advir aos moradores e pedindo a prisao do ferreiro.
Náo só o tráfico do sertao como a necessidade de se
abastecerem os brancos e mamalucos de objetos indispensáveis aos misteres agrários, em terra de táo escassa comunica~º com a metrópole européia, explicarla o desenvolvimento
considerável que, na vila de Sao Paulo, desde seus inicios,
(2) "E mandáo por os muitos enganos q se- fazem nos anzolos
q mandlo para o Brazil e outras partes q nenhu official do dlto
offido fa~a anzolos sargueiros senáo do fio de sargueiro a que c:bamáo solta e os nao fario de fio de gorazeiro sob pena de q o contrario fizer perder os anzolos q lhe forem achados q lhe serio que~
brados e pag~r mil rs a metade para a cidade e a outra para que o
acusar... A mesma pena era imposta aos oficiais que flzessem anzóis
parguelros para o Brasil que nao fossem de fío de pargueiro. Cf.
Livro dos R.egiméntos dos Officiaes Mechanicos da Muí Nobre e Sépre
Leal Cidade de Lixboa, 1572. Coimbra, 1926, p~g. 68.
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pudera alcan<;ar o ofício de ferreiro 3• As mesmas razoes
explicam as tentativas empreendidas, já em fins do século
XVI, para o aproveitamento, em mais ampla escala, das
jazidas locais. .É provável, mesmo, que o primeiro engenho
de fundir ferro que se erig1u em terras americanas - os de
Jamestown, na Virgínia, sao posteriores a 1607 - tenha
sido o de Ara\oiaba, perto da atual Sorocaba, e data de
fins do século XVI. Dele restam-nos poucas noticias, embora a riqueza das jazidas que Afonso Sardinha ali desvendara desse origem a diversas tentativas efetuadas para
se reviver a explorac;ao primitiva, culminando, já durapte
o século passado, na fundac;ao da fábrica real de lpanema.
O segundo engenho de ferro principiou a funcionar
exatamente no ano de 1607 e achava-se localizado a apenas
duas ou tres léguas da vila de Sao Paulo, no sítio de
lbirapuera, do lado esquerdo do rio Pinheiros. Sao vagas
e confusas, entretanto, as notícias publicadas acerca desse
estabelecimento. Tao confusas, em realidade, que o próprio
Pandiá Calógeras, ordinariamente lúcido e bem informado
nestes assuntos, náo chega a fornecer-nos a respeito es...
clarecimentos satisfatórios. Fundando-se num engano do
cronologista José Jacinto Ribeiro, presume ele que certo
contrato celebrado em 1609 entre o Governador D. Fran...
cisco de Sousa, o provedor da fazenda Diogo de Quadros
e o cunhado deste, Francisco Lopes Pinto, visava o esta...
belecimento de um segundo engenho de fundir ferro o primeiro fora o de Arac;oiaba - náo · no local a cima
referido, mas na .. ilha de Santo Amaro, próximo ao rio
Geribatuba, fronteiro a ilha de Sao Vicente e a esquerda
do morro das Neves" 4.
Calógeras nao exclui, é certo, a possibilidade de ter
havido urna forja perto do atual rio Pinheiros, pois que
suas ruinas foram visitadas por Eschwege em principio do
( 3) Em 1584 já trabalhavam. em Sao Paulo, pelo menos tres
ferreiros. Comentando o fato, pondera justamente um historiador:
"Tres ferreiros representavam enorme percentagem em rela~áo aa
pequeno volume da popula~áo paulista". Jaime Cortesáo, A Fund~iio de Sao Paulo Capital. Geo{lt'áfica do Brasü. Rio de Janeiro, 1955, pág. 227.
( 4) J. Pandiá Calógeras. As Minas do Brasil e sua Legislafáo,
II, Río de Janeiro, 1904, pág. 2-t.
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século passado e dela existem ainda hoje sinais v1s1veis,
mas acredita que se tratasse de estabelecimento mais recente. Sobre a outra, entretanto. a da ilha de Santo Amaro,
fornece precisoes importantes: estava a fábrica bem situada
··a beira...rio, o combustível era facilmente transportado, a
mina estava a porta, e os produtos acabados, descendo o
Geribatuba, encontravam logo o mercado de Santos ou,
subindo a estrada antiga, melhorada, ao que se diz, por
Anchieta, os das vilas acima da serra do Cubatáo".
Estariam perfeitamente certas essas considerac;oes 1io
caso de .ter existido a forja mencionada e no local apontado.
Mas cabe aqui urna restric;áo aparentemente dec•siva: a
!\ fábrica da ilha de Santo Amaro nunca existiu.
Perfilhando
a informa~ao fomecida por J. J. Ribeiro, Calógeras apenas
divulgou ainda mais, e endossou, com sua grande autoridade,
urna versáo inaceitável a luz dos fatos históricos.
O trecho da Cronologia Paulista que serviu de fundamento para semelhante versáo, diz textualmente o seguinte:
.. 26 de Fevereiro de 1609. O Marquez das Minas, D.
Francisco de Souza, o Provedor da Fazenda, Diego de
Quadros, e seu cunhado Francisco Lopes Pinto, por escriptura desta data, formáo uma sociedade tendo por fim a
f undac;áo de urna fabrica de ferro na ilha de Santo Amaro,
nas margens do rio Geribatuba, fronteiro á ilha de Sao
Vicente e á esquerda do morro das Neves" 5•
Há aquí mais de um engano que cumpre desfazer. Em
primeiro lugar, a sociedade referída, em que efetivamente
participavam Diego de Quadros, Francisco Lopes Pinto e
o filho primogenito de D. Francisco de Sousa, náo visava
propriamente a fundac;áo de uma fábrica, pois esta já existía
em funcionamento dois anos antes, conforme o atestam
documentos da época. E acrescente-se, de passagem, que
o contrato em aprec;o nao foi assinado a 26 de fevereiro,
mas a -~11 de agosto de 1609. 26 de fevereiro - de 1629,
náo de 1609 - é a data da- morte do referido Francisco
Lopes Pinto, e como os dois fatos sáo mencionados no
mesmo lugar na obra de Azevedo Marques, uma das fontes
(5) José Jacinto Ribeiro, uonologia Paulista. l. Sao Paulo,
1899. pág. 259.
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prováveis de José Jacinto Ribeiro, torna-se facilmente explicável a confusáo.
Finalmente o Geribatuba a que se refere a escritura
celebrada na nota do tabeliao Simao Borges nao é certamente o rio Jurubatuba que nasce na serra de Paranapiacaba
e correndo para sudoeste deságua no lagamar de Santos,
mas seu antigo homónimo do planalto paulista, que é o
atual rio Pinheiros. Este atravessa em parte o atual municipio de Santo Amaro, circunstancia que parece explicar,
por sua vez, a confusao com a ilha de igual nome.
Acresce que, segundo pode apurar o próprio Calógeras,
baseando-se, desta vez, principalmente em Pedro Taques,
a forja em questáo ficava situada na vizinhanc;a das "terras
de Afonso Sardinha, morador em Ubatá, junto ao qual o
engenho se achava, no sitio Borapoeira, da outra banda do
rio Jerabatiba". Ora, é bem notório que Afonso Sardinha.
embora proprietário de casas em Santos. tinha sua morada
principal no planalto e seu sitio da roc;a justamente ao longo
do rio Pinheiros, abrangendo o atual Butantá, que é o
Ubatá de Pedro Taques e o lbatata , Batata ou lbitatá de
documentos municipais seiscentistas e setecentistas.
Quanto ao Borapoeira, é sem dúvida o Ibirapuera,
lugar onde se erigira a capelinha dedicada a Santo Amaro.
Que esta existia já quando se instalou nas imediac;oes a
fábrica de ferro, nao resta a menor dúvida. Demonstra-o
cabalmente o fato de Martim Rodrigues ter dado em 1605
a Baltasar Gonc;alves, mordomo de Santo Amaro de Bfra...
puera, dez arráteis de cera para a confraria. Em 1628 já
se faziam romarias a capela desse orago, e Luís Fernandes
Folgado. residente no lugar e cujo nome se acha relacio...
nado a história ulterior da fábrica, recomenda ao testamenteiro Lourenc;o Nunes, que cumpra em seu nome a
promessa que fizera de uma novena ao santo6 •
Todas essa razóes parecem mais do que suficientes
para se desfazer a crenc;a na existéncia de um engenho
de ferro situado na ilha de Santo Amaro. O único que
existiu durante o século XVII em território paulista, exce-
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c;ao feíta, naturalmente, das forjas de Arac;oiaba, foi o das
margens do río Pinheiros, perto da atual localidade de
Santo Amaro.
O documento que permite fixar-se o ano de 1607 para
inicio do funcionamento da referida fábrica é a seguinte
passagem do Livro de Assentos de Martim Rodrigues Tenório, morador em Ibirapuera: "El enjeño de hierro come~o
a moler quinta fera a 16 de aguosto de mil y seiscientos
y siete años al qua[ enjeño pusieron por nombre nuestra
señora de aguosto qués la assunción bendita y su dia a 15
del dicho mes"7.
A instala~áo fora dificultosa e demorada devido, aparentemente, a falta de ms:iquinaria e de pessoal para as
obras. Para cúmulo da infelicidade, os recursos com que
poderia contar o provedor da fazenda perderam-se na via...
gem marítima, de sorte que tudo progredia a passo muito
lento. No ano anterior, mais precisamente a 13 de janeiro
de 1606, em carta endere~ada ao senhor da terra, ou seja
ao donatário da capitania, assim se exprimem os camaristas
da vila de Sao Paulo: "Diogo de Quadros é ainda provedor
das minas; até agora tem procedido bem: anda fazendo um
engenho de ferro a tres léguas desta vila e como se perdeu
no Cabo Frío, tem pouca posse e vai devagar, mas acabá-}o...á
e será de muita importancia por ser perto daqui coisa de
tres Iéguas da vila e haver muito metal de ferro ... "s.
Para a obten~áo das ferramentas indispensáveis reque...
rera Diogo de Quadros ao governador-geral do Estado,
Diogo Botelho, lhe mandasse entregar dos almoxarifados
da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sao Vicente tudo quanto
pudesse ser útil a fábrica projetada. Atendida a solicita~áo
por provisao dada a 1O de janeiro de 1605, pelo govemador,
na cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, a 2
de novembro do mesmo ano, já se achavam as ferramentas
pedidas no almoxarifado de Santos. A lista dessas fer...
ramentas e sua avalia~áo respectiv·a , feita por Jeronimo
(7 ) Idem, 11, pág. 74.
( 8) R egisto Geral da C ám,1ra Municipal de S ifo Paulo.
\ ' II,
Sao Paulo, 1919, pág. 112. Os fragmentos omissos . desta publica~áo
podem ser completados com a versáo de Azevedo Marques em
Apontamentos Históricos, 11, Rio de Janeiro, 1879, pág. 225, que,
todavia, apresenta incorre~óes de cópia.

( 6} I nventários e Testamentos, 11, S~o Paulo, 1920, pág. 62;
ldem, VII, Sao Paulo, 1920, pág. 457.
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Maia e Diogo Dias, representa, talvez, subsidio apreciável
para · o estudo dos inicios da minerac;áo de ferro em terras
vicentinas.
Abrangia dois malhos, que podiam pesar pouco mais
ou menos cento e setenta e cinco quilos entre ambos: duas
argolas grandes que pesariam também seus cento e setenta
e cinco quilos: duas safras, com o mesmo peso aproximadamente: duas chapas pequenas, pesando cada qual cerca de
trinta quilos: duas chapas grandes, de sessenta quilos cada
urna. Tudo sornado correspondía a doze quintais, perfazendo, a razáo de tres mil-réis por quintal, a soma de
trinta e ·seis mil-réis9.
Pode-se supor que esse material tenha sido pelo menos
o ponto de partida para a construc;áo da fábrica. Obrigado
a contar com indios da terra, gente de pouco trabalho, e
dispondo ele próprio de posses escassas, é explicável que
náo pudesse dar ao engenho o andamento rápido que seria
para desejar. Nao lhe faltou, no primeiro momento, a ajuda
graciosa dos moradores da vila. Sabe-se que a maioria
deles o auxiliou o quanto pode, fornecendo indios de servü;o
para o transporte da cal dos casqueiros de Santos para a
construc;áo do forno cataláo no lbirapuera. Se entre a
chegada das ferramentas e o inicio dos trabalhos de fundi ...
c;áo do ferro decorreram quase dois anos, tudo faz crer que
a gente com que centava nao pudesse atender a todas as
necessidades.
Para obter essa gente, náo hesito u o provedor da fa.zenda em organizar entI,"adas ao sertao e fazer guerra ao
gentio, contra ordens expressas de Sua Majestade. Chegou
a merecer, por isso, severa reprimenda do governador-geral.
em dezembro de 1606.
Mesmo depois de encetada a produc;áo, no ano seguinte,
os trabalhos 'náo corriam a contento. Obrigado por contrato a dar o ferro produzido a razáo de dois mil-réis ~
quintal, Diogo de Quadros clava-o pelo dobro desse prec;o,
o que motivou queixas sérias no Conselho da vila, em
( 9) Marcelino Pereira Cleto, "Oisserta\'.áO a Respeito da Ca pi~
tania de Sao Paulo ( 1782) ", Anais da Biblioteca Nacional, XXI , Rio,
1900, págs. 225, 226.
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fevereiro de 1609. Comparecendo perante os camaristas,
defendeu-se como pode o provedor. Disse, entre outras
coisas, que, durante os quatro anos em que residía na vila,
pudera fazer o engenho a custa de muito trabalho. No
último ano obtivera apenas oito indios Maramomis, que lhe
fornecera Antonio Roiz, capitao de sua aldeia, e esses
mesmos indios só lhe tinham feito tres arrobas de carváo.
Nos quatro últimos meses náo tivera gente, nem forc;a,
para levar adiante os servic;os, com notável dano para sua
majestade - ·que perdia com isso seus reais quintos - e
para a sua própria fazenda, que se achava quase exausta.
e
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Ap. Arthur Byne e Mtldred Stapley, Spaniah b ·on1oork, Washington, 1915, pág. 30.

As alegac;óes foram ponto por ponto contestadas, dependo Antonio Roiz contra o provedor que, dizia, náo
pagava os indios de servic;o, conforme era de sua obrigac;áo.
Como, ao fim, instassem os camaristas com Diego de Qua~
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dros para assinar o termo das suas declara~óes, lavrado
por Simao Borges o escrivao, recusou-se ele a atende-los e
.. foi pela porta fora".

FORNO CATAL.\O
A·p . Kurt Klusemann, "Die Entwicklung der Elsengewinnung in Afrika und E'uropa", Mtttetlunoen

d er Anthropolonische1i Gesellschaft in Wien., vol. LIV

(Viena, 192'.4), p . 134.

:e

bem possível que só entáo, para obter maiores recursos e fazer silenciar os adversários recalcitrantes, ocorresse a Diogo de Quadros o expediente de interessar no
negócio náo só o primo e cunhado, Francisco Lopes Pinto,
como o próprio Marques das Minas, ou o filho mais velho
deste, D. António de Sousa. Teria sido essa, em verdade,
a origem do contrato celebrado a 11 de agosto de 1609.
que alguns consideram, erradamente, como o passo inicial
para a constru~áo do engenho de ferro de Santo Amaro.
Tendo servido por alguns anos nas capitanias do norte,
sob as ordens de D. Francisco de Sousa, Diogo de Quadros
deve ter estado em Sáo Paulo logo depois de 1601. Por
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pouco tempo, em todo caso, pois já no ano seguinte embarcava para o reino, levando amostras de ouro mandadas
pelo govemador, assim como uma carta dos camaristas
paulistanos a Sua Ma jestade, solicitando merces e favores
para a vila.
Em come~o de 1606 já estava, porém, de regresso,
tendo passado pela Bahía, onde, nomeado provedor das
minas por Diogo Botelho, tomara· as necessárias providencias
para o bom exito de seu empreendimento do lbirapuera.
Assim é que requerera do govemador-geral lhe fizesse
entregar dos almoxarifados da Babia, do Rio de Janeiro e
de Sáo Vicente, tudo quanto se tomasse preciso para a
f áhrica pro jetada. Deferiu-se logo o pedido, e Diogo de
Quadros pode seguir para a capitanía de Sao Vicente.
Foi aparentemente durante essa viagem marítima, e a
altura do Cabo Frío, que sobreveio o acidente onde se
perdeu o navío em que via java e mais os aviamentos e
recursos necessários a constru~áo e instala<;áo do engenho.
Compensou-se em parte o preju!zo com as ferramentas chegadas em novembro de 1605 ao almoxarifado de Santos e
com a boa vontade dos moradores de Sao Paulo, que lhe
emprestaram indios de seu servi~o para o transporte de cal
procedente das ostreiras litoraneas.
E ssa boa vontade transluz da carta que a 13 de janeiro
de 1606 mandavam os camaristas ao senhor da terra, onde
se encaram com otimismo as perspectivas do engenho de
fundü;áo 10 • Na semana antecedente, o mesmo Diogo de
Quadros tinha entregue aos homens do Conselho uma carta
de Sua Majestade prometendo, entre outros beneficios, a
remessa de mil negros de Guiné, que os moradores deveriam pagar num prazo de tres anos, além de mineiros
destros e experimentados, pois os que vieram até aquela
data nao tinham dado boa conta de si 11 •
Du¡ou pouco, entretanto, a harmonia entre Diogo de
Quadros e os principais da vila. Já em 15 de agosto do
mesmo ano de 1606 queixava-se o procurador do Conselho
de que o provedor tencionava ir-se para o sertáo, largando
R.egisto Geral da Camara de Sao Paulo.
S. Paulo, 1919, pág. 112.
( 11 ) /?.egisto Geral, ide-m, p á g. 110.
( 10)

l l
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o engenho principiado, "em bons termos d'e se ·acabar", e
mais outro, que se abrigara a fazer ·pelo seu regimento.
Entendendo mal o capítulo do mesmo regimento, em que
Sua. Majestade mandava juntar homens que trabalhassem
nas minas, pagando seu trabalho, ele fizera guerra ao
gentío, contra ordem expressa de Sua Majestade, o q ue
lhe valeria uma censura do governador-geral1 2 •
Apesar de tamanhos contratempos, Oiogo de Quadros
consegue por em funcionamento o engenho. Náo cessaran1
com isso as recriminac;óes dos seus adversários. que o acusavam de infringir mais uma vez o regimento, vendendo o
produto pelo dóbro do pre~o estipulado.
Com o regresso de D. Francisco de Sousa a capitania,
o fundador da fábrica tenta dar novo rumo ao negócio,
nele interessando um primo e cunhado, Francisco Lopes
Pinto, e o próprio governador, ou o filho deste, D. Antonio
de Sousa. :S o que faz supor o contrato assinado a 11 de
agosto de 1609.
Desde entao o nome de Oiogo de Quadros quase
desaparece da documentac;áo municipal paulistana.
Em
1611, o ano da morte de D. Francisco de Sousa, ainda
exerce, entretanto, o cargo de provedor das minas. Quatro
anos mais tarde, faz urna entrada ao sertáo do gentío Carijó.
Mas em 161"8 já está longe do Brasil, nas Indias Orientais 13:
A Francisco Lopes Pinto cabe agora, aparentemente,
a direc;áo exclusiva ou quase exclusiva da fábrica. Pode-se
presumir, com motivos plausíveis, que n~o teve nisso melhor
sucesso do que o cunhado, seja devido ainda a carencia
de brac;os para os trabalhos de f undic;áo, seja a pobreza
do minério, que, conforme as~inalaria Eschwege dais séculas
mais tarde, poderia ser vantajosamente explorado por meio
dos altos fornas, nao dos fornas cataláes. como os que
entáo se usavam, pois contem apenas 35 a 40 por cento
de ferrot•. :e significativo que essas duas causas de malogro - falta de máo-de-obra e falta de boa pedra ( 12) Atas da Cámara da Vila de Sáo Paulo, 11, S. Paulo; 1915,
pág. 151.
( 13) F. de A. Carvalho Franco, Os Companheiros de D. Pran·
cisco de Sousa, Rio de Janelro, 1929, pág. 37.
( 14) W. L. von Eschwege, Pluto Brastliensis, Berlim, 1833,
pág. 511.
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chegaram a ser expressamente confessadas, por volta de
1626, entre os moradores de Sao Paulo, segundo se le em
requerimento dessa data, feíto pelo entáo provedor, Vasco
da Mota 15 •
Faltou ainda a Lopes Pinto, como· faltara a Diogo de
Quadros, a capacidade de angariar as boas grac;as do povo
da terra. Chegou a ser suspeito de judaísmo, e em 1618
incluiu-se mesmo seu nome no rol da finta que se fizera
da "gente da na~ao". Isso náo por lhe conhecerem pais
e avós, "senao pela fama que na terra havia"t6. Para
rebater tal calúnia, teve de exibir alvarás de perfilhamento
e instrumentos de cogna~ao. Gra~as a essa circunstancia
dispomos de elementos para apurar, nao apenas sua verdadeira filia~.áo e qualidade - Lopes Pinto era cristao-velho,
fidalgo da casa real e professo da Ordem de Cristo mas certas razóes que o teriam envolvido no negócio do
ferro. Numa época em que os oficios se transmitiam ordinariamente de pais a filhos, o fato de ter sido ele, assim
como seu sócio Diogo de Quadros, neto de um oficial de
fazer armas e saios de malha, pode explicar, talvez, seu
interesse em questóes de metalurgia.
E é de crer que a experiencia ancestral de Diogo de
Quadros e Lopes Pinto nessas questóes tenha contribuido
para o aperfeü;oamento dos processos de fundic;áo e refina~ao do meta], entregues, até entao, a mineiros ou
aventureiros da espécie de Afonso Sardinha. Incumbidos
da constru~ao de dois engenhos preferiram eles principiar
por aquele que se achasse mais ao alcance dos centros de
consumo imediato. O produto, saído em barras da fábrica
de Santo Amaro, podia ser conduzido sem dificuldade até
o alto da serra do Cubatao e também as portas da vila,
pelo caminho fluvial, aproveitando-se, no último caso, os
cursos do Pinheiros, do Tiete e do Tamanduateí, que
suportavam pequenas embarcac;óes de transporte. Ainda
ao tempo da viagem de Eschwege, isto é, em comec;o do
século passado, havia lembranc;a do emprego dessa via
( 15)

Atas 'da Cámara da Vila de Sáo Paulo. 111. S. Paulo,

1915, pág. 242.

( 16) Registo Geral da Cámara Municipal de. S. Paulo, I, Sao
Paulo, 1917, pág. 252 e segs.
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para a condu~áo de sinos e canhóes até a cidade. Muito
mais breve seria, sem dúvida, o ca::-ninho terrestre de Santo
Amaro. o primeiro e, por muito tempo, o único "caminho
de carro" existente em Sao Paulo.
A abundancia de matas nas margens dos rios vi·zinhos
assegurava, por outro lado, o abastecimento, durante muito
tempo, do combustível necessário aos trabalhos de fundic;áo.
O sistema usado nesses trabalhos era, sem dúvida, o dos
fornos cataláes. Constava essencialmente de um po<;o re,..
tangular, com paredes de pedra que resistiam a a<;ao do
calor, e de um cano, geralmente de cobre, que atravessando
em sentido oblíquo uma das paredes, quase a boca do poc;o,
servia para conduzir a corrente de ar até a altura do depó,..
sito de carváo. O ar podía ser insuflado com o auxilio de
simples foles manuais de couro. Eschwege fala, todavía,
em uma ºcasa da roda" (Raclstube), cujas restos ainda
encontrou em Santo Amaro, no local do antigo engenho.
Pode presumir.. se, salvo n1elhor explica<;áo, que a roda
se destinasse a formar a própria corrente de ar para a
forja, ou ainda a acionar algum rnartelo·piláo para os
trabalhos de frágua, pois há noticias de que em Ara<;oiaba,
já em fins do século XVIII, se utilizou instrumento semelhante. Como o engenho fosse situado a nlarge1n de um
riacho tributário do Pinheiros, nao parece desprezível tal
hipótese. ·O certo é que, conforme se viu, no rol das fer..
ramentas retiradas em 1605 por Diogo de Quadros do
almoxarifado de Santos, constam dois malhos e duas safras,
pesando ao todo seus trezentos e cinqüenta quilos.
Do mesmo rol constam ainda duas chapas, que pesavam, cada uma, sessenta quilos. É possível que se tratasse
das chapas de ferro requeridas nos trabalhos preliminares
da fundi~áo feíta conforme o método catalao. Eram intro..
duzidas verticalmente no pó~o. formando dois compartí..
mentos. No lado onde ia ter o cano condutor de ar
colocava..se o carváo vegetal, e no outro dispunham-se, em
camadas sucessivas, carvao e minério. Feito isso retirava-se
a chapa e lan~ava-se fogo ao carváo. Sujeito a a(j;áo do
monóxido de carbono, que se formava junto a boca do
cano, entrava o minério em fusao e, escorrendo através do
carváo em brasa, ia acumular.-se sob a forma de urna massa
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esponjosa, ao fundo do po(j;o. Tra-zida essa massa a su ..
j:>erfície, era levada finalmente a forja vizinha, onde a
depuravam, reduzindo-a a lingotes 17 •
Nesse estado, o produto achava-se apto a entrar no
comércio. Em inventários da época, menciona-se com
freqüencia o ferro em barras servindo de meio de _p agamento, e é provável que urna parte dele proviesse da forja
de Santo Amar.o. pois do contrário se explicariam mal as
referencias a "ferro do reino", que deparamos ocasionalmente nesses textos. Sabe..se que o próprio Francisco Lopes
Pinto pagava com produto de sua forja até aluguéis de
casa, conforme consta do processo de inventário de Joao
Gomes, em 1622 18 •
Na incipiente indústria local de ferragens, o produto
da terra, dada sua qualidade inferior. seria empregado
principalmente em artigos toscos, destinados ao resgate de
indios. Mas serviría também para o fabrico de alguns
instrumentos utilizados na lavoura, na navega~áo, nas minas,
na guerra ao gentío: foices, enxadas, cunhas, machados,
almocafres, pregos. cavilhas, verdugos e ter~ados.
Nos documentos consultados, faltam dados que per..
mitam avaliar a produ~áo normal e média da fábrica. Nao
é de crer, todavía, que fosse considerável, pois tudo indica
que as enormes dificuldades com que lutou Diogo de
Quadros desde a f unda~ao do estabelecimento se agravaram
ainda mais depois de 1611, quando desaparece D. Francisco de Sousa.
Dezoito anos mais tarde desaparecerá, por sua vez,
a própria fábrica, com a morte de Francisco Lopes Pinto,
ocorrida no ano de 1629. Essa a versáo tradicional. registada pelos que se ocuparam da matéria. É curioso que
no inventário dos bens deixados por Lopes Pinto já náo
figure o engenho de ferro, e que seu testamento apenas
mencione as dívidas e contrariedades resu]tantes do negócio.
( 17) Cf. Arthur Byne e Mildred Stapley, Spanish 1ronwork,
The Hispanic Society of America, Nova York, 1915, pág. 3: Dr.
Kurt Klusemann, "Die Entwicklung der Eisengewinnung in Afrika
und Europa", Mitteilungen der Anthropologischen Gesellscha~, LIV,
Viena, 1924, pág. 123.
( 18) lnventários e Testamentos, V, S. Paulo, 1920, pág. 346.
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Mas o engenho vai surgir em outro inventário, o de um
genro de Clemente Alvares, Luís Femandes Folgado, que
morrera no ano anterior em Santo Amaro. Avaliaram-no
em quinhentos cruzados, isto é, duzentos mil-réis, correspondendo metade dessa soma a parte do defunto. Com a
declara~áo de que .. sendo caso que o malho ~ safra e
bogua se achar ser de Sua Majestade, sempre estaráo no
dito engenho como té agora estiveram pagando o quinto
a Sua Majestade como até agora se fez, com a mais ferramenta necessária para o dito engenho mover ... 19.
A outra metade estarla, talvez, em poder qe Cornélio
de Arzáo, pois figura no inventário que de toda a sua
fazenda mandou proceder a Santa lnquisi~áo, naquele
mesmo ano de 16282º. Apenas os avaliadores deixaram de
or~á-la neste caso. "por náo haver pessoa ·que o entenda".
Em nenhum caso parece lícito dizer que as ferramentas
chegaram a alterar de modo substancial os usos da terra.
Em realidade o sistema de lavoura dos indios revela quase
sempre singular perseveran~. assegurando-se vitória plena,
a ponto de ser adotado pelos adventicios. Os quais, após
a primeira gera~áo .na colonia, pareciam, náo raro, ignorantes dos hábitos de seus ancestrais, ao contrário da ra~a
subjugada que se mostrou de um conservantismo e misoneísmo a toda prova. Isso foi especialmente verdadeiro
com rela~áo aos produtos vegetais importados, que náo
trocava . pelos nativos. mesmo onde tudo parecia favorecer
uma receptividade maior.
Nas missóes jesuíticas do sul, refere-nos o Padre
Cardiael que os Carijó, doutrinados e domesticados de pais
a filhos, jamais puderam acostumar-se ao uso do trigo.
Poucos o semeavam, e quando o comiam era cozido ou em
broa, sem fermento, que tostavam em pratos assim como
o faziam com o milho. Alguns, por terem sido padeiros
entre os padres, eram capazes de preparar bom páo, mas
iargavam o oficio quando voltavam as suas moradas. "Para
o indio - diz - é uma espécie de filosofia isso de moer o
trigo, amassá-lo, deitar sal e levedura a massa, esperar que
( 19) lnventários e Testamentos, VII, S. Paulo, 1920, pág. '461.
(20) lnventários e Testamentos, XII, Sáo Paulo, 1~21, pág. 97.
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fermente, que cres~a. dar-lhe forma e, enfim, cozer o páo.
Só 0 faz, quando obrigado" 21 •
Com rela~áo aos animais domésticos trazidos pelo
europeu, mostraram-se, é certo, mais transigentes, sempre
que encontraram facilidades e vantagem em criá-los . e
servirem-se deles. E' particularmente notório o caso da
dissemina~áo do cavalo entre os Guaicuru. Nos Co1nentarios do adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, redigidos em meados do século XVI pelo escriváo Pero
Hernández, já se descreviam esses indígenas . como "tan
lijeros y recios, que corren tras los venados y tanto les
dura el aliento y sufren tanto el trabajo de correr, que los
cansan y toman a mano ... " 22 • Explica-se, assim, que o
eqüino pudesse naturalizar.. se facilmente entre eles.
Compreende-se também a rápida difusáo entre os indios
de todo o continente das aves domésticas trazidas do Velho
Mundo ou, como no caso do peru e do pato, transportadas
de urna para outra regiáo do próprio continente. Tao
rápida, na verdade, que, em alguns casos, iam encontrá-las
os conquistadores em terras nunca antes visitadas por europeu, e isso levou um cronista como Oviedo a ter as
galinhas domésticas por nativas na América. Em 1540
Orellana já as encontrou, vindas, segundo se presumiu, de
Cabo Verde, entre as tribos da foz do rio Negro. E vinte
anos mais tarde, Ursua e Aguirre puderam assinalá-las
alguns dias de viagem para o sul da boca qo Napo. Neste
último caso, porém, tudo leva a supor que tenham procedido das conquistas espanholas do Pacífico. Urna difusáo
no mesmo sentido, isto é, · de oeste para leste, explicaria
igualmente sua presen~a em terras situadas na área do atual
Estado de· Mato Grosso23.
(21)

Relación verídica de las Misiones de (a Compañia en
fué del Paraguay y solución de algunas
dudas sobre las mysmas. Obra del P. N. N., Misionero· de las dichas
Misiones escritas a instancias del P. N. N., Misionero Apostolico en
la Prov. que fué de Castilla, Faenza, año 1772, Ms. da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, Col. Benedito Ottoni, l. págl>. 51, 52.
(22) Alvar Núñez Cabe~a de Vaca. Naufragios y Comentarios, Madri, 1922, pág. 201.
(23) Cf. Georg Friederici, Der Charakter der Entdeckung ond
Eroberung Amcrikas durch die Europaer, I, Stuttgart, 1925, pág. 431;

J. S. en la Provincia que
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O fato de terem existido galinhas - e também porcos
- de Espanha no vilarejo portugues de Sáo Vicente, antes
da expedi~áo de Martim Alonso de Sousa24 nao é mu~to
para admirar-se, quando se sabe que, já em 1519, se cr1a:
vam elas entre os Tupinambá da Guanabara, onde as fo1
encontrar a frota de Femáo de Magalháes, segundo se le
em Pigafetta2s. Em meados do século XVI seriam quase
os únicos animais domésticos existentes nas ta?as desse~
indios, se acreditarmos no depoimento de Thevet, e so
ocorriam em sítios previamente f reqüentados pelos__ portugueses26. Alguns decenios mais tarde, entretanto, Jª _eram
criadas por dentro do sertáo trezentas e quatrocentas leguas,
~ que só se pode atribuir ao comércio intertribal27 • A mesma
causa determinaria sua expansáo até ao Extremo:Norte,
onde em princípio do século seguinte as encontrariam os
franceses na ilha do Maranháo, com o mesmo nome que
lhes costumavam dar no Río de Janeiro28•
Esse nome - arinha ou arinhá (.arigna"!, em Lér_Y.
arignane, em Thévet e araignam, em d Abbev1I1:) - ~ao
seria, provavelmente, mais do que uma deforma~ª? _fonética
da palavra portuguesa "galinha", apesar das .~~nas tentativas efetuadas entre alguns estúdiosos para f1ha-la a um
étimo tupi29. Com a introdu~áo de outro galináceo, este
Karl Sapper, Geographie und Geschichte der lndianisclien Landwirtschaft, Hamburgo, 1936, pág. 22.
.
. d
(24) Franz R. von Wieser, Di~ Karlen von Amerika in em
Jslatio General de Indias des Alonso de Sante. Cruz, lnnsbruck, 1908,
pág. 56.
p ·
v·iaggio· Into rno
( 25) Ant6nio Pigafetta, Relazione del rimo
al Mondo, Mil~o. 1928, pág. 86.
.
(26) André Thévet, Les Singularitez de la Prance Antarctique,
Paris 1878. pág. 224.
G
d B ·1
{27) Pernio Cardim, Tratados da Tcrra e
ente o rasi •
Rio de Janeiro, 1925, pág. 106. . . .
. Pad
e_
(28) Claude d'Abbeville, Historia da Miss~o. dos
. res a
puchinhos na //ha do Maranháo, reimp. fac-s1m1le, Paris, 1922,
pág. 242.
d
t~
t t d
(29) Essa idéia nao ocorreu aos estu iosos. oue .~m .ra a o
do vocábulo. Assim, Rodolfo Garcia, em nota a d Abh,eville, .~1t., escreve a propósito: "Talvez ja~ana" . "Há outras exphca~~s '. Ver
também, do mesmo anotador, "Exotismos Franceses <?rlg111ános . da
Lingua Tupi," Anais da Biblioteca Nacional, LXIV, Rio de !ane1ro,
1914, pág. 143. Plínio Airosa, por sua vez. em nota. a tradu~ao por·
tuguesa de Jean de Ury, Viagem a TCtTa do Brasil, Sao Paulo, s.

E

FRONTEIJUS

201

de origem americana, mas trazido ao Brasil por europeus.
- o peru - aplicaram-lhe a mesma designa~áo, acrescida
da partícula aumentativa.
Da facilidade com que se naturalizaram entre os índios
essas aves, é característico o fato de terem passado eles a
fornece-las a europeus mediante pre~os muitas vezes irri..
sorios. Refere Pigafetta como, já em 1519, se obtinham,
no Rio de Janeiro, cinco ou seis galinhas por um antol ou
uma faca. E ..por um rei de ouros, que é carta de jogar acrescenta - deram-me seis galinhas, e ainda cuidavam que
me tinham 1ogrado"30• A constante procura teria contribuido para certa valoriza~áo em meados do século XVI
quando Thévet, também entre os indios da Guanabara,
podia trocar, por uma pequena faca, duas galinhasJ1. Num
poema anchietano le-se, a propósito dos tratos dos brancos
com o gentío do Espirito Santo:

"la mentira es mui barata
con qualquer vinté de plata
no escapan, pollos, ni pollas
Gallina, pirú, ni Pata"'3Z.
O curioso é que, adotando embora a ave forasteira, os
indios náo se utilizavam dela a maneira dos brancos. Os
ovos particularmente passariam por venenosos entre os
Tupinambá, segundo testemunho de um viajante quinhen ..
3
tista 3. Outro depoimento da mesma época fala no escandalo que provocavam,. entre esses indios, certos cristáos,
quando devoravam quatro e cinco ovos numa refei~áo. Pois
cada ovo, diziam, corresponde-a uma galinha, e uma galinha
d., pág. 133, nota, observa: "parece-nos difícil a etimología de arinhan
ou ariña. Se admitirmos que ela representa mais ou menos a pro-núncia _ do indio será uyrá
ña, ave que corre ou também guirá
ñá, como se ve em Sampaio. Nao nos sendo dado restaurar a · express!o, nada podemos afirmar a esse respeito". ·
( 30) Antonio Pigafetta: id., ibid.
(31) André Thévet, Les Singu/aritez, cit., pág. 224.
( 32) José de Anchieta. S. J., Poesías. Manuscrito do séc. XVI,
em portuguls, castelhano, latim e tupi. Transcri~ao, tradu~lo e notas
de M. de L. de Paula Martins, Sao Paulo, 1954, pág. 784.
( 33) André Thévet, id., ibid.
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34
dos
d , P ara alimentar duas pessoas· • ·Na· generalidade
asos guardariam eles essas aves princ1pa1ment e para r ec
,
d
.
· e distraráo - como guar avam papaga1os e araras
cre10
....
· b b
_ náo para alimento. Comparados aos outros xer~~ a os,
que lhes forneciam, quando muito, as penas ne~es~ar1as 8:ºs
enfeites e flechas, teriam a vantagem da procna~ao domestica, o que lhes poupava grandes trabalhos.
O caso é bem significativo da extensáo do conservantismo que caracterizava essas populac;óes indígenas. A
aceita~áo de um elemento importado nao correspondeu,
entre eles, uma indiscriminada aceita~áo das formas adventícias tradicionais de aproveitamento desse elemento. Ao
passo que o europeu transigíu, em tudo, com os p~oc~ssos
indígenas, sem se dar sequer o cuidado de aperfe1~oa-los.
Dois exemplos sao, a esse respeito, bastante signifi...
cativos e, só por isso, merecem ser mencionados. O primeiro refere-se a via~áo fluvial, onde, mesmo ao tempo do
comércio regular e intenso despertado pelos descobrimentos
das minas de Cuiabá e em Mato Grosso, que durante o
século XVIII prolongou e, por assim dizer, rematou a obra
dos bandeirantes na forma~áo da atual silhueta geográfica
do Brasil, dependeu de uma estrita fidelidade a práticas dos
antigos naturais da terra. Tao característica foi a dependencia que o declínio daquele comércio - e isso já nos
primeiros decenios do século passado - se relacio~a _em
grande parte com a diminuic;áo, nas beiradas do Tiete e
seus tributários, das perobas e ximbaúvas apropriadas ao
fabrico das canoas de madeira inteiri~a.
De urna dessas canoas, que ainda hoje se conserva,
embora incomplet~. em Porto Feliz, no próprio local do
embarcadouro antigo das expedi~óes regulares, pode-se
dizer que a curvatura do casco, escavado a ferro e fogo,
ainda reproduz claramente o perfil do tronco utilizado: a
distancia média entre as bordas - l, 14 cm - é com efeito
muito inferior a maior largura do bojo - 1,43 cm segundo as medidas que pude apurar pessoalmente. Em
tuda reflete-se, aqui, a técnica indígena de fabrico das

ª

(34) Jean de Léry, Histoire áun V o yage fait en la Terre du
Brésil, l, Paris, 1880, pág. 170.
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canoas monóxilas que persistiu mais tarde, praticamente
sem mudanc;a.
O outro exemplo significativo da resistencia das téc..
nicas indígenas encontra-se nos métodos de tecelagem de
redes que será considerado mais det.i damente em um dos
capítulos deste volume. O europeu recém-chegado adotou
imediatamente o costume de dormir e descansar . em redes
e em toda a capitanía de Sáo Paulo representaram elas, por
longo tempo, as verdadeiras camas da terra. Ainda em
princípio do século passado, pareceu esse uso, ao naturalista frances Auguste de Saint-Hilaire, um trac;o distintivo
dos paulistas, em confronto com os mineiros, que tinham
sido atingidos mais em cheio pelas influencias ultramarinas.

.

Os métodos de tecelagem de tais redes sáo os mesmos
de que ainda se servem boje as tecedeiras dos arredoi:es
de Sorocaba e de Mato Grosso. Utilizam teares verticais
- e náo horizontais como os de ºfazer pano" - e tecem
de baixo para cima. O mesmo sistema, com poucas variantes, é praticado até aos nossos dias entre n~merosas
tribos do continente americano. Erland Nordenskiold, ao
assinalar sua presen~a entre indígenas do Chaco e da Bo'ívia, exclui de modo cabal a possibilidade de ter sido ele
importado com os brancos ou pretos. E referindo-se ao
uso de enrolarem os fios da urdidura em volta de duas
traves horizontais para que depois recebam a trama uso que . tive oportunidade de observar entre tecedeiras
sorocabanas e cuiabanas - procura atribuir-lhe procedencia
Aruaque, servindo-se para isso de ponderáveis argumentos3S.
Embora os nossos antigos cronistas nao nos tenham deixado,
em geral, muitos pormenores a respeito, tudo leva a crer
que os mesmos métodos fossem correntes entre os Tupi" da
costa36• De outra forma, explica-se mal a persistencia,
(35) Erland Nordenskiold, Bine Geographi:Ji:he und Ethnogra-phische Analgse det Materlellen Kultur zweier lndianerstamme in
el Gran Chaco, Gateborg, 1920, pág. 21~.
(36) A esse respeito é decisivo, allás, o testemunho de Jean
de Léry sobre os indios da Guanabara: ..Touchant les licts de cotton
que sont appelez lnis par les sauvages, leurs femmes ayans des mé~
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entre os colonizadores brancos e os mestit;os, de uma téc...
nica sem dúvida ignorada em Portugal.
Pode-se dizer que, com muito poucas exce~óes, onde
o europeu adotou entre nós algum produto indígena associado a métodos plenamente desenvolvidos para seu aproveitamento, adotou também estes métodos, abstendo-se de
modilicá-los. Quando se tratasse de artigos já conhecidos.
no Velho Mundo, como era o caso do algodáo, limitava-se
em geral a aperfei~oá-los em alguns pontos, sem contudo
alterá..]os substancialmente.
tiers de bois, non pas a plat comme ceux de nos tisserans, ni evec
tant a engins.
mai3 3eulement este.v ez devant elles de leur hauteur•
•
apres qu elles ont ourdi a leur mode, commencent a tistre par le bas".
Jean de Léry, Histoire d'un Vogage fait en la Terre du Brési/, · 11.
Paris, 1880, pág. 97.

2

OS TRIGAIS DE SAO PAULO
o fabrico da farinha de mandioca, o produto nativo que
mais depressa conquistou os povoadores europeus,
chegando, na maior parte da colonia, a substituir o páo de
trigo, o único progresso sensível introduzido por estes foi
o emprego da prensa de lagar ao lado do tipiti de palha.
Mesmo nos inventários paulistas, mencionam-se em muitos
casos prensas que se deveriam destinar em geral a produ~áo
da farinha, muito embora o instrumento indígena continuasse
a sobreviver, principalmente no litoral, e até hoje nao tenha
sido desalojado de todo em outros lugares do Brasil.
E' provável contudo que, na capitania de Sáo Vicente,
o maior consumo da mandioca se assinalasse desde os primeiros tempos nas povoa~oes da marinha. Sabe-se que,
pelo menos até 1782, a farinha;..de-guerra consumida por
dois regimentas estacionados na cidade de Sáo Paulo, ia
toda de beira-mart. E ,as condi~oes certamente menos propícias, no . planalto, ao cultivo da mandioca em . escala suficiente para se abastecer um centro '. de povoamento mais
estável do que os primitivos núcleos indígenas, teráo sido
um dos incentivos para o desenvolvimento adquirido ali
pela lavoura do trigo durante o século XVII. Lavoura que,
mudando a paisagem economica da regiáo, acarretaría, por
sua vez, a introdu~ao de utensílios da técnica européia,
como o moinho d'água, a azenha ou a atafona. E. segundo
algumas· probabilidades, também o arado, posto que esse
1nstrul!lento pudesse associar-se .igualmente ao plantio da
cana-de-a~úcar, gramínea que, ainda mais do que o trigo,
pede terreno previamente preparado e amanhado.

N

( 1)

"Disserta~áo a

respeito da Capitania de Sáo Paulo, sua

decadencia e modo de restabelece-la, escrita por Marcelino Pereira
Cleto em 2S de outubro de 1782", Anais da Biblioteca Nacional#
XXI, Rio de Janeiro, 1900, pag. 21S.
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Mais de um tcstemunho positivo indica a presenc;a
eventual e o cultivo de algum trigo na capitanía ainda en1
fias do século XVI. Contudo faitam elementos para
afirmar-se que seria produzido correntemente e em escala
comercial. Tendo andado pelo campo de Piratininga em
1585, o Padre Fernao Cardim salienta, em um dos seus
tratados, que a planta se clava bem ali e no Rio de Janeiro,
mas acrescenta que nao constituía genero usual, dada a
falta de moendas e "tamhém pelo trabalho de colher"2.
Deve-se notar que o exame das velhas atas ·d a Camara
de Sao Paulo conduz facilmente, neste caso, a interpreta~óes ilusórias.
fviesmo um pioneiro no estudo da história
dos trigais paulistas, como é o Sr. Sérgio Milliet, póde
eng.anar-se quando tentou situar entre 1564 e 1583 o início
da era do trigo em terras paulistas. Nao há dúvida que
a alusao a "farinhas de beira-mar", que encontrou numa
ata de 1564, se aplica a farinhas "de guerra", isto é, de
mandioca, nao de trigo. E o mesmo ocorreria no caso de
certa resoluc;ao da Camara, em 1583, também lembrada
pelo mesmo autor, mandando que se fizessem as farinhas
no mes de marc;o3 • Com as razóes invocadas seria lícito,
aliás, recuar ainda mais a data inicial, tendo-se em conta
que já em janeiro de 1556, a Camara de Santo André
fixara em seis vinténs o alqueire de farinha.
A verdade é que, naqueles tempos, "farinha", sem
maior especificac;áo, era farinha-de-guerra. Escrevendo
em 1567 sobre a fertilidade das terras piratininganas, o
Padre Baltasar Fernandes nao de\xara de observar: "dá
- como i·a . . . " . Mas acrescent ava 1ogo: .. . . . se o sepao
mearem" 4 • E ainda vinte anos depois, tao escasso era o
trigo da capitanía que, segundo Gabriel Soares, daria
apenas para algumas hóstias e mimosS.
Parece mais do que · provável que o incremento ulterior
dessa lavóura se deveu em parte aos esforc;os de D. Fran(2) Fernáo Cardim. Tratados da Tetra e Gente do Brasil, Rio
de Janeiro, 1925, pág. 108.
(3) Sérgio Milliet, "Trigais em Sao Paulo", Roteiro .do Café.
Sao Paulo, 1939, pág. 162.
( 4) Cartas Avulsas, Rio de Janeiro, 1931, pág. 483.
(5) Gabriel Soares de Sousa, Noticia do Brasil, I, S. Paulo, s. d.,
pág. 217.
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cisco de Sousa, quando govemador da reparti~áo do sul
e superintendente das minas. A importac;áo .em la~ga. escala
de sementes européias seria, no caso do tngo, d1Hc1lmente
praticável. pois o tempo consumido na viagem transatl~tica
bastava, segundo a experiencia, para destruir seu poder
germinativo. E' significativo q~e, mais d~ um sé~lo depois,
quando se cogitou nas semente1ras de tngo no Rio Grande
de Sáo Pedro, Sua Majestade apelou para os lavradores de
Sao Paulo, nao para os de Portugal, mandando lan~ar
bando, ao som de caixas, para que contribuíssem com sessenta alqueires de graos destinados as ditas sementeiras.
Neste caso sabemos que o pedido náo póde ser prontament~
atendido, porque em junho ·de 1737, data do registo e publicac;áo do bando, fora semeada grande parte do trigo da
terra e o mais reduzido a farinha6 •
Já ao tempo de D. Francisco a experiencia do sucedido nas Indias de Castela falava eloqüentemente contra a
introdu~áo de sementes européias. Consta, com efeito, que
os graos trazidos· ao Novo Mundo pelo próprio Colombo
nao chegaram a vingar, e que as sementes encomendadas
em muito maior escala por seu filho Diego para a Nova
Espanha nao deram melhor resultado. Em 1511 semeia..se
.. trigo de tres mesesº e . nenhum prosperará. Tres a~os
depois efetua.. se nova tentativa - desta vez para .Castilla
del Oro, na América Central - e outra, esta enf1m, bem
sucedida, em 15207 •
Tais exemplos teráo .determinado D. Francisco de
Sousa a pedir a intercessao de el..rei junto aos govemadores do Rio da Prata e Tucumá, no sentido de remeterem
tres mil fangas de bom trigo, além de quinhentas de cevada,
a fim de se poderem -plantar nas capitanías do Espirito
(6) "Ordens Régias", R.evista do Atquivo Municipal, LXIX, Sáo
Paulo, 1940, págs. 181, 185.
(7) Herbert lngram Priestley, The Coming of the White Man,
Nova ' York. 1930, pág. 24. a certo que em Buenos Aires, segundo
relata Sebastiáo Caboto na legenda relativa aquela regiáo em sua ca~ta
de 1544, as primeiras sementeiras realizadas já foram la_rgamente satls-fatórias. Assim é que seus companheiros semearam ah, em setembro
de 1527, cinqüenta e dois gráos de trigo, que mais náo se.. achara nas
naus, e colheram logo no mes de dezembro dois mil e cinquenta gráos.
Cf. F . Tarducd, Di Giovanni e S ebastiano Caboto; Veneza, 1892,
pág. 400.
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Santo, Rio de Janeiro e Sao Vicente. Explicava que "esse
trigo e cevada nao se pode prover de Castela nem de Portugal, porque quando [lá] chegasse nao servia de proveito
i·espcito a tardanc;a no mar". Pedía mais, segundo já foi
lembrado, que lhe mandassem duzentas lhamas ( "carneiros
de carga, daqueles que costumam trazer e carregar a prata
de Potosi") para o transporte do ouro e prata retirados
das minas existentes naquelas capitanías.
A provisao régia mandando atender aos pedidos
lavrou-se em Lerma aos 14 de julho de 1608, mas suas
cláusulas deveriam parecer irrealizáveis. Conhecendo p_!,'ovavelmente a megalomanía e prodigalidade do governádor
portugues, o rei e seu Conselho das Indias determinaram,
é certo, que fosse enviado o trigo, além da cevada e dos
.. carneiros de carga", mas só no caso de nao fazerem falta,
e mediante pagamento a vista em Santos, "por uma vez e
em dinheiro" 8 • Em tetra de tamanho desampar~ e de tao
escasso numerário, como entáo era a capitanía vicentina,
semelhantes condic;óes bastariam, sem dúvida, para arruinar
os grandes planos de D. Francisco. Parece incerto, por outro
lado, que as próprias provincias do Prata e Tucumá se
. achassem em situa~áo de atenderem com solicitude ao pedido. A provisao abatera de tres para duas mil fangas o
montante do trigo a ser enviado, mas esse mesmo total que, na base do valor atribuído pelo historiador arg~ntino
Emílio A. Coni a fanga entáo usada naquelas provincias,
pode ser estimado em mais de quarenta mil alqueires de
13,8 litros9 - equivalia, quando nao superasse, ªº da produc;áo anual de Buenos Aires pela mesma época.
Ficara margem, no entanto, para se atenderem modestamente as pretensóes do governador onde a provisáo admitía
( 8) Os apontamentos contendo as propostas e pretens3es de
D. Francisco juntamente com as respostas do rei constam do códice
Pernambuco da co!e~ao Castello Melhor pertencente a Biblioteca Nacional do Río de Janeiro e · estáo publicados em Visconde de i~urto
Seguro, História Geral do Brasil. 3' ed., 11, S~o Paulo, s. d., pág.
149 e segs. A provisáo do trigo e cevada encontram-se em Registo
G etal da Camara klunicipal de S áo Paulo, 1, Sao Paulo, 1917,
pág. 202 e seg.
. (9) Cf. Emilio A. Coni, Agricultura. Comercio y Industria Coloniales, Buenos Aires, 1941, pág. 34, nota.
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que, se alguém, no Prata, quisesse. de sua vontade trazer
os produtos para vende-los- nos portt>s- de Santos ou do Rio
de Janeiro, levando de retomo ferro ou dinheiro, poderla
faze-lo, sem embargo de qualquer delibera~áo anterior em
contrário. Achando--se entáo em explora~áo as jazidas de
ferro de Santo Amaro e Ara~oiaba, seria essa, aparentemente, a solu~áo razoável.
Registada em novembro de 1609 a provisáo, parece que
nao foram imediatos os s.e us frutos, e ainda, que o povo da
terra náo se mostrou particularmente animado ante as
perspectivas. de introdu~áo dessa nova granjearia, receoso
de que se convertesse em causa de novas obriga~óes e
sujeic;óes. O fato é que, em maio do ano seguinte, devendo
ir a Europa um dos filhos do govemador. a mandado do
pai, propunha-se tratar de certos negócios em beneficio do
povo, e para isso pedía procura~ao. Entre os negocios,
figurarla a aquisi~ao de sementes de trigo e bacelos de
parreira, urna vez · que o vinho importado empobrecia a
terra. Juntos os oficiais e o povo, assentiram logo em que
se desse procura~áo, mas frisando que D. Antonio · nao se
obrigasse a trazer sementes ou bacelos, pois cada qua]
queria ficar livre de plantar o que bem entendesseto. De
qualquer forma, logo depois dessa data, devem ter chegado
sementes, possivelmente do P·r ata, visto como D. Antonio
náo voltou a capitanía, e as notícias sobre o trigo da terra
passaram a ser f reqüentes nas atas durante os anos
imediatos.
Em 1614, por exemplo, a produ~áo já seria apreciável,
comportando a existencia de pelo menos um moinho na
vila de Sáo Paulo. No mesmo ano, e em 1616, concedem ..
se várias cartas de data de água e assento, o que indica
rápido incremento da indústria. O moinho de Joao
Fernandes Saavedra deveria ser armado no caminho de
Jerobatuba. O de Cornélio de Arzáo provavelmente no
Anha--ngabaú. Os dois de Manuel Joáo, para as bandas
de Pinheiros.
O de Amador Bueno, nas beiradas do
Mandaquill.
( 10) Atas da Camara da Vila de Sáo Paulo, 11, Sáo Paulo, 1915,
pág. 268.
( 11) Atas da Camara da Vi/a de Sáo Pat.ho, 11, Sáo Paulo,
1915, págs. 361, 363, 369, 374, 376, 377..
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Pela mes1na época, empenha-se a Camara em abater
os prec;os, as vezes extorsivos, que se cobravam para a
mpagem. A forma de pagamento que l~g.o se introdu~iu .
foi a da maquia, já tradicional entre mole1ros e lagare1ros
portugueses, e expressamente menciona.da n~s atas da mesma. No caso dos mo,eiros ou atafone1ros tinha esse nome.
a que logo se associou sentido pejorativo, a porc;áó de trigo
que Ihes cabia em paga do que recebiam para moer 1 ~. Em
1614 chegara-se a cobrar em Sao Paulo um alque1re em
quatro. E embora os oficiais da Camara deliberassem q~e
se desse de seis alqueires um, é de crer que a ordem nao
tenha chegado a cumprir-se, e no ano seguinte .r equeria o
procurador que, em <;inco alqueires, um se pagasse . de
moenda. Em 1619, quando a concorréncia já era ma1or.
acordavam os camaristas em que os moleiros levassem de
maquia um alqueire em oito. Aqui intervie~am, p~ré~. ~s
senhores de moinho. para alegar que a medida pre¡ud1car1a
sua indústria. já onerada pelas constantes despesas com
carpinteiros e ferreiros. Finalmente13 decide-se que l~ve~
de sete alqueires um. proporc;áo que daí por diante dominara
com maior freqüencia .
Os inventários seiscentistas conhecidos tambén1 fazem
alusáo, simultaneamente. A presenc;a do trigo e dos trigais·
nos si'tios da roc;a. No de Isabel Sobrinha, por exemplo.
que é de 1619. estima-se eip oito vinténs o alqueire do
trigo, quando o do feijáo é avaliado em seis vin~é~s. A.
pouca diferen~a no prec;o atribuído ao produto exoti~o em
confronto com o da terra, é significativa do desenvolv1mento
log~ atingido pela sua produc;áo.
Desenvolvimento que
parece alcanc;ar o apogeu de meados para fins do século.
Luzia Leme. por exemplo, deixa. em 1656, trés casas_ de
trigo. abrigando respectivamente 400, 450 e 250 alque1res.
A tulha de Valentim de Barros. em 1654, tem quatrocentos.
alqueires. Alguns lavradores enviam diretamente seu produto a vender em Santos ou em outras capitanías. É o
caso de Felipe de Campos. que em testamento de 1681
( 12) Cf. Luís Chaves, "Velhas Formas de Pag~mento". Portucalc,.
1, Porto, 1928, págs. 235. 238.
.
( 13) Atas da Cámara da Vila de Sáo Paulo. 11. pags. 361 ~
404, 405.
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dizia ter mandado a um correspondente seu, no Rio de
Janeiro. cento e cinco cestos de farinha.
A julgar por mais de urna indica<;áo dos inventários ,
as espigas eram primeiramente malhadas a vara, e os gráos
que se desprendiam . misturando-se a terra e a areia, limpavan1-se, em seguida, com o auxilio de peneiras. Em
Minas. onde Saint-Hilairc foi encontrar. o mesmo processo
en1pregado na serra da Piedade em princípio do século
XIX, a debulha e limpeza seguía-se ainda a lavagem dos
graos e1n gamelas com água, por um processo exatamente
identico ao que prevalecia na lavagem ~o ouro. É possível.
contudo, que se tratasse. neste caso, de adapta<;ao determinada por circunstancias -locais. Em Sao Paulo, durante
todo o século XVII, essas opera~oes deveriam ser bem
rudimentares, pois em caso contrário mal se explica a dife...
rcn<;a nula entre os pre~os atribuídos respectivamente ao
trigo em palha e ao grao malhado.
H á razoes para crer, contudo. que debulha e limpeza
fossen1 praticadas nos sítios da ro<;a e só depois se ences ..
tasse o produto para enviá-lo aos moleiros ou vend~-lo aos
comerciantes. No século XVII a moagem ainda seria feíta
1nais freqiicntemente nas vilas. No inventário de Pedro
Alves Moreira con sta , em 1639, que, dos duzentos e vinte
e quatro alqueires que lhe rendera a seara, tinham sido
entregues a Manuel Joao, senhor de moinho. trinta. isto é ,
dez cargas de tres alqueires cada urna. em pa~a da inoagem,
o que dá perto de um em sete de maquia. · Do resto da
safra. l!tilizou-se parte no pagamento de dívidas do defunto
e cinqüenta alqueires venderam-se em Santos na base de
doze v1nténs o alqueire. Alqueire de farinha. Doz.e vin..
téns rendera · igualmente o trigo moído que Valentim de
Barros mandara a vender ao Rio de Janeiro.
Este Valentim de Barros era outro que náo tinha
moinho no sítio. embora a importancia de suas plantac;é'>es
possa avaliar-se pelo fato de ter deixado nada menos de
vinte e nove foices de segar trigo. Nao está excluida, no
seu caso e em outros, a possibiJidade de possuírem pequenas
inoendas suficientes para o consumo doméstico. Nao faltaría também o forno de fazer páo, semelhante aos que
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ainda se encontram hoje nas velhas áreas coloniais, como
náo faltavam bacias de cobre para fazer pao-de-16.
Quanto a moinhos de água e azenhas, seriam pouco
vantajosos nos sitios da ro~a. onde a P!odu~ao nao per~itia
o seu funcionamento regular e constante. A remessa do
produto aos senhores de. moinho especializados no mister.
seria, assim, a regra mais generalizada. E . embora nao
falte noticia da existencia dessas máquinas em alguns casos
- no caso, por exemplo, de Isabel Sobrinha. com moenda
própria, que em 1641 -se avaliou em cinco mil-réis, o mesmo
pre~o de "huas casas em que vive" pode-se presumir
que só no século XVIII se teria disseminado o moinho
rural. Isto é, já quase na fase de declínio da lavoura do
trigo. que deve ter sofrido rude golpe com o escoamento
de máo-de-obra para as lavras de ouro, a partir do último
decenio do Seiscentos.
Contudo esse declínio nao se pode dizer que teriha
deixado sem uso as máquinas tradicionalmente associadas
a labricac;áo de farinha. Tanto elas como as técnicas e os
. usos ordinariamente relacionados com a produc;áo do trigo,
inclusive o p~prio pagamento da maquia aos moleiros,
transÉeriram-se quase integralmente para o. tratamento do
milho. E temos, neste, mais um dos casos, aliás pouco
freqüentes, da assimilac;áo de uma técnica adventicia a um
produto nativo durante o período colonial.
Os documentos de que ora dispomos náo fomecem
pormenores expressos acerca dos moinhos de trigo mais
usuais em Sao Paulo a partir do segundo dec~nio do século
XVII, época em que principiain a ser assinalados nos textos
municipais. As cartas de data de assento ·mostram, contudo, que deveriam situar-se sempre a ·beira de algum rio
ou ribeiráo: isso já inclina a filiá-los aos moinhos acionados
por meio de roda d'água, até hoje largamente empregados
na produc;áo do fubá de milho.
.
No. caso dessas máquinas, o gráo é despejado num
vaso em forma de pirlmide invertida, existente em cima
do moinho ....:. a trainonhá - e vai cair diretamente sóbre
a m6. A l'()ta~o da mó é ohtida por intermédio do eixo
vertical, que por sua vez recebe movimento do eixo da roda
d'água, .grac;as a um rodete dentado.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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O modelo é indicado, com freqüéncia, na península
hisplnica, em particular na parte noroeste. Sua presen<;a
em Portugal - Trás-os-Montes, Minho, Serra da Estrela.
Algarve, Ilha da Madeira - e náo só em Portugal14 , pOde
ser assinalada por vários estudiosos. De constru<;áo bastante rústica, pois quase só reclama pau e pedra. explica-se
a sua pronta dif usáo na área brasileira onde primeiramente
se introduziu a lavoura do trigo. Aqui no entanto os
mancais, podendo ser também de madeira, já seriam muitas
vezes de metal. De outro modo náo se explica a referencia
a despesas com ferreiros, que alegavam em 1614 os senhores de moinhos paulistanos, quando se cogitara em
elevar o valor da maquia1s.
De um tipo diferente de moinho de água empregado em
Portugal e, segundo parece, com especialidade no Minho
- a azenha - também consta que chegou a usar-se entre
n6s. Esse era movido por meio de uma roda de penas
onde á água caía verticalmente. Informa-nos um estudioso
dos velhos costumes paulistas que, segundo tradi~o oral •
existiu, náo há muito, no sul de Minas, um engenho desse
tipo, usado para a fabrica~o do fubá. Acrescenta que a
m6, nos velhos moinhos paulistas, costumava ser feita por
pedreiros no Salto de Itu, e que esses aparelhos primitivos
se lubrificavam de ordinário com graxa de porco ou sebo
de boi ou até sabáo de cozinha1~.
Além da azenha, do moinho de roda d'água e, pos..
sivelmente, de pequenas moendas bra~ais, em algum sítio
da ro~a. onde a produ<;áo de farinha só se destinava a
atender as necessidades caseiras, náo nos consta que se
tivessem introduzido ou propagado em Sao Paulo outros
tipos de moinho. Nada autoriza a crer que se chegassem
a instalar moinhos de vento, por exemplo, como os que
(1-t~

P. Krüger regista,..a, por exemplo, na Sierra da Gata (sul
da Espanha), Baleares, peninsula balcánica, partes do sul da Fran~a
e do norte da Africa, em outros tempos também na Suí~a. P. Krü..
ger, .. Die Hochpyrenaen", Volstum und Kultur der R omanen. IX, Hamburgo, 1936, pág. 42.
( 15) Ata.s da CAmara de Sáo Paulo. 11, S. Paulo, 1915,
pág. 405.
( 16) Aluísio de Almeida, "Máquinas Agricolas", O Estado de
Sao Paulo.. 10. VIII, 1947.
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existiam em Portugal pelo menos desde 1552 (data em
que um privilégio real concedera a certo Jerónimo Fragoso
o direito de construir um deles em gvora, semelhante aos
que havia em Flandresti - e também em Buenos Aires,
onde, em 1607, o c ·a bildo requeria ªº governador náo
deixasse sairem os flamengos ali residentes, que tinham
feíto o moinho ( deve entender-se: moinho de vento) , pois
só eles entendiam dessa máquina 1s.
Em Sáo Paulo, também, um flamengo - Cornélio de
Arzáo - aparece entre os primeiros donas d~ moinhos.
O seu, porém, era de água, provavelmente de roda d'água
e, segundo a carta de data que lhe foi concedida em 1616,
situou-se primeiramente nas beiradas do Anhangabaú entre
a subida para Santo Antonio e o sítio que fica abaixo de
Sáo Bento. Doze anos mais tarde estava em Santo Amaro,
as margens do rio Pinheiros e perto do Engenho de ~erro.
Do lnventário de sua fa zenda, mandado fazer em 1638,
pela lnquisi~áo, consta que esse "moinho de moer trigo
moente e corrente" se avaliou entao em dez mil-réis. Posta
em pregáo, alguns días depois arrematou-o Diogo · Martins
da Costa, "que nele lan~ou quatorze mil-réis que logo
pagou em dinheiro de contado"I9.
( 17) Armando de Lucena. Arte Popular. Usos e Costumcs
Portugucse$, l. Lisboa, 1914, pág. 160.
·
( 18) Emilio A . Coni, Agricultura, Comercio y 1ndustria Colo·
niales, Buenos Aires. 1941. pág. 47.
( 19) lnventários e Testamentos, ·XII, Sao Paulo, 1921. . págs.
90, 118.
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UMA CIVILIZA<;AO DO MILHO
característico da acolhida ordinariamente dispensa~a
entre gente da terra - índios, mesti~os, brancas acla.mados - aos métodos e recursos adventicios no aproveita..
mento de produtos nativos, q:ue a transferencia para o milho
de técnicas associadas no Velho Mundo ao tratamento do
trigo. nao afetou, tanto quanto se poderia esperar, os hábitos
alimenticios da popula~áo. A preferencia geral continuou
a dirigir-se, náo para o milho moído ou fubá, que se destinava, em geral, aos escravos, mas para o grao pilado ou
apenas pelado ao piláo, de acordo com os métodos usuais
entre os indios.
Ainda hoje, essa preferencia prevalece largamente nas
áreas paulistas menos marcadas pela influencia de correntes
imigratórias recentes, em particular de italianos. Na regiáo
de serra acima, que em Sáo Paulo corresponde tradicional..
mente a área da farinha de milho - ªº passo que a da
mandioca ocupa sobretudo a vertente marítima - um estu ..
dioso dos nossos problemas rurais pode distinguir nitida ..
mente entre zonas onde perdura a farinha de milho "propria·mente dita", isto é, obtida mediante macera~áo, piloamento
e torra<;áo do grao, e outras, onde já prevalece o consumo
de produto moído. Estas últimas situam-se nas áreas onde
o imigrante italiano deixou vinco mais fundo nos hábitos e
na dieta das popula<;óes. As outras abrangeriam principal..
mente a hacia do Paraíba e quase todo o território acidentado pelos contrafortes da cordilheira marítima.
Nessa
regiao póde encontrar, o mesmo observador, ~uit~. g.ente
que, por nada deste mundo, ousaria comer f~~a.
D1zem
que aquilo é quirera, é comida para cachorro 1•

É

Cf. Carlos Borges Schmidt, O Meio Rural. Sáo. ~a u.lo, 194~
pág. 50 e seg. Outro conhecedor destes assuntos re1vmd1~a m~1s
para a zona ribeirinha do Tiete o privilégio do uso da farmha ·de
( 1)
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Bsse desapre~o em que, ainda hoje, é tido o produto
do milho moí40, prende-se muito possivelmente ao fato de
se achar associado, desde tempos remotos, a alimenta~ao
dos animais caseiros e a dieta dos pretos escravos...Farinha
de cachorro" foi como, já em 1727, ihe chamou o secretário
do Governador Rodrigo César de Meneses, relatando sua
derrota e viagem de Sao Paulo as minas de Cuiabá, quando
e~umera os. produtos de milho {farinha, canjica, cuscuz,
b1scoutos, p1pocas, catimpuera, aloja (aluá?), aguardente,
vinagre, etc.), "único remédio e regalo" dessas minas2. E
em um papel anónimo de 1747 escrevia-se, do milho seco,
que servia para dele se fazer fubá, assim chamado nas
~inas, em Portugal farinha, e que desse fubá se fabricava
o angu para os negros, cozido em um tacho de agoa athe
Sequar" 3. Acrescenta o mesmo depoimento que em nada
se diferencia a farinha assim preparada da broa européia,
salvo em ser esta cozida ao forno e levar sal.
Quanto ª?s demais produtos do milho, que, segundo
o mesmo anon1mo, se consumiam ordinariamente nas minas
gerais, é significativo que, em sua totalidade, prescindiam
de moagem, por conseguinte de uma técnica senslvelmente
estranha aos usos tradicionais e indígenas de tratamento do
c~real. _Algu?s. desses produtos dispensavam, aliás, qualquer
tr1tura~ao previa do gráo, como era o caso do milho verde,
que se come assado e ainda em espiga, ou o das pipocas,
A

milho "propriamente dita", distinta do fubá: é "de minha zona ...es~reve - d~ P~rto Feliz, ltu •.. ". E acrescenta que teria ido para
Minas por v1as ignoradas, v. Otoniel Mota, Do Rancho ao Paláclo
Sá~ Paulo, 1941, pág. 47. A verdade ·é que esse uso foi corrent~
~ a1nda .º é em te~r~s paulistas de serra-acima, onde quer que as novas
influénc1as adventicias nao puderam desalojar os padróes tradicionais.
(2) Relafáo verdadeira da derrota e viagem que f ez da cidade
de Sáo Paulo para as Minas de Cuiabá o Bxmo. Sr. Rodrigo C ésar
de Meneses. . . Ms. da Biblioteca Pública de gvora, Códice CXVI
Cópia pertencente ao Museu Paulista. O texto, da autoría d~
Gervásio Lei~e Rebelo, tornou-se conhecido gra~as a diligencia do
Sr: ~f~nso d E. Taunay, que primeiramente o divulgou. Cf. Taunay,
Historta Geral das Bandeiras Paulistas, tomo XI, 2! parte, pág. 26.
Ao mesmo benemérito historiador deve-se a cópia existente no Muséu.
(3) N otas de mtas. Comidas que :re fazem de Milho. Códice Costa
Matos~.. fls. 430,_ v. a i31. Ms. Biblioteca Municipal . de Sáo Paulo,
ol. Feltx Pacheco.
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também chamadas .. escolhido da brasa", de que, segundo
o citado anónimo, ..usavam muito os paulistasº.
Mas o milho verde, por sua vez, dava o curau que se
fazia com auxilio do pilao, socando os graos ainda em leite·
e cozendo-os. Do baga~o. amassado e posto embaixo das
cinzas do fogáo, faziam-se ainda as pamonhas.
A principal contribui~ao do milho para a dieta dos
paulistas provinha, no entanto, dos graos já amadutecidos.
Neste caso cabe lugar de realce a farinha de milho "propriamente ditaº, que nas ~inas era o verdadeiro páo da terra,
e em todo o planalto substituía geralmente a de mandioca,
usual no resto do Brasil. Para fabricá-la pilavam-se os
gráos, depois de postos por alguns dias de molho, a fim
de se tornarem menos resistentes. A massa resultante era
torrada num grande tacho de cobre e depois passada por
uma peneira de largas malhas, a sururuca.
Havia ainda a canjica grossa, produzida com o milho
seco, quebrado ao pilao, que lhe tirava o olho, deixando o
mais quase intato. Em meados do século XVII, seria esse,
conforme o · biógrafo de Belchior de Pontes, um ••guisado
especial de Sáo Paulo" consumido por gente de todas as
classes. Náo levava, entao, qualquer condimento, e isso
explica sua fácil aceita~ao, pois só a falta de sal por aquelas
partes poderla ter inventado semelhante man jar4.
No século seguinte ainda dizia dele o anonimo do
códice Costa Matoso que nas minas ..os ricos o comem
por gosto e os pobres por necessidade, por náo. ter ínais
tempero que o ser bem cozido". Há noticia, · entretanto.
na já mencionada rela~ao de Gervásio Leite Rebelo - de
1727 - de que a canjica grossa, sem qualquer condimento,
já entáo seria destinada, de preferencia, aos negros. E o
seria também a roceiros sem recursos para comprar sal ou
outro tempero.
N~§Sa forma, experimentou-a Hércules Florence, pela
primeira vez em 1825, num rancho das margens do rio
Capivari e achou-a de ºsabor singular"s. Adverte, porém,
( i) Pe. Manuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre Bel·
chior de Pontes. Sao Paulo, s. d., pág. 55.
( 5) "Es~o da viagem feíta pelo Sr. de Langsdorff no interior
do Brasil desde setembro de 1825 até mar~o de 1829", escrito em
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que na forma em que a usavam sempre os paulistas, ao fim
das refei~óes, isto é, deitando-lhe a~úcar e leite, constituía
manjar delicioso. g ainda a canjica grossa e sem qualquer
condimento, que se refere outro autor frances - F~rdinand
Dénis - ao observar que, sendo por excelencia o prato
local de Sao Paulo e dos campos do sul, encontrava-se disseminado no interior, por todas as partes onde os paulistas
estenderam suas explora~óes. Confessamos, escreve, que
pela sua simplicidade extrema, ela nos pareceu bem digna
de ter sido to1nada a culinária das tribos selvagens6.
O uso corrente e quotidiano desse prato principiou a
sofrer forte concorrencia, quando, a partir de fins do século
XVIII, e só entáo, generalizou-se, em Sáo Paulo, o consumo
do arroz. A falta deste genero fora perfeitamente compensada, até entáo, pela canjica fina, de milho bem socado,
que, temperada com adubos, "su pre a falta do arroz e na
opiniao de muitos é melhor", dizia o anónimo do códice
Matoso.
É interessante notar como, também no Prata, se verificou processo semelhante de adapta~áo dessa iguaria indígena ao paladar do colono. Ali, a can jica grossa - o
velho caguihyh dos Carijó - transformou-se com o tempo
em comida democrática e boa para gente mais rústica ao
passo que, nas casas apuradas, se tornaria a base da mazamorra sulina 7•
O anónimo citado relaciona, além das canjicas, grossa
e fina, numerosos produtos de milho, especialmente da
farinha de milho, que, na primeira metade do século XVIII,
se consumiam ordinariamente nas minas descobertas pelos
paulistas : o cuscuz, variante local do velho petisco de
mouros, já há muito aclimado na península ibérica; os
biscoitos, fabricados desse cuscuz levado ao forno, e próprios para as longas jornadas; os bolos de farinha de milho
frances por Hércules Florence" Tradu~ao de A. d'E . Taunay, Revúta do lrutituto Histórico e Geofl'áfico Brasileiro, tomo 38, 7•
parte, Río de Janeíro, 1875, pág. 361.
( 6) Ferdínand Dénís, Brésil, Paris, 1837. pág. 193.
( 7 ) Prof. Dr. Maxímíno Pereyra, "El maíz entre los guaraníes".
Boletín de Filología, V, Montevidéu, 1948, pág. 133; P. Pablo Ht>rnández. Organización Social de las Doctrinas Guaraníes de la Com ~ ·
pañía de Jesús, 11, Ba1celona, 1912, pág. 195.
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amassada com melado, que se embrulhavam em folhas do
mesmo 1nilho; os pés-de-moleque também chamados alcomonias. onde entrava a farinha juntamente com o melado
e amendoins.
E havia todo um rol de beberagens onde, por vezes,
se revelava a longa persistencia da tradi~áo indígena. lsto
se daria especialmente com a catimpuera, de que há men~o
em vários documentos. Em Minas seu fabrico era competencia de mulheres, que mascavam o milho de canjica,
lan~ando-o depois no caldo da mesma canjica: já ao dia
seguinte tinha seu azedo e estava perfeita. Diz o informante anónimo que, para ser mais saborosa, deveria ser
mascada por alguma velha, e quanto mais velha melhor.
lsto "por lhe aproveitar a baba, e assim dela gostam os
de bom estómago, que os nojentos a levam a socar ao
piláo, e aquentam-na com água". Passava por medicinal
e própria para cortar as febres, se feita com o milho branco,
e, de preferencia, mascada ainda por mulher velha.
Pode-se supor que resultasse, por outro lado, de influencia africana , a cerveja de milho, feita pelos pretos
da costa da Mina com o milho ainda em grelo. Depois
de postos a secar ao sol, sobre folhas de bananeira, os
graos eram sacados, peneirados e metidos num tacho com
água a ferver. Ao cozimento. depois de devidamente coado,
guardavam-no em barris, até ganhar azedume.
A procedencia africana dessa bebida é sugerida, nao
só pelo fato de serem escravos pretos, geralmente, seus
produtores e principais consumidores, como pelo nome aluá - que lhe davam em Minas Gerais, identico ao de
várias espécies de bebida fermentada que se introduziram
no Brasil com os negros da Africa. Cabe notar, entretanto,
que no depoimento de Gervásio Leite Rebelo sobre os
produt<?~ de milho que se usavam, em 1727, entre os passageiros das mon~óes de Cuiabá, se encentra a forma aloja,
e que esta designa~fio. de procedencia espanhola8 , está
associada até hoje, no Paraguai e no Prata, a urna espécie
( 8) Segundo F riederici tra o nome espanhol (de etímolog ia
árabe?) de uma espécie de hidromel. Cf. Georg Friederici, Amcricanistisc/ics · W orlerbucli. Hamburgo, 1947, pág. 48 e seg.
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de cerveja feita principalmente pelas tribos do Chaco com
a algaroba e outros frutos e sementes. Nao se acha. pois.
excluida a possibilidade de seu uso. pelos paulistas. ter
sido uma conseqüéncia do trato destes com as popula~óes
platinas.
Além dessas e também da jacuba. que se fazia da
farinha desfeita em água ou leite. as vezes ado~ada com
rapadura. outra bebida de milho que mencionam muitas
vezes os textos coloniais é a aguardente. Seu fabrico é
mais um exemplo de adapta~áo de técnicas européias a
elabora~áo de um produto genuinamente nativo. Nao existia
em Sáo Paulo. antes do decénio de 1627-37. se é exato,
como o indicam pesquisas recentes9, que só por esse tempo
se introduziram aqui os primeiros alambiques. Trinta anos
mais tarde - em 1667 - podia ser comprado numa vila
nascente da borda da mata - Jundiaí - a razáo de dois
tostóes a canada, quando a de aguardente de cana ia apenas
a meia pataca. Vendiam.-na também em botijas. ao pre~o
de tres vinténs cada uma, enquanto a de caninha custava
meio tostáo10•
A carestia maior da aguardente de milho. comparada
a cacha~a de cana, e a circunstancia de ter longamente
resistido. apesar disso, as medidas adversas das autoridades,
leva a supor que teria seus devotos especiais e exclusivistas.
As medidas adversas, consta que principiaram por volta
de 1687. g desse ano, pelo menos, a determina~áo do
ouvidor-geral. Dr.. Tomé de Almeida e Oliveira. para que
de modo algum se vendesse, em Sao Paulo, a aguardente
de milho, .. por assim convir ao bem do povo e haver
mantimentos". O taverneiro que se achasse vendendo desse
genero, deveria pagar dois mil-réis para o Conselho e seria
condenado a um mes de cadeia. Poucos dias depois da
proibi~áo, o ouvidor, tendo em conta o fato de numerosas
pessoas viverem de seu fabrico, e considerando os prejuízos

que a medida poderia acarretar, resolvía deixar ao critério
-da Cámara o f azer executá-Ia ou tomá-la sem efeito 11 •
Em 1725 os oficiais do Conselho voltavam a insistir
nas ordens proibitivas, mandando, em edita], que fossem
·cumpridas. Fixava, já agora, o edita], em seis mil.-réis a
multa, e ero trinta dias a prisáo para toda pessoa que
fabricasse a dita aguardente de milho. A delibera~ao nao
·d eve ter ficado inteiramente sem efeíto, pois que, em janeiro
de 1737, determinavam os camaristas que se cobrassem doze
·1nil~réis de multa a · duas pessoas que, segundo denúncia
apresentada pelo estanqueiro de Sao Joao de Atibaia, fabri<:avam. naquela f reguesia, a bebida combatida12 •
Esse extenso inventário dos produtos de milho, que
·se consumiam em Sao Paulo e nas áreas de expansáo
paulista, justifica-se pela importáncia verdadeiramente dominante que pode assumir ali a gramínea indígena, durante
a fase colonial, comparada a outros géneros de alimenta~ao.
Comparada muito especialmente a mandioca.
Essa importancia é explicável só em parte pelas maiores
possibilidades que oferecia ao seu cultivo a área de serraacima primeiramente ocupada pelos colonizadores e que,
-sobretudo durante o Seiscentos, se converteria no principal
núcleo da expansáo paulista. Já se fez referencia, aqui
mesmo, ao fato de a maíor parte da farinha-de-guerra, ou
mandioca, usada na cidade de Sao Paulo,· até 1782, pelo
menos, ser procedente da beira-mar, devido a escassez da
·s ua produ~ao no planalto.
A outra explica~áo, todavia, e penso que a decisiva,
da preferencia dada ao milho sobre a mandioca, há de relacionar-se com a própria mobilidade que. por longo tempo,
-distinguiu a · gente do planalto. Nas primitivas expedi~óes
ao sertáo bruto seria de todo impossivel o transporte das
ramas de mandioca necessárias ao plantio nos arraiais situa-dos o~de já nao existissem tribos de lavradores. Primeiro

Prof. A. Almeida Júnior, "Sobre o Aguardentismo Colonial",
Revista do Arquivo Municipal, tomo 52, S. Paulo, 1940, pág. 155.
( 10) "Efemérides Jundiaienses", Almanác¡ue de Jundiaí Literário.
Histórico e Biográfico, organizado por Tibúrcio EstevAo de Siqueira
e Joio Batista de Figueiredo, 1, Jundiaí, 1911, pág. 129.

( 11) Atas da Cámara da Vüa de S. Paulo. VII, S. Paulo. 1915.
·págs. 343, 355.
_
(12) "Registo de hum edital que os Ofes. da camara mandarao
·publicar para que Se nam venda Agoardente de milho", Revista do
Arquivo Municipal, XIX, S. Paulo, 1936, pág. 111 e seg.; Atas da
Cámara Municipal de S. Paulo, XI, S. Paulo, 1916, pág. 57.

(9)

222

S•1RGIO

Bt•ARQl'f.:

D!<:

HOLA~DA

porque, além de serem de conduc;ao difícil. pois ocupariam
deJ11asiado espac;o nas bagagens, é notório que essas ramas
perdem muito rapidamente o poder germinativo. E depois.
porque. feíto com bom ~xito o plantío, seria preciso esperar.
no mínimo, um ano, gera1mente muito mais: para a obtenc;áo
de colheitas satisfatórias.
O milho, por outro lado, além de poder ser transportado a distancias consideráveis, em graos. que tomavam
pouco espac;o para o transporte, oferecia a vantagem de
já comec;ar a produzir cinco e seis meses ou menos depois
da sementeira. É significativo que, ao descrever o roteiro
de Sao Paulo as minas de ouro, numa época em que t:sses
caminhos já eram largamente trilhados, Antonil pode observar, em sua Cultura e Opulencia do Brasil, como havia
ali "roc;as de milho, ahóbora e feijao. que sáo as lavouras
ft~itas pelos descobridores das minas e por outras que ai
querem voltar". "E só disso - acrescenta expressamente
- constam aquelas e outras roc;as nos . caminhos e paragens
das minas: e quando muito tem algumas batatas" B.
Em Cuiabá, durante a visita do Governador Rodrigo
César de Meneses, que andou naquelas minas entre 1726
e 1727, á farinha de mandioca nao é sequer mencionada
pelo seu secretário Gervásio Leite Rebelo no rol dos generos
que de ordinário se consumiam. Destes, o principal era,
sem dúvida , o milho. Depois vinha o feijao e. ainda.
vendidos a prec;os exorbitantes, galinhas, ovos e carne de
porco, fresca ou salgada. Também Antonil assinala como
novidade, em seu tratado de 1711, a presen\a de porcos
domésticos e galjnáceos - cria\óes estas que, por sua vez,
se associam ao complexo do milho - e1n algumas ro~as do
caminho. Eran1 vendidos aos viajantes por somas altíssimas, de onde o dizer-se, dos que passavam a Mantiqueira,
que deixavam ali dependurada a consciencia .
Em quase todo o século XVIII. os mantimentos que
obrigatoriamente iam nas expedic;oes procedentes do planalto
eram farinha, feijao e toucinho de parco. E tudo faz crer
que, já por esse tempo, .a referencia a farinha , sem maior
especificac;áo, deveria aplicar-se a de milho. Nas listas de
( 13) André Joáo Antonil, Cultura e Opu!t;ncia do Brasil por
suas Drogas e Minas, S. Paulo. 1923, pág. 239.
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mantimentos que consumiam, por exemplo, os homens da
expedi~áo exploradora de Afonso Botelho de S. Payo e
Sousa, entre 1769 e 1775, aos campos de Guarapuava, a
simples menc;áo de farinha , que aparece constantemente nas
justifica~oes de despesa. poderia, a primeira vista, suscitar
dúvidas. Mas essas mesmas dúvidas dissipam-se ao veri. .
ficarmos que a farinha, quando nao tivesse sido comprada
em vilas, como Curitiba, onde era nula a produc;ao de mandioca, provinha do "milho das roc;as da expedic;áo" 14 •
E mesmo quando principia a aparecer em maior abun.dan.cia no planalto, a farinha de mandioca náo chegará a
desalojar a de milho da situac;áo de privilégio que des...
frutava, esta, nos hábitos da populac;ao. Na expedic;áo de
Candido Xavier de Almeida e Sousa, que saiu de Sáo
Paulo em 1800, com destino as fronteiras do Paraguai, iam
apenas seis alqueires de farinha de mandioca para cento e
sessenta e quatro de farinha de milho 15.
A preferencia dada a esta ·prende-se, em parte, conforme já foi sugerido, a circunstancia de se ajustar melhor,
o gráo indígena, aos hábitos de mobilidade peculiares a
gente de serra acima, tanto quanto as condi~óes que .favoreciam ali a sua produc;áo em maior escala, ou que impediam
a produc;ao da mandioca. Mas aos fatores que explicariam,
naturalmente, o predominio do milho, acrescentou-se urna
racionalizac;áo, que buscaría fundar sobre outros motivos,
a preferencia de que era objeto. Mais de um viajan te da
primeira metade do século passado ainda se refere a aversáo
constante que tinham os velhos paulistas pela farinha de
mandioca, considerada menos nutritiva, embora de mais fácil
digestáo, do que a de milho. Spix e Martius escreviam
dos moradores de Sao Paulo, em 1818, que consideravam a
mandi~a alimento pouco sadio. A mesma coisa julgavam.
.entretanto, da farinha de milho, os moradores das pro( 14) Cf. Boletim do Arquivo Municipal de Curitiba, Curitiba,
1908, pág. 15.
( 15) Dc.scrifáo Diária dos Progressos da Expedifllo Destinada
da Capitanía de S . PB1Jlo para a.s Fronteiras do Paraguai, t• parte,
Ms. do Arquivo de Engenharia do Ministério da Guerra, Rio de Janeiro.
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víncias do norte16• E Ferdinand Dénis notava, igualmente,
que no sul do Brasil prevaleciam, com relac;áo a mandioca,
exatamente os preconceitos que, no norte, militavam contra
o maior consumo de milho, ·tido ali por nocivo a saúde.
.. Nessa circunstancia - acrescenta - a opiniáo do vulgo
está de acordo, senáo com a razáo, ao menos com a necessidade. O solo das provincias meridionais é muito mais
propicio a lavoura das diferentes espécies de milho do que
a da mandioca. Esta, por sua vez, ganha sua mais livre
~xpansáo ao longo da costa oriental e pelas vizinhanc;as
do equador" 17 •
Quando se queira compreender a facilidade com que
em certas áreas póde desenvolver-se o .. complexo do . milho"
será preciso ter em conta, aliás, nao apenas as condic;oes
de solo e clima, que favoreceriam ali sua lavoura (capaz,
por outro lado, de garantir, sem trabalho excessivo, o sustento de certas criac;oes domésticas: cavalos, porcos sobretudo, e galináceos), mas a simplicidade e rusticidade das
técnicas necessárias a elaborac;áo de seus produtos. Tomadas, quase sem alterac;áo, aos antigos naturais da terra,
essas técnicas acomodavam-se mais facilmente a vida andeja
e simples de parte notável da populac;áo do planalto. Tratando-se, além disso, de genero cuja produ<;áo visava. nao
ao lucro comercial, mas a subsistencia familiar, faltou um
( 16) Dr. J. B. von Spix e Dr. C. F. Ph. von Martius, Reisc
in Brasilien, I, Munique, 1823, pág. 227. Entre suas obje~óes figuraría a de que, tanto quanto a carne de porco, principalmente o
toucinho, ela seria, segundo cren~a generalizada, uma das causas do
bócio, freqüente em certas regióes centrais. Cf. Spix e Martius, op.
cit., pág. 223. Mcsmc em S. :Paulo t>Stenderam-se - mais tarde a farinha de milho, as versóes que atribuíam tradicionalmente a carne
de porco a propaga~áo da morféia. ..Na costa da Africa - dizia,
em 1906, Ernesto Luís de Olivelra - .. a morféia é atribuida ao consumo de peixe. No Pará ao pirarucu. Em S. Paulo, ao porco •
a farinha de milho". No caso do porco parecia essa cren~a explicável, ao autor, pelo costume, entre as popula~oes rústicas, de pen..
durarem a carne ao fumciro - conseqüencia talvez da falta de sal
- o que acarretaria. em muitos (;asos, um come~o de deteriora~Ao.
No da farinha, ao fato de os graos, antes de pilados, serem sujeitos
a macera~áo, e mesmo a um processo de fermenta~áo. Ver Ernesto
Luís de Oliveira, .. Tratamento da Morféia··, Revista do Centro de Cien·
cías. Letras e Artes, V, N 9 l, Campinas, 1906, pág. 108.
( 17) F erdinand Dénis, op. cit., pág. 193.
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estímulo poderoso para .o desenvolvimento de recursos técnicos favoráveis a produ<;áo em maior escala.
Apenas
quando se fez necessário forjar um tipo de alimenta-;áo
abundante, boa para escravos e criac;oes domésticas, surgiram condi<;óes que permitiam, até certo ponto, esse desenvolvimento. Tivemos entáo o moinho de fuhá, em que se
transferiram ao milho processos já elaborados para o tratamento de outro cereal.
Quanto ao mais, conservaram-se quase sem mudan<;a
os métodos usuais, entre nó$, antes do advento do homem
branco. Ao europeu deve-se quando muito a introdu~áo
do forno ou tacho de cobre, usado na fabrica<;áo de farinha.
Mais tarde o simples piláo de madeira, herdado dos indígenas, aperfei-;oou..se nos vários tipos de monjolo, originá·
rios, todos, do extremo oriente. Nao há noticia segura de
que esse instrumento f e;sse conhecido no Brasil antes do
século XVIII, e a alega<;áo de Varnhagen; de que teria
sido trazido por Brás Cubas para a ilha de Sáo Vicente,
falta qualquer apoio documental.
Contudo, já em fins de Setecentos, fala-se na sua
presen<;a em sitios muito diferentes e apartados uns dos
outros. Sempre, é certo, dentro da vasta área primeira...
mente desbravada e, em grande escala, povoada por gente
de Sáo Paulo. Isso sugere a rapidez com que se teria
disseminado entre nós um instrumento que nao requer máo ...
de-obra numerosa e é capaz de tornar mais eficazes, sem
alterá-las substancialmente, as técnicas indígenas de elaborac;ao de um produto indígena.
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1nas áre3s, é lícito dizer, no cntanto, que parecem corres-

MONJOLO

processos da elabora<;,ao dos produtos
do milho, o mon jolo deveria assegurar-se em pouco tempo
lugar de realce entre as técnicas rurais típicas de toda a
. vasta área de expansao paulista. Capistrano de Abreu,
depois de Saint-Hilaire e Burton, chegou a afianc;ar que
a escolha, para casas de vivenda, dos fundos dos vales,
onde mais facilmente se movimentaria essa máquina, é um
distintivo peculiar dos paulistas e ~eus descendentes. E
pretendeu mesmo que, as margens do rio Sao Francisco,
se podem determinar aproximadamente os limites das duas
correntes opostas de penetrac;áo - a de baianos e pernamhucanos, provinda do norte, e a dos homens de Sáo Paulo.
ida do su] - marcando os pontos onde os altos deixam
de ser preferidos para a habitac;ao, mesmo quando nao há
risco de enchentes, e onde o monjolo entra a funcionar.
Assim, a predilec;áo pelas terras baixas, a freqüencia
ou a simples presenc;a do monjolo, o milho como alimento
habitual, sob a forma de canjica (no sentido do sul), a
farinha pilada e o fubá, a carne de porco preferida a de
boi, indicariam, de modo geral, estabelecimentos de paulista
ou neto de bandeirantes1 • A base de todas essas predile~6es, comenta o historiador, estaría a falta de sal, que
impede o desenyolvimento do gado vacum e ainda hoje
náo tempera o angu, nem a canjica.
Pode ser um tanto sumária e, em parte, ainda pendente
de confirma~ao, essa afirmativa de que as habita~oes em
terra baixa distinguiriam de modo tao sistemático as áreas
de expansao da gente de Sao Paulo. Dos outros tra~os
apresentados como característicos do povoamento das messlMPLIFlCANDO OS

( 1) J. Capistrano de Abreu, Capitulos de Histótia Colonia(.
R1o de Janeiro, 1928, pág. 278.

ponder aos fatos e estao bem docun1entados. Saint-Hilaire,
e1n suas viagens pela zona do Sao Francisco, notou como,
f1 1nedid.:i en1 que se avanc;ava no sertao, via-se crescer o
cultivo e consu1no da mandioca, planta "que nao se ve- nos
arredores de Vila Rica" - a Ouro Preto de hoje. Naquele
mesrno sertao já preva!eciam, contra a farinha de milho, e
n1es!no a de trigo. as idéias generalizadas no norte. A de
trigo passava , n ~ ste caso, por imprópria nu1n clima tórrido
E:> a de milho era tida con10 responsável pela elefantíase, a
lepra e diversas doenc;as de pde. Os habitantes preferia1n
decididamente a farinha de mandioca, e mesmo aqueles que
cultivavam o n1i1ho cm abundancia e1npregavam-no unica1ner:!te no sustento de muares, porcos e galinhas2.
Até aos nossos días a presenc;a do n1onjolo, táo intimanu:nte: associado ao uso predo~inante do milho na alimenta<;ao, deixou marca na toponimia de toda urna extensa regiao
brasileira - e dela apenas --~ que vai do centro-norte de
Ivliuas Gerais até ao norte do Rio Grande do Sul e abrange
. ·g rande parte de Goiás e Mato Grosso. O Guia Postal da
J.(epública dos Estados Unidos do Brasil, que se publicou
em 1930, assinala sesscnta e duas localidades, no Brasil.
que tiram o nome do rústico instrumento. E a seguinte
sua distribuic;ao: 31 em Minas Gerais, 16 em Sao Paulo,
6 no Paraná, 3 em Mato Grosso, 3 no Estado do Río,
2 no Rio Grande do Sul e 1 em Goiás. O total seria, sem
dúvida, bem mais considerável se acrescido dos nomes de
rios ou riachos que forneceriam a água neccssária para se
acionarem essas máquinas3.
A escassez do sal ou o difícil acesso as salinas, na
maior parte dessa área, que corresponde aproximadamente
a da expansao paulista, pode tornar explicável - como o
( 2) Auguste de Saint-Hilaire, Voyage dans les Proviriccs de
Río de Janeiro et de Minas Geraes, 11, Paris, 1830, pág. 311.
( 3) Assim, só no Rio Grande do Sul, o vocabulário organizado
em 1940 pelo Conselho Nacional de Geografía assinala onze nomes
de arroios que estao nessc caso. Cf. "Vocabulário do Estado do Rio
Grande do Sul", Anais do 111 Congresso Rio-Grandense de História
e Geografía. 11, Porto Alegre, 1940, pág. 971 e segs.
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pretendia Capistrano de Abre u - a fácil difusáo, ali, de
todo o "complexo.. do milho. No baixo Sáo Francisco, ao
contrário, e no sertao do nordeste, a presen~a de zonas
salineiras ou salitreiras, e também de águas permanentemente salobras, há de ter agido apreciavelmente sobre os
padrees locais de povoamento, e afetado as linhas de penetra~áo e ocupac;;áo do solo. De algumas daquelas salinas
chegou a ser voz corrente que, depois de exauridas, se
renovam, passados alguns anos. E Orville Derby, que registrou a cren~a. procura apoiar-se nela para sua co~jetura
de que o sal, derivado de rochas sedimentares, é carregado
pelas águas durante a esta~áo chuvosa e depositado no solo
quando as mesmas águas, reunidas nas depressoes da superfície, se evaporam pela época das secas. Para o geólogo
norte-americano, a série de grés que compae aquelas rochas
é semelhante as camadas que fornecem sal na Europa e
que, nos Estados Unidos, teráo contribuido largamente para
a primitiva coloniza~áo das terras a oeste dos Alleghanys4 •
Entretanto a associa~áo sugerida entre a falta de sal
e o consumo predominante dos produtos de milho e da
carne de porco, nas áreas rurais do centro-sul, nao pode
ser generalizada sem perigo. Ela explicaría mal a persistencia de tais hábitos alimentares, mesmo nas partes dessa
área onde há abundancia de barreiros ou terras salinas,
como sucede em certas regioes de Goiás, por exemplo,
onde, ainda hoje, a absor~áo de principios salinos pelas
plantas torna a cana-de-a~úcar "completamente salgada" 5•
E também em Mato Grosso, onde todo o complexo do
milho póde prevalecer, sem mudanc;;a, apesar das minas do
Jauru ou dos depósitos salinos do sul. que já no século
XVII tinham permitido, nos campos da Vacaría, a forma.<;ao de rebanhos imensuráveis de gado alc;;ado.
( 4) Cf. Frói s de Abre u, "Sal no Vale do S. Francisco" , Bolctirn
do J\linistério da Agricultura, ano XVI, vol. l. Rio de Janeiro. 1927,
p ág. 351 e segs. Sobre a influencia do sal na coloniza~áo do oeste
dos Estados Unidos, ver F. J. Turner, The Fronticr in American His·
t o r y, Nova York, 1920, pág. 17 e segs.
(5) "Relatório da Comissáo de Engenheiros de Mato Grosso",
Revista do instituto Histé>rico e Geográfico Brasilciro, XXXVII, Río
de Janeiro, 18, pág. 160.
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Ainda menos plausível na aparencia é outra associac;;áo
freqüentemente tentada: associa~áo entre o consumo preponderante do milho e a presen~a. nessas mesmas áreas,
de condi~oes hidrográficas mais favoráveis do que as no
nordeste ao uso do monjolo. Pois a verdade é que tal uso
náo se encontra, necessariamente, a origem dos processos
de elabora~áo do milho. Os indios, que transmitiram esses
processos aos portugueses e seus descendentes, serviam.-se
unicamente do piláo manual de madeira, que empregaram
também os primeiros colonos. E náo é impossível que estes
e seus netos, brancos ou mesti~os, antes de conhecerem o
monjolo de água, oriundo do extremo oriente, já estivessem
familiarizados com o de pé, que poderiam receber diretamente de Portugal.
A descri~áo que, do .. pio de piar os milhos", nos
oferece em estudo recente um erJdito investigador portu ..
gues, pode aplicar-se com efeito, em todos os pormenores,
ao nosso ·monjolo de pé. "Praticamente - escreve - estes
aparelhos constam de duas pe~as priricipais: o pieiro, bloco
de pedra ou cepo de madeira com/ :um buraco escavado e
que serve de almofariz, e o piláo, composto de uma tábua
balancée pregada sobre um eixo transversal, na extremidade
da qual está encravado um cepo cilíndrico, que é o piláo
propriamente dito. O campones pae.-se de pé, em cima
da tábua, de maneira a que o eixo fique entre ós dois pés.
Quando se inclina para um lado e faz for~a sobre a ponta
Iivre da tábua, o piláo levanta-se; depois, quando se inclina
para o outro, o piláo desee e penetra no pieiro, onde está
o cereal que se quer descascar"6.
A diferen~a mais importante está na nomenclatura das
pec;;as e do próprio aparelho. Assim é que, no portugues ·
do Brasil, o nome de pilao é reservado nao a .. máo", que
pila ou péla o cereal, mas ao recipiente, onde este é depositado~. Nesse caso, a máo, fixada a uma das extremidades
( 6) Jorge Dias, "O Pio de Piar · os Milhos - Instrument~ de
Origem Oriental na Serra da Padrela ", separata dos T rabaL/w:; de

Antropologia e Etnologia do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, Porto, 1949, pág. 6.
( 7) Essa transferencia de sentido foi abordada por Otor.iel
Mota, em Do Rancho ao Palácio, S. Paulo, 1941, pág. 34.
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da baste, irá triturar, ou simplesmente esfolar, os gráos
metidos no bojo do piláo (no sentido brasileiro). A baste
oscila, por sua vez, sobre a "tranqueta" ou cavilha da
··virgem" ou "pasmado" - que é o cepo verticalmente
piantado na terra - segundo o movimento que lbe imprime
o operador, de pé sobre a parte central8 •
No caso do monjolo de água, aparentemente desconhecido em Portugal, pelo menos nos nossos días, o mesmo
movimento é proporcionado. como se sabe, pela queda da
água sobre a extremidade da baste oposta a da máo. Para
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isso ela traz urna cavidade apropriada, o .. cocho", que, ao
encher-se de água, desee, for~ando a máo a subir. Mas
ao descer, com o peso da água, despeja-se esta, e a máo,
por sua vez, irá cair com fragor sobre o cereal depositado
no bojo do pilao.
(8) Sobre a nomenclatura das pe~as do mo~iolo. lcia-se ~lber~o
Rangel, Quando 0 Brasil Amanhecia. apud Afonso d E . Taunay, H1stór1a
do Café no Brasil. 11, Río de Janeiro. 1939, pág. 380.
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A outra diferen~a está em que o "pio" portugues se
destina a tritura~ao do chamado milho miúdo ou milbo
alvo ( Panicum miliaceum, Lin.), náo a do nosso maísque só invadiu a Europa, especialmente a península ibérica.
em seguida as viagens de Colombo ao Novo Mundo. Táo
íntima é a associa~áo, em Portugal, entre o milho alvo e
o pío, que segundo investiga~óes do Sr. Jorge Dias, a
expansao ainda boje do nosso milho americano, ao mesmo
tempo em que vai destronando ali o cereal primitivo. condena ao desaparecimento essa máquina. Excepcionalmente,
em alguns lugares de Portugal - ao que parece em Trásos-Montes -, usa-se triturar o maís nos mesmos . píos em
que se descasca o milbo miúdo9.
Essa associa~ao conduziu, por sua vez. o mes1no investigador a tentativa de relacionar a propria expansáo do
milho alvo na Europa. até a península ibérica, a expansáo
daquele instrumento por essas regióes. Ambos teriam trilhado juntos os mesmos caminhos, a partir da Asia oriental,
seu lugar de origem. A hipótese parece sugestiva e vem
fortalecer aparentemente a tentativa. já expressa pelo mesmo estudioso em outro trabalho do autor, de salientar tomando como base a preferencia dada a certos generos
de cultivo e a determinados instrumentos ·e usos rurais a espécie de insularidade geográfica e cultural. que, separando o nordeste portugues do resto da península ibétjca.
e mesmo de todo o mundo mediterraneo, iria relacionar em
alguns pontos essa "área atlantica" a regioes centrais e
setentrionais da Europato.
Para isso bastaría mostrar como o uso do milho alvo
ou miúdo, generalizado outrora no centro e leste da Europa.
sem falar no extremo oriente, seria, no sul, quase uma
especialidade lusitana, melhor, do nordeste de Portugal, de
sua ·:área atlantica". E depois, que essa associa~áo, válida
para tal área, também- o seria para as demais regióes européias, onde o consumo do mesmo cereal foi de uso corrente.
(9) Jorge Oias. op. cit.. págs. 13 e 17.
( 10) Jorge Oias, Os Arados Portugueses e as suas Provávci3
Origens .
Estudo Etnografico, Coimbra, 1918, pág . 80 e segs.,
passim .
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Nenhum dos dois problemas oferece-lhe dificuldades.
Por um lado acredita que, excec;áo feita de Portugal, e
.. talvez do norte da Itália". o milho alvo ou miúdo - e
sob essa designac;áo inclui também o painc;o (Panicum
italicum, Lin.) - foi geralmente desconhecido na Europa
meridional. .. No Mediterraneo - diz - o trigo era cultivado desde a antigüidade, mas o milho miúdo nao era
conhecido ainda nos tempos clássicosº 11 • Além disso encontrou elementos para mostrar como a associac;ao entre
esse grao e os pios náo seria uma peculiaridade portuguesa:
está documentada pelo menos para alguns lugares do orien_te
·da Europa, onde o aparelho serviria para desbagar nao
somente a cevada, mas ainda o milho miúdo.
Esses pontos merecem, todavía. alguma reflexáo. Em
primeiro lugar, se o milho miúdo era desconhecido nos
tempos clássicos, como explicar o fato de ser expressamente
referido em Virgílio, por exemplo - ••. . . et milio venit
annua cura" 12 - ou em Varrao? 13 Além disso. a leitura
de niais de um estudo moderno e autorizado sobre a história
rural indica que o milho alvo já teria papel importante no
continente europeu durante a era neolítica, em que se estendia para oeste até a Sabóia e a Germanía. Na idade
do bronze chegaria a transpor o norte da ltália e o resto
do continente europeu14• E nada sugere que tenha havido
grande descontinuidade na expansáo do cultivo e consumo
desse cereal entre o centro e o sudoeste da Europa durante
a Antigüidade e a ldade Média. Em trabalho de Charles
Parain sobre a evoluc;áo antiga das técnicas agrárias
observa-se que o milho miúdo existiu, nos tempos _romanos,
na Britania e na Gália (e nao tanto na Gália do norte quanto
na Aquitania) , e ainda nas planicies do Pó e na Campania.
E sua sobrevivencia, durante a ldade Média, é registada
exatamente na Itália do norte, n.a regiáo pirenaica e no
sudoeste e oeste da Franc;a, .. onde os camponeses viviam
sobretudo dele, ao passo que vendiam o trigo que cultivavam
Jorge Días, Os Pios de Piar os Milhos, cit., pág. 20.
Geórgicas, 1, pág. 216.
(13) De R.e Rustica, 1, pág. XLV.
( 14) Cf. F. E. Zeuner. "CuJtivation of Plants ... in Charles Singer,
E. J. Holmyard e A. R, Hall (ed.), A History of Technology, Oxford,
1954, págs. 369-70.
(11)
(12)
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ou entregavam-no aos seus senhores em paga de obriga..
c;óes., 1s. Esses fatos, nao há dúvida que sáo de molde a
enfraquecer a tese da descontinuidade.
A outra tese, de que os pios, mesmo fora de Portugal,.
andam largamente associados, como ali, ao milho miúdo,.
também parece sujeitar-se a restric;oes. No trabalho de
Paul Leser acerca das relac;oes culturais entre a Europa e
o Oriente, mostrada através de usos e instrumentos agrícolas
comuns, trabalho esse fortemente colorido, aliás, pela filiac;ao do autor aos métodos histórico-culturais de Graebner e
Schmidt, e onde, por conseguinte, os aspectos puramente
morfológicos tendem a prevalecer sobre os funcionais, diz-se,.
contudo, de um instrumento exatamente identico ao pio
portugues e ao nosso manjolo, que, na Asia oriental. serve.
em primeiro lugar, para a ·descasca do arroz, embora possa
ter outros empregos 16. E em Haberlandt le-se que o mesmo aparelho é usado, desde os Alpes, a.través da Rússía
meridional até ao Extremo Oriente, para pilar a cevada,.
esmagar a linhac;a ou descascar o arroz 17• Nenhum desses
depoimentos refere-se expressamente ao milho miúdo.
É evidente que isso nao fala contra o emprego da
máquina, naqueles lugares, com o fim que lhe dao em
Portugal. Seria mesmo um tanto para admirar se esse
e.µiprego nao ocorresse em certas terras, justamente da
Europa oriental, onde, ainda em meados do -século XVIII.
o milho miúdo, ao que consta, era de intenso consumo,
chegando a substituir em grande parte o trigo, destinado,
este, quase apenas as cidades maiores18 • Tudo faz supor,.
( 15) Charles Parain, "The Evolution of Agricultura} )echnique".
The Cambridge Economic Historg of Ertrope. 1, Cambridge, 1944,
pág. 151. Ainda em 1562 um embaixador espanhol comunicava a
Filipe 11 os efeitos catastróficos de uma seca que. em Verona, puse~~
a perder a safra do milho miúdo, "de que se alimenta a gente pobr~ .
Cf. Fernand Braudel, La Méditetranée a l'époque de Philippe 11,
Paris, -1'-949. pág. 449.
( 16) Paul Leser, "Westostliche Landwirtschaft. Kulturbezi_echungen zwischen Europa, dem vorderen Orient und dem Fernen Osten
aufgezeit an landwirts~Jiaftlichen Geraten und ~rbeits~organgen,
Festchrift.. Publication d Hommage au P. W. Schmrdt, Viena, 1928~
pág. 468 e segs.
(17) Apud EmiJ Meynen, ''Die Verbreitung des Holzmorser.
Eine vergkichende Studie", Ethnologica, III, Leipzig, 1927, pág. 119.
( 18) L. F., "La question du milet", Annales d'Histoire Socialc,
VII, Paris, 1945, pág. 148.
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no enta nto. q ue tal fun c;ao fosse apenas subsidiária, na()
predominante. e, ainda menos, exclusivista. Cabe entáouma pergunta : por que jungir os pios unicamente ao milho
miúdo, quando eles se poderia1n associar, talvez .c om maior
razao, a cevada, por exen1plo. ou ao linho, que desde eras
remotas sao conhecidos e utilizados em terras lusitanas?
E cabe também urna conjetura. Por que nao associar
a dif usao desse instrun1en to. no Velho Continente. a do
próprio cereal que. no oriente asiático, se acha mais estreita~
n1ente vinculado a sua utilizac;ao? Deixando de parte a
regiáo valenciana e. de 1nodo geral. o levante espanhol,
onde a introduc;ao do arroz é devida provavelmente a árabes
e mouros, todas as outras zonas da Europa em que seu
consumo e plantío se d esenvolve u. de algum modo. · já na
ldade Média - Rússia ineridional. península balcanica e
vale do Danúbio, Hung ria,t9 norte da Itália - estiveram
sujeitas a a <;ao de povos invasores procedentes da Asia
central. seja diretamente, atra vés de conquista, como é o
caso, entre outr.:is. da conquista turca. seja através d a relativa proximidad e ·geográfica ou de con tatos económicos mais
ou menos intensos com os invasores.
Excluindo. por ora, o exemplo portugucs. nao deixa de
ser curioso que a presen<;a. na Europa, de máquinas de
pilar cereais, exatan1ente identicas ao nosso inonjolo, fosse
assinalada, até aqui, apenas nessas mesmas regio.es e suas
proxin1idades. Embo ra. ao que me consta , ela nao tenha
sido apontada pelos que se ocuparan1 do problemá. a coincidencia parece basta nte significa tiva para justificar algu1na
con sidera~áo.
No Oriente. fu11 d.:1n do-~.e e1n copiosa literatura etnográfica e en1 relatos de viajantes. Leser pode indicar referencias a sua existencia na China, no Japáo, na Indo-China,
na India setentrional. sobretudo Bengala, e na P érsia 20 •
( 19 ) .. O arroz ,_... cscrcve- Maurizio - é cultivado desde a
lda dc Média na ltáiia s~ tc ntri onal. em terras lodosas ou pantanosas.
a ssim como, csporadica mcntc. no Tiro! austríaco ou nas partes meridionais da p b nicic húngara. N os armazéns e mercados de Budapest..podc encontrar-se-. c m toda parte. a rroz da tcrra , embora. devido a
~ua má qualidadc e ao.s pr<.'<;o.s baixos. só o a dq uira a gc-nte pobre ".
Dr. A. ivlaurizio, Die G~·trcidc .-- Nr..J1rzmg im Wandcl d~r Z citcn,
Zuriqt;c, 1916, p;!~J . 30.
( 20 ) l\.fcyn\'n . op. cit. . pág. 96.
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Em t0dos esses ·casos o aparelho estaria associado, principalmente, a descasca do arroz. Na Europa, os mesmos autores
apontam ainda a Hungria, a Polonia, a Estíria. a Caríntia,
a Carniola, Salzburgo e a ltália. Regioes essas que se
prendem, de algum modo, a áreas rizícolas ou alcancadas
pelas conquistas magiar e otomana. Em alguns ca~os é
expressamente mencionada, ainda aqui, sua associa<;ao ao
preparo do arroz.
A reconstru~ao, por Meringer; de um aparelho scmelhante. encontrado na Suí~a. revela tratar-se de caso especia~, talve~ de o~gem independente. Neste caso a máquina
seria movida, nao pela queda direta da água sobre urna
~as e~tr~midades da haste hor¡.zontal oscilante, mas por
intermedio de uma roda hidráulica, comparável a dos martelos usados tradicionalmente na forja do ferro21. Contudo
um aparelho de pelar arroz movido com socorro da roda
d'água também é registrado por Meynen na China, ao lado
dos ou~ros dois tipos mais freqüentes, e que correspondem,
respectivamente, ao nosso monjolo de água e ao monjolo
de pé22• Este último modelo seria o usual na Indo-China
e ainda. na Asia Central, na Transcaucásia e na Europa.
~_e também o que ocorre em Portugal. a julgar pela
descr~~ao ..que nos deu o Sr. Jorge Dias do "pio de piar
os milhos • encontrado especialmente na serra da Padrela.
Nes~e c~so portugu~s, seria certamente temerário procurar
exphca~ao da ocorrencia em algum contato com povos invasores ~rovenientes da Asia Central. No entanto a presen~a. ah, de aparelhos de descascar cereais semelhantes
ª?s que se encontram no Oriente, assim como em regioes
distantes da Europa, deixa de parecer misteriosa, desde
. ( 21 ) Uin dos mais sagazes conhecedores dos problemas de ergolog1a rural, o Professor André Varagnac, conservador do Musée des
Antiqurtés Fran~aises, a quem descrevi o nosso monjolo de água,
apontou-me a semelhan~a entre seu processo de funciocamento e 0
do martelo hidráulico usado na forja catala. A esse tipo estaria
filiado, possivelmente, . o "monjolo" de Berna.
. (22) Jack Logan. em seu livro intitulado The Bla.ck Blocks ol
China, Lo?dres, 1904, pág . • 223, citado por Meynen, diz que 0 aparelho movido pela queda d água (monjolo de água) se vai tomando
raro na China. Durante a viagem que fez por aquele país pOde
avistar numerosos exemplares já em desuso. Só no sul, na aldeia
de Man Pu, encontrou um ainda em pleno funcionamento. Cf.
Meynen, op. cit., pág. 98.
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que se admita a possibilidade de ter sido introduzido diretamente da Asia, em resultado das navegac;oes portuguesas.
Essa possibilidade explica, aparentemente, melhor do
que a associac;ao entre os pios e o milho miúdo, o aparecí ..
mento do instrumento em Portugal, além de apartar a
dificuldade que sempre há de oferecer - caso se admita
a associa~áo - o fato de nao ter sido assinalado até agora,.
ao que nos conste, algum aparelho semelhante na F ran~a.
por exemplo, ou na Inglaterra, ou ainda no Egito, onde,
já no Antigo lmpério, o mesmo cereal era cultivado ao
lado do trigo e da cevada, ou na Siria em que teria sid()
domesticado já em épocas pré-históricas.23
A rela~ao entre esse instrumento e as técnica~ específicas de descascar cereais, semelhantes as que se encontram
no Extremo Oriente, pode lanc;ar alguma luz sobre o pro..
blema das origens do manjolo no Brasil, que deu margem
a e·s ta excursao através da Europa e do Oriente. Assim
como, em Portugal, seu emprego se transferiu para o trata..
mento do milho miúdo, entre n6s se terá transferido, em
parte, para o do milho graúdo, o maís. Em parte, porque
continuou, e continua a empregar-se, entre nós, tal como·
sucede no Oriente, para a descasca do arroz. E justamente
a existencia, aquí, de arrozais, desde os tempos da colonia,
terá facilitado ainda mais do que em Portugal a fixac;áo e
dissemina~ao desse maquinismo asiático, a ponto de se ter
ele integrado, cabalmente, em algumas das nossas paisagens
rurais mais características. Assim, ao passo que em Portugal náo é, ou já náo é, conhecidq o manjolo de água, no·
centro-sul do Brasil continua ele a ser talvez o instrumento·
mais típico para a descasca ou triturac;áo do milho nas regióes onde puderam prevalecer intatas as velhas técnicas,
coloniais.

Trazido, ao que parece, de Cabo Verde, o arroz é
assinalado, em depoimentos merecedores de crédito, no lito...
ral vicentino, já em meados do século XVI. Sabe...se mes ...
n10 que, em 1552, ao regular-se a merce dos dízimos e
primícias de toda a costa, ficou express.a mente estabelecido
qt!e nao entraria no caso o arroz de S. \ 1icente. E isto
devido a ser ele "a principal coisa depois do ac;úcar"24.
E1n fins do século XVI. e principio do seguinte, ainda
figura, entre os produtos exportados de S. Vicente para
o Prata, valendo 5 pesos a pipa2s.
Como explicar o laconismo da documentac;ao correspondente ao longo intervalo que vai daquela data até fins
do século XVIII. sem suspeitar que essa lavoura, aparentemente próspera nos tempos iniciais, foi, por qualquer motivo, abandonada, ou nao chegou sequer a transpor as
escarpas d,a serra do Mar? Para semelhante explicac;ao
há apoio, aliás, em certa passagem de F rei Gaspar da
Madre de Deus, onde se fala do desprezo em que, ao
·s eu tempo, ja·ziam culturas tais como a do ac;úcar e do
arroz, em que antes "todos se ocupavam", atribuindo esse
desprezo a incúria dos moradores26.
A censura entendía-se, nao há dúvida. com os mora ...
dores da costa, pois, escrevendo na última década do Setecentos, o frade historiador diz ainda que, a esse tempo, o
a<;úcar e a maior parte do arroz, que consumiam os mora·d ores de Santos e Sao Vicente, lhes ia de serra-acima.
A verdade é que, pelo menos um século antes aparecem indícios de seu consumo na vila de Sao Paulo. De
1691 é a advertencia dos camaristas aos almotacés para
que "nao almotac;assem arroz, nem ac;úcar, nem farinha,
nem feijáo, nem rnilho, por nao ser de uso" 2 7. Isso quer
dizer que a venda seria feíta independentemente de quaisquer restric;óes, e tal situac;áo, no caso do arroz, perduraria

(23) Ver Max Weber, "Agrarverhaltnisse im Altertum", Gesammelte auffsatze zur Sozial und WirlschaHgeschichte, Tübingen, 1924,
pág. &i. Sobre a sua domestica~ao na Siria pré-historica, cf. Philip K.
Hitti, History of Syria. Nova Iorque, 1951, págs. 17 e 48. Em certas
possessoes asiáticas do Egito ptolomaico o milho miúdo e o painc;o·
serviam para pagamento de tributos no 3.' século antes da nossa era.
Cf. M. Rostovtzeff, The Social and Economic Historg of the Hellenistic
World, I, Oxford, 1941, pág. 337.

( 24 ) "Titulo do Registro das Provisoes que se Passaram do Scrvic;o de EI-Rei Nosso Senhor, que tocam a Fazenda de Sua Alteza",
Documentos Históricos. XXXVIII. Rio de Janeiro, 1929, pág. 420.
(25) Cf. A. P. Canabrava, O Comércio Portugues no R ío d o
Prata - 1580-1640 - Sao Paulo, 1944.
( 26) Fr. Gaspar da Madre de Deus, Mem órias para a História d a Capitanía de Sao Vicente, Lisboa, 1797,' pág. 65.
(27) Atas da Camara Municipal de Sao Paulo, VII. S. Pa ulo,
1915, p ág. '402.
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muito mais tarde, provavclmente até 1730. E desse
<!no, de 23 de julho, o edita! da Camara de Sao Paulo
onde se ordena que sua venda ficaria sujeita a almotac;aria.
salvo nos casos em que o vendedor fossc o mesmo produtor:
.. ordenan1os e mandamos que, de hoje ern diante, as quitnndeiras, que costumam vender nas quitandas ou pellas
ruas desta cidadc, nam vendam fumo, sal e arros e tousinho,
sen1 que almotasem primeiro pello rcquerimento que nos
fizeram os taverneiros desta cidade, cujos generos só podernm vender os tais, con1 liccn\a nossa, debaixo de almota~aria, e élquellas pessoas que os taes generos tiverem de
sua lavra, porque só a estas o nam proibin1os ... " 28 •
Nao se conhece o requcrin1ento dos taverneiros, que
scrviria, talvez, para melhor elucidar todas as circunstancias
do caso, mas a Jeitura do edital torna plausível a suspeita
¿e que o arroz, já cntao, galgara a serra, e seria plantado
e consumido ·entre gente do planalto. Que era plantado.
sugcre-o aquela referencia exprcssa a pessoas que tivessem
os tais generos .. de sua lavra" A omissáo das palavras
.. arroz" e "arrozal" nos inventários paulistas publicados e os inventários publicados abrangem quase unicamente o
século XVII - já tem sugerido a cren<;a de que essa
granjearia fosse desconhecida aqui durante a maior parte
do período colonial29. Pode-se super que seria; na pior
hipótese, de in1portáncia co1nercial reduzida, se posta em
confronto com outros géneros. E isso é explicávt::l pela
circunstancia de nao se conhecerem, entáo, entre nós, máquinas para a descasca inais efica-zes do que o pilao manual
ou o monjolo, que dáo produto escasso e sem grande valor
con1ercial, pois raramente se consegue1n, com tais instrun1entos, graos intatos e perfeitamente limpos.
( 28) "Ordcns Régias", Revista do Arquivo Municipal, XXXVIII,
S . Pauio, 1937. pi19. 248.
(29) A referencia, num invcntário publicado, de 1605, a ccrto
"sitio de arrosal avaliado em 2. 000 rs." é atribuida a erro de cóf>ia
ppr Otoniel Mota, que póde ver os originais e contesta cm _seu e~
tudo, fundando-se sobrctudo no silencio da maior parte dos inventários, a existencia de arro:z:ais em S. Paulo antes do século XIX.
Suas concluwes sao pelo menos excessivas. Cf. lnventários e Te&tamentos, XXX, S. Paulo, 1939, pág. 39; O. Mota, Do Rancho ao
Palilcio, S. Paulo, 1941, pág. 29.
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A explicac;ao é válida ao menos pa1a a segunda metade
do século XVIII quando aparecem notícias certas da abundancia desse genero em todo o planalto paulista.
Um
documento de 1767. onde sao discriminadas as dificuldades
que se opóem ao transporte de produtos da capitanía em
embarca<;oes destinadas ao reino, diz: "Se aqui houvesse
engcnho de arroz como há no Rio de Janeiro ( ... ) , entáo
seria mais fácil haver carga ... " 30• No mesmo ano, em
carta escrita pelo capitáo-general, D. Luís Antonio de Sousa
Botelho Mouráo, margado de Mateus, acerca da situac;áo da
lavoura na capitania, declara-se expressamente: "O arroz
é admirável e dá-se em qualquer parte" 31 • Esse "em qualquer parte'' incluí, sem dúvida, a própria regiao piratiningana. Do contrário náo se compreende que tratando, em
~utro documento do mesn10 ano, da própria iirea da cidade
de Sao Paulo e seu termo, o margado de Mateus ainda
sustentasse: "o arroz produz-se aqui com muita facilidade
e abundancia" 32 •
Os engenhos para descasca existentes no Rio de Janeiro,
a que se refere o govemador, seriam de data recente, visto
como, ainda em 1753, certo Antonio Francisco Marques
Guimaráes, ali residente, requería licenc;a e privilégio para
a construc;áo de urna "fábrica" de descascar arroz.
E
parece que a iniciativa prometeu logo bom resultado e
estimulou outros interessados, visto como, já no ano seguinte, o mesmo Marques Guimaráes pleiteará a fixac;ao
de penalidades para os transgressores do privilégio, que
Jhe fora concedido, de erigir urna fábrica dessa natureza
no reconcavo do Rio de Janeiro33 •
Nada impede que o produto, entáo consun1ido em Sao
Paulo e no Río, descendesse das sementes plantadas aqui
já no século XVI. Do arroz da Carolina, que se expan...
diria depois pelo Brasil todo, sabe...se que só mais tarde
Documentos lnteressantes para a História e Costumes de
Sáo Paulo, XXIII, S. Paulo, 1897, pág. 194.
(31) ldem, pág. 195.
( 32) ldem, pág. 385.
( 33) "lnventário dos documentos relativos ao Brasil existentes
no Arquivo de Marinha e Ultramar, or~a~:z:ado por . Eduard_o de
Castro e Almeida" - VIII, Anais da Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, 1936. págs. 297, 315.
(30)
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será introduzido, e primeiramente no Maranháo. Gayoso
conserva-nos a data dessa introdu~áo - 1765 e 1766 atribuindo-a aos esfor~os do entáo administrador da Companhia de Comércio, Capitáo José Vieira de Sousa, "que
pedira aos deputados de Lisboa uma por~áo de arroz da
Carolina, repartindo-a entre os moradores"3 4 • Até aquela
data plantava-se ali unicamente o arroz verrnelho, da terra,
nativo na regiáo amazónica e em partes do atual Estado
de Mato Grosso.
Em Sáo Paulo, onde náo consta a existencia do arroz
indígena, bravo ou cultivado, é lícito pensar que, nos primeiros tempos, continuara a ser plantado o produto adventicio pelos sitiantes, embora se destinasse, principalmente,
ao uso doméstico. Isso náo quer dizer que em certas
ocasióes, e em escala reduzida, deixasse de servir como
artigo de comércio. Que o era, prova-o cabalmente o pró-prio fato de, em 1691, ser vendido livre de almota~aria.
Posteriormente, aparece, uma ou outra vez, entre os generos
levados nas frotas de comércio do Cuiabá. Neste caso é
certo, porém, que ia em pequena quantidade servindo,
apenas, aos passageiros e mareantes, durante o trajeto3s.
·Mas, em principio do século XIX, já é mencionado como
elemento predominante nas ra~óes ad!llinistradas aos do-entes, em hospitais paulistanos e santistas, ao lado do páo,
que se substituí, eventualmente, pela farinha de milho ou
mandioca.
F rei Gaspar refere, no último decenio do século XVIII.
que o arroz consumido em Santos e Sao Vicente ia do
planalto da capitanía, das áreas de serra-acima. A mesma
( 34) Raimundo José de Sousa Gayoso, Compendio HistóricoPolítico dos Princípios da Lavoura no Maranháo, Paris, 1818, pág. 181.
(35) Assim é que em 1753 iam na mon~áo de Cuiabá "tres
cargas de Arros cubertas de encerado". Ms. do Arquivo Público do
Estado de S. Paulo, Ma~o 8; Pasta 1; nQ 25.
Na expedi~áo . do
Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria ao lguatemi, em 1784, iam
oito alqueires de arroz para duzentos de feijáo e outro tanto de
farinha. Na de CAndido Xavier de Almeida e Sousa, cm 1800, a
propor~áo era de tres alqueires de arroz limpo para oitenta e um
de feijao. Dcscri9áo Diária dos Progrcssos da Expedifáo Destinfida
da Capitanía de Sáo Paulo para as fronteiras do Paraguai. Ms.
da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra, Río de Janeiro,
nQ 2.221.
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procedencia deve associar..se o que figura, já entáo, como
·g enero exportado nos mapas de carga de navios saídos do
porto de Santos. Dos poucos mapas que existem publica...
-dos, tres referem-se a 1797, o ano, precisamente, em que
se ·imprime em Lisboa o livro do historiador beneditino.
Por esses documentos ficamos sabendo que, nas tres embarca~oes saidas - o Santos Mártires Triunfo do Mar, o
Nossa Senhora da Cana Verde e o Nossa Senhora de
·Oliveira - se transportaram, ao todo, daquele porto de
Santos para o de Lisboa, 9.932 arrobas de arroz36, Mais
do que qualquer outro genero agrícola, exce<;áo feíta apenas
do a~úcar fino, que sempre se mantém na dianteira.
Contudo o fato de ter escasseado o plantío e, necessariamente, o consumo do produto, em épocas anteriores,
depois da aparente prosperidade que alcan~ara nos primeiros
tempos da coloniza~áo, nao é circunstancia desprezíve.J para
·quem se ocupe destes problemas. E o simples fato de
voltarem a aparecer, em textos de fins do século XVII, as
referencias a esse mantimento, após prolongado silencio,
pode fortalecer a suspeita de que, abandonado na ilha de
.S. Vicente e vizinhan<;as, seu cultivo tenha sido reintrodu-zido diretamente no planalto, um século mais tarde. E
-com o cultivo, também os maquinismos que, no Oriente,
se associavam correntemente a sua produ<;ao e benefício.
O mutismo dos textos anteriores a fins do Setecentos
acerca do monjolo, ·nao prova decisivamente que esse instrumento fosse desconhecido ali um século antes. É significativo que, em fins do Setecentos e principio do Oitocentos,
seja assinalado em vários sitios e. muito apartados uns dos
outros - Vila Rica, Sáo Paulo, Cuiabá ... ,;_: isso indica
que nao se trataría de aquisi<;áo recente. Que o uso, ao
menos do monjolo de pé, 4ate, entre nós, já de fins do
.século XVII, justamente da época em que principiam •
.aparecer referencias mais precisas, em documentos paulistas.

(36) Documentos lnteressante.. XXXI, 540 Paulo, 1901, pAga.
151. 155, 156.
:17
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ao consumo do arroz. representa. sem dúvida. simples conjetura. mas bem apoiada37.
Menos aceitável é a cren~a. inicialmente formulada
pelo Visconde de Porto Seguro. e aceita muitas vezes sem
crítica, de que o primeiro monjolo do Brasil fora montado
por Brás Cubas - que por sua vez o trouxera da China
- em terras da ilha de Sao Vicente. onde fundaria. depois.
a vila de Santos. Dessa máquina proviria o nome de.
Enguagua~u ( piláo grande), dado pelos indios ao mesino
sítio.
Essa cren~a. que nao é endossada por nenhum documento quinhentista. parece provir de um simples engano
na interpreta~áo de Frei Gaspar, onde este escreve que
Pero de Góis recebeu em sesmaria a regiáo fronteira ao
Enguagua~u. e ali ''fez hum Engenho d'agoa chamado da
Madre de Deus... Trata..s~ aqui, em realidade, de um
engenho de moer canas. nao de uma almanjarra de pilar
cereais. E o nome de Enguagua~u, ou Piláo Grande, viria
da configura~ao aparente da ilha e suas redondezas para
quem está no alto da serra, pois as montanhas e outeiros
em torno da água e da terra firme "fórmáo huma concavidade muito semelhante á dos instrumentos onde o Gentío
Brazilico fazia as suas tritura~oes" Js. A própria viagem
de Brás Cubas a Asia, de onde teria trazido a idéia do
instrumento, está sujeita as mais sérias dúvidas. Ao con.trário do que afirma Porto . Seguro, ele nao acompanhou
( 37) Ao arquiteto e historiador Luís Saia, chefe do 4• 'Distrito
da Diretoria do PatrimOnio Histórico e Artístico Nacional, devo a
iriforma~ao de que, na sede da fazenda .de Rio Acima, municipio de
Sao Roque, de constru~ao evidentemente seiscentista, há um monjolo
de pé, adaptado de tal forma a parede de taipa de um dos comparti..
mentos, que tudo mostra ter sido construido juntamente com a casa..
Se é certo · que esta pertenceu ao Capitao--mor Guilherme Pompeu
de Almeida, conforme o presume o Sr. Luís Saia, deve ser anterior
a 1691. ano em que faleceu o referido capitao--mor. Note.-se que o
hábito da con.stru~ao dos monjolos de pé no interior das habita~(Ses
ocorre também no caso dos "píos de piar milbo" portugueses, que
se localizam "dentro de uma casa e junto a parede, de modo que
os lavradores se podem fadlmente segurar a um tomo metido na
parede". Cf. Jorge Dias, op. cit., pág. 11.
(38) Frei Gaspar. op. cit.. pág. 97.
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certaccnte Martim .l\fonso ao Oriente e, segundo todas as
probabilidades, também nao esteve ali em época anterior39.
Ao autor da História Geral do Brasil, que vira. em
1873, na se~ao chinesa da Exposi~ao Internacional de Vie...
na, um instrumento exatamente identico ao nosso monjolo,
J eve..se, de qualquer modo, a primeira referencia conhecida
a sua origem asiática. Onde errou certamente foi na tenta ..
tiva de fixar as circunstancias e a data de sua introdu~ao
entre nós.
Nao obstante aquela origem, a verdade é que viria
aclimar..se táo admiravelmente em nosso meio rural e aco..
modar..se as condi~oes da terra, que pareceu logo plausível
a opiniáo de. que já teria entrado com os primeiros colonos.
E náo faltou mesmo quem. como John Luccock, chegasse
a julgá..lo de simples procedencia indígena. Essa aclima...
táo e adapta~áo está relacionada, sem d(1vida, ao fato de
se ter revelado auxiliar servi~al, quase insubstituível, em
muitos lugares, no processo de elabora~áo de produtos alimentares que constituíam a verdadeira base da dieta de
uma parte bastante considerável da popula~áo.
· O próprio nome que veio a receber, e que ainda hoje
constituí um problema para historiadores e lingüistas, reflete
provavelmente o grande préstimo desse instrumento: cativo
que nao requer feitor40• Aquela sua plangencia constante
e monótona representa até boje um distintivo notável dos
sitios rurais ainda nao invadidos por técnicas mais civiJi ..
zadas.
··l\1onjolos" e "negros monjolos" sao nomes que tamhém se dao, em textos coloniais, a urna das castas de

(39) J. P. Leite Cordeiro. BráJ Cubas e a Capitania de .Sáo
\-..icente, Sao Paulo. 1951, pág. 112.
(fO) O Visconde de Porto Seguro. fundando-se no nome que
darJam a máquina na ilha Formosa - chui-toi - chega a sugerit
que a primeira palavra (ehui) desse nome, que quer dizer água, -seria ·
o radical da segunda sílaba de monjo-lo. Menos arbitrárla, embora
sujeita a dúvidas, é a interpreta~ao de Dalgado, o sábio especialista
nos dialetos indo-portugueses, que. consultado, tentou associá.-lo a uma
palavra de raiz sAnscrita. Cf. Visconde de Porto Seguro, História
Geral do Brasil, ·t' ed.. l. Sao Paulo, s. d., págs. 203, 206.
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africanos que o comércio de escravos introduziu em nossas
Javouras. Haverá motivo sério que incline a afastar. sem
hesita~ao. a hipótcse. já aventada. de que. por simples
extensao de significado. a designa~áo pode transferir--se dos
negros para esses verdadeiros robots rústicos? Nao seria
mal lembrada, em realidade. a aproxima~ao entre o oscilar
moroso ·e compassado da baste do manjolo e os movimentos
de algum negro já relegado das fainas mais ásperas para
o mister de preparar a farinha de milho ou a canjica e de
pelar o arroz destinado ao consun10 caseiro. Essa aproxima~áo já está sugerida, aliás, no próprio nome Negro
Velho - q:.¡e ao tempo de Spix e :Nlartius davam a máquina
nos arredores de Sorocaba41 e que, ainda hoje, se preserva.
pelo menos entre descendentes de alemacs. nas colonias
sulinas42. As condi~oes da economia rural, em certas terras
do centro~sul, onde predominou largamente a lavoura de
subsistencia, e onde nao existiam grandes planta~oes que
reclamassem máo--de-obra numerosa, foram o maior estí-mulo, sem dúvida, a introdu~áo dessas máquinas, que deve-riam reduzir ao mínimo o esfor~o do hornero.
(41) Spix e Martius, Re~c in Brasilien, I, Muniquc,
1823,
pág. 285.
(42) Apud Ernst Wagemann, Die Dcutsclic Kolonisten in
Brasilianischen Staa.t Espirito Santo, Munique, 1915, pág. 61. nota.
refere-se a seu uso no despo!pamento do café e ajunta que, segundo
Kurt Kraeger, tcm, no Río Grande do Sul, o nome de Fau/er Ncger,
nome que pode encerrar aproximadamente,º. sentido de Negro_ Velho.
Urna alusao aos movimentos antropomorf1cos, que caracterizam o
monjolo, encontra-se ainda no nome Pregui~a que lh~ é da~o com
freqüéncia em outros lugares e que corresponde mais precisamente
.:·, expressao alema aludida.

5
DO CHU~O AO ARADO

As próprias

condi~óes

que, no Brasil, impediam o desen..
volvimento de uma lavoura estável vieram a favorecer.
por outro lado, a persistencia dos processos rotineiros her..
dados. quase sem muaan\a, do indígena.
único instrumento agrícola que continuou generalizado entre os colonos
foi a cavadeira de pau ou chu~o. quando muito a enxada
e a foice. A transitoriedade nos plantíos era a regra, e
di!icilmente se passavam duas gera~oes sem que as planta<;óes mudassem de sitio.
o uso do arado nao foi, aliás, inteiramente desconhecido no Brasil colonial. ao contrário do que muitos presu-mem. Entre senhores de engenho do Recóncavo baiano.
ele seria corrente por volta de 1798. Em oficio dessa data
escreve, efetivamente, para o reino, o Governador D. Fer-nando José de Portugal, que o emprego de arados era
conhecido em quase todos os engenhos da capitania da
Babia para a plantac;ao de canas. Os quais, acrescenta,
.. sao regularmente puchadas por dez, doze ou mais bois,
por terem esses animaes menos forc;a neste paiz e custarem
as terras mais a abrir: os arados sao feitos segundo o
modelo de huns que vieram para aqui do Reino ha muitos
annos, mas como se teráo aperfei~oado, talvez, muito, de
entao para cá, nao deixaria de ser conveniente que dahi
se remettessem alguns modelos mais modernos e mais bem
fabricados, para por elles se fazerem outros" 1•
Embora se conhec;am, além dessa, escassas referencias
a aradura nos engenhos da Babia, ou do nordeste. a
circunstancia de se trnt.:ir, aqui, de um tipo de plantac;áo
menos instável, apesar de tudo, do que a simples lavoura

o

( l) "Inventário dos documentos relativos ao Brasil, existentes no
Arquivo de Marinha e Ultramar". Anais da Bibliotoca Nacional,
XXXVI, Rio de Janeiro, 1916, pá g. 16.
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de mantimentos, e que, para ser rendosa, pede terra limpa
e destocada, pode explicar esse progresso sensível sobre os
velhos métodos indígenas.
Mesmo em terras paulistas, há noticia da presen~a de
arados antes de se ter generalizado, ali, a lavoura do trigo,
outra gramínea que podia reclamar, melhor do que certas
granjearlas tropicais, o emprego dessa máquina. Num inventário de 1599. consta, de l\faria Gon~alves, mulher de
Clemente Alvares, com ro~a em lbirapuera, que tinha um
ferro de arado. A valiaram-no, juntamente com o carro
velho correspondente, em 1$600, pre~o esse que equivalia
ao de um gibao de damasco. Em outro inventário, o de
Manuel de Lara, lavrador na Parnaíba, refere-se que este.
em 1637, deixou entre seus bens um ferro de arado2.
O mau sucesso dessas experiencias é explicado, numa
das cartas que em 1766 escreveu ao vice-reí do Brasil 0
governa4,or de Sao Paulo, D. Luís ~ntonio de Sousa Botelho Mourao. Até os fiJhos do reino, que vivem cá há
muitos anos, dizia esse capitao-general, sao de parecer que
~ terr~ é fria e nao dá sustancia senáo na superficie, que
se nao pode uzar arado, que alguns já uzaráo delle, que
tudo se lhes perdeo". Admitindo certa procedencia nas
alega~óes, o margado de Mateus nao deixa de sugerir 0
remédio adequado: o uso de um arado que só risque a
superficie, como os que se empregavam em Portugal na
lavoura do centeio, quando praticada nos montesJ.
Náo caberia, nesse caso, atribuir apenas ao gosto da
rotina, ou a incúria, esse retrocesso dos lavradores, vindos
do reino, a um padráo técnico em nada melhor do que os
velhos métodos indígenas. A verdade é que o mesmo
ocorre em nossos dias com rela~áo a agricultores procedentes
de outros países da Europa; nao sáo raros os casos de
colonos que, em terras tropicais, renunciaram ao arado pela
enxada ou o simples saquete, após tentativas malogradas.
Será lícito dizer-se, como o disse um geógrafo dos nossos
(2) lnventários e Testamentos, 1, Sao Paulo, 1920. pág. 190, e
X . Sao Paulo, 1921, pág. 464.
( 3) Documentos 1nteressantes. XXIII, Sao Paulo. 1896, págs. 3. 7.
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dias, que o recurso a técnicas européias constituí, ern muitos
casos, "uma violencia infligida a natureza tropical"? 4 •
Em inquérito recente mostrou-se como lavradores alemáes estabelecidos, desde 1887, no Paraguai, tiveram de
abandonar, depois de experimentá-los, os métodos correntes
em suas terras de origem, e chegaram a convic<;áo de que
um solo floresta} pode ser destruido, nao só pelo uso do
fogo, mas ainda pelo abuso do arado. A razao está em
que a relha, penetrando profundamente o solo, tende a
sepultar a camada tenue de microrganismos e, em gera1,
de substancias organicas indispensáveis para o desenvolvimento das plantas cultivadas5• Razáo que, exposta em. hora em outras palavras, lembra muito as desculpas que,
ao seu capitáo-general, apresentaram, em fins do século
XVIII, os lavradores de Sao Paulo, ou a crenc;a. ainda em
nossos dias dominante, entre lavradores do Juquiá, de que
o arado envenena a terra6.
O mau resultado das experiencias efetuadas no Brasil
poderia provir do fato de se terem empregado, em tais casos.
máquinas especialmente pesadas, que raspara fundo o solo.
Seriam desse tipo aqueles arados da Bahia, puxaáos por
dez ou mais bois, a que se referira D. Fernando José de
Portugal, no ofício já mencionado. Ou ainda os que utilizavam. por volta de 1863, alguns fazendeiros paulistas.
Estes, escreveu Campos Sales, precisavam de toda urna
junta de bois para manejar cada arado. Só o exemplo
dos lavradores do sul dos Estados Unidos, imigrados mais
tarde, com as máquinas leves que, em sua terra de origem,
empregavam na lavoura do algodáo, p0de mostrar-lhes, en...
ftm, que cada instrumento nao requer mais do que um
(4) Pierre Gourou, "Qu'est-ce que le Monde Tropical7" Annales
- Economie..Sociétés-Civilisations. Paris, abril-junho de 1949, pág. 148.
( 5) Herbert Wilhelmy, "Probleme der Urwaldkolonisation in
Südamerika", Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. X. Berlim,
1940, págs 303, 304; H. Wilhelmy, Siedlung im Südamerikanisclu!n
Urwald. Hamburgo, 1949, págs. 65, 69.
(6) Frederico Laoe, "O Arado e a Terra", Correio Paulistano,
21.
1951.

x.
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homem e um animal para todas as operac;óes a que se
destina7 •
Os próprios arados coloniais de Sao Paulo também
pertenciam ao tipo .menos indicado para a lavoura em
terras tropicais e subtropicais, ainda mal libertas de seu
revestimento floresta!. O de Maria Gonc;alves, a julgar
pelo inventário de 1599, vínha acompanhado do seu "carro·
velho", e essa simples circunstancia já ajuda a identificá-lo
com o arado de tipo quadrangular# com rodas. Segundo.
urna autoridade no assunto, o já citado Professor Jorge
Dias, do Porto, seria este, entre os modelos tradicionais
em Portugal. o único a comportar urna carretas. Trata-se
de instrumento pesado. peculiar ao norte ou centro da
Europa, e cu ja presenc;a no nordeste da península ibérica
só lhe parece explicável pelo influxo dos invasores suevos
durante o século V. Os· quais teriam levado intatas, para
os países ocupados, "suas técnicas agrícolas e tradic;óes,
muito mais que os visigodos, que durante séculos estao
en1 contato com os romanos e vivem dentro do lmpério
Romano" 9 •
Na península ibérica. o uso desse tipo de charrua esta.-.
ria circunscrito a Portugal, e em Portugal a todo o Minho·
da "ribeira" assim como as terras planas e fundas do litoral para o sul do Douro. Há indicios de que, no século
XVI. teria existido também na Estre1nadura. Regióes, em
parte, já densamente povoadas ao tempo da colonizac;ao
do Brasil e que forneceram dos maiores contingentes de
povoadores para o Novo Iviundo. Nao admira se, com
esses povoadores, tivessem vindo seus instrumentos tradicionais de trabalho. E a dcsculpa oferecida pelos lavradores paulistas ao margado de Mateus refletiria, entao, o
(7) Manuel Ferraz d e Campos Sales, "Colonia Sete Quedas",
A lmanaque de Campinas pP.. ra 1872, ano II . Campinas, 1871, pág. 91.
(8) Cf. Jorge Dias, Os Arados Portugueses e suas ProPávei~
Orig~ns, Coimbra, 1913. págs. 41, 42, passim. A identifica<;áo aqui
proposta foi sugerida ao autor pelo próprio Professor Jorge Dias,
<JlH:r!clo se apresentou um resumo do presente traba!ho a se<;áo his~
tórica do Col!oquium Luso-Brasilciro rea!izado na B'ibiioteca do Con-·
gre~so, em Washington, cm outubro de .1950.
(9) Jorge D ias. op . cit., pág. 139.
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mau sucesso alcanc;ado por algumas dessas máquinas. no
caso pelo arado de tipo quadrangular, em terras ainda mal
preparadas para recebe-las.
E o remédio sugerido. nesse caso. por D. Luís Antonio,
isto é, o recurso, de preferencia, a uma aradura de super.fície, obtida com o socorro dos aparelhos que, em Portugal.
se empregavam na Javoura do centeio, quando praticado em
terras ásperas, como o sao os arados chamados radiais. na
classi ficac;áo de Dias. corresponde ao que. com os in--·
quéritos mais recentes de Wilhelmy e outros, vem sendo
sugerido para áreas tropicais e subtropicais.
A convicc;áo de que nessas áreas náo convém. ao me.nos de inicio, abrirem-se sulcos profundos para as semen.teiras. guiou os colonos menonitas no Paraguai e garantiu
o bom exito das suas Javouras, em contraste com as dos
seus vizinhos de Nueva Germanía, que, recorrendo, sem
mudanc;;a, aos métodos usuais na Europa central. se viram
forc;ados a abandoná-los e, já hoje, só praticam a lavoura
de enxada. Também em certos lugares da Africa oriental,
onde os plantadores europeus comec;;aram por utilizar arados
que abrem sulcos de 30 a 35 cms. de profundidade, adotou.se, depois, com grandes vantagens, a aradura superficial, em
face dos prejuízos causados pelas primeiras tentativas. E
na Abissínia, onde os indígenas usavam tradicionalmente
urna espécie primitiva de arado, que se limita a riscar o
solo, sem penetrá-lo além de poucos centímetros, os italianos
que, durante a ocupac;áo do país, tinham introduzido as
pesadas charruas da península. viram-se forc;ados a substituí-las, com o tempo, por outro tipo, fabricado, já agora.
de acordo com os antigos modelos locais10.
Essas experiencias bem mostram o acerto da soluc;áo
que apregoara, em 1766, entre nós, o margado de Mateus.
Aproveitada, ela poderia ter tido, como conseqüencia, urna
radical transformac;áo de nossa paisagem rural. criando urna
rac;a de verdadeiros Javradores, apegados ao solo e nao de
simples mineradores, só ocupados em beneficiar-se dele, enquanto prestativo. Mas as idéias de D. Luís Antonio náo
encontraram adeptos solícitos, e bem depressa se apagou
( 10)

Herbert Wilhelmy, op. cit., ibid.
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a lembranc;a das tentativas de emprego do arado, em Sáo
Paulo, no período colonial. Exatamente um século mais
tarde, quando se estabeleceram a qui algumas famílias de
lavradores norte~americanos. que deixaram seu país de origem em virtude da Guerra de Secessao. passariam por
introdutores de uma inova~áo que, segundo as noticias da
época. eram de molde a revolucionar profundámente nossos
métodos de lavoura.
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-------··-- T~CNICAS

ADVENTICIAS

EM

carta de agosto de 1549, enderec;ada da Bahia ao
" Padre Mestre Simáo, encarecía Nóbrega a necessidade
de virem pessoas que soubessem tecer algodao, .. que cá há
muito". E sugería ao mesmo tempo algum petitório de
roupa para se cobrirem os novos convertidos: "ao menos
uma camisa a cada mulher, pela honestidade da religiao
cristá, por que vem todas a esta cidade a missa aos domingos e festas. que faz muita devoc;áo e vem rezando as
orac;óes que lhes ensinamos e náo parece honesto estarem
nuas entre os cristáos na igreja e quando as ensinamos" 1 •
Nove anos mais tarde, conforme outras cartas jesuíticas, já existía pelo menos um tecelao indio com seu tear
numa das aldeias baianas, tendo aprendido o oficio por
iniciativa dos padres. Outros se~ui ram-lhe o exemplo. e
o cuidado que antes punham todos nos festejos bestiais
de carne humana e também nas guerras e cerimónias gentílicas, aplicavam-no agora em plantar algodao, fiarem-no e
vestirem-se2 • Em 1562, levada da Bahía, introduzia-se a
indústria textil n3:s aldeias do Espirito Santo3 •
As redes de algodáo de que se serviam a principio os
indios da costa do Brasil também se refere Nóbrega. quando.
em carta escrita no ano de 1561 ao geral da Companhia
de Jesus. afirma que, sendo elas as camas da terra. nao
se alcanc;avam com facilidade em Sao Vicente por sercm
caras, mas podiam vir de outras capitanías, "onde sáo muito
baratas""·
Pe. Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasü - 1549-1560.
Río de Janeiro, 1886, pág. 59.
(2) Cartas Avulsas - 1550-1568, Rio de JanP.iro, 1931. págs.
( l)

183. 204, 205.
Cartas Avulsa.s. cit., págs. 341. 342.
( 4) Serafirn Leite. S. J.. Nov~ Cartas Jesuiticas. Sao Paulo.
1940, pág. 108.
( 3)
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mina~ao de qualidade8 •

Nos in\'entários paulistas publicados, os teares de rede
náo aparecem expressamente mencionados antes· de 1729.
mas é pouco verossímil que até entáo os morad.o res da
capitanía dependessem nesse particular da indústria indígena. Quanto aos de tecer pai10, estes já existem segura-mente, cm Sao Paulo, desde o século XVI. B de 1578.
com efeito, a ordem dos can1aristas da viJa para que só se
tec;am panos de acordo com a marca do mar, isto é, que
tenham tres palmos e meio de larguras.
Mas a indústria de tecidos ainda seria incipiente e
escassa nesse período. Por isso, "por haver na teri"a pouco
pano de algodáoº, deliberam os oficiais da Camara, em
abril de 1585, que o tecido grosso seja vendido a d uzentos
réis a vara e o delgado a duzentos e quarenta. Decidem
mais que ninguém venda o quintal de algodao ·•em caro~o.
cnxuto e bem acondicionado" por mais de dois mil-réis, e
ainda, que o nao vendam para fora da vila sem licenc;a
especial. Esta última resoluc;áo aplica~se náo son1ente ao
algodáo bruto <;orno aos tecidos: "nenhuma pessoa venda
pano de algodao para fora da vila sem primeiro o tra zer
a Camara para se fazer diligencia se no povo é mister"6.
É mais do que provável que a caréncia desse produto
fosse em parte compensada com a importa~ao de outras
capitanias e também de fora do Brasil. De Buenos Aires
sabe-se com seguran~a que veio para Sáo Vicente em 1587
uma enorme partida de pano de algodao de Tucumá remetida pelo Bispo Francisco Vitória, o mesmo que no ano.
antecedente recolhera em San Miguel e Santiago - por
meios compulsivos, diziam as más línguas - trinta carretas.
de tecidos a fim de enviá-los aquele porto. Tem essa remessa a particularidade de ser a primeira do produto "argentino., embarcada em Buenos Aires desde sua funda~ao 7 •
A taxa estipulada em 1585 pela Camara de Sao Paulo
mantem-na os oficiais onze anos mais tarde para os panos
tecidos: duzentos réis a vara, mas desta vez sem discri-

As avaliac;oes consignadas nos
inventários revelam, em todo caso, oscila~ao apreciável nos
prec;os, refletindo talvez irregularidade no abastecimento do
produto, que nao dependeria unicamente do plantio loca l.
Num inventário de 1597 encontramos o valor de 3$200
para o quintal de algodáo9 ; meia arroba do limpo é orc;ada
no ano de 1593 em 1$200, o que equivale a nada menos do
que 9$600 para o quintal 10• Neste caso, entretanto, a
divergencia só a primeira vista pode parecer excessiva: na
realidade duas arrobas de algodáo com sementes davam.
de ordinário, meia do produto limpo sem considerar 0
tempo e trabalho consumidos no descaro~amento.
Num inventário de 1598, o de Isabel Félix, com sitio
no Tejugua~u. encontramos o prec;o de quatrocentos réis
para uma arroba menos seis ou oito arráteis de algodáo, 0
que concorda aproximadamente com a taxa oficial de dois
mil-réis para o quintal11 • Mas em outros textos, de 1599
e 1600 respectivamente, registam-se os pre\,OS de oitocentos
e de seiscentos e quarenta réis para a arroba.
a a partir dessa época, aparentemente, que se iritensificam as planta~5es no planalto, e em 1606 os camaristas
de Sao Paulo já poderáo escrever ao donatário que em
sua capitania "há muito algodáo". Bsse fato· reflete-se, aos
poucos, no declínio e estabilizac;ao dos prec;os, que depois.
do segundo decenio do século oscilam apenas entre uma
pataca e quatrocentos e oitenta ou quinhentos réis no máximo por arroba de algodáo em caro~o. conforme se pode.
ver no quadro abaixo, organizado de acordo com avalia ~
~oes constantes de inventários seiscentistas:

(5) Atas da Cámara da Vila de Sáo Paulo 1562-1596,
pá g. 118.
( 6) Atas, cit., I, pág. 264.
(7) Emilio A. Coni, Agricultura, Comercio g Industria Colo-·
niale.$. Buenos Aires, 1941, pág. 63.

S.

1600 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--

Atas da Cámara
P(8~
au10. 1915, pág. 13.

$640
$480
$800
1$000
$500

da Vita de S . Paulo, 1596-1622 .- 11,.

(9) lnventários e Testamentos, l . S. Paulo, 1920, pág 92.
( 1O) 1nventários e Testamentos, l, S . Paulo, 1920, pág. i 7.
(11) lnventários e Testamentos, I, S. Paulo, 1920, pág. 133 .
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1615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1619 . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .
.. .. .
1620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1622 (qualidade inferior) . . . . . . . .
1628 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
. .. . . . . . .
1631 . . . . . . . . . . . . . . .
1635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1638 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1640 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1642 . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .
1644 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1650 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

$500
$500
$400
$320
$300
$400
$400
$480
$320
$320
$480
$500
$480
$400
$400
$320
$320
$400

As avalia~ó~s variavam algumas vezes de acordo com
a qualidade do produto.
Assim é que a s tres arrobas
deixadas por Antonio Cubas de M acedo em 1622 sao
vendidas a razáo de trezentos réis cada urna. ..por ser
ruim" 12 • E num mesmo inventário datado, este de 1654,
figuram. quarenta e duas arrobas de algodao bom a um
·cruzado a arroba, e outras tantas "de somenos" a doze
vinténs 13 •
produto inferior nao seria utilizado na tecelagem,
mas de preferencia na fabrica~áo de outros objetos, tais
como pavios de vela, redes de pescar, fios de sapateiro,
franjas ou varandas de rede, etc. Serviriam além disso
para acolchoar os célebres gibóes estofados dos sertanistas,
-que consumiriam. os maiores. até oito arráteis de algodáo,
e outros, os escupiletes, destinados a resguardar apenas o
busto e o ventre, seis arráteis ou pouco menos.
O valor do pano tecido, que em 1585 e em 1596 fora
-taxado pelo Conselho em duzentos réis a vara, acompanha
tde perto o do algodáo em caro~o. Quando este, em 1613,

o

( 12) lnventários e Testamentos, V, Sao Paulo, 1920, pAg. · 475;
( 13) lnventários e Testamentos, XV, Sao Paulo, 1921, pág. 371.
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~ avaliado em quinhentos . réis a arroba. aquele se vende

a sete vinténs a vara. Por volta de 1641, quando o algodáo
~stá a um cruzado ou, quando muito, a quatrocentos e
-0itenta réis, o tecido custa quatro vinténs e um tostáÓ
( enquanto o pano importado. de linho, se vende a 1$600 a
vara). E em 1681 descerá a setenta e cinco réis e a quatro
vinténs, quando a arroba de algodáo bruto vale apenas
duzentos e quarenta réis.
O pano tinto alcan~a naturalmente pre~os maiores por
.exigir emprego de· matéria corante importada: o anil, o
brasil, a gra. Os mais zelosos nao deixariam de umar o
tecido com alúmen antes de lan~ar..Ihe a tintura, para que
náo se estragasse ou desbotasse. E sendo o pano de cor
preta, tratá..Io-iam antes com sumagre. Tudo isso con•
tribuía para elevar..Jhe o custo.
A lavoura algodoeira segue a expansáo do ~
voamento no planalto e cresce com ela. Quase todos os
sitios da ro~a tem seu pequeno algodoal, tao pequeno, em
certos casos, que um deles, o de Joao Gomes, em Mogi,
nao conta mais de quatro árvores e vem citado no inventário. Mas há de dar para alguma necessidade caseira ou
·p ara ajudar a vestir a gente de servi~o. A tecelagem com..
pete, por isso, a esta gente, e por ser, entre portugueses,
<>fício po1,:co limpo e sem primor.
Nos primeiros tempos planta..se nos pr6prios arredores
.d a vila de Sáo Paulo, · nao · obstante seu clima úmido e
·inconstante. Especialmente na Embua~ava e na Mooca.
Transposto o Tiete, as planta~óes acompanham..Ihe · as
margens, sobretudo rio abaixo, e também as dos seus tributários como o Pinheiros, o Cutia e, em partes, o Jaguari.
Em Pamaíba sao assinalados algodoais no sítio de Belchior
Carneiro desde 1609. dezesseis anos antes de fundar .. se a
vilai 4 ; no Ururaí em 1624 nas terras de Matias de OliveiralS
e Marcos Femandest6 e em 1620 na área de Mogi das
Cruzes 17 •
( 14) lnventários e
(15) lnventários e
(16) lnuentários e
( 17) lnventários e

Testamentos,
Testamentos,
Testamentos,
Testamentos,

JI, S.
VI, S.
VI, S.
1, S.

Paulo,
Paulo,
Paulo,
Paulo,

1920,
1920.
1920,
1920,

pág.
pág.
pág.
pág.

122.
276.
251.
312.
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Ao lado dos canaviais, dos milhar~is, até mesmo dos
trigais, que ocupam o melhor da atividade rural dos moradores, o papel ~o algodáo, ao menos na primeira metade
do século, é praticamente insignificante. Só em um ou
outro inventário da época se encontram, entre os bens
deixados, mais de seis arrobas de algodao, e essa mesma
quantidade é excepcional. A partir de 1650 mais ou menos
é que come~am a surgir produ~oes mais avultadas. Certo
inventário de 1668 assinala quarenta e quatro arrobas18;
sessenta é . quanto apresenta outro. de 167019; e em um de
1693 chegam a registar-se sessenta e quatro2o.
Nem todos dispoem de teares. de modo que alguns
proprietários devem auferir bons lucros fazendo tecer o
· algodáo próprio e o alheio. Isso explica que num inventário de 1674 figurem novecentas e sessenta varas de pano
de algodáo21 e em outro. de 1685. mil e cinqüenta e oito
varas22 • Domingos Femandes. o fundador de Itu. tem em
casa. no ano de 1652. tres teares pelo menos, onde labutam
escravo's e administrados. E nos de Guilherme Pompeu
de Almeida há, em 1658, mil varas de pano pertencentes a
Pedro Días Leite23.
Repete-se com esses magnatas do algodáo o que se
dá, em muito maior escala, com os potentados do a~úcar.
quando concentram no seu engenho a moagem da cana de
todos os lavradores da vizinhan~a. . Recebem o algodao em
· caro'WO e encarregam-se da limpeza. carda, fia~áo, tecelagem, pagando-se, ao cabo. com urna porcentagem regular do
próprio pano que assim fabricam. Apenas o que determina,
nesse caso. a concentra~o nao· é o custo do maquinismo,
pois um descaro~ador pode ser ·construido por qualquer
carpinteiro e um tear vale, quando muito, o que valem dez
arrobas de algodao bruto. mas sobretudo o processo demorado, fastidioso e fatigante que requer a indústria, mesmo
havendo mao-de-obra numerosa e disponível. A verdade
( 18)

( 19)
(20)
(21)
(22)

(23)

lnventários
.Jnventários
lnventários
Inventarios
lnventários
lnventários

e Testamentos. XVII, S. Paulo, 1921, pág. 181.
e Testamentos. XVII, S. Paulo, 1921, pág. 298.
e Testamentos, XVII, S. Paulo, 1921. pág. 72.
e Testamentos• XVIII, S. Paulo, 1921. pág. 441.
e Testamentos, XXII. S. Paulo. 1921, pág. 22.
e Testamentos, XVI, S. Paulo. 1921, pag. 9.
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é que de nenhum produto tropical se pode dizer, tanto

como do algodáo. que os progressos no seu cultivo
dependeram estreitamente da existencia de maquinismos
adequados e de métodos de elabora~ao mais aperfeic;oados.
Métodos e maquinismos que só dois séculas mais tarde
principiaram a surgir entre nós.

*

*

*

Se é c.erto que no preparo do algodáo para a indústria
textil as técnicas adventicias prevaleceram continuamente
sobre as indígenas desde os tempos iniciais da coloniza~áo,
nao parece· menos verdadeiro que a indios da terra e mamalucos, de preferencia, estivessem confiados, pelo menos
em Sao Paulo. os misteres da fia~áo e tecelagem.
Houve ocasiáo - em 1628, conforme o atesta uma
vereac;áo datada de 9 de setembro daquele ano - em que
os senhores do Conselho tiveram de escolher para juiz do
ofício de teceláo certo moc;o do gentio da terra chamado
Antonio, servi~al . na casa do Vereador Francisco Jorge,
"por nao aver omen branquo que o seja". Como tal, entrava
em suas atribui~oes examinar todos os ºnegros que tesen",
- ''negros da terra". bem entendido, isto é, diferentes dos
negros de Guiné, que eram os pretos - dando carta aos
que fossem peritos, .. e o que nao for para isso que nao
trabal he" 24 •
A que atribuir semelhante fato? Podem..se apresentar
explica~oes várias, mas nao parece estranha a essa tendencia para a especializac;áo profissional de carijós domesticados a pouca considerac;ao em que era tido entre portugueses.• o que fazia com que o relegassem a gente ínfima.
N isto pareciam competir os tecelóes com os pedreiros. por
exemplo. aos quais a inventiva popular dera o diabo por
patrono.
Certos documentos acerca dos salários pagos a mecanicos em Portugal durante os tempos medievais podem dar
idéia da posic;áo dos teceloes na hierarquia dos oficios.
Assim, na tabela de pre~os organizada pelo Infante D.
(2i) Atas da Cámara da Vita de Sao PauTo, 1623-1628 111, S. Paulo, 1915. pág. 322.
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Henrique em 1457 para por termo as dúvidas movidas
entre o vigário-geral e os mesteirais e braceiros da vila de
Tomar, a avalia<;áo do dia de trabalho dos tecelóes de
burel é de oito reais, igual a dos trabalhadores de campo
e il)ferior a de todas as demais profissoes masculinas e
urbanas. Quanto aos teceloes de panos de cor e mantas.
perceberiam doze reais, tanto quanto os tanoeiros, os tosadores. e os alfaiates e pedreiros que náo tivessem
mancebo servindo por soldada ( aqueles que os tivessem
ganhariam respectivamente quinze e vinte reais). menos do
e1ue
carniceiros, ferradores, brosladores, saboeiros •. carpin•
teiros ( 15 reais), sapateiros ( 18 reais), ferreiros com
mancebo (25 reais) e muito menos do que os mercadores
( 40 reais) . As tecedeiras que tecessem em tear alheio
ganhariam apenas cinco reais, menos do que as padeiras~
lavadeiras, forneiras e regateiras. ao passo que as donas
de tear eram equiparadas, em matéria de salário. aos te...
celoes de burel, isto é, receberiam oito reais por dia de
trabalho25.
Esse desapre<;o pelos profissionais do tear, de que
ainda há sinal em Lisboa por volta de 1572. quando os
tapeceiros da mui nobre e leal cidade. que seguiam até
entáo o regimento dos tecelóes, conseguem alcan<;ar da
Camai;a que os anexe aos brosladores, por ser melhor
ofício26, parece ter raízes remotas. Entre os antigos romanos, o textor, segundo Friedlander, era tido como representante característico das pi'ofissóes grosseiras e rudes.
Da baixa reputa<;áo do mesmo oficio entre os árabes, que
por tanto tempo dominaram a península ibérica. há testemunhos numerosos. Significativa a respeito é a frase
atribuida ao califa Walid: "Tres espécies de ocupa<;óes
só se recrutam entre individuos da ralé: os teceloes. os
sarjadores e os curtidores". Para algumas tribos mu~ulmanas, "teceláo" e "filho de teceláo" eram termos
considerados particularmente injuriosos.
Para outras, a
tecelagem acha-se táo intimamente associada a escravidáo,
( 25) AntOnio BaUío, "A Vila e o Concelho de Ferreira do Zezere ", O Arqueólogo Portugués, XVI. Lisboa, 1911. pág. 65, 67 . .
(26) Livro dos Rcgimentos dos Ofliciais Mechanicos da Mui
Nobre e Scpre Leal Cidade de Lixboa, Coimbra, 1926, pág. 161.
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que a palavra tecedeira valia por sinon~mo de escrava.
Um ditado corrente sustentava que de toda a estupidez
reinante no mundo, nove décimos estáo com os teceloes27•
No Brasil, outra circunstancia. além dessas tradi~oes,
contribuía para que a tecelagem passasse por míster humilde. E' que, destinando-se os panos de algodáo a vestir
escravos e índios administrados, a eles, náo aos brancos,
devia caber normalmente sua manufatura. Em muitos casos,
sobretudo nos distritos .rurais. trabalhariam em proveito de
terceiros, dos seus senhores, e assim se explica como. entre
donos de teares numerosos, figurassem, em Sáo Paulo,
alguns homens dos mais abastados da capitania.
Aos vizinhos de menos posses compravam eles o algodáo em caro<;o, de maneira que trabalhavam com o fruto
das próprias lavouras e com o alheio. Por vezes chegavam
a assegurar-se o produto de uma colheita futura, p,agando
algum sinal por conta. :a o que pode sugerir a seguinte
passagem do processo de inventário de Antonio Pedroso
de Barros: .. Deve Gon~alo Pires Garape dez mil-réis que
o defunto lhe tinha dado de sinal de um pouco de algodáo
que lhe havia de dar e a essa conta lhe deu os ditos dez
mil-réis" 28 •
Dez mil-réis corresponderiam pelo ano de 1652, época
do inventário, a vinte e cinco ou trinta arrobas .d e algodáo
em rama.
Quantidade que poderia dar par~ cerca de
!eiscentas varas de pano, tomando-se, como base de cálculo,
que uma arroba de fios, correspondente a quatro de algodáo
em caro~o. rendia em média oitenta varas de pano da
velha marca do mar (tres palmos e meio de largura) •
Considerando-se mais que a vara de pano, ao tempo em
que se fez o inventário, valia de oitenta a cem réis, teremos
que o dono do tear, sem despender mais do que o necessário para o sustento e manuten~o da gente do servic;o,
ganharia quinhentos por cento e mais em todo o negócio.
Dificilmente obteriam lucros comparáveis esses proprietários quando fizessem tecer algodáo alheio. pagando...se
simplesmente com uma determinada porc;ao do pano fabrilgn. Goldzieher, º'Die Handwerk bel den Arabern", Globus,
LXVI. Brunsvique, 1894. pág. 204 e segs.
(28) lnventárlos e Tutamentos, XX, S. Paulo, 1921, pá~. 23.
(27)
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cado. Nos centros urbanos. onde o oficio se achava regulado por meio de posturas definidas e os~ artíficés
trabalhavam por canta própria, a por~ao era fixada pelas
Camaras. Em Sao Paulo, a partir de 1587, caberia a cada
tecelao urna vara de sete que fabricasse. Esse regime de
pagamento, bem compreensível em terra de numerário
escasso, nao se distinguía, ao cabo, do sistema da poia e
maquia, tradicional entre. moleiros e lagareiros de Portugal.
lmperava também na América espanhola. e sabe-se que no
Paraguai jesuítico, por exemplo, os índios recebiam dos
padres quatro arrobas de fio e deviam devolver duzentas
varas de pano. correspondendo~lhes, de salário, seis varas
do mesmo tecido29.
Mais tarde o salário passaria a variar, em Sáo
Paulo. confonne os f ios utilizados na textura. Para isso
distinguiram-se tres tipos de pano, o grosso, o médio e o
delgado, em que um arrátel de fio daria respectivamente
para duas, duas e meia e tres varas de pano. Segundo
proposta que a 21 de outubro de 1628 apresentou aos
camaristas o procurador do c ·onselho Melchior Martins de
Melo, seriam fixadas para os tecelóes paulist~nos novas
posturas, de maneira que guardassem para si urna vara de
pano em dez . que tecessem do primeiro tipo, nove do segundo e sete do último. Em substitui~ao a essa proposta
alvitrou, tres semanas mais tarde. o ;u¡.z ordinário, Gaspar
de Louveira. que coubesse ao tecelao urna vara em nove
do primeiro tipo, em oito do segundo ~ em sete do terceir.o.
A presen~a de medidas semelhantes náo deve interpretar-se, todavia, como indicio de que a tecelagem do
algodáo tivesse importancia comercial ponderável. A es..
cassez relativa das posturas sobre tecelóes entre os velhos
documentos municipais paulistas sugere mesmo o contrário.
Mais do que outras atividades manufatureiras, a fabrica~áo
de fios e tecidos destinados a uso doméstico andava estreitamente associada, aqui, a vida do lar. Nos sitios da
ro~a. onde quer que existisse máo..de-obra suficiente para
o míster, o excesso da produ~áo servira para permutas e
tuu

(29) Pe. Pablo Hernández, Organización Social de las DodriGuaraníes de la Compañia de ]e3U$, (, Barcelona, 1912, pág. 236.
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pagamentos, mesmo depois que o pano de algodáo deixou de
constituir a principal moeda da terra.
Todavia nos últimos anos do século XVII e sobretudo
nos tres primeiros decenios do segcinte, alguns lavradores
e comerciantes iráo vender seu tecido em regióes onde o
clima é menos propicio ao algodoeiro. Ainda ao tempo das
viagens de Saint-Hilaire, o cultivo da malvácea cessa totalmente a pequena distancia de Itapeva, de modo que os
moradores do pianalto curitibano e até os de Paranaguá
se servem ordinariamente de tecido importado.
Entre 1699 e 1725. a maioria das pe~as de pano de
algodao que pagam subsidio em Curitiba provém de terras
hoje paulistas. E negocia-as, em grande parte, gente de
Sao Paulo, a julgar pelo que mostram os livros de receita
e despesa da Camara curitibana. Em mais de um caso
menciona-se expressamente, em tais documentos, o local de
·p rocedencia da mercadoria, com. freqüencia a vila de ltu.
Assim, nos assentos do ano de 1721, le-se que o procurador
do Conselho cobrou de Manuel Lopes Ferreira "os suhsídios de duas pessas de pano de Algodam que trouxe
nesta ultima viagem q'fez a villa de uUi que emportaráo
mil e duzentos e oitenta Reis". Nesse mesmo ano de 1721
cobrava o di to procurador de José de Godói e de um seu
irmao. .. moradores na vila de hu tu, os subsidios de quatro
pe~as de pano de algodao ... "30.
E há razáo para supor-se que o negócio fosse de algum
modo sedutor, quando se. sabe que n~o o desdenhavam
homens de grosso cabedal. Do Capitáo-mor José de Góis
e Morais, por exemplo, o mes1no que em 1708 se propusera
comprar ao Conde de Monsanto nada menos do que toda
a capitania de Sao Vicente e Santos, consta que tres anos
mais tarde ia vender em Curitiba suas vinte pe~as de al..
godao, voltando lego depois para Sao Paulo sem ter pago
o subsídio correspondente. no total de quarenta patacas.
O caso chegou a ter grave conseqüencia, porque outros
·negociantes deixaram de cumprir a mesma obrigac;áo, e
um deles, convidado a deixar sua quota, relativa a tres
(30) ª'Receita e Despesa da <:Amara Municipal de Curitiba 1715-34", Boletim da Cámara Munic:ipal de .Curitiba, VI. Curitlba.
1924. pág. 62.
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pe<;as de algodáo que vendeu, chegou a replicar que "se
os mais pagac;em, que pagaria, he nao. pagou". A vista
desses fatos e informados, em abril de 1712, de que em
maos de certo morador de Curitiba estavam cinqüenta
mil-réis pertencentes ao sobredito José de Góis e Morais•.
apressara1n-se os camaristas em embargar a quantia.
indenizando-se assim o Conselho com os bens do devedor
faltoso. Sabemos, contudo, por outro documento, que este
compareceu no ano seguinte com a soma devida e a multa
lhe foi perdoada 31 •
A ·expansao da lavoura algodoeira náo pode, apesar
de tudo, produzir-se ~m Sao Paulo na mesma medida em
que se produziu noutras terras, no Maranháo principalmente, e também em Pernambuco e partes de ryiinas Gerais.
Mesmo acolhendo-se argumentos tao otimistas como por
exemplo os de um José de Sá Bittencourt na Memória que
publicou Concei~ao Veloso, quando assegura_, com precisáo
singular, que um aJeodoeiro dá de colheita ordinária exa...
tamente 1 . 364 ma~as, as quais, por sua ve·z, rendem quatro
arráteis de lá, essa expansáo via-se limitada aqui pelos
mercados relativamente restritos de que desfrutavam nossos
produtos.
J;: digno de vista, por outro lado, que a produc;áo e
comércio do algodao andassem geraJmente em maos de
pessoas que, como no caso de um Antonio Pedroso de
Barros, de um Guilherme Pompeu de Almeida ou de um
José de Góis e Morais. podian1 dispar de brac;os abundantes
e terra farta.
. Nada se conhece de positivo acerca do regime de
trabalho a que ficavam ordinariamente sujeitos escravos e·
indios administrados nos teares desses potentados. Sabemos, entretanto, pelo que ocorria nas Indias de Castela,
o quanto seria preciso exigir dos naturais da terra, gente:
morosa e presa a urna técnica morosa, para que a produ\ao
dos panos de algodao constituísse mister verdadeiramente
lucrativo. Tais foram os excessos praticados contra os
indios no México, que El-Reí Filipe III precisou ditar em
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1612 uma ordem, revigorada doze anos mais tarde por seu
sucessor e incorporada finalmente a Recopilación de Leyes
de Indias. onde se ordena aos vice-reís de Nova Espanha
que tratem de relevar os indios de trabalhos de tecelagem,
pois ainda quando estes os exerc;am por vontade própria
e mediante jornais bem pagos, .. importará menos que cesse
a ·fabricac;áo de panos que o menor agravo que possam
receber" 32 •
Em Tucumá, segundo os regulamentos do Govemador
Abreu, de 1576, os índios deviam tributo dos dez anos de
idade aos cinqüenta, além do servif;o pessoal. Suas mulheres, filhas e irmás deviam trabalhar para os encomen,..
deros. das segundas as quintas-feiras inclusive, fiando
algodáo. Na realidade, trabalhavam a semana inteira e,
por vezes, aos domingos e dias de festa, isso quando nao
chegava a cobi~a dos amos a ponto de obrigá-las a fiar
durante a noite, a luz de velas ou candeeiros. Nem sequer
os meninos ,de dez a quinze anos eram poupados desse
servic;o, e os velhos ficavam destinados aos grosseiros
tecidos de caraguatá.
O f uso e o tear tornaram-se desse modo, observa em
nossos dias um historiador argentino, o símbolo mais per...
feíto da escravidáo naquelas terras. Quando. os índios do
Chaco assaltam e destroem Concepción del Bermejo, tru..
cidam todos os espanhóis que náo puderam escapar em
tempo, excec;áo feita de uns poucos, reservados para saciar
sua st!de de vinganc;a, e estes foram pos.tos a fiar algodáo33 •
Parece inevitável, em face deste episódio, recordar o fim
trágico de nosso Antonio Pedroso de Barros, vítima, ele
também, de uma rebeliáo dos seus indios - cerca de
quinhentos carijós e guaianases - os quais, depois de
feri-lo de n1orte, nao se esqueceram. entre as tropeliaspraticadas, de inutilizar todos os teares da fazenda de
cultura do Potribu,.
A documentac;áo de ·que boje dispomos nao autoriza a
tentar, neste caso, mais do que uma aproximac;áo muito·
Recopilación de Leyes de los Reynos de Las Indias, IV
impresion, 11. Madri, 1791, pág. 107.
(33) Emilio A. Coni, Agricultura. Comercio y Industria Col~
niales. Buenos Aires, 1941, pág. 67.
(32)

( 31 )

•
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hesitante. . O que sabemos efetivamente do trabalho dos
nossos antigos tecelóes da ro~a. por informes de Luís
D'Alincourt. é que. procurando atender a exigencia de
máo-de..obra numerosa para a limpeza e fia~ao de algodáo.
se serviam de um recurso bastante cómodo e nao sem fortes
atrativos entre a gente rural: o mutiráoH. A tecelagem,
por sua vez, era largamente urna indústria doméstica. isso
ainda em come~o do último século. Panos feítos em casa
davam nao só para vestir servi~ais. mas também para o
traje íntimo de gente remediada: cal~as ou simplesmente
ceroulas e camisas de algodáo de tres varas, além do
surtum de baeta nos dias ·de nluito frio.

*

*
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O progresso desterrou de Sao Paulo essa velha indústria. companheira dos primeiros colonizadores portugueses.
Antigos teares de fazer pano a!nda se encontram. é verdade, em Franca, Igarapava, Pedr·:!gulho, ltuverava, Patrocinio do · Sapucaí. Mococa. Sáo Joáo da Boa Vista e.
no vale do Paraíba, em Sao Luís do Paraitinga e outros
lugares, mas vieram, muito provavelmente, de torna-viagem,
procedentes dos municipios mineiros das vizinhan~as.
Em antigos inventários paulistas. particularmente os
dos séculas XVI e XVII. podem apurar-se . dados avulsos
:acerca da fia~áo doméstica de algodño e Iá, durante a era
colonial. Sobre os modos de se obter ou negociar o produto, as diferentes fases de sua elabora~ao, os pre<;;os que
sucessivamente lhe correspondem. os maquinismos adotados.
~ncontram-se nesses, e em alguns outros documentos da
mesma época, informa~ces que podem ser utilizadas com
proveito pelo ·h istoriador. lnforma<;;óes que, só por si, já
permitem compor um quadro instrutivo do que significou
durante longo tempo. entre nós, essa importante indústria
caseira.
Contudo, o quadro permaneceria incompleto se os
.dados esparsos que semelhantes textos nos proporcionam
nao pudessem ser articulados entre si por urna visáo de
conjunto. O socorro as noticias de que podemos dispor.
( 34) Luis D'Alincourt, Memória .sobre a Viagem do Porto de
Santos i:. Cidade de Cuiabá. Rio de Janeiro, 1830, pág. 32.
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a respeito das técnicas de f abrica<;;áo usuais na península
ibérica, e mesmo entre nossos indígenas - cuja influencia
foi decisiva, por exemplo, na tecelagem de redes - pode
ser neste caso de grande préstimo. A falta ae depoimentos
e testemunhos diretos sobre nossa fia<;;áo e tecelagem do..
méstica, náo restaría outro recurso além dessas noticias.
depois de devidamente verificadas a luz das nossas Eontes
documentais.
A verdade é que, sobre as épocas quinhentista e seiscentista, nao se conhecem depoimentos de tal natureza.
Existe, no entanto, referente aos primeiros decenios do
século passado, a uma época, por conseguinte, em que a
man ufatura doméstica de caráter primitivo ainda nao fora
contagiada por novas métodos adventicios, precioso relato
que pode elucidar vários aspectos do problema. Com efeíto,
aquelas influencias jamais chegariam a exercer..se decisi.vamente sobre as técnicas tradicionais, provindas dos primeiros tempos da coloniza<;;áo. E isso porque as tentativas
realizadas, já no segundo decenio do século passado, para
a moderniza<;;áo dos métodos de produ~ao, se deveram
principalmente ao bafejo oficial - em Sao Paulo, a pri..
meira "fábricaº de tecidos instala-se no próprio palácio do
governo - e. talvez por muito dispendiosas ou complexas,
nao chegaram a repercutir sobre a manufatura privada.
Nem puderam, por outro lado, desferir o golpe de marte
nessa atividade caseira que ainda por algum tempo, e so..
bretudo na ro<;;a, se conservou relativamente próspera. O
golpe de morte virá em resultado de crescente importa~áo
de tecidos estrangeiros e na medida em que seu consumo
se expande mesmo entre camadas rústicas da popula~áo.
O depoimento que nos interessa é devido a Francisco
de Assis Vieira Bueno, e que contém informa~óes de grande
interesse para o estudo do passado paulista3S. N ascido em
1816, Vieira Bueno pode fixar nessas suas "recorda~óes
~vacadas da memória... aspectos curiosos do que fora a
vida em S. Paulo durante o te1npo de sua infancia, ou seja
durante o terceiro decenio do século passado. Ainda por
Dr. Francisco de Assis Vieira Bueno, .. Recorda~&s Evoc adas da Memória", Revista do Centro de Ciencias, útra.s e Artu
(35)

d e Campinas, ano II. Campinas. 1903.
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aquela época existiam donas de casa prestimosas, que
faziam, para os vender, náo raro através dos negros de
ganho, seus rolos de pano ou suas colchas entretecidas_com
fios de lá tirados de retalhos de baeta. "Confesso - diz
o autor - que tenho saudades quando me recordo de que
na minha familia, em nosso sítio de Tatuapé, a duas léguas
de Sao Paulo, muitas vezes ajudei a descaro~ar o algodáo".
O descaro\ador empregado era ainda a churka, originaria da India, mas que nos pode ter chegado através
da península ·ibérica, onde os processos de tratamento do
algodáo em uso no Oriente se tinham generalizado desde
eras remotas por intermédio dos árabes.
Bsse instrumento, que em certos lugares do Brasil teve
o nome genérico de .. bolandeira", consiste em um ·par de
cilindros sobrepostos e em sentido horizontal, adaptados a
duas virgens fixas numa banqueta, tudo de madeira, e
tendo cada qual sua manivela em urna das extremidades.
Na M ernória Sobre a Cultura dos Algodoeiros. que se
publicou primeiramente em Lisboa no ano de 1799, e foi
mais tarde reimpressa no Fazendeiro do Brasil, por Con•
cei\áo Veloso, dizía Manuel Arruda Camara que cada.
cilindro deve ter, de preferencia, cerca de um pé de comprido ( 33 cm) e mais ou menos meia polegada de diametro
( 1,37 cm) , acrescentando que quanto menos diametro tem,
com mais facilidade mói ou engole o algodáo36 • Essas
dimensoes. entretanto, náo seriam obrigatórias: num exemplar pertencente ao Museu Paulista e que foi adquirido
em 1946 em Cuiabá, ·os cilindros medem urna polegada
(2,75 cm) de diametro por cinco ( 13.75 cm) de ·comprido,
ao passo que a banqueta corresponden te tem dois pés ( 66
cm) de comprido por um palmo ( 22 cm) de largo. Era
tao pequeno e maneiro, observa Vieira Bueno, que, de ordinário, eram meninos os que o faziam trabalhar.
Sentados os dois operários frente a frente, com os
cilindros de permeio, um deles fazia girar sua manivela com
urna das maos, e com a outra .. dava de comer" a máquina,
Manuel Arruda Gamára, Memória S obre a Cultura do~
Algodoeiro! e Sobre o Método de o Escolher e Ensacar, etc., ofe..
recicla a S. A . ReaJ. o Príncipe-Regente Nosso Senhor, por ...•
Lisboa. 1799, pág. 63.
(36)
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isto é, tocava-a com a ponta do capulho de algodáo, entre
os dois cilindros em movimento, de modo a que passasse,
largando as sementes.
O segundo, movia também sua
manivela com urna das maos de modo a que o cil_indro
correspondente girasse em sentido contrário ao anterior, e
com a outra máo recebia e puxava o algodáo já livre das
sementes.
A mais antiga referencia ao e1nprego desse aparelho,
entre nós, é aparentemente a que con~ta dos Diálogos das
Grandezas do Brasil. redigidos em 161837 • O autor anónimo
refería-se em particular ao nordeste, ou melhor, as capitanías de Pernambuco e Paraíba. onde o algodao desde cedo
foi utiHzado para o fabrico dos tecidos rústicos de que se
vestiam os escravos. Em outros lugares do Brasil a divulga<;áo do instrumento deve ter ocorrido posteriormente.
No Maranháo, por exemplo, que ao fim do século X\'III
se tornara dos maiores produtores de algodáo ria América
lusitana, a limpeza dos capulhos fazia-se inteiramente a
mao, ainda em 1795, a julgar pelo testemunho expresso de
um informante da época. Raimundo José de Sousa G~yozo 38 •
Quatro anos depois, ali também se teria introduzido a
"bolandeira", pois a ela se refere Arruda Camara baseando-se. é certo, em informa\oes de terceiros - como
senda o único instrumento empregado naquela capitanía
para o descaro\amento39.
Em Sao Paulo. o primeiro inventário conhecido onde
se assinala a presen~a desse aparelho é o de Henrique
da Cunha Machado, em seu sitio de Guarulhos, e data de
16804
Pode-se presumir em_ todo o caso. que seu uso se
tenha generalizado a partir de meados do século. Assim

º.

( 37) Diálogos das Grandezas do Brasil, Rio de Janeiro, 1930,
pág. 152.
(38) Raimundo José de Sousa Gayozo. Compéndio HistóricoP olítico dos Princípios da Lavoura do Maranháo, Paris, 1818, pág 313.
( 39 ) Referindo-se ao Maranháo, "prime ira Capitania dos Dominios Portugueses em que principiou a negocia~ao em algodoes". observa
Arruda <:ama ra que também "é das mais atrasadas no raeio de beneficiar este importante genero, e dizem-me que lá nao sabem usar
senáo desta imperfeitíssima máquina . .. •·. A. <:Amara, op.
cit.•
pág. 64.
(40) lnve,ntfJrios e Testamentos, XXI, S. Paulo, 1921, p ág. 22.
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teríamos•. talvez, uma explicac;áo para o grande desenvoJ ..
vimento que entáo alcanc;ou a lavoura do algodoeiro.
A esse desenvolvimento da produc;áo corresponde uma
baixa geral dos prec;os. Até 1650, aproximadamente, a
arroba de algodáo, conforme se mostrou acima, é vendida
a quatrocentos e quinhentos réis. De qualquer modo nunca
desee a menos de uma pataca. Nos decenios seguintes.
entretanto. será orc;ada em duzentos e quarenta réis ou
menos e só nos últimos anos do século voltará a registar
uma alta apreciável que se pode atribuir ao abandono. em
grande parte, da Javoura, conseqüente a debandada para
as minas recém -descobertas.
A relac;ao entre o uso da "bolandeira" e o aumento na
produc;áo é compreensível quando se considere que, na
limpeza dos capulhos. uma pessoa, fnzendo todo o trabalho
a máo, dificilmente conseguía descaroc;ar. num dia. mais de
uma libra. Com o socorro do primitivo descaroc;ador de
madeira, no entanto, torna-se pessível a limpeza, no mesn10
período, de duas arrobas, que vér:1 a dar de meia arroba a
vinte arráteis de la. Permitindo maior rendimento em
menos tempo e com menor número de trabalhadores o
simples emprego desse aparelho poderia ter contribuido,
assim, para estimular o plantío do algodoeiro. assim como
a indústria doméstica de fiac;áo.
Essas va_ntagens seriam extraordinariamente super~das
depois que, em 1792, Eli Whitney inventou o saw...gin,
dest~nado a operar urna verdadeira revoluc;áo na economía
agrária do sul dos Estados Unidos. J;: que, grac.as a essa
máquina. se tornaría possível a limpeza de mil Hbras de
algodáo no mesmo prazo em qu·e um escravo, com o antigo
descaroc;ador de madeira. limpava apenas cinco arráteis.
No Brasil, contudo, o novo invento só 1nuito ler"! tamente se impos e. ainda hoje, em certos lugares do interior.
continua-se a trabalhar com o mesmo instrumento que os
indios de servic;o usavam em Sao Paulo por volta de 1680
e provavelmente antes.
O espirito de rotina explicaría, para muitos, o apego
persistente aos processos fastidiosos e fatigantes que tinham
dominado no preparo do produto indígena para a fia~ao e
tecelagem. Mas. além do conservantismo há de ter con-
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tribuido, para tais resistencias. a n~áo, ainda confusa..
talvez, em certos casos, de que os métodos tradicionais
eram os mais adequados aos tipos de algodáo . de fibra
longa. que. durante o período colonial, prevaleceram geralmente entre nós, mesmo nas capitanías do sul. Baseandose. com efeito, em um sistema de serras circulares que
cortam e estragam os fios, os inconvenientes da nova máquina só se evitarani, em parte, mais tarde, e ainda assim
nos lugares onde o algodao da terra foi substituido por
variedades diferentes e mais adaptáveis ao seu uso. Aliás
a própria .. bo1andeira" nao clava sempre um produto perfeitamente 1impo e, nao raro, aparecia a lá de mistura com
fragmentos esmagados de sementes. De sorte que alguns
lavradores tratavam de afastar esses restos amontoando
o algodáo já descaro~ado e batendo..o depois com longas
varas, que f reqüentemente f ragmentava ou danificava as
fibras, diminuindo-lhe o valor comercia]4t.
Depois de limpo de caro~os, a primeira opera~o a
que se sujeitava o algodáo era em geral a carda. Para
tanto usava-se, conforme observa Vieira Bueno, "um cordáo
bem esticado em um pequeno arco de madeira apropriado~· ..
Para o desfibramento costumava...se tanger o cordao com
o polegar e o índice sobre certa quantidade de algodáo
posta ao chao, ..o bastante para formar uma batedura".
No exemplar existente ·boje no Museu Paulista e que foi
trazido de Cuiabá, juntamente com o descaro~ador já acima
referido, mede a vareta setenta e oito centí.metros de comprimento e é arqueada sobre um cordáo de cinqüenta e
nove centí.metros.
Nao sao certamente dessa espécie, e sim do tipo das
cardas manuais, de uso mais generalizado na Europa, os
aparelhos que se registam em alguns antigos inventários~
paulistas. O de Louren~o Castanho Taques, por exemplo,
que é de 1671, assinala um total de trinta e oito pares de
cardas, e essa simples circunstancia de serem elas enumeradas e até avaliadas aos pares, serve para mostrar que·
náo se tratava de arcos. ou batedeiras para capulhos. como
sáo chamados em Mato Grosso. E é significativo que estes.
(41)

Prof. Chr. A. Pischer,

l.eipzig, 1819. pág. 39.
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se usaram constantemente para o tratamento do algodao,
ao passo que as escovas de cardar, manejadas sempre aos
pares, andam associadas mais geralmente a la animal. Nao
~de admirar, assim, se o mesmo Louren~o Castanho Taques,
possuidor dos trinta e oito pares de cardas, também fosse
o proprietário de uma das maiores malhadas q4e registam
os documentos pau1istas do século XVII: mais de cento e
cinqüenta e seis cabe~s de cameiros, ovelhas e borregos42.
Sobre a época em que se teria generalizado em nosso
meio colonial o emprego desses arcos· para o desfibramento
do algodao, faltam-nos elementos precisos. O fato de esse
instrumento ser ainda boje correntemente empregado em
certos grupos indígenas, sobretudo do Brasil Central. como
os Guató, os Carajá, os Javaé, os Guaraiú, pode sugerir a
cren~a de que, tal como o tear vertical para a confec~áo
das redes de dormir, ten ha sido transmitido aos primitivos
colonos europeus pelos naturais da terra.
Por outro lado, a falta, na obra dos nossos cronistas
·de Quinhentos, de qualquer referencia a seu emprego e,
além disso, a circunstancia de ser ele geral no continente
asiático, tende a favorecer a opiniáo contrária, de que teria
sido importado do Velho Mundo. N esse caso pode ter
\indo juntamente com o descaro~ador de madeira. E possivelmente, com.o este, através da península ibérica, onde,
já nos primeiros tempos da conquista árabe, o algodáo,
trazido pelos invasores do Oriente remoto, chegara a constituir indústria próspera.
E, ainda neste caso, a presenr;a do arco de cardar
entre diversos agrupamentos indígenas atuais seria atribuível unicamente a um fenómeno de aculturar;ao. Max
Schmidt, que assinalou essa presen~a entre os indios Guató,
nao chega a pronunciar-se acerca do problema de sua
procedencia. Entretanto Otto Fredin e Erland Nordenskiold, que estudaram detidamente a cultura material e em
particular. a fia~áo e tecelagem entre indígenas sulamericanos, julgam muito mais verossímil a hipótese de ter
sido o instrumento introduzido por missionários do Velho
(42)
94, 106.

lnventários e Testamentos, XVIII. S. Paulo, 1921. págs.
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l\1:undo4 3 • A vantagem de seu emprego sobre o desfibramento simplesmente manual, que praticam muitas outras
tribos, resulta, segundo os mesmos autores, do fato de tor-narem possível evitar--se a fácil ruptura das fibras.
Acerca da fiac;ao propriamente, nao se detém Vieira
Bueno em suas Recorda~oes. Observa, entretanto, que em
poucas casas era ela feita com o auxilio de roda, "como
chamavam a roca que usavam". A regra era o emprego
do fuso manual. Para esse fim, como para o descaroc;amento
e carda do algodáo, utilizavam-se de preferencia os servic;os
. de menores, muitas vezes escravos. e filhos de escravos; e
entao trabalhavam por tarefa, "rivalizando na destreza com
que torciám as· longas puxadas, fazendo girar o fuso no
chao por longo tempo". Neste ponto pode-se dizer que,
ainda na primeira metade do século XIX, os processos de
fiac;ao nas casas paulistas nao eram muito melhores do .
que os métodos tradicionalmente empregados pelos antigos
índios da costa e de que Jean de Léry, entre outros, deixara
descric;ao.
Os progressos introduzidos pelos teceloes vindos da
Europa fizeram-se, assim, muito lentamente entre nós. Nem
esses profissionais, que a julgar pelos nossos antigos do-cumentos municipais foram, aliás, pouco numerosos em
Sao Paulo, nem mesmo os missionários, que, segundo
Fredín e Nordenskiold, poderiam ter sido os introdutores
das batedeiras de capulho entre os indígenas, chegaram a
contribuir, por esse lado, para o desenvolvimento de 'nossa
indústria doméstica. Dentre os religiosos, os jesuitas; pelo
menos, distinguiram-se pelos esforc;os feítos no sentido de
se incentivar a fiac;áo e tecelagem nos seus estabelecimentos,
e urna carta de Vieira, datada de 1661, refere como no
Colégio do Maranhao existiam, por aquele tempo, "24
fiandeiras com seus teares que podem dar pano nao só para
vestido senáo para todos os usos da casa com grande abundancia" 44. De qualquer modo náo consta que os padres de
Sao Paulo tivessem levado a tanto, neste setor, sua ativi( 43) Otto Fredin e Erland NordenskiOld, Qber Zwirnen und
Spinnen bei den lndianern, Goteborg, 1918, pág. 14.
( 44) Serafim Leite, Novas Carlas Jesuíticas, Sao Paulo, 1940,
pág. 295.
19
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dade e seu espirito de iniciativa. Nos inve~1tários dos bens
tomados aos jesuitas desta capitania45 , ha escassas refe...
rencias a aparelhos de fia~áo e tecelagem. E a pequena
~uantidade de fios e panos de algodáo .que_ neles se assi-nalam náo leva a acreditar que a f abrica~ao des ses produtos fosse, nas propriedades da Companhia, muito mais
considerável do que o era em certas casas particulares de
Sáo Paulo e especialmente nos "sitios da ro~a".

* * *
De nenhuma outra regiao do Brasil seiscentista é lícito
dizer--se, tanto quanto do planalto de Sao Paulo, que oferecia condi~oes· admiravelmente propicias a multiplica~áo
dos rebanhos de ovelhas. O clima que, em contraste con1
0 das baixadas litoraneas, parece favorecer essa cria~áo.
também reclama dos moradores o freqüente recurso a agasalhos de la.
Um precioso depoimento de fins do século XVI, o. do
Padre Fernáo Cardim, já nos apresenta o povo de P1ratininga vestindo.-se ordinariamente de b~~el em pler:~. m~s
de fevereiro46. A preponderancia desse · pano de do nao·
seria ditada, aquí, apenas pela austera tristeza da moda
no tempo dos Filipes - pois os paulistanos timbravam
pouco em acompanhar as modas de pert~. admite-o o própri~
Cardim - nem pelo temperamento da terra, sombría e ate
melancólica de seu natural, mas antes pela conveniencia
de se resguardar o corpo contra surpresas do clima, num
lugar de "grandes frios e geadas".
,
_
.
,
Quem folheíe inventários da mesma epoca nao de1xara
de notar o excesso de trajos de baeta, sarja e outros panos
de la mais ou menos grossa: roupoes, roupetas, cal~oes,
mantos com ou sem capuzes, rebu~os, pelotes, ferragoulos.
Mais tarde chegará também a vez dos surtuns, ínvariavelmente de baeta, e a do poncho, este trazido das possessoes
castelhanas, e que, durante longo tempo, constituirá ele...
mento obrigatório na indumentária paulista.
(45) Ms. do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Col. . 148 ~ ·
( 46) Fernao Cardim. Tratados da Tet't'a e Gente do Brasil, R10
de Janeiro, 1925, pág. 356.
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Sabemos, além disso, particularmente por informa~ao
de Pedro Taques, que os grandes rebanhos de ovinos constituíram nos séculos iniciais da coloniza~áo urna das riquezas
da terra, "cujos habitantes - acrescenta - nao logram no
presente tempo daquela abundancia antiga na cria~áo das
oveIh.as. . . "47 . '
Ignora-se a quanto montava, por exemplo, a criac;ao
de um Amador Bueno, senhor de muitos rebanhos e pas...
tagens, mas há noticia segura de que nao faltavam poten...
tados de mais de urna centena de cabe~as de lanígeros. Um
deles, Antonio Raposo da Silveira, deixa em 1663 rebanhos
de noventa e seis carneiros e ovelhas, sem contar as crias48 •
Outro, Lourenc;o Castanho Taques, apresenta, no ano de
1671, cento e cinqüenta e seis cabe~as, incluindo-se nesse
número cento e quarenta carneiros machos e femeas e mais
doze ovelhas com seus borregos e crias tenras49 • Em urna
só localidade da capitania, Parnaiba, nao é muito raro
encontrarem-se, pelos últimos decenios do século, criadores
de sessenta cabe~as e mais como é o caso, por exemplo, de
um Pedro Vaz de Barros (o moc;o) so ou de um Francisco
Pedroso Xavierst.
Cifras semelhantes só parecerao mesquinhas a quem
encare com olhos de hoje a situac;áo de Sao Paulo do
século XVII. Destinando-se nossas malhadas seiscentistas
quase unicamente a produc;áo de lá, nao tanto a de carne
ou de leite, e tendo-se em conta a escassez da populac;áo
da capitanía e também de recursos para a alimentac;ao de
grandes rebanhos, elas parece1n ratificar, ao contrário,
certas expressoes só aparentemente excessivas do genea ..
logista. E se é certo que essa lá se destinava em parte a
fiac;áo e tecelagem, considere-se que a capacidade de absorc;áo do produto se restringía, segundo todas as probabilidades, a gente abastada ou remediada, que por sua vez
( 47) Pedro Taques de Almeida Pais Leme, Nobiliarquia Pmt~
listana Histórica e Genealógica 2' ed.. Rio de Janeiro, 1926, pág. 9.
( 48) l nventários e Testamentos, XVI, Sao Paulo, 1921. pág. 432.
( 49) 1nventários e Testamentos, XVIII, Sao Paulo, 1921.
pág .. 94.
(50) Inventários e Testamentos, XXIV, Sao Paulo, 1921,
pág. 37.
(51) lnventários e Testamentos, XX, Sao Paulo, 1921, pág. 303.
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também consumía, e sem dúvida em escala muito maior,
tecidos vindos de fora. Os outros, os escravos especialmente e os indios de administrac;áo, esses tinham de
contentar-se com as simples vestimentas roceiras de algodáo,
que em geral eles mesmos fiavam, teciam e cosiam.
Para ter-se melhor idéia do que significava um reba..
nho de urna centena de ovelhas, é bastante observar que
na América do Norte, por volta do ano de 1650, as tres
mil cabec;as de lanígeros, entáo existentes em todo o Mas..
sachusetts, já serviam, segundo informa o historiador T.
J. Wertenbaker, para alimentar urna ativa indústria textil
na Nova Inglaterra, e que. antes de terminado o terceiro
quartel do mesmo século, saíam de Newport apreciáveis
quantidades de lá para a Fran~a. em troca de linho, e para
a Espanha, em troca de vinhos2.
Um exame dos prec;os que costumam ser atribuídos
aos nossos lanares nos velhos inventários ainda pode lanc;ar
alguma luz sobre a sua situa~áo relativa no quadro de nossa
economía colonial, em particu\ar durante o decorrer do
século XVII. Naturalmente a · regra geral ·- mas ainda
neste caso ela comporta exce~oes - é que urna ovelha se
vende a prec;os mais elevados do que um carneiro. No
inYentário de Estevao Furquim, por exemplo, que é do ano
de 1660, prevalece a regra geral: cada um dos seus dezesseis
cameiros é avaliado em duas patacas, ou sejam seiscentos
e ·quarenta réis, e cada urna das suas treze ovelhas em
mil .. réis. No mesmo inventário, urna égua, um cavalo pastor
e um poldro sao estimados, cada um, indiferentemente, en1
mil-réis. Mil-réis é também o prec;o de urna novilha, ao
passo que urna vaca e um boi de tres para quatro anos se
avaliam, cada qual, em mil e seiscentos réis 53 • Vinte anos
mais tarde a rela~áo acha-se consideravelmente alterada.
Assim é que, no inventário de Ana de Proen~a. datado de
1680 precisamente, quarenta ovelhas, entre grandes e pequenas, sao orc;adas, ao todo, em 12$800, e isso quer dizer
que cada ovelha custaria, em média, apenas urna pataca.
P. J. Wertenbaker, The First Americans, Nova York,
1943, pág. 77.
(53) Inventários e Testamentos, XVI. Sáo Paulo, 1921, págs.
213, 211.
(52)
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ou sejam trezentos e vinte réis.
Pois bem. no mesmo
inventário atribuí-se o prec;o de oitocentos réis a um bezerro
f . o de dois mil-réis a uma cavalgaduraS4.
Urna das interpretac;óes plausíveis para esse fato seria
a de que, durante a segunda metade do século, houve um
au.m~nto progressivo nos rebanhos de lanares da capitania.
~1potes~ ~ue par~ce p~e?amente confirmada, aliás, pela
c1rcunstanc1a dos inventarios da mesma época assinalarem
geralmente malhadas mais numerosas do que os da primeira
metade do século.
i;; interessante notar como os prec;os da la nao decaem
em progressao correspondente. Dois mil-réis por arroba
é a estimativa mais corrente entre os anos de 1630 e 1660.
Pois em 1675 as tres arrobas deixadas por um Aleixo Leme
de Alvarenga, com sitio na Parnaíba, nao custaráo mais
de cinco mil-réis, ao todo 55 • E outros exemplos poderiam
citar-se igualmente ilustrativos.
Nos anos de 90 é que principia a registar-se novo
aumento, tanto no prec;o das ovelhas como da la, mas esse
fato deve relacionar-se ao encarecimento geral dos generos,
conseqüente a grande desorganizac;ao na vida económica
da capitanía, que o rush para as minas suscitara. A motivos identicos deve atribuir-se, sem dúvida, a decadencia
das antigas malhadas piratininganas, iniciada com o século
seguinte, segundo parece sugerir Pedro Taques. Pode-se,
talvez, sem grande erro, considerar o trintenio que se estende de 1660 a 1690 como o de maior pujanc;a na criac;áo
de lanares em Sáo Paulo.
. Até que ponto essa pujanc;a se teria refletido no aprove1tamento industrial do principal produto dos rebanhos de
ovinos? Para comec;ar cumpre dizer que a la da terra,
como fibra textil, jamais chegou a tomar-se competidor
importante para o algodáo. Cabe mesmo perguntar se o
seu próprio emprego na tecelagem doméstica teria chegado
a verificar-se, ainda que em escala reduzida. É certo que,
pelo menos na confecc;ao das redes de dormir, empregavam
nossas tecedeiras seiscentistas, em muitos casos, fios de lá
misturados aos de algodáo. Mas nada impede de supor
(54) lnventário3 e Testamentos, XX, Sao Paulo, 1921, pág. 270.
(55)· lnventários e Testamentos, XIX, Sao Paulo, 1921, pág. 16.
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que essa mesma la fosse de proveniencia exótica. Já sabemos como, em principio do século passado, as tecelás
paulistanas faziam as suas redes e colchas felpudas empregando, ao lado do algodao, fios de lá tirados de velhos
retalhos de baeta. Nao ocorreria coisa semelhante, e com
mais razao, no século XVII?
Note-se que Pedro Taques, aludindo a abundancia
antiga da cria~áo de ovelhas em Sao Paulo, só lembra, a
propósito, o emprego de sua la na confec~ao de chapéus
de feltro. Com a diminui~ao dos rebanhos, observa,
··extinguiram-se as fábricas de chapéus grossos, que ainda
no fim do século e ano de 1699 estavam estabelecidas.. 56.
Outra utilidade que. costumavam dar a esse produto os
habitantes da capitanía, segundo o atestara diferentes documentos. era a fabrica~áo de colchoes, onde entrava, para
cada um, de arroba a arroba e meia de lá.
Quanto as baetas e papas de cobertor, que com tamanha freqüencia aparecem nos antigos inventários, o
provável é que fossem, em sua totalidade, ou quase, fruto
de importa~ao. o preparo de las finas para a fia~ao nao
exigirla esfor~o maior do que o exigido para o benefício
do algodáo, mas é verdade, por outro lado, que neste caso,
tratando-se de produto da terra, a limpeza fazia parte de
uma experiencia ancestral dos indígenas que eram, ao cabo..
os servi~ais dos moradores brancos.
Os próprios jesuitas das missóes do Paraguai nao
conseguiram, por muitn que o fizessem, industriar ~eus
carijós domésticos no fabrico de telas mais delicadas do
que certa espécie de xerga rude, a que chamavam bechara.
,_., de bechá ou obechá. que é como denominavam os Gua ..
rani a ovelha de procedencia européia ,_., tal o horror que
inspirava a esses indios todo esfor~o que nao se achasse
vinculado aos velhos padrees da atividade tribal. O que
faziam, comenta o Padre Pablo Hernández, S. J., era tingir
a la e depois tecer telas listadas ou floreadas, de que
fabricavam seus ponchos de gala57 •
(56) Pedro Taques de Almcida País Leme, op. cit., pág. 9.
(57) Pablo Hernández, Organización Social de las Doctrinas
Guaranies de la Compañía de Jesus, 1, Barcelona, 1912, pág. 236.
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bem sabido que para a fia\áo, a la deve ser con ..
venientemente lavada, até tomar a aparencia aproximada
de capulhos de algodáo, e que nessa lavagem se váo pelo
1nenos cinqüenta por cento, e as vezes duas ter\as partes
do peso primitivo. Assim sendo, há de crescer por for~a
seu valor, na propor~áo do peso que lhe foi tirado.
É

Ora, percorrendo velhos inventários, nao se nota di..
vergencia sensível de prec;o entre as las sujas e as lavadas.
Cada urna das duas arrobas de lá "lavada" que Januário
Ribeiro deixou em 1639, é orc;ada em dois mil e quinhentos
e sessenta réis. Sendo de cerca de dois mil-réis o prec;o
corrente da la suja pela mesma época, resulta que a dife..
ren\a a mais é, no caso, inferior a duas patacasss. Isso
pode significar que os processos e os recursos técnicos
~mpregados na sua limpeza nao estariam, entre nós, su ...
ficientemente aperfeic;oados para permitirem o aproveita..
mento verdadeiramente eficaz no mister da f iac;ao. Em
grande número de casos a lavagem d~veria ser efetuada no
próprio animal antes da tosquia, como sucede, ainda hoje,
nas regioes do sul de Minas e das áreas vizinhas, em Sáo
Paulo, onde se usa o tear caseiro de tecer panos.
Náo cabe, porém, excluir de todo a possibilidade do
emprego dessa la mal lavada na confec~áo de panos seme..
1hantes aos que fabricariam os indios das missóes do sul.
Há indicios, pelo menos, de que isso ocorreria em um
ou outro caso. No inventário de Lourenc;o Castanho
Taques aparecem registados trinta e oito pares de cardas
ao prec;o de quatrocentos réis cada par. Trata-se segura1nente dos aparelhos manuais de procedencia européia, que.
conforme já foi notado ac:ima, só se manejam aos pares, e
ainda sao correntemente utilizados entre nossas fiandeiras
domésticas para cardar a lá. Para o algodáo, o instrumento habitual, de carda, na indústria caseira, é, conforme
já se notou, um cordáo estirado em pequeno arco de ma..
deira, que a operária tange sobre os capulhos desfeitos, e
em quantidade que corresponda a urna batedura.
(58)

lnventários e Testamentos, XII, Sao Paulo, 1921, pág. 1-fl.
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Nao se trata certamente de um acaso se, entre os
inventários seiscentistas publicados, o de Louren~o Castanho Taques assinale a malhada mais numerosa, . deixando
de fazer qualquer referencia a presen~a eventual de algodoaiss9. E nao seria de esperar que, destinando-se essa la
apenas a ei1cher colchóes e a fazer chapéus de feltro grosseiro, fosse necessário cardá-la previamente. De qualquer
modo há aqui uma simples sugestao, que outros documentos
poderao ratificar, ta~vez, ou tornar improvável.
(59) lnventários
pág. 37.

e

Testamentos,

XVIII, Sao

Paulo,

1921.

2

O DECLfNIO DA INDQSTRIA CASEIRA

o século XVIII nada sugere que a cria~o de
ovinos e a produ~ao de artigos de Ía, em Sao Paulo.
tivessem recuperado a situa~ao de relativo realce que, por
momentos, chegaram a alcan~ar. Mal se explicaria, de
outro modo. o fato de Pedro Taques, já em fins do mesmo
século, referir-se a "abundancia antiga" dos rebanhos da
capitanía.
Os lucros crescentes auferidos com a produ~ao de
generos exportáveis. como era, especialmente, o caso do
a~úcar, além do comércio de animais cavalares ou vacuns,
nao deixavam, já agora, muitos bra~os disponíveis para
outras atividades económicas. Além disso, a expansáo de
tais atividades viu-se seriamente embara~ada pelo alvará de
5 de janeiro de 1785, tend·e nte a extinguir todas as indús..
trias e artes para vestuário e luxo existentes na colonia e
particularmente a manufatura de tecidos.
DURANTE

No artigo 19 do alvará. em que. se especificam porme..
norizadamente os artigos cuja fabrica~áo era defesa,
mencionavam-se, com efeito, além dos galóes ou tecidos de .
ouro e prata, veludos, brilhantes, cetins, tafetás ou outras
quaisquer qualidades de seda; além do belbute, chitas,
bombazinas, fustóes de algodáo ou linho, brancos e em
cores, também as baetas. os droguetes. as saietas, os du...
rantes ou quaisquer outras qualidades de lá.
lsso significa, em suma, que as perspectivas de restabelecimento dos rebanhos de ovinos naquela abundancia
a que alude o genealogista, viam..se seriamente amea~adas.
As próprias fábricas de chapéus grossos, que ainda em
1699 se achavam estabelecidas em Sao Paulo, e depois
morreram, nao poderiam reaparecer, pois o alvará deter...
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minava que fossem abolidas e extintas aquelas que porventura já existissem em todo o Brasil, como abolidos e
extintos seriam as oficinas e- até o oficio de ourives, conforme ficar a já em outra oportunidade estabelecido e promulgado.
No artigo 20 apareciam as inevitáveis ressalvas A
proibi~áo geral. Sao os seguintes os seus termos : "Atendendo Sua Majestade, porém, ao grande número de escravatura, indios e familias indigentes, dispersos por todas
as capitanias do Brasil, e ao grave incomodo que lhes
causaria se houvessem de se vestir de fazendas, ainda das
mafs ordinárias, remetidas da Europa, manda excetuar da
geral proibi~ao acima indicada as manufaturas e teares de
panos grosseiros de algodáo, que servem ordinariamente
para uso e vestuário dos referidos negros, indios e pobres
familias e para enfardar e empacotar fazendas ou outros
bens semelhantes: tendo V. Exa. grande cuidado em que,
debaixo do pretexto dos sobreditos panos grosseiros, se
na.o manufaturem por modo algum os que ficam geralmente
proibidos" 1.
Segundo todas as probabilidades, a manufatura, doméstica ou nao, de panos de algodáo de Sao Paulo, deveria
limitar-se. entáo, aqueles tecidos grosseiros que sao expressamente excetuados no alvará. Sua · produ~áo, ainda
que tivesse declinado em principios do século XVIII, em
resultado da crise que afetou todas as atividades locais,
nunca cessara inteiramente na capitania. A julgar por um
texto de 1783, essa produ~áo de panos de algodao chegava
a ter certa importancia comercial, nao faltando mesmo quem
os fosse vender a Minas. O fabrico des ses tecidos para
fins comerciais concentrava-se, agora, náo apenas na cidade .de Sao Paulo, como ainda nas vilas de Parnaíba, Itu
e freguesia de Ara~ariguama, que ficavam no caminho pnra
o porto de Cuiabá e também em Sorocaba, situada no ca( 1 ) ••Alvará de 5 de janeiro de 1785, proibindo no Estado do
Brasil todas as fábricas e manufaturas de ouro. prata, sedas, algodáo,
linho e lás ou tecidos, sejam fabricados de um só dos referidos gé~
neros ou de mistura com outros, excetuando~se somente as de fa~
zenda grossa do dito algodáo". Revista do Instituto Hi5tórico e
G eográfico Brasileiro, X, Rio de Janeiro, 18, pág. 213 e segs.

minho de Viamáo2 • Por serem passagem obrigatória de
comerciantes que se entregavam a negocia~oes rendosas,
essas localidades abrigavam as popula~oes mais remediadas
e ativas de toda a capitania.
E se nelas a manufatura de panos rústicos chegara a
alguma importancia - em Sorocaba o .documento aludido
menciona-a em primeiro lugar, entre as atividades produtivas, e em Parnaíba e Itu em terceiro, depois do fabrico
de ac;úcar e das cria<;oes de animais cavalares e vacuns
- náo quer dizer que fosse inexistente em outras reg1oes
menos favorecidas. Nestas, a fia~áo e tecelagem caseiras
e para uso doméstico prevalecem ao lado da simples lavoura
de subsistencia em virtude das quais se vestem e se mantem,
ainda que nao saiam de sua pobreza.
As leis que, coibindo a expansáo da indústria textil,
tornavam-se, indiretamente, um empecilho ao desenvolvimento da lavoura algodoeira, nao impediam que novas
perspectivas se abrissem, em breve, para essa produ~ao.
Apesar da alta generaJi.zada dos pre~os do a~úcar, que, a
partir de 1776, aproximadamente, voltara a prometer grandes lucros aos lavradores, o aumento espantoso da procura
do algodáo nos mercados europeus chamou logo a aten<;áo
geral para essa fonte de riqueza.
Um indicio do interesse que ela passou a merecer das
próprias autoridades coloniais está no movimento registado
principalmente no último decenio do século XVIII eni favor
da aclima~ao, no Brasil, de novas variedades de algodoeiro.
Já nao faltavam os que aludiam as vantagens do tipo herbáceo, anual e de seda curta. Essas vantagens nao se
relacionavam, tanto quanto se pod~ supor, com os progressos técnicos decorrentes do mecanismo inventado por Eli
Whitney - o escaro<;ador de serra - cuja a~ao a fibra
nativa, dado o seu comprimeñto e qualidade, mal suportava.
A verdade é que a superioridade desse tratamento mecanico
nao pareceu Iogo evidente, fora dos Estados Unidos. A
nao ser nos quatro últimos anos do ·século XVIII, quando
(2) Manuel Cardoso de Abreu, "Divertimento Admirável para
os Historiadores observarem as Máquinas do Mundo, etc.", Revista do
Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, VI, S. Pa ulo, 1902,
págs. 286, 288.
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as exportac;óes norte-americanas de algodáo subiram de
275 fardos em 1797 para 36.000 em 1800.
A razáo do sistema com que muitos comec;aram a
defender a substituic;áo d~ algodáo da terra pelo herbáceo
prende..se principalmente a necessidade de se atenderem
as novas possibilidades que o incremento do consumo abria
ao produto. Verificara-se, com efeito. que as variedades
herbáceas, produzindo. embora. urna só vez, produzem de
ordinário muito rnais ( em certos casos até cinco e seis
vezes mais, num mesmo período), do que as indígenas.
que dáo o produto de fibra longa.
A importac;áo daquelas variedades mais lucrativas. ao
menos a julgar pelas noticias que nos chegavam, logo se
.apresentou como o recurso indicado para que o Brasil
pudesse ocupar um lugar de maior relevo entre os produ..
tores da malvácea. Sabe-se, por exemplo. que em sua
resposta a urna ordem régia de 4 de janeiro de 1798. onde
se manda informar sobre a cultura e manipulac;áo dos generos de exportac;áo brasileiros. José da Silva Lisboa. o
futuro Visconde de Cairu. entáo secretário da Mesa de
lnspec;áo da Babia, lamentava náo existir. entre nós. "o
fino algodáo da Pérsia, cuja semente - diz - poderia o
governo mandar vir bem acondicionada. se fosse possível.
dentro dos próprios capulhos e metida em frascos enlatados
e bem fechados. para se tentar sua cultura e propagac;áo".
Nem só as espécies exóticas poderiam ser experimentadas. observa ainda. Na própria América portuguesa nao
existiria, porventura. alguma variedade capaz de oferecer
as melhores vantagens? "Há também noticia - prossegue.
com efeito. Lisboa - de que na ilha de Santa Catarina
existe uma espécie de algodáo de ótima qualidade, que
produz urna grande mac;á ou capulho de fina e muito felpuda lá"J.
É estranhável que o futuro Visconde de Cairu nao
aludisse em sua informac;ao as experiencias que mandara
proceder. já em 1794. o Govemador D. Fernando José de
Portugal, da cultura do mencionado "algodáo da Pérsia".
relativos ao Brasil existentes
no Arquivo de Marinha e Ultramar", IV, Anais da Biblioteca Nacional do Río de Janeiro, XXXVI, Rio de Janeiro, 1916, pág. 122.
( 3)
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referidas em documentac;ao conservada no Arquivo de Marinha e Ultramar e relacionada no inventário que organizou
Eduardo de Castro e Almeida para a Biblioteca Nacional
do Río de Janeiro4.
Verifica-se, por essa documentac;áo, que, seis anos
.antes. D. Fernando já se mostrara preocupado em obter
que se plantasse o algodao - e também o arroz, 0 cacau
-e o café - em lugar do linho canhamo, que introduzido
na Bahia dera resultados desanimadores. As sementes do
algodáo "da Pérsia", remetidas de Lisboa aos 30 de mar~o
de 1794, foram logo espalhadas entre moradores de diferentes comarcas da capitania, e em abril de 1796 rnandavam.-se, de volta, para o reino, as primeiras amostras do
produto cultivado no país .
Entretanto o plantio nao tivera seguimento. Talvez
porque os lavradores, habituados que estavam as da terra.
estranharam as particularidades específicas da variedade
exótica. A planta, diz urna informac;ao da mesn1a data,
·Crescendo ·· unicamente até palmo e meio. pouco mais ou
menos, imediatamente que dá o capulho, seca, ficando inútil
para outra produc;ao, o que assim nao acontece com o
algodoeiro deste País, cu jo arbusto cresce até grande altura,
continuando a dar fruto, com o beneficio semente de serem
decotadas as vergonteas antigas"s.
A,~ planta~óes feitas na comarca de Jacobina, na Bahia,
·onde nasceu algum pé", ainda nao tinham dado para se
averiguar "se faz ·con ta a lavoura semelhante produ~áoº.
Assim se manifestara o ouvidor da referida 'comarca, o
qual, aliás, nao parecia particularmente animado com a
novidade, ·pois chega a comparar o produto ao do algodáo
do mato, que CrE;scia sem nenhum trato nos sitios de Bagres
e Olho d'Agua.
Dos caro~os que se plantaram pela mesma época no
Camamu sabe-se, por informa~ao de José de Sá Bittencourt,
( 4) "lnventário dos Documentos relativos ao Brasil existentes
no Arquivo de Marinha e Ultramar", 111, Anai.s da Biblioteca Nacional, XXXV. Rio de Janeiro. 1915, pág. 390.
(5) "Inventário dos Documentos relativos ao Bras1·1 " c 1·t
pág. 391.
...
.•
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, ·~ S obre o Algodáo' que · tendo ele
feito ns
em sua M emonG
. d
t · · em diferentes tempos e de con fornuda e con1
semen e1ras
. 1
,
f
1·
te "nor
a norma impressa de sua cu.tura, nao oral\l ac1an
•
ter sido 0 germe destruído" 6 •
.
O maior talvez o único interesse dessa tentativa fru strada, está e~ ter sido, aparentemente, a primeira que .se
realizou pa.r a a acJimac;áo de espécies ex~ticas de ~lgodoelro
entre nós. É verdade que a certa variedade existente em
alguns lugares do Brasil - na Vila ~ova de Abra_ntcs.
por exemplo, situada a sete léguas da c1d~de do Salvador
,_ crescia, sem maiores cuidados, um algodao a q_u~ o vulgo
denominara "da India". E Sá Bittencourt adm1tia que se
tratasse efetivamente de urna das relíquias dos generos ~
drogas do Oriente que em outros tempos se tinham a qu1
introduzido e cultivado7 •
.
•
Mais de um viajante e cientista estrange1ro de pnncípios do século passado, pos em dúvida, todavía, a ~roce
dencia que sugere a denominac;ao Yulgar dessa van~dade
de algodoeiro. E a dú-vida parece encontrar apo10 na
considerac;áo de que a procura relativamente esc~ssa ~o
produto, durante a maior parte do períod~ .colo~1al; nao
aconselhava a introduc;ao de qualquer especie ahen~gena.
Tanto mais quanto o transporte das sementes, .numa v1ag e~11
marítima de cinco meses e mais, entre a india e o Brasil.
requereria cautelas excessivas e pouco compensadoras, em
Acresce . que a
geral, para 0 bom sucesso do plantío.
aclimac;áo definitiva da canela e da pimenta da India, que
ocorre durante os anos de 680. ou a do gengibre, efetuada.
ao que consta, já no século XVI, apesar das or~ens ein
contrário do governo de Lisboa, se acham relahvamen;e
bem documentadas. Acerca da introdu~áo do algo~ao
asiático. no entanto, ·náo resta nenhuma noticia conhec1da
que permita situá-la em data anterio: a 17?4.
Já se viu que mais para fins do seculo X':'lll, qu~ndo
se tinha particularmente acentuado a pr?cura 111ternac1onal
do produto e, por conseguinte,. a perspectiva de fortes lucros
(6) José de Sá Bittencourt, "Mem~ria Sobre o Algodao" . O
Fazcndciro do Brasil, V. Lislioa, 1806. pag. 194.
( 7) José de Sá Bittcncourt, "Mcmória ... " cit., pág. 194.
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para os lavradores que o cultivassem, José da Silva Lisboa
chegara a propor. como alternativa para a aclimac;áo do
algodao da Pérsia. a maior divulga<;áo de certa espécie
nossa, que existiria na ilha de Santa Catarina. Contudo
há bons motivos para a suspeita de que o erudito secretário
da Mesa da lnspe~ao da Babia se deixara levar, neste caso,
menos por notícias de primeira máo, do que por alguma
vaga informac;áo literária, bebida em autor frances ou ingles.
A informa~áo bem poderia ter chegado ao seu conhecimento através do Di~tionnaire Universel de Commerce,
composto na primeira metade daquele século por Jacques
Savary des Bruslons. que fala de passagem nessa maravilha
catarinense. g mais do que provável que a obra fosse
conhecida entre nós: alguns extratos seriam vertidos mais
tarde para o portugues e insertos no F azendeiro do Brasil
de Frei Velosos. A. versáo nao deve merecer excessivo
crédito, se seu autor usou com o texto das mesmas liberdades que se permitiu com o próprio nome de Savary convertido de Savary "des Bruslons" em Savary "de Bruley" e também "du Brulei'' - mas é o bastante para se
concluir que a espécie assinalada provém diretamente das
observa<;óes que. acerca do algodoeiro, realizou o viajante
Frezier, durante sua estada na ilha de Santa Catarina9 ,
fa zendo crer que se tratasse simplesmente do nosso primi...tivo algodáo da terra.
O fato serve, em todo caso, para mostrar o empenho
que, já no tempo dos vice-reis, se dedicava, entre nós. ao
desenvolvimento de urna fonte de rique-za capaz de tomar,
talvez, na economía brasileira, o lugar outrora ocupado pelo
a<;úcar e pelas minas de metal e pedras preciosas.
Nao se poderia esperar que as conseqüencias de um
tal empenho se fizessem sentir imediatamente em Sáo Paulo.
Faltando aqui recursos e estímulos para urna produc;ao em
maior escala, os métodos primitivos podiam sustentar..se
mais obstinadamente contra quaisquer inova<;óes. Mesmo
(8) Savary de Brulei, "Sobre o Algodao", O Fazendeiro do
Brasil, V, Lisboa, 1806, pág. 132 e seg ..
(9) M. Frezier, Relation du Voyage de la Mer du Sud aux
Cotes du Chily et du Perou. fait pcndant les années de 1712, 1713
et 1714.. Paris, 1716, pág. 23 e seg.
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as medidas de caráter restritivo como foi o caso das determina~óes do alvará de 1785 náo encontrariam. nessas condi~óes. grandes possibilidades de exercer-se.
No que diz
respeito. aliás. a indústria textil. o resultado das providencias
tomadas para a execu~áo dessa lei náo. parece ter confirmado
a alega~áo. contida no próprio texto do alvará, e apresentada para justificá-lo. de que na maíor parte das capitanías
do Brasil se iam estabelecendo fábricas de panos de várias
qualidades. A cautela com que se houve o legislador. ao
mandar que os donos de fábricas as desmantelassem no
mais breve prazo possível para náo mais usarem delas. sob
pena de serem destruidas. acrescentando que o alvará só
seria publicado. em todo caso. se falhasse semelhante expediente - que "por .ser de menos ruido" era o melhor
em circunstancias tais - f undava-se nessa presun~áo.
O certo, ·porém, é que mesmo no Rio de Janeiro as
diligencias realizadas só feriram oficinas de tecidos de ouro
e prata: o caso das fábricas do frances Jacó Buvier. do
Capitáo José Antonio Lisboa. de Miguel Xavier de Morais,
de José Maria Xavier e de Sebastiáo Marques. todas sitas
a Rua dos Ourives.
Dos donos de teares de "lá, linho e algodáo" - a
seda náo é sequer mencionada - o mais considerável era
Joáo Monteiro Celi. com casa a Rua da Vala. Tinha
quatro teares ao todo, onde tecia e fabricava mantas e
riscados de algodáo para vestuários de negros, e por isso
nao os mandou desmanchar o desembargador provedor da
real fazenda. José Gomes ·de Carvalho. incumbido das diligencias. Na casa de certo José Luís. estabelecido a mesma
Rua da Y ala. foram achados tres teares armados e dois
desarmados. Fabricavam-se ali algumas toalhas de mesa
e guardanapos, "além das grosserias de algodáo". Na
casa de Joáo Francisco, morador defronte da sacristía da
Sé, acharam-se tres teares armados e um desarmado. no
qual se fazia o mesmo. Teares semelhantes, destinad~s
geralmente a produ~áo de panos grosseiros. localizaram..se
em mais sete casas. porém como náo se destinassem a
produ~áo de fazendas finas e sim das tais .. grosserias".
seus donos foram deixados em paz.
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O que se deu no Rio de Janeiro deve ter ocorrido
em bem menor escala nas diferentes capitanías. Nestas, o
trabalho caseiro. sobretudo nos sitios da ro~a. ser~a muitas
vezes um sério entrave ao desenvolvimento da indústria
urbana para fins comerciais, e escaparia, por sua vez, a
vigilancia das autoridades. Aliás. o próprio caráter desse
trabalho, destinado a manufatura de vestuários de negros,
índios e gente pobre, incluía..o entre as exce~óes registadas
no alvará de 1785. Muito superiores no equipamento ou
no acabamento dos produtos nao seriam. aliás. as oficinas
onde se trabalhava para o mercado.
Só a partir de 1808. desta vez insuflados pela própria
administra~áo. agora convertida a teorías mais liberais e
levada. além disso. por for~a das circunstancias políticas,
a abandonar o apego excessivo ao velho ••sistema colonial''.
principiaram a nascer diversos equipamentos, e nao apenas
no Rio de Janei~o. 11 interessante notar que, dessas tenta..
tivas. algumas se verificaram justa~ente em Sao Paulo,
terra onde a lavoura e o beneficio do algodáo se encontravam ainda em fase rudimentar e atendiam principalmente
a produ~ao para os teares domésticos.
fato é que. já
~m 16 de ma~o de 1812, determinava o príncipe-regente
que se mandasse a capitanía de Sao Paulo um mestrefabricante. a custa dos cofres da Real Junta de Comércio.
com os vencimentos de seiscentos réis por dia, a fim de
ensinar a manufatura de tecidos e toda a manipula~ao
pertencente A mesma.
56 em n1aio do ano seguinte, porém, comunicava sua
alteza· real ao Marques de Alegrete a escolha do aludido
mestre-fabricante: ºHei po.r bem remeter-vos igualmente
c.om esta o dito Mestre que é Thomas Rodrigues as vossas
ordens para o empregardes a vosso arbítrio naquelas Fábricas de que os Proprietários vo-lo requererem ou ainda
quaisquer pessoas que queirao empreender semelhante estabelecimento tao util. Determinando..vos que fa~ais pelos
Ouvidores de todas as Comarcas dessa Capitanía afixar
editais em que se anuncie esta Minha Real Resolu~ao e
o beneficio que por Ela Tenho Liberalizado em aumento
da geral industria e que com informa~áo dos mesmos Ouvidores sobre as possibilidades dos que tiverem Fabricas ou

o
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dito Mestre para as estabelecer o concedais
a aquele dentre os pertendentes de. quem jul~ardes fa~á
maiores progressos no dito estabelec1mento, arbitrando vos
quanto alem do predito vencimento do Cofre da Real Junta
do Comércio deverá ele perceber de seu trabalho, o que
seja conducente a sua sustentac;áo e que grave aos Empreendedores que o receberem, recomendando de Ordem Minha
ao Ouvidor da Comarca onde for empregado o Mestre que
vigíe o mesmo trabalho com assiduidade, e ensine para se
nao tornar inutil a despeza .que com ele Mando fazer pelo
mencionado Cofre, dando-Me anualmente conta o dito Otr...
vidor o seu procedimento e do aumento que tiver a Fabrica
e propendo-Me os meios de seu melhoramento pelo Meu
antedito Tribunal da Real Junta do Comércio, e logo que
nao for preciso o Mestre naquela Fabrica passará a vosso
arbitrio, e pelo mesmo modo para ensinar a outro qualquer
que tenha estabelecido teares, ou que os queira estabelecer
em qualquer comarca dessa Capitanía, recomendando ao
Ouvidor dela que, na forma sobredita, vigie que o dito
Mestre cumpra comos seus deveres, danqo-Me conta anualmente na mesma forma e prestareis da vossa parte todo
o auxilio tendente a se estabelecerem Fabricas de todos os
tecidos de que houverem materias primeiras, e a se aperfei-·
c;oarem os estabelecidos nessa Capitanía, como espero de
vosso eficaz e conhecido zelo" 10•
Ao mesmo Tomás Rodrigues foram entregues a 2 de
julho de 1813, no Rio de Janeiro, a custa do cof~e da Re_al
Junta do Comércio, a frm de que levasse consigo a S~o
Paulo, dezesseis pares de cardas, nove roscas, dezo1to
pontas de lanc;adeira. dezoito carrinhos de latao t~rneados
para lanc;adeira, duzentas cardas de erva, nove libras de
cordas de linho para armac;áo de teares e doze escovas,
devendo essas cousas servir a "perfeic;áo das Fabricas da
dita Capitanía, usando delas gratuitamente o mesmo Mestre
sem receber por isso daquelas pessoas que se utilizarem
cousa alguma".
Por uma representac;áo datada de 28 de julho de 1821
assinada por Tomás Rodrigues ou Tomás Rodrigues Tocha.
0

( 10) Documentos Interessantes para a História e Costumes de
Sáo Paulo, LX, S. Paulo, 1937, págs. 101. 102.
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como já entáo se firmava, sabe-se ·que, logo a sua chegada
.a Sáo Paulo, lhe apareceu o Capitáo Joáo Marques Vieira
de Castro, dizendo-lhe que queria dar principio ali a uma
fábrica de tecidos. Em presen<;a do govemador da capitanía foram logo a justadas as condic;óes para esse estabelecimento e principiou-se a trabalhar com quatro teares, .dos
dez que já se achavam feitos. Entretanto, pouco depois
de se iniciarem os trabalhos, ausentou-se o Capitáo Vieira
para o Rio Grande, declarando que nao se demoraría mais
de seis ou oito meses e deixando procuradores, entre eles
o Brigadeiro l\ifanuel Rodrigues Jordáo. Por longo tempo
nao deu mais noticias de si, nem deu quaisquer providencias
que adiantassem o estabelecimento. Só passados seis ou
sete anos apareceu urna e.a rta escrita do Rio de Janeiro por
um filho de Vieira ao Brigadeiro Jordáo, dizendo que lhe
sejam enviadas .. as fa-zendas q. estiverem em ser e a fabrica
se avalie para ser vendida com todos os seus pertences a
quem a quizer comprar e se lhe remetese o seu produto
em letras".
A vista da carta decidiu-se o mestre... fabricante representar esses fatos a Sua Majestade e a Real Junta do
Comércio, de que resultou expedir...se um aviso ao capitaogeneral de Sao Paulo, Joao Carlos Augusto de Oeynhau.s en,
a fim de que tomasse sob suas especiais vistas o estabeleci...
mento, de modo a ficar assegurada sua conservac;áo11 •
Consta ainda do referido papel que o capitao-general
resol vera fazer uma sociedade, mas como fosse preciso
pagar-se a soma da avaliac;áo, e náo se sabia a quem, nada
ficara resolvido em definitivo. Ainda em 1824 estava ausente, em lugar ignorado, o proprietário Joao Marcos Vieira.
De 22 de setembro desse mesmo ano é a portaría do
en.táo presidente da província, Lucas Antonio Monteiro de
Barros, convidando o Marechal-de-Campo José Arouche de
Toledo Rendon, o Brigadeiro Jordáo, o Capitao Antonio
da Silva Prado e Tomás ·Rodrigues Tocha para formarem
uma sociedade que explorasse a antiga fábrica de Joáo
( 11) "Visita as Punda~0es da Sociedade Anónima lndústria de
Seda Nacional de Campinas. Parecer pela Comiss!o do Instituto".
Ret•ista do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, XXV, S.
Paulo, 1928, pág. 124.
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f\1arcos Vieira, deixada "em abandono e total decadencia" ,
náo só por ser de utilidade pública, mas ainda porque havia
nisso o interesse do proprietário, uma vez que os teares e
mais utensílios ··se achacem em termos de se estragar e
consumir quando pela maneira determinada fica tudo remediado e seguro para, a todo tempo, que apparec;a o sobredito Proprietario ou seus herdeiros, receberem os ditos
teares, e utensilios, ou seu valor, pelo inventario e avaliac;áo
que delles e seus pertences se ha de fazer" na ocasiáo da
entrega ao Marechal Arouche.
A 1O de janeiro do ano seguinte, por determinac;áo do
presidente da provincia, fazia-se a descri<;áo e avaliac;ao
dos objetos constantes da fábrica - incluindo teares de
tecidos de seda - e o termo de entrega que, urna semana
depois, obtinha o cumpra-se do juiz, "ficando ·salvo ao
ausente", isto é, ao Capitao Joao Marques Vieira, o seu
direito 12•
Pela mesma época já existía ·em Sao Paulo pelo menos
outra fábrica de tecidos, que centava, entre seus socios,
Tomé Manuel de Jesus Varela. Este nome aparece fir...
mando um requerimento dirigido a Real Junta e provocado
pe]o edital de 7 de maio de 1821 da mesma repartic;áo,
q ue propoe vender as máquinas de fiar e cardar algodáo,
existentes no sitio da lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de
Janeiro. Solicitando preferencia para o estabelecimento que
tinha em Sao Paulo, Varela propunha-se fazer os pagamentos regulados por quartéis, sendo o primeiro ano livre;
no segundo, e outros que decorressem, pagaria as quartas
partes dos tecidos que lhe comprasse a real fazenda.
Ouvido a respeito da proposta o deputado inspetor
d«s fábricas, e feítas outras diligencias,' foi despachada
f avoravelmente a peti~áo e apr9vada pelo príncipe-regente.
De um trecho da rcsolu~áo aprobatória deduz-se que a
fábrica de tecelagem favorecida era a única entao existente
em Sao Paulo, o que é explicável tendo-se em canta que
a de Joao Marcos Vieira, abandonada pelo proprietário.
ainda nao tinha sido reconstituída aquela data. A resolu~
( 12) Os documentos acerca dessa trans:!~áo foram publicados
pl'la primeira vez cm Nuto Santana, Slío Paulo Histórico, V. S.
Paulo. 1944, pág. 117 e segs.
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c;ao aprovando a proposta de Tomé de Jesus V arela diz
textualmente que o material do sitio da lagoa Rodrigo de
Freitas seria transferido "a sociedade de fiac;ao dessa cidade,
de que também é sócio o suplicante Tomé Manuel de Jesus
Varela, pelo prec;o de tres cantos de réis, vista a utilidade
nacional que daqui resulta ao Brasil, fazendo-se o transporte
dos teares e mais utensilios a custa dos compradores"13.
A partir de entáo, o nome de Varela anda sempre
associado ao estabelecimento. g lícito acreditar-se que;
antes de se dedicar a tecelagem, se interessara ele em
outras atividades manufatureiras, pois a 1 de outubro de
1808 fora e1eito pela Camara de Sáo Paulo avaliador de
artefatos cie ouro e prata, JUntamente com José W enceslau de Andrade14• Essa circunstancia dá lugar, aliás,
a única referencia ao seu nome que pudemos encontrar em
documentos municipaís paulistanos anteriores a 1821. Nesse
ano, contudo, figura entre os signatários da representac;áo
dirigida pela Camara ao príncipe-regente. concitando-o a
desobedecer as Cortes de Lisboa e a ficar no BrasiJIS.
A fábrica sobreviveu. pelo menos durante algum tempo,
a Independencia, e achava-se instalada no próprio edificio
do Colégio, que servia de residencia aos presidentes da
provincia. Ocupava ali um saláo, dois corredores e uma
despensa, que davam para a várzea do Carmo, conforme
consta do termo de avaliac;áo do prédio, mandado fa~er
por ordem do governo imperial, quando se cogitou da
instalac;áo dos cursos jurídicos em Sao Paulo. Ainda existia
em 1827, e no n 9 5 do Farol Paulistano# de 7 de mar~o
daquele ano, le-se o seguinte anúncio: "As fazendas manuf aturadas nesta cidade na fabrica de Varella e Co~panhia,
acháo-se a venda ~as lojas dos Snrs. Capitam José Rodriguez Velloso e Ajudante Antonio Justiniano de Souza,
moradores a rua do Rozarlo, e de Marciano Pires de Oliveira, na rua da Quitánda".
Nao obstante os sucessivos malogros de empreendimentos dessa natureza, nao há dúvida que marcaram, ao
( 13)
( 14)

pág. 436.

Documentos lnteressantes# LX, S~o Paulo. 1937, pág. 263.
Atas da Cámara de Sáo Paulo, .xx, S. Paulo, 1921,

( 15) Registo Geral da Cámara de S!o Paulo# XVI, S. Paulo,
1922, pág. 297.
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menos nos meios urbanos, o primeiro golpe decisivo contra
a tradic;áo dos teares caseiros, que ainda por volta do ano
de 1800. trabalhando com algodáo da terra, davam tecido
suficiente para vestir todos os escravos entre pretos e pardos
da capitanía além de dois ter~os dos mais habitantes 16 e nos
decenios imediatos continuarla a ocupar numerosos moradores da cidade de S. Paulo. A concorrencia dos tecidos
importados, a instala~áo. bem mais tarde, das primeiras
fábricas com máquinas movidas a vapor - co1no a de
Manuel Lopes de Oliveira fundada em 1851 em Sorocaba
e a de Sao Luís de Itu - por fim o próprio desaparecimento
do bra~o escravo, iriam completar essa obra antitradicionalista no interior da província. A tal ponto que, nos lugares
onde se encontram boje, esses teares sao, em sua generalidade.. trazidos de fora. e nao é certamente por acaso que
se localizam quase sem excec;ao na área da Estrada
de Ferro Mogiana, povoada em grande parte por famílias
originárias do sul de Minas Gerais.
Quanto a fabrica<;áo e
uso de redes, que
tempo
da viagem de Saint~Hilaire ainda podiam ser apresentados
como típico dos paulistas em contraste com os mineiros,
conseguiu ser mantida por mais tempo em certas áreas
sulinas. sobretudo na regiao de Sorocaba, gra<;as a clientela
anual das feiras de gado.
Ainda em nossos dias os teares de rede aparecem
ocasionalmente nas mesmas áreas, embora devam ser consi.derados como urna espécie de sobrevivencia atrófica. Pelas
suas origens, pela sua técnica peculiar e ainda pelos fins a
· que se destina, a indústria das redes difere, porém, sensivelmente da tecelagcm de panos e, assim, deve merecer trata..
mento a parte.

ªº

ªº

( 16) Biblioteca Nacional do. Rio de Janeiro - Se~áo de Manuscritos - Antonio Manuel de Melo Castro e Mendon~a. "Memória Económico-Politka da Capitania de S. Paulo" - t • parte, Cap.
8~. § 37.

3
REDES E REDEIRAS

A o visitar pela segunda

ve~ a capitanía de Sao Paulo,

tendo entrado pelo Registro da Mantiqueira, SaintHilaire impre$sionou--se com a present;a de redes de dormir
ou descansar em quase todas as habita<;óes que orlavam o
caminho. O apego a esse móvel, "quase desconhecido"
em Minas Gerais, pareceu-Ihe dos característicos notáveis
da gente paulista, denunciando pronunciada influencia dos
índios oi¡~1ora numerosos na regiáo.
Antes de considerar
técnica do fabrico de redes e
a extensao da influencia indígena sobre essa técnica, caberia
aqui o exame do processo que levou a generaliza~áo de
seu emprego. g sabido que o europeu recém ..chegado ao
Brasil aceitou o costume indígena sen re1utancia, e há
razao para crer que, nos primeiros Lmpos, esses Jeitos
maneáveis e portáteis constituiriam objeto de ativo intercambio com os naturais da terra. Tao grande serié!. s~a
procura, que em 1587, no regimento feito pelo Conselho
da vila de Sao Paulo para bem definir as rela~óes entre
os moradores e o gentio Tupinaen descido do sertáo, foi
necessário ordenar que nenhuma pessoa "lhe tomasse redes
nem outra coisa". E numa postura de 1590 determinavase que os moradores nao resgatassem com indios que viesse~ as casas de seus amigos a trazer cera, redes ou pe~as,
sendo imposto aqueles que desobedecessem a ordem, mil.réis de multa para o Conselho e cativos e acusadort. Essa
referencia explícita náo poderia· ser mais significativa.
e lícito pensar que ainda náo se disseminara entáo,
entre paulistas, o fabrico doméstico dessas redes. Cercados
de parci~lidades que em muitos casos ignoravam seu uso,

a

( 1) Atas da Camara da Vi/a de S. Paulo. I, SAo Paulo, 1914.
págs. 329, 395.
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como os guaianases e os guarulhos, por exemplo, tratariam
eles de ir adquiri-las onde e como o pudessem. Já em
1561 dissera Nóbrega, em uma das suas cartas, que sendo
cssas redes as verdadeiras camas da terra, náo se alcan<;avam facilmente e.m Sáo Vicente, por serem caras, mas
podiam vir de outras capitanias, "onde sáo muito baratas" 2 •
No admirável relato da missáo dos carijós de 1605-1607,
redigido pelo Padre J eronimo Rodrigues e ultimamente publicado por Serafim Leite, diz-se que indo os homens de Sao
Paulo a resgatar índios nos Patos, também trabalhavam por
haver suas redes e tipóias3 • E em inventários da mesma
época, o de Francisco Barreto, por exemplo, que é precisa.mente de 1607, encontramos alusáo, entre os bens do defunto. a "redes dos carijós" 4 , sinal de que nao seriam
confeccionadas aqui, mas trazidas, por bem ou por mal,
das paragens sulinas onde habitava esse gentío.
Contudo, a simples necessidade de especificar a proce.dencia já denunciava bem claramente que nos achamos em
fa ce de exce<;oes a regra geral. A regra _geral, pelo menos
em princípios do século XVII, deveria ser a f abrica<;ao
doméstica. Com as pe~as de servi<;o do gentio da terra
- Tamoio, Tupiniquim, Tupinaen, Carijó. . . - introdu.·::.iram-se também, nas casas paulistas, as cunhas tecedeiras.
E com elas, os teares "de tecer rede'', onde a tradi~áo
indígena, pouco modificada, neste caso, pela influencia das
técnicas adventícias, tem permanecido até aos nossos dias.
É certo que, existindo em Sáo Paulo os teares horizontais de procedencia européia - teares de tecer pano
- pelo menos desde 1578, o ano em que teceloes e tecedeiras come<;am a ser mencionados nas atas da Camara,
sáo também os únicos a que expressamente se referem,
durante todo o século XVII. os documentos paulistanos
conhecidos. O mais antigo tear de fazer rede de que ternos
noticia, surge só no inventário do Capitao Diogo Bueno,
(2)

Serafim Lcite, Novas Cartas Jesuíticas, S. Paulo, 1940,

pág. 108.

(3)
(4 )
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falecido em janeiro de 1í00 5• O mesmo inventário apresenta, além desse, um "tear de fazer franjas".
Pode-se alegar que muitas redes seiscentistas seriam
talvez de pano grosso, pano de duas varas, fabricado em
teares horizontais de modelo europeu, e é esse provaveJ..
mente o caso das redes atoalhadas e de picote que aparece.m
en1 certos inventários da época. Mas nao se conclua sem
mai(){' exame que eram inexistentes no século XVII, entre
os moradores brancos de Sao Paulo, os teares especiais para
a confec<;ao de redes, que os colonos e os filhos de colonos
adotaram ao contato com a primitiva popula~ao indígena.
E o próprio fato de se esclarecer, a respeito de muitos dos
teares inventariados, que sao "de tecer pano" é prova de
que existiriam outros, no caso, os de tecer rede.

A importancia que a rede assume para nossa popula~ao
colonial prende-se, de algum modo, a propria mobilidade
dessa popula<;ao. Em contraste com a cama e mesmo com
o simples catre de madeira, trastes "sedentários" por natureza, e que simbolizam o repouso e a reclusao doméstica,
ela pertence tanto ao recesso do lar quanto ao tumulto da
pra<;a pública, a morada da vila como ao sertáo remoto e
rude.
Móvel caseiro e, ao mesmo tempo, veículo de trans.porte, é em suas redes ·1avradas, por vezes luxuosamente
adornadas, como a de Pascoal Leite Pais. feíta de tecido
carmesim com forro de tela verde e passamanes de prata6,
que saem a rua as matronas paulistanas, ou viajam entre a
vila e o sitio da ro~a. De Manuel Joao Branco contam
que, tendo ido a Lisboa para levar a el-rei o célebre cacho
de bananas de ouro, andava pelas ruas da corte em urna
rede de fios de algodao e la de várias cores. carregada por
mulatos cal~ados, que levara de Sáo Paulo especialmente
para esse mister. Pedro Taques, ao referir o episódio,
acrescenta que "seria objeto de grande riso esta nova car(5)

lnventários

e

Testamentos,

XXIV,

Sao

Paulo.

1921 ,

(6)

Inventáríos

e

Testamentos,

XXVIJ,

S~o

Paulo,

1921

pág . 352.

ldcm, pág. 243.
lnuentários e Testamentos, II, S. Paulo, 1920. pág. 20í .
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ruagem em Lisboa, e na verdade só a Providencia o faria
escapar as pedradas dos rapazes da Cotovia"7.
Nem só as matronas, como lnes Monteiro, ou os velhos,
como um Manuel Joáo Bránco - "caduco velho". chama.lhe o autor da Nobiliarquia - serviam--se de semelhante
veículo. Os próprios sertanistas nao desdenhavam desse
meio de transporte, menos, talvez, por amor a comodidade,
do que por amor a própria distinc;ao e ªº prestígio que o
aparato impunha. O poeta José Elói Ottoni, que ainda
pode ser contemporaneo das últimas bandeiras paulistas,
fala--nos, e nao sem rancor, naqueles capitáes que iam pelo
mato dentro carregados "em redes, aos ombros de seus
semelhantes" 8 • E já no século passado o cronista Baltasar
da Silva Lisboa regista a mesma tradic;áo. O fato é que
as redes - redes de dormir ou de transportar - sao pec;as
obrigatórias em todos os antigos inventários feítos no sertao.
Dados esses préstimos numerosos, náo seria de estra-nhar se sua confecc;áo monótona e fatigante tivesse papel
de singular relevo na vida dos velhos paulistas e ocupasse
grande parte do pessoal doméstico. Basta dizer-se que,
sendo precisos vários arráteis de algodáo para fazer--se uma
rede, só para a limpeza de um arráte.1, cada pessoa consumia
ordinariamente quase um dia inteiro. Quando se introdu•ziu
o descaroc;ador manual de madeira, o que em S. Paulo
parece ter acorrido só em meados do século XVII. e isso
mesmo em poucas casas, tornou-se possível maior economia
de tempo, pois, segundo a estimativa, já referida, de
Manuel Arruda Camara, um desses aparelhos é capaz
de lin1par por dia duas arrobas de algodao em caroc;o, que
vem a dar meia arroba de la. Em compensac;áo eram precisas duas pessoas, trabalhando ao mesmo tempo - trabalho
que, ao cabo de um dia, deixava inteiramente exausto qual-quer individuo .-, para que pudesse funcionar o aparelho.
A fiac;áo ainda quando menos fatigante, requería, por
sua vez, ainda mais tempo e trabalho. Sabe-se que nas
(7) Pedro Taques de Almeida Pais Leme, "Nobiliarquia Pau~
listana Histórica e Genealógica", II, Revista do Instituto Histórico e
Geográfico de Sáo Paulo, XXXIX, S. Paulo, 1940, pág. 333.
( 8) José Elói Ottoni, "Memória Sobre o Estado Atual da Ca pi;
tania de Minas Gerais ( 1798) ", Anais da Biblioteca Nacional do R.io
de Janeiro, XXX, Rio de Janeiro, 1912, pág. 312.

CAMINHOS

B

FRONTEIRAS

299

missóe:s do Paraguai os padres entregavam aos sábados meia
libra de algodáo a cada india casada, com a obrigac;ao de
o devolverem, já · em novelo, na quarta~feira seguinte. O
prazo poderá parecer excessivamente longo, mas náo é de
acreditar que as caboclas de Sao Paulo, sem o peso · da
disciplina que impunham os jesuitas das missóes, fossem,
nesse particular, mais industriosas do que suas irmas para.guaias.
Finalmente, para o principal, isto é, para fazer a rede,
tendo os fios necessários, nenhuma tecedeira, por· ativa que
fosse, gastava menos de tres ou quatro semanas de trabalho
incessante, e muito mais, em regra, se a rede tivesse abrolhos
e varandas. Por isso, e porque comportavam em geral maior
lavor e mimo, as redes eram avaliadas, em Sáo Paulo, a
pre~os mais elevados do que os catres de mao, que qualquer
carpinteiro podia fazer em · algumas horas.
A presenc;a desses catres é explicável, em muitos casos,
pelo maior abrigo que podem proporcionar em terra de
grandes fríos como Sao Paulo. A.inda assim, a grande
1naioria do povo, e náo apenas 1ndios e mamalucos, só se
deita em redes. Ao redor da rede de Louren~o Vaz, e
na sua morada, chega mesmo a realizar certa vez, em 1580,
uma sessao da Camara, porque, sendo ele o escriváo do
Conselho, achava-se mal disposto e náo podia levantar-se
dela.
Essa preeminencia quase sem contraste da rede de
dormir conservava-se em Sao Paulo durante todo o século
XVII e a maior parte do seguinte. A cama com seu
pavilháó ou sobrecéu só surge ocasionalmente e nas casas
de grande prosápia. Como excec;ao cabe citar a de Gonc;alo Pires, tao justamente célebre. Sabe-se pela narrativa
de Afonso Taunay como, requisitada e, por fim, apreen...
dida pelos camaristas, para uso do ouvidor...geral da repar...
tic;ao do sul, durante a súa estada em Sao Paulo, em 1620,
passados sete anos ainda náo a queria de volta o dono,
alegando prejuízo sério9 •
(9) Afonso de E. Taunay, História Seiscentista da Vila de
S. Paulo, l. Sao Paulo, 1926, pág. 59.
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Para os homens bons da vila, a presenc;a desse móvel
em casa de um simples oficial mecanico, como Gonc;alo
Pires, que era precisamente carpinteiro, deveria parecer
coisa extraordinária, ·quase escandalosa. Isso parece explicar cabalmente a atitude arbitrária que adotaram no
caso. Em verdade nao era essa cama, a única existente
na época em Sáo Paulo. Existia ainda a de Gaspar Cubas
e de sua mulher Isabel Sobrinha. Quando esta veio a
morrer, em 1619, o juiz de órfáos, Antonio Teles, mandou
que se avaliasse o pavilháo correspondente, de pano da
India branca adamascado, com seu capelo, o que foi feito,
e, fato significativo, deixou a cama ao dito Gaspar Cubas.
··por ser pessoa nobre"10.
Podem contar... se as demais camas assinaladas nos inventários de Sao Paulo durante todo o correr do século
·X VII. Há, por exemplo, a de Diogo Dias de Moura, em
162711 • Em 1651, o Jeito de jacarandá, com sua grade,
que pertencera a Valentim de Barros12 • E tres anos mais
tarde, as duas camas de Diogo Coutinho de Melo, urna .das
quais, com seus dois colchóes, um de la e outro de macela.
dois lenc;óis de linho com rendas, travesseiros e almofada
também de linho, cobertor de damasco alaranjado com
forro de baeta verde, pavilháo de pano de algodáo com
rendas, e um catre novo, é avaliada em nada menos do.
que vinte mil-réis 13 • Quantia entáo apreciável. principal...
mente quando consideramos, por exemplo que em vinte e
cinco mil...réis se orc;ara, em 1649, o lanc;o de casa deixado
por Catarina do Prado a R:ua de Sáo Bento, no corac;ao da
vila14• Mas vinte e cinco mil...réis é também, em 1664, o
prec;o da cama de Pascoal Leite Pais, com seu forro de
tafetá a.z ul e cortinas e sobrecéu com franja de retrósts.
Dois decenios depois náo alcanc;ará, entretanto, mais de oito
mil...réis · o leito de Marcelino de Camargo, embora de
jacarandá todo ºpranzeado"t6.
(10) lnventários e Testamentos, V. Sáo Paulo, 1920, pág.
(11) lnventários e Testamentos, VII, S. Paulo, 1920, pág.
{12) lnventários e Testamentos, XV, S. Paulo, 1921, pág.
( 13) 1nventários e Testamentos, XV, S. Paulo, 1921, pág.
(14) lnve.ntários e Testamentos, XV, S. Paulo, 1921, pág.
( 15) lnventários e Testamentos, XXVII, S. Paulo, 1921,
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201.
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90.
pág.

125.
( 16)

lnventários e Testamentos, XXI, S. Paulo, 1921, .Pág. 489~
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E ssa meia dúzia de Jeitos e camas é tudo quanto
podemos encontrar nos inventários seiscentistas de Sao
Paulo. Aos poucos e na medida em que os paulistas vao
adotando costumes mais civis e urbanos é que a presenc;a
das camas de madeira, substituindo-se as de algodao tecido
.- esses leitos da terra, como diziam os primeiros cronistas
.- deixam de constituir uma rara exce<;áo. Mas seria preciso esperar pelo século XIX para assistirmos ao seu triunfo
total e definitivo.
Há cem anos já se podia dizer que, da antiga indústria
do1néstica de tecelagem, só restavam, na provincia' de Sao
Paulo, as redes sorocabanas, táo disputadas pelos nego. .
ciantes de animais durante as .feiras. Com o desapareci111ento das feiras, desterradas afinal pelo caminho de ferro,
também acabam praticamente as redes e as redeiras. O
que ainda hoje nos resta destas últimas é muito pouco urna única na cidade de Sorocaba e uma ou outra pelos
arredores, informa-nos o Sr. Aluísio de Almeida. Mas é
por intermédio delas, e também das tecedeÍras de Cuiabá
.- antiga colonia de sorocabanos e ituanos - que podemos
ainda conhecer algun1a coisa dessa indústria caseira, outrora
tao florescente em toda a capitanía de Sáo Paulo.

* * *
Já se mostrou em outra parte do presente estudo como
a ado<;áo generalizada do tear indígena ilustra bem uma
atitude constante nos portugueses durante a era da coloni ...
::a<;ao, em face dos elementos que desde cedo acolheram
da civiliza<;ao material dos primitivos habitantes da terra.
Atitude que se caracteriza antes por urna aquiescencia
sünplesmente formal e passiva a tais elementos do que
pela integra<;ao organica dos mesmos nos padroes ancestrais.
Nao haveria, no caso das redes de algodao. obstáculo
intransponível a que, para seu fabrico, reco;-ressem os adve ntícios aos teares do Velho Mundo, que introduziram,
aliás, em nosso meio colonial: "teares de tecer pano". No
entanto, quando se puseram a confeccionar eles próprios e
seus descendentes ou servi<;ais domésticos as redes que

302

SÉRGIO

BUARQJJE

DE

HOLANDA

antes tomavam aos naturais do país. náo hesitaram em
apegar..-se. neste caso. a técnica já usual entre os indígenas.
Mas seriam efetivamente de procedencia indígena os
teares de rede que encontramos mencionados etn documentos
coloniais juntamente com os outros. os de "tecer pano"?
Podera responder pela negativa quem se atenha exclusivamente ao texto de Gabriel Soares de Sousa referente ao
gentio da costa: .. As mulheres deste gentio - diz - nao
cosem nem lavram. somente fiam algodáo. de que nao
fazem teias. como puderam. porque nao sabem tecer; fazem
deste fiado as redes em que !formem. que náo sáo lavrad as. . . "17.
A última parte da observa~ao parece. entretanto. contradizer o restante: " . . . porque náo sabem tecerº. A menos
que o autor se referisse nessa passagem ao tipo de redes
f eitas de fios tran~ados e com mal has mais ou menos ·largas.
cujo preparo poderia dispensar qualguer tear. O provável.
é que dizendo dos indios que nao sabiam tecer; Gabriel
Soares quisesse referir-se particularmente a tecelagem de
panos e segundo processos europeus. ou melhor. em teares
horizontais e providos de pedais. como os das tecedeiras
portuguesas.
Que os índios tupis possuíam. nao obstante. teares
próprios. "feitos a sua arte". e evidentemente mais singelos
e rústicos do que os do V elho Mundo. afirma-o expressamente Gandavo. E chega mesmo a precisar que os
teares tinham de comprimento nove e dez palmos. ou sejam
dois metros aproximadamente. Essas redes, acrescenta. sáo
presas com cardéis "que lhe rematam nos cabos. em que
lhes f azem hüas aselhas de cada banda por onde as pendu...
ram de hüa parte e doutra"1s. Jean de Léry. ainda mais
explícito a respeito, náo só se refere aos mesmos teares
como ainda os descreve. embora de modo sucinto: "Tou.chant les licts de cotton, qui sont appelez I niz par les
( 17) Gabriel Soares de Sousa, "Tratado Descritivo do Brasil
em 1587", Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico do
Brasil, XIV, 2• ed., Rio de Janeiro, 1879, pág. 290.
( 18) Pero de Magalhaes Gandavo, "História da Provincia
Santa Cruz a que Vulgarmente Chamamos Brasil", Revista dó lnstiJ
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, XXI. Rio de Janeiro, 1858,
pág. 415.
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Sfluvages, leurs fenzmes ayans des metiers de bois, non pas
a plat, comme ceux de nos tisserans, ni avec tant d' eng~ns,
mais seulement eslevez devant elles de leur hauteur, apres
qu 'elles ont ourdi a leut mode, commenfans a tistre par le
b{J.s, elles en /ont les uns en maniere de rets ou filets a
pescher, et les autres plus serrez comme gros canevats ... " 19 •
A descri~ao pode aplicar-se exatamente ao processo
empregado ainda em nossos oias pelas redeiras domésticas
de Sao Paulo e Mato Grosso, que também se servem de
tea res verticais - náo horizontais. como os de f azer pano
- e tecem de baixo para cima. Se isso nao bastasse para
atestar a filia~áo indígena de sua técnica, caberia acres;.
centar que o mesmo sistema, com poucas variantes, ainda
boje se pratica entre numerosas tribos do continente sulamericano. Erland NordenskiOld. assinalando sua presen~a
entre indios do Chaco e da Bollvia. excluí cabalmente a
possibilidade de ter sido, ele introduzido por europeus ou negros. E as variantes locais que xegista referem-se menos
a técnica de tecelagem propriamente ou a forma e disposi<;áo
do tear, do que ao modo de se urdirem os fios para a teia.
Assim, em um dos casos observados pelo etnólogo
sueco. o tear representa urna espécie de bastidor. e os fios
de urdidura fixam-se nas duas traves horizontais e paralelas. É o tipo chamado peruano. que se encontra representado em certos desenhos da Nueva Cronica de Guaman
Poma e também aparece em nossos días entre alguns agrupamentos indígenas do Chaco. No outro. que apoiado em
certa referencia de Max Sehmidt, Nordenskiold supoe ter
sido tra-zido e disseminado pelos povos do ramo Aruaque.
a urdidura é simplesmente disposta em volta das mesmas
traves, formando como um rolo oblongo. que a tecedeira.
sempre sentada ao cháo. defronte do tear. pode manejar
a vontade. ajustando..-o na posi~áo mais conveniente e ce)...
moda. enquanto vai introduzindo e sucessivamente batendo
os fios da trama2º.
(19) Jean de Léry. Histoire d'un Voyage Faict en Terre du
Brésil, II, París, 1880, pág. 97.
(20) Erland Nordenskiold, Eine Geographische und Ethnogra~
phische Analyse der Materic!len Kultur Zweier lndianerstamme in
El Gran Chaco. Goteborg, 1918, pág. 216.
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Associam-se a este último tipo os teares encontrados
por Jean de Léry se, como parece certo, a técnica difundida
posteriormente entre os colonos, e que em Sáo Paulo gerou
uma indústria bastante próspera até principio do século passado, procede, em última análise, das antigas tecedeiras
tamoias ou tupiniquins. E a ele também pertence, muito
provavelmente, a atual indústria caseira de redes do nordeste - especialmente do Ceará - e também a da Ama~onia, cujos produtos, ao tempo da expedi~áo de Spix e
Martius, chegavam a constituir importante ramo de comércio
com as Antilhas.
As observa~óes que me f oi dado realizar pessoaJm.e nte
limitaram-se, contudo, a antiga área da expansáo paulista,
ou melhor, a dois centros, dentro dessa área, onde se
conservam, até aos dias de hoje, sobrevivencias dessa indústria. Em um desses centros - Sorocaba - as sobrevivencias resumem-se atualmente em escasso vestígio, que
a invasáo das máquinas ainda nao pode apagar de todo.
As velhas e raras tecedeiras que até hoje preservam a
tradi~áo das célebres redes sorocabanas, táo cultivada no
século passado, encontram-se, na sua quase absoluta totalidade, além das fronteiras da agita~áo cosmopolita e industrial. Vivem em sítios relativamente afastados e ainda mal
contaminados pela influencia desses grandes agentes da
.. modemiza~o.. . que sáo a estrada de ferro e a página
impressa. Ou, se vivem na cidade, praticando aí sua ocupa~áo favorita, como ocorre pelo menos em um caso, representam sem dúvida uma espécie de pitoresco anacronismo.
Em Cuiabá, a tecelagem de redes náo é hoje, mais do
que em Sorocaba, míster citadino. Para encontrá-la em
pleno floresciínento, precisei ir, em 1946, ao Coxipó-Mirim
e também a Várzea Grande, principalmente A casa de Siá
Lola (Antonia Paula da Silva). n principalmente na Várzea e em alguns outros lugarejos mais ou menos remotos,
como o Pi~arráo, o Sovaco, a Praia Grande, o Capáo
Grande, o Capáo do Pequi, o Pai André, que ainda prospera essa velha indústria caseira, desterrada da cidade pelo
progresso, juntamente com tantas outras sobrevivencias de
um passado já longínquo: as folias do Divino ou de · Sáo
Benedito, que D. Aquino Correia proibiu, as lavagens de
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S5o Joao no rio Cuiabá, os famosos cururus de Siá Blandina
e os de Siá Emiliana, que Deus haja em glória, as corridas
de tauro - as últimas celebraram-se em 1935, quando
morreu o último toureiro - os próprios chapéus de carandá,
que há mais de dez anos já nao se fabricam mais ...
Em compensa~áo a rede de algodáo nao representa
em Cuiabá simples divertimento. Seu uso, na cidade como
na roc;a, estende-se as mais diversas camadas da popula~áo.
porque, como antigamente em Sáo Paulo, é , ali, a verdadeira cama da terra. A atividade das redeiras alimenta-se
a ssim constantemente da procura obrigatória do produto.
E nada . por enquanto, parece tender a modificar essa situa-\ao, em terra onde a sesta é habitual e as noites sao
continuamente quentes.
A vitalidade que assim se assegura a essa indústria
don1éstica tem seu natural reflexo numa tendencia para o
aperfeic;oamento da aparelhagem empregada. O simples
confronto entre os dois tea1es recen temente adquiridos para
o :fvfuseu Paulista, um procedente de Sorocaba, outro de
Cuiabá, serviria para atestar esse fato. No último. náo só
os esteios laterais e travessas foram trabalhados com capri-cho maior, mas todo o conjunto - a "grade" - descansa
sobre sólidas bases de madeira, que o fazem independente
de qualquer outro amparo e mantem-no em posi~áo rigorosarnente vertical.
O modelo sorocabano, ao contrário, náo tendo estabilidade própria, pois durante o trabalho de tecelagem há de
ficar apoiado a urna parede e com cal<;os de sarrafos aes
pés, conserva-se ligeiramente inclinado. Nisto segue. talYe:, o sistema usual entre as antigas tecedeiras paulistas.
E , com efeito, pode inscrever--se ele próprio, pelo critério de
antigüidade, entre as pe<;as de legítimo interesse histórico.
Construido na primeira metade do século passado por certo
Inácio Mingote, foi por este vendido, mais tarde, a Guilher1nina Martins Prestes, que morreu há mais de cinqüenta
anos. deixando-a a sua irmá Agueda Martins Prestes, de
quem passou agora para o Museu. É em grande parte
pelos ensinamentos de D. Agueda Prestes, que veio ela
própria a Sao Paulo fazer urna demonstra~áo de suas
habilidades de tecelá; pela observa~áo direta dos trabalhos
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de redeiras da Várzea Grande, perto de Cuiabá e finalmente pelos escritos do Sr. Aluísio de Almeida, mestre
incomparável da história do sul de Sao Paulo, que ternos
elementos para reconstituir alguns dos aspectos mais importantes dessa velha indústria - caseira.
Desde já cumpre dizer que as ligeiras discrepancias
notadas entre o tear de Cuiabá e o de Sorocaba náo sao
de natureza a afetar a técnica de tecelagem, que é ·em
verdade uma só. E parece plausível admitir, com o Sr.
Aluísio de Almeida, que, nos dois casos, o centro inicial de
transmissáo dessa técnica foi Sao Paulo de Piratininga
na era das bandeiras. De Sáo Paulo, ou melhor, dos antigos
bairros paulistanos de Parnaíba, Pinheiros e Cutia, saiu a
maior parte dos povoadores antigos de Sorocaba, assim
como de Sorocaba (e de Itu) provém o principal contingente dos habitantes do arraial do Bom Jesus do Cuiabá.
localizado no mesmo sitio em que o sorocabano Miguel
Sutil, andando a procura de mel-de-pau, extraiu certa vez,
no ano de 1722, mais de meia arroba de ouro de aluviao.
Aliás a especializa~áo de Sorocaba na manufatura de
redes - e também de tapetes. feitos em teares de rede é devida provavelmente a simples circunstancia de se congregarem ali. por ocasiáo das célebres feiras de animais,
individuos de procedencias várias, que consumiam largamente d~sse produto, assegurando a sobrevivencia de seu
fabrico. Razoes semelhantes teriam feíto com que, depois
de encerrada a fase colonial, ainda fossem famosos os
panos de algodáo e lá da Franca, os cobertores de Lorena
e os cochonilhos de Castro, na antiga comarca paulista de
Curitiba. O que se deu, nesses casos, foi apenas o proJongamento. por motivos fortuitos, de certas técnicas de
produ~áo já extintas ou abandonadas em outras regioes do
planalto.
O corpo principal do tear de rede consta de um par
de fortes esteios de madeira dispostos paralelamente e tendo.
cada qual. dois largos orificios por onde se introduzem as
extremidades de dois eixos, também de madeira, colocados
em sentido horizontal e formando o todo um quadrilátero
de dimensóes variáveis: a "grade de tear.. , como dizem as
tecedeiras cuiabanas.
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g principalmente a distancia entre os dois esteios laterais que irá condicionar o tamanho da tela. No tear
sorocabano conservado no Museu Paulista, essa distancia
é de dois metros e vinte centímetros, ou seja precisamente
uma brac;a. e isso pode sugerir que foi construí.do antes
de se generalizar o sistema métrico decimal. Outro tanto
medem os esteios que completam a moldura da grade.
Note-se, aliás, que uma brac;a, isto é, dez palmos, mediam
também, de largura, os antigos teares do gentío da costa,
segundo o depoimento já lembrado de Pero de Magalháes
Gandavo. No tear cuiabano, de construc;áo recente, a dis...
tancia entre os dois esteios é, entretanto, de 1.20 m, sendo
de 1,80 m sua altura.
Como os orificios que recebem as extremidades dos
dois eixos sao geralmente bem mais largos do que estes.
costumam as tecedeiras fixá-los com o auxilio de uma ou
duas cunhas de madeira. · Grac;as a esse recurso podem
ainda regular aproximadamente o comprimento da rede.
dentro do limite estabelecido pela altura do quadrilátero.
Entre as outras pec;as empregadas na tecelagem desem..
penha func;áo particularmente importante um grosso -cilindro
de madeira ou de espique de palmeira, quase tao longo
quanto os eixos horizontais, que serve para a amarra~áo
dos fios antes de iniciar-se o trabalho. A essa pec;a, que
também se destina a separar em duas camadas os fios já
urdidos, chamam em Sorocaba. buruché, e em Cuiabá bariti.
B a única parte do tear que conserva. entre as atuais tecedeiras, urna designac;áo de aparente procedencia indígena.
Amarradas ao buruche as pon tas dos fios, a primeira .
operac;áo da redeira consiste em distende-los. enrolando--os
depois, de alto a baixo, em volta dos dois eixos horizontais
e paralelos, de maneira a formar o urdume. Em seguida
inicia, na parte dianteira, a separac;áo entre os fios pares
e os ímpares. Para isso recorre a duas varetas, as chamadas taquarinhas de trocar os f ios. Estes vao sen do sucessivamente apartados. ora para a frente, ora para trás, ao mesmo
tempo em que as varetas . sao metidas entre os dois sistemas
a ssim formados, urna por cima e outra por baixo de seu
ponto de cruzamento, em toda a largura d0 urdume. lsso

CAJ.UNHOS

E

FRO~TEIRAS

309

f eito, trata a redeira de substituir a vareta superior por urna
grossa taquara - a abrideira - que é depois pendurada
ao eixo superior da armac;ao por meio de dois cordóes presos
as suas extremidades.

T.f:CNIC.A DA TECELAGEM DE Rl!;DE

a) Separam-se por meto da alnide•ra os !los pares e
únpares do urdume. A cada flo da. camada posterior
prende-se urna pequena argo la corredl<;a - b) Os
flos da camada posterior sAo puxados para a trente
com auxlllo das argolas corredh;:as ou ll~os - e) 'Introduz-se entre as duas camadas de flos a rt!gua. ou
batedelra,

Ficam estabelecidas, desse modo, na camada anterior
do urdume, duas seqüencias novas de fios - uma externa
e outra interna. A cada um dos fios da s~rie interna
éltam-s~- em seguida, longas argolas de fío de algodao que,
encadeadas entre si na parte externa, do lacfo da operária,
oferecem o .aspecto de uma franja ou habado irregular.
Puxadas pela tecedeira, essas argolas, que tem papel cor.respondente ao dos lic;os no tear horizontal, e que · também
recebem esse nome, trazem para a frente os fios do segundo
plano.

310

StROIO

BuARQUB DE

HOLANDA

Náo há dúvida que esse tipo de li~o foi herdado pelas
antigas redeiras dos naturais da terra, conquanto se tenha
perdido boje a lembran~a de sua primitiva designa~áo indígena. Sem a presen~a desse dispositivo, o trabalho de
tecelagem também poderla ser executado, mas exigirla considerável desperdicio de tempo, além de uma aten~áo meticulosa e exata.
:a significativo que, entre muitas tribos indígenas, ele
alcan~ava uma perfei~áo que estáo longe de conhecer nossas
redeiras civilizadas. Assim é que no aquigo epa bororo,
espécie de tear de rede em miniatura, destinado a confec~o
de faixas de algodáo, empregam-se duplos li~os, isto é, uma
série de argolas presas aos fios impares e outra aos pares,
aquela .pendente da parte exterior dianteira, a outra da face
oposta, de modo que o teceláo pode economizar tempo
manejando alternadamente as duas séries, sem precisar separar os fios correspondentes2 1.
Em outro caso - entre os indios do Caiauri-Vaupés,
por exemplo, que Koch-Grünberg visitou - é uso introdu..
zir-se urna vara estreita nas argolas, do lado do teceláo,
que pode assim, com um só movimento, fazer passar para
o primeiro plano todos os fios da série intema22 , trabalho
que as tecedeiras domésticas, desconhecendo esse expediente,
só podem executar em partes e mais lentamente.
ll interessante observar-se, também, que, entre .muitos
indios, os fios que servirao na tecelagem sáo previamente
enrolados em bréves canelas de. madeira, correspondentes
as lan~adeiras européias, ao passo que as redeiras, tanto
de Sorocaba· como de ·C uiabá, se servem, para o mesmo
fim, de simples novelos de linha. Entre as cuiabanas, essas
linhas sao freqüentemente de fabrica~áo caseira e feítas.
nao raro, pela própria tecedeira, com auxilio de fusos de
tipo indígena.
Somente depois de preparado o li~o. ao largo de todo
o urdume, é que se inicia a tecelagem propriamente dita.
Uma das varetas usadas para a troca dos fios, a inferior,
pois a outra já foi retirada a fim de dar lugar a abrideira,
(21) Pe. Antonio Colbacchini e Pe. César Albisetti. Os Bororo~
Orientais, Sao Paulo. 19'42, pág. 54 e seg.
(22) Theodor Koch-Grünberg, Zwei Jahre unter den lndianern,
11, Berlim, 1910, pág. 213.
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serve de ponto de partida. Entre os fios das duas senes.
mete a tecedeira uma espátula de madeira que, virada depois em sentido transversal, vai dar .espat;o para o lant;amento de cada um dos fios da tram·a.
Esse fío, disposto horizontalmente e em angulo reto
com os do urdume. é batido depois .. em toda a sua extensáo.
c;om a mesma espátula que servira para- alargar o váo entre
as series par e impar. De onde o nome de batedeira, que
Ihe dao ordinariamente em Cuiabá. ao passo que em Sorocaba recebe a designat;áo de régua.
Depois de comprimido com a batedeira o primeiro fio
da tra.ma. é que a tecelá, puxando o li~o. faz passar para
o exterior a carreira interna do urdume, a fim de poder
introduzir no espa~o intermédio um novo fio. Repete, entáo.
a opera~áo anterior. Daí por diante, todo o seu trabalho
consiste em lan~ar os fios da trama entre as duas carreiras
verticais, alternando sucessivamente as posi~óes destas, e
comprimí-las de cada vez para que o tet;ume fique bem
travado. Opera~áo que as boas redeiras sabem executar
co1n espantosa agilidade e rapidez.
A largura regular e constante da teia é obtida por
meio de uma espécie de régua articulada ao centro e que
se fixa, de um lado ao outro e junto ao eixo inferior do
tear, sobre os fios previamente tramados.
O neme de
tempereira, que recebe esse instrumento em Sorocaba ;...- em
Cuiabá chamam-lhe espichadeira - e também seu formato
pecu1iar, evocam a pet;a que. nos aparelhos horizontais,
desempenha fun~áo identica. E, com efeito. é o único elemento do tear de rede que nao parece ter sido tomad.o ao
indígena, mas introduzido posteriormente por influencia das
técnicas européias. entre as redeiras domésticas. Pelo menos náo é assinalada por nenhum dos etnólogos que tem
estudado mais detidamente a técnica da tecelagem entre os
índios sul-americanos, como Roth na Guiana, Koch-Grünberg na Amazonia, Nordenskiold no Grao-Chaco e Max
Schmidt entre os Guató de Mato Grosso. Nao é mesmo
impossível que entre as no.s sas redeiras seiscentistas fosse
ainda desconhecida essa ·pe~a. cuja ausencia pode, em verdade, ser compensada pela paciencia e habilidade da operária.
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Além dessas pe~as, que formam propriamente o tear
vertical, recorrem as redeiras a instrumentos acessórios que
servem para se fazerem as varandas laterais e as franjas
correspondentes. Tratando-se de instrumentos próprios de
brosladores e sirgueiros, nao de tecelóes, é lícito suspeitar-se
que evoiuíram independentemente da tecelagem de redes e
mesmo que tenham sofrido influencia de técnicas modernas.
I~ao pude conhecer os que se usam presentemente entre as
tecedeiras de Sorocaba. Em Cuiabá empregam-se, para a
confec~ao das varandas ou guami~oes laterais, longos bastidores quadrilaterais identicos aos que se utilizam boje em
certos trabalhos de agulha, particularmente o filé. As fran ..
jas sao feitas em pequenas pe~as de madeira chamadas
"franjeiras", tendo os fios passado previamente pela "estei..
nnha", formada de urna série de pranchas também de
madeira, ligadas entre si.
Seja como for, a adapta~ao a rede das varandas e
franjas só se efetua depois de concluido o trabalho de
tecelagem. Ou melhor, quando apenas uma vara, se tanto,
do primitivo urdume. deixou de receber os fios correspondentes a trama. Corta-se entáo ao meio essa parte nao
tramada, e as extremidades dos fios ·soltos - os futuros
punhos da rede - sao reunidos de modo a forrnarem urna
argola resistente.
Nas redes mais singelas, os fios do urdume e os da
trama tem todos a mesma cor, 9eralmente branca. É muito
f reqüente, entretanto, o emprego de linha de cores distintas,
respectivamente para a trama e urdidura, obtendo-se dessa
forma combina~oes mais ou menos felizes. Os desenhos
sao feítos mudando-se segundo o modelo, em pontos deter...
minados de antemáo, a cor ou a qualidade do fío da
trama. Quando o fío chega a um desses pontos, cede
entáo lugar a outro.
A freqüencia quase exclusiva do tra~o retilíneo em
muitos desses desenhos nao se deve atribuir as influencias
indígenas que presidiram a própria técnica da fabrica~áo
de redes, ou apenas a tal influencia. Segundo todas as
probabilidades relaciona-se antes as dificuldades que ofereceria um motivo mais complexo nos fios tramados no tear
vertical. Contudo o uso de fios delgados permite vencerern...

CAMINHOS

E

FRONTBIRAS

313

se alyumas dessas dificuldades. De qualquer forma, a
ornamenta~áo interna das redes constitui, talvez, a parte
mais delicada do trabalho de tecelagem, e seu efeito final
depende exclusivamente da pericia das tecedeiras. Algumas
fazem o desenho tendo constantemente diante dos olhos o
cartáo onde figura o modelo original. Outras. pelo menos
em Cuiabá. timbram em reter na memória a maior variedade possível de desenhos ou combina~oes. e disso fazem
uma questao de honra ou dignidade profissional. Redeira
de um só desenho merece pouco caso. J;: como cururueiro
de urna toada só.

"
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Paraná e Paraguai, 19, 48.
Abissinia, 249.
Abutua, 131.
Aclimagáo dos portugueses a
terra do gentío, 18.
Água
influencia da hidrologia no
povoamento dos sertóes do
Brasil, 45.
Aguardente, 175.
de cana, 90.
multas no século XVIII
para seus fabricantes, 221.
na medicina rural brasileira, 134.
Á~uas miasmáticas, 45.
Album groecurn, 98.
Alcomonias, 219.
Álcool, 133.
como remédio contra veneno de cobra, 134.
.A.J~aroba, 126, 220.
Algodáo, 253.
de S. Catarina, 284.
fiac;áo doméstica, 266.
- ña economía colonial, -258.
Aloja, 216.
Alpargatas, 28.
ele ca.raguatá, 28.
uso entre os indios, 29.
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América do Norte
transporte e veredas, 24.
América Espanhola
esbo<;os cartográficos das
pisadas dos indios e mestic;os, 3_6.
América Portuguesa
importancia da cera e do
mel, 49.
Amuletos, 91.
zoológicos, 92.
Angola
como se chamavam os negros ca1c;ados, em, 25, 26.
Anhembi
significac;áo etimológica, 96.
Anhuma, 96.
abundancia no sertáo da
capitania de Mnrtim Afonso, 96.
Anil, 257.
Animais
da mata e os indios, 77.
quando se introduziram os
primeiros domesticados, 175.
Anófeles
e a época em que se contaminou na. An1érica do Sul,
105, 106.

Anta
como couro, 136.
na medicina popular, 94.
seus carreiros e as veredas
dos índios, 35.
Antropofagia
dos jaguares, 107, 108.
Anzol metálico, 83.
Apapocuva, 52.
Apicultura
a moda européia no Brasil, 6'.?.
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rúsdca, 52.
Árabes
e os tecelóes, 260.
Ara<;ás, 67.
Arado
como
cenvenenador>
da
terra, 247.
e a cana-de-ac;úcar, 205.
e chuc;o, 245.
em 1798, 245.
em Sao Paulo, 246.
suevo na lbéria e no Brasil
Colonial, 248.
Aradura profunda e superficial,
249.

Aranzéis, 22.
Araritaguaba, 177.
Araucá.ria, 66.
Arco de cardar, 2.72.
Arco e flecha
e as armas de fogo, 71.
Ar de estupor, 92.
Ar de perlesia, 92.
Arinhi, 200.
Armadas Portuguesas
em que época do ano partiam de Lisboa, 163.
Armadilha
de cac;a, 69.
Armas de f ogo, antigas, 71.
Arralas
ferróes para sangria, 90.
Arroz
bravo, 240.
de onde f oi trazido para o
Brasil, 237.
quando se generalizou em
S. Paulo, 218.
Árvore-Fonte, 39, 40.
Asteca, 141.
Atatona, 205.
Atanados, 85.
Azagaia, 73.
Azenha, 205, 212, 213.
B

Babia
episódio de 1775 em que a
ca.mara representa contra o
clero, 61.

Bambusa
líquido dos entrenós, .a.
Bananeiras
no mapa do Caiari-Uaupes,
21.

Bandeira do Divino, 61.
Bandeirantes
andam descalc;os em suas
jornadas, 24.
e ·a colaborac;io indígena
na sua orientac;io, 23.
modo de locomoc;io, 148.
Barbasco, 83.
Bariti, 308.
«Barrigudinhos», 33.
Bastardos, 144.
Batovi, rio, 21.
Beberagens
- a base de milho, 219.
Bebida
dos indios feita de água,
cera e abelhas, 49.
Bechara, 278.
Benc;áo do ar, 101.
Betel, 133.
Bexigas, 90.
Bezoares
da fauna braslleira e seu
uso médico, 91.
Bicbo-d.e-pé, 112, 120.
ecologia, 123.
e os indios, 19.
Bicho-d.e·taquara, 65.
Boi, miolos de, 65.
Bolandeira., 268.
Bororo, 71, 109.
técnica especial de combate corpo a corpo corn o jaguar, 110.
Boti.nica Sistemática
rudimentar dos nossos índios, 19.
Botica · natural, 85.
Brasil
formac;áo de sua silh u eta
geográfica, 202.
no mapa de Nordens kiOld,
28.

progresso nas estradas antiga.s e os animais de transporte, 24.
Bras il Central
expedic;áo de 1887, 20.
preferencia dos povoadores
paulistas pelos vales e baixadas, 44.
Brasil Colonial
como se guiavam os portugueses em matéria de aproveitamento da flora indígena, 89.
por que nao se estendeu até
aqui a legisla~o floresta!
portuguesa, 51.
Bruacas, 24.
Buruche, 308.

e
Cabac;as
para apicultura, 57.
Caboclo
-

pericia no identificar vestigios e rastros, 17.
Caboclos
pés chatos, 31.
Ca"'ª' 68.
Ca<;a
como arte a partir do século XIX, 79.
Ca<;adas
-

armas m'u das, 74.

Café, civiliza<;áo do, · 160.
Cafuné, 121.
Cagui1a.yh_. 218.
Caiap6, 58.

Catari-Ua upes, 21.
Caingang, 19, 29, 48.
Cainguá
cuidados com as colmeias,
51.

Caipiras
seu hábito de marchar em
fileira simples, 24.
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Caipora, 70.
Caiuru"tré, 32.
Caju, 66.
Calc;ados
prec;os cm Sao Paulo no
Quinhentos, 85.
seu prestigio em terras de
portugueses, 25.
Camapoá, 177.
Camas em Sáo Paulo, 301.
«Camas toldadas:., 117.
Ca.mbeba, 32.
Cambuci, 67.
Carné, 32.
Caminhos
dos índios e sua largura, 24.
Caminho de carro, 196.
Caminho de Santos, 24.
Caminho de Sáo Tomé, 24.
Cana-de-ac;úcar, 175.
e arado, 205.
salgada, 228.
Canela, 286.
Canjica, 218.
Canoas monóxilas, 172.
Cáo, esterco, 98.
Caraguatá e o povoamento do
Brasil, 43.
Carajá, 109.
hábitos de viagem, 48.
pesquisas por. meio de geossondas rudes, 39.
que taziam para acertar a
dlre<;io das aguadas, 38, 39.
Caribe, 32.
Carijós
e o trigo, 198.
Carirl, 29.
Carpideiras
no interior de S. Paulo, 61.
Carrapatos, 123.
Cartografia
como urna das belas-artes,
21.

medieval européia em comparac;áo com a dos nossos
índios, 21.
Casa da roda, 196.

324

SJ.~RCIO

BUARQUE

Casas indígenas
_ por que tinham entradas
pequeninas, 114.
Castanha.edo-pará, 66.
Castelhanos
e as cisternas dos indios, 45.
sul-americanos e os paulistas, 145.
Catequistas
e os duendes da mata, 70.
Catin1puera, 218, 219.
Catingueiro
e rastro, 79.
Cavadeira de pau, 245.
Cavalgaduras, 148.
Cavalos
asselvajados em Sao Paulo
em 1592, 151.
como a palavra ccavalo~
era pronunciada pelos indios, 19.
e os bandeirantes, 149.
seu pre~o em 1619, 151.
Ceará
seu povoamento e o umbuzeiro, 42.
Centeio, 246.
Cera, 47, 59.
como moeda da terra, 59.
pre~os a
que chegou no
Brasil Colonial, 50.
Chaco, 80, 126.
Chapéu
f abrica~ao em Sáo · Paulo
no século xvn, 278.
Chifre de veado, 132.
Chineses no Brasil em 1856, 123.
Chlococa bracblata, 131.
Chu~o e arado, 245.
Churka, 268.
Ciáticas, 90.
Cipó-cru~ 131.
Cipó-de-cobra, 131.
Cipós de florestas espessas, 43.
e sua semelhanc,;a com as
cobras, 131.
Cirrose do ba~o, 100.
Civilizac,;áo do mel, 48.
Cobeua, 21.
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Cobras
banha vendida para fins terapeutlcos, 94.
identiflca~áo pelo olfato, 19.
Ienda de que sugavam o
fluxo menstrual e o Ieite
materno, 128.
por que se usava a ponta
do rabo para curar picadas
entre os indios, 130.
Coca, 83.
C~Jeópteros

larvas comestiveis, 65.
Combate
sistema de luta no Brasil,
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redes de algodáo de, 305.
Cura, 217.
Curandeirismo, 130.
atual e as supersti~0es de
outrora, 100.
Curare, 135.
Curltiba
e Sáo Paulo, 156.
Cursos Juridicos, 293.
Curtumes no Cubatáo, 85.
Cutupira, 30, 70.
Curuzu, 19.
Cutia, 79, 90.
D

147.

Comércio, 160.
das peles de on~a. 111.
Conquistadores
quinhentistas e as armas
de fogo, 71.
Corac;áo de :re sus, 131.
Coroados, 48.
Cortes de Lisboa, 293.
Corupira - vide curupira.
Couro
como dinheiro da t erra, 85.
Co~ros de anta, 87.
Coxiponé, 166.
Cren~s sertanejas, 70.
Crijijimbe, 32.
Crimes
varia~áo de sua gravidn.de
com o estado social, 102.
Cronología
das esta~oes do ano e as
frutas, 67.
Cruzeiros
das estradas e as versoes
sobre sua significac;áo, 17.
Cubatáo, 149.
Cuiabá, 41.
a expansáo dos paullstas no
século XVIII, 176.
como se manteve no século
XVIII, 176.
lugar de lendárias riquezas,
163.
lugar onde se a ch a boje,
167.

Desflorestamento
conseqüencias com relac;áo
ao mel, 49.
Dilúvio
entre os caingangues, 32.
cDinheiro da terra:.
em Sáo Paulo do Quinhen-

tos, 86.
Disenterias
como eram curadas na colonia, 94.
Distancia
medida usada no Brasil
seiscentista, 76.
Doen~a
deflni~áo

antiga, 105.
Dracontium dubtum, 131.
E

Egito Antigo
milho, 236.
Engenho de ferro, 186.
Epidemias
no Brasil qulnhentista, 82.
Eqütnos, Ui7·
Ergologla rural, 235.
Erva-de-santana, 132.
Erva viva, 95.
Escapu, 4-0.
Escupll, 137, 14-0.
Esfolado, 115.
Espichadeira, 311.
Espinhas do rosto
e a cauda do gambá, 96.
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Estabelecimentos
de paulistas e suas características, 226.
Estabelecimentos religiosos e o
lugar de sua construc;áo, 44.
Estradas
cruzeiros nelas plantados
antigamente, 17.
de Sáo Paulo no século
xvm, lG.
Estradas de ferro, 304.
que seguem tra~ados de
antigos caminhos de indios,
23, 24.
Estupro
em Sáo Paulo há cem anos,
102.
Europelza~áo

dos hábitos no Brasil, 79.
Europeus
e o senso topográfico dos
sertanejos, 38.
no Brasil, 68.
no Brasil e o asseio corpo.
ral, 122.
seu exlto na conquista da
América, 74.
F

Farinha-de-cachorro, 216.
Farinha-de-guerra, 205.
Farmacopéla colonial, 94.
Fauna brasileira
sua utllizac;ao pelos brasileiros do tempo colonial, 88.
Febres, lOG.
Febre tlfólde, 178.
Feijáo, 174.
Fisiocracla, 165.
Fisiologia
da. marcha a pé dos indios
e dos brancos, 35.
Flagelos
do Brasil e os colonos euro-

peus, 124.
Flamengos, 214.
Flebotomla, 90.
Floresta
do Brasil e sua ecologia, 71.
Foguelras
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como sinais de comunica<;á o, 23.

Fojos, 110.
Folhas
das plantas como elemento
de classifica<;io rudimentar
para os indios, 19.
Formigas
e os vegetais importados,
112.

Forno cataláo, i91.
Frecha
como medida de distancia,
76.

Fruita, 67.
Frutas brasileiras
canonizac;io por \ Simáo de
Vasconcelos e Frei do Rosário, 42.
Fumo, 123.
G

Gado
bovino e suíno em Sao
Paulo, no século XVI, · 84.
Galinhas
etimología tia palavra, 200.
quando f oram introduzidas,
176.

Gambá, 95.
na medicina popular, 96.
Garganta
tumores e o jasmim-de-cachorro, 98.
Gengibre, 286.
Geografia dos indios, 20, 21.
rústica, 21.
Geribatiba, 188.
Gibáo, 137.
Ginja, 95.
Goiá, 114.
Gota
como se curava, 99, 100.
Grá, 257.
Grade de tear, 306.
Grilos
e os expedicionários, 113.
Grumixamas, 67.
Guabiroba, 67.
Guaianases, 33.

Guaiaqui, 48.
Guaicuru, 31.
Guaranis, 52.
Guariba, 63.
Guató, 109.
razá.o de ser de suas pernas
em «X», 31.
Guiana
tribos, 131.
Guizos de cascavel, 129.

--!

como distinguiam a presenc;a da onc;a, 107.
- ' como faziam para achar
água, 39.
como identificavam as plan. tas em suas excursóes, 19.
e a difusáo de aves domésticas, 199.
e a mulher no catamenio,
125·

H

Hidropisia, 100.
Honestidade comercial, 159.
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apuro de seus cinco sentidos, 22.
atrofia aparente dos órgáos visuais, 19.
como encontrava as colmeias de abelhas, 47. .
como media o tempo, 16.
exemplo de .sua perspicácia
e capacldade de abstra<;áo,
78.

!ndios
arcabuzeiros, 75.
caminhos na vida de Sáo
Paulo no século XVIII, 16.
capacidade de imitac;i.o das
vozes animais, 19.
capacidade de representac;io gráfica, 20.

-,
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Indústrla
caseira e seu declínio no
Bra..1il Colonial, 281.
do mel e suas sucessivas
etapas históricas, 53.
doméstica de tecelagem há
cem anos, 301.
textil, 283.
Insetos danlnhos, 111.
Insetos nocivos, 114.
lucata. 125.

e a pele da anta, 86.
e calc;ados, 28.
e os ovos de galinba, 201.
1
escopeteiros, 75.
·
.
e sua capacidade de obser.:.· \ . Jaborand1, 132.
vac;áo da natureza, 77.
·
Jabuticaba, 67, 95.
lavoura, 198.
~ Jacaré
pavor ante as primeiras 1
efelto de suas pedras da
armas de fogo, 73.
cabec;a sobre os febricitanpor que arrancavam cilios
tes, 91.
e sobrancelhas, 47.
poder mágico de seus denpor que plntavam o corpo,
tes, 92.
.Jacareí, 65.
113.
predadores das colmeias, 49. 1 Jacuba, 174, 220.
razáo de ser de seus pés
Jaguar
disformes, · 31. .
cevado, 1Q7.
segundo Martius. 88.
como era cac;ado, 109.
seguranc;a com que se orlenperigo que representava
tavam pelos astros e rastros,
para os sertanistas, 107.
17.
iJ'aguarete, 111.
seu poder de abstra~o
Jagueyes, 45•
mental, 22.
Jasmim-de-cachorro, 98.
seus rote iros e os caminhos
J atai, 58.
dos bandeirantes, 23. ·
J'ejum
sua extraordlnária capaclno Brasil Colonial, 84.
dade de percepc;áo a distan.Jenipapo, 113.
cia, 19, 20.
Jesuitas castelhanos
sua habilldade cartográfica,
e a árvore que chora, 40, 41.
20.
Jesuitas
e a saúva torrada, 64.
suas dlflculdades lingüístie o cuidado com os pés, 27.
ca.a em rela~o ao portue o fabrico de telas, 278.
gues, 19.
e os indios, 18.
suas próprlas teorlas sobre
e os pajés, 90.
a orlgem das deformac;óes
pioneiros na utlliza~o dos
dos pés, 31.
produtos vegetal& para fins
suas prospecc;óes geofísicas
médicos, 88.
rústicas, 41, 42.
tentativa de lntroduz1r a
usavam gallnhas para reapicultura européia entre os
creio e distra~o, 202.
guaranla, 62.
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1

Ibá, 67.
Ibapa.á, 16.
Ibirapuera, 246.
Ic;á
torrada, 64.
Ictericia, 100.
Igreja, 84.
Católica e a abelha, 60.
Iguarias de bugre, 62.
liba do Ferro, 40.
Ilha Grande, 33.
Impingens, 101.
~nsa. 3.04.

~

l-

StRGIO

328

BUARQUE

HOLANDA

L
'

e algodáo, 279.
lavada, 279.
Lavapés
origem do nome do lugar
de Sáo Paulo, 26.
Lavoura ac;ucareira, 121.
Lavoura algodoeira, 264.
Lavoura
técnica européia, 81.
Lavras do Sutil, 168.
Lealdade
no feudalismo e na idade
moderna, 159.
Leite materno
e as cobras, 128.
Leitos da terra, 301.
Lepidópteros
larvas comestíveis, 65.
Lhamas
do Peru e o projeto de aclimat.á.-las a S. Paulo, 150.
e a prata peruana, 150.
Limáo az~do, 100.
Limoeiro, 40.
Língua portuguesa
e as dificuldades naturais
dos índios, 19.
Lisboa quinhentista
largura de suas ruas, 24.
Litíases, 96.
Locomoc;ao, 148.
Luxo
no Brasil do século XVIII
e o uso de calc;ados, 26.
1\(

Macaco, cac;a, 65.
Macuco, 80.
128.
Maias, 54.

~iacuxi,

descendentes atuais, 125.
Mnlária
como chegou ~ Bolivia, 106.

e o despovoamento do continente sul-americano, 105.
Mal-de-bicho, 100.
Maleficio e moléstia, 105.
Mamalucos, 144.
Mandac;ata, 52.
Mandacaru, 42.
Mandioca, 95.
aversáo por sua farinha no
século XVIII, 223.
Manguezats do Cubatáo n o século XVIII, 85.
.Manteiga fresca, 65.
Mapas dos indios, 21.
Marameru, 19.
Maria-preta, 41.
Mato Grosso, 17, 18, 20.
Matuyu, 29.
Mau-olhado, 101.
Mazamorra, 218.
Mbayá, 80.
Medicina dos excretos
e Mário de Andrade, 98.
Medicina popular
no Bras~l, 88.
Medicina primitiva
e a distinc;áo entre m a1t>fício e moléstia, 105.
Medicina sertaneja
suas origens analógicas, 91.
Medicina talismanica, 128.
l\:lédicos quinhentistas
- e a ciencia n1edieval, 9-1.
Meimené, 54.
Aiel, 47.
das nossas matas, 58.·
onde tem papel secundário
a apanha e consu1no n o
Brasil, 48.
de pau, 48.
Melado, 219.
lUelipona jaty, 52.
1\-Ielipona qnadrifasciata, 51.
}1Ielíponas, 54.
Mentalidade primitiva, 22.
Meriti, 28.
l\llkanla cordipolia, 131.
Milbo
· civilizac;ao do, 215.
e monjolo, 227.

CAMIN ROS

-

Jundiaí, 220.
Jurubatuba, 188.
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moído e a s razóes de seu
desaprec;o pelos brasileiros,
216.

na pré-história, 232.
seu consumo nas minas gerais, 216.
verde, 217.
Minas de Coxipó, 160.
Minas mato-grossenses
quanto renderam de 1719 a
1822, 178.

l

Minerac;áo
exigencias do seu exercício, 175.
Mirtáceas, 67.
Missóes, 149.
Moccasin, 28.
Moinho de água, 205, 212.
Monc;áo
significac;ao do termo, 162.
Aionc;óes, 160.
do Tiete, 92.
Monducuru, 42.
Mongoió, 49.
:M0njolo, 226, 235.
e a literatura anterior ao
Setecentos, 241.
e milho, 227.
número de localidades brasileiras em que a palavra
aparece, 227.
Moquém, 81.
Mosquetes antigos, 72.
Mosquiteiros, 116, 118.
11-Iosquitos e os viandantes, 115.
.lfuares
em Sao Paulo, 155.
influencia sobre as estradas, 24.
!.-fucuri, 122.
:l\!ulher
no catamenio, 125.
::Muiheres
explicac;áo que Martius ouviu sobre a sua exclusa.o
dos tratamentos contra picadas de ofidios, 126.
nos meios rurais e a cura
dos enfermos, 124.
portuguesas e a exibic;aq
dos pés nus, 25.
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velhas «socialmente
culinizadas», 126.
.M:utiráo, 266.
Mutismo
e a anhuma, 96.

mas-

N

Nambicoaras
vide
quaras.
Navegac;áo fluvial, 171.
Nhambiquaras, 91.
Nova Inglaterra, 183.

nha n1bi-

o
Obechá, 19.
óbitos no Brasil Colonial, 105.
Omágua, 117.
Onc;as
em S. Paulo, 108.
Orac;ao de Santa Clara, 104.
Orac;ao de Sáo Marcos, 103.
Orac;óes
imunizantes, 101.
Orac;óes católicas
e os patuás indígenas, 104.
órgáos visuais dos indios, 19.
Ourives, 282.
O uro
abundancia em ~fato Grosso, 165.
de Cuiabá e Sao Paulo, 164.
do Brasil e a min era~ao no
resto do mundo, 165.
Ovelhas
e carneiros do Peru, 150.
importancia económica no
Brasil e Estados Unidos,
276.

rebanhos brasileiros, 274.
p

Paca, 79.
Padeiros, 198.
Padres
e as onc;as, 108.
Paiaguá, 177.
Palavra fa lada
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ou escrita e seu poder mág ico, 103.
P a lmit o
como a limento das entrad as, 66.
P a monha, 217.
Pam pas
como cha ma vam as on<;as
e s pecializa d as em ca <;ar homens, 107.
Panicum itallcum, 232.
Panicum miliaceum, 231.
P a pag aios, 202.
P a raíba
lavouras d e milho, 215.
Para ná
u so de g usanos a ssados, 66.
P a r eci
e a s abelhas, 62.
Parto
e a cauda d e gambá, 96.
P atuás, 103.
P a ulistanos
doen<;a s dos antigos, 94.
tra dic;óes em matéria de
eñterros e procissócs, 61.
".'Pa ulistas
como curavam resfriados
no século XVIII, 90.
doen <;as que mais os acometia m, 94.
do século XVIII e o hábito
de lavar os pés a hora de
dormir, 121.
e a base d e sua alimentac;áo, 63.
e a malária, 106.
e o couro de anta, 87.
e seus métodos de cac;ar
jaguar, 109.
hábito de dormir a ac;áo de
cafunés, 121.
indicadores de s uas habitac;óes, 226.
mérito no desenvolvimento
e utilizac;áo das plantas
curativas e minas de ouro,
89.

nas monc;óes, 160.
no século XVIII, 15.
por que conseguir~m pal-
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milhar o Brasil em vários
sentidos, 41.
segundo depoimentos do século XVIII, 145.
sua marca no povoamento
conforme os fundos de vales ~ baixad as, 44.
Peá o, 148.
Pé-de-moleque, 219.
Pedra de porco-es pinho, 91.
Peixe
como alimento do indio, 81.
como era a panhado em
1770, 83.
Perdizes, 72, 80.
J:leroba, 171.
Pés
as avessas dos fabulosos
Matuyu, 29.
largos, 32.
nus e seu significado erótico entre os portugueses, 25.
Pesca, 68.
amazónica, 80.
fluvial, 83.
importancia na economía
alimentar das povoac;óes coloniais, M.
Pescarla
proibic;áo no Brasil no século XVI; 82.
Piabiru, 24.
Piapoco, 115.
Picadas de cobras, 124.
Picao, 132.
Pimenta-da-índia, 286.
Pimenta-da-terra, 100.
Pindobuc;u, 115.
Pinháo, 66; 67, 95.
Piperácea, 133.
Plper jaborandl, 133.
Pipocas, 216.
Piracicaba
suas origens, 172.
Piracui, 81.
Piratininga, 15.
Pitanga, 67.
Plantas
do sertáo e florestas que
permitiram o povoamento
do Brasil, 43.
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infiuencia no próprio povoamento do sertáo, 41.
que vertem água, 40.
Pleurisia, 90.
P oc;os artlficiais
no Brasil dos naturais da
terra, 45.
Po puJa~óes rurais
processos de sinaliza.~o por
foguelras, 23.
P orco-do-mato
uso dos bezoares para fins
médicos, 91.
Portugal
alarme contra as queimadas, 50·
medidas contra carvoeiros e
cac;adores, 50.
P ortugueses
como combatiam no século
XVI o ofidismo, 132.
de San Pablo, 145.
diflculdades que encontravam na adapta~o ao clima
do Brasil, 122.
.
e os amuletos indígenas, 92.
e sua aclima~áo a terra do
gentio, 18.
no Brasil e o bicho-de-pé,
122.

que adotaram arco e flecha,
76.
Povos naturais
suas dlficuldades de aten~áo e memória, 21.
~ragas do · Egito, 113.
Prato de bugre, 64'.
Preguic;a
poderes curativos cardiológlcos de suas unhas, 93.
Pre tos
catlnguentos e as on~.
""108.

Procissio
do Corpo de Deus, 60.
Propiciatórios, atos, 124.
Pulgas
e os expediclonárlos paulistas, 113.
Pupunheiras, 21.
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Q

Quatis
- dentes para sangr1a, 90.

.

B

Rabo-de-bugio, 41.
Raiz preta, 131.
Rastro
- de indio, de branco e de
carregadores de peso, 36.
Receitas, 88.
Rede, 295.
de arremesso, 84.
importAncia social em Sao
Paulo, 297.
sorocabanas, 30f.
Rede de dormir, 203, 295.
Redeiras, 295.
Régua, 311.
R eligiáo católica.
e flns terrenos, 102.
e o fetichismo indígena, 70.
I-temédios de paulistas, 88.
Reumatismo
e a banha da anta, 94.
e a banha de diversos animals, 94.
Rio de Janelro
durac;áo da viagem até Sáo
Paulo, 150.
quanto duravam as viagens
a t é Lisboa, 163.
Rio Grande do Sul, 27.
Roceiros
de hoje e a habilidade dos
indios em se orientar, 17.
Roda, 273.
Romantismo
brasileiro e os pés feminin os, 25.
Rondonia
apicultura indígena, 58.
Roraima
indios calc;ados, 28.
Rote iros
añtigos e a sinalizac;ao dos
lugares de água boa, « .
Roucouyenne, 115.
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Ruminantes
bezoar, 90.

s
Saca-trapo, 10L
Saci
suas diversas formas, 30.
Sal
associa~o entre a sua falta e o consumo de milho e
porco, 228.
carencia no Brasil Colonial, 81.
na colon~o dos Estados
Unidos, 229.
Salinas e milho, 228.
Samaritanas sertanejas, 38.
Sangrfas
como se faziam, 90.
Santos
em quanto tempo se galgava a Serra do Mar a cavalo, 149.
Sangue cdoce:., 112.
Sáo Francisco
como rlo da. unidade nacional, 179.
Sáo Paulo
caminho para Santos em
1802, 24.
como se cac;ava no seu interior, 69.
em 1591 e a destruic;áo do
pelxe, 81.
trio em fevereiro no século
XVI, 274.
há cem anos e os crimes
de morte, 102.
no século XVII, lf;.
popula~o mascullna, 68.
por que se adaptou ao capitalismo moderno, 158.
redes de dormir, 295.
seiscentlsta., 101.
sua populac;ao comia formigas em pleno século XIX•
84.
subordina~o

ao governo do
Rio de Janeiro, 164.
tradic;óes da ra~ india e o

papel dos paullstas na História, 89.
tribo indigena que o abasteceu d~ escravos, 33.
trigais do século xvn. 205.
Sapateiros em Sáo Paulo no século XVI, 26.
Sapato
como distintivo da liberdade no Brasil, 2(;.
símbolo social, 2(;.
Sapatos, 120.
Sarampo, 106.
Sarro de pito, 123.
Saw-ctn, 270.
Sécas nordestinas e a árvore que
chora, 41.
Seda, 288.
Sede, 38.
Sensitiva, 95.
Sentidos
dos nossos indios e seu extraordinárlo apuro, 20.
Sentimento de comunidade, 80.
Serpentes venenosas, 124.
Serra do Mar. 32.
Sertanejos
como rudes topógrafos, 38.
e sua audácia, 18.
heranc;a de seu temperamento, 1'4.
percep~o aguda de remotas
aguadas, 38.
regras e fórmulas mágicas,
101.
Sertanlstas
e a habllidade dos indios
em matéria de orienta~ao,
17.
provas de sua extrema habilidade em tirar dedu~oes
dos rastros e vestigios; 18.
Sertáo
de Plauí e Nordeste e o
umbuzeiro, 42.
Sertóes áridos
plantas que armazenam
água, 41.
Sezóes, 105.
Simbollsmo
-- entre os indios, 21.
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Sinaliza~áo

dos mapas rústicos dos indios, 22.
e espirito de observa<;áo, 17.
SC1lo florestal e arado, 247.
Sorocaba
e a manufatura de redes,
302.
fe iras de anima.is, 158.
vida social ao tempo das
feiras de animais, 159.
Spondlas purpurea, 41.
Suiá, 110.
Supersti<;oes e ca~das, 70.
Surróes, 24.
Surucucu, 131.
T
Tabaco, 132.
Tamanduá, 95.
unhas usadas como amuletos, 93.
Tamanduá-bandeira, 93.
Tamanduateí, 81.
T ambor de aviso, 23.
Taquaru~u. 43.
Ta riuma, 104.
Tatu-canastra, 93.
Taulipangue, 20.
Tea res
nos inventários paulistas,
254.
Tear indígena
e a acultura<;io dos portugueses, 301.
Tecelagem, 257.
Tempereira, 311.
Tempo
como era medido pelos ína ios, 16.
T eoria da Signatura, 131.
T erapeutica analógica, 131.
T ereno, 62.
Tiete e as monc;óes, 162.
e as anhumas, 96.
T ingui, 81.
T omahawk, 75.

E
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133

Tordesllbas
e o ouro de Culabá, 165.
Tradi<;io e transl<;ao, 183.
Tramonha, 21L
Trigo, 198.
no século XVII no Brasil,
205.
como se colhla no Brasil
Colonial, 21L
Trocano, 23.
Tropeiro, 148.
como sucessor do sertanista, 158.
Trovisco, 83.
Trumai, 110.
Tunga penetrans, 122.
Tupi, 110.
e frechas ervadas, 135.
_, malocas do litoral, 115.
upinambá
do Maranhao e sua geografia natural, 21, 22.
·
e galinocultura, 200.
ovos de gallnhas considerados venenosos, 201.

u
Umari, 40.
Umbuzeiro
e o povoamento do Nordes,
te e de Mato Grosso, 42.
sua raiz para fins de dessedenta~áo, 44.
Upupiara, 30.
Urina
cura de sua reten~o. 91.
e fumo para curas de frechadas, 99.
uso contra inflama<;óes e
tumores, 99.
Urucu, 113.
V

Varíola, 105.
Vea<;áo, 84.
Veado
botas de couro de, 85.
ca<;adas de, 69.
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Veículos d e roda
consequencia de sua intro·
du~áo no Brasil, 24.
Velas de c~ ra de abelha, 59.
Ventos
doentios do Brasi~, 92.
Veredas, 15.
Viajantes
do Brasil Colonial e sua
comida natural, 63.
Vinho de uvas, 133.
Visáo dos indios, 19.

HOLANDA

V omitos, 91.
X

Xerente, 29.
Xerimbabos, 202.
Ximbaúva, 171.
y
Y~apy,

40.
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PROLIYRO
Ao todo, o PROLJVRO, do Departamento de Cultura,
da Secretaria de Cultura, D esportos e Turismo do
Governo do E stado da Guanabara, colaborou durante a adminis tra~ao de EDUARDO PORTELLA, com
a publica~áo das seguintes obras:
J. lnter-r:elacioname1110

das Ciencias da Lingua-

gem (vários autores).
2. U ma Forma Provenfa lesca na Lírica de Camoes, de Emmanuel Pereira Filho.

3. Macha,/o de A ssis: A Piriimide e o Trapézio,
de Raymundo Faoro.
4. O Fardo do Hornem Branca - Southey, Historiador do Brasil, de Maria Odila da Silva Días.

5. Caminhos do Pensamento Crítico (2 vol umes) ,
de Afranio Coutinho.
6. Edic;áo tac-similar da revista Estética.

7. A Independencia. R evolufiío e Contra-RevolufiiO, de José Honório Rodrigues.

8. A Vida Literária no Brasil -

1900, de Brito

Broca.
9. Cristo Proclamado e Chiío dos Penitentes, de
Francisco Pereira da Silva.

10. Caminhos e Fronteiras, de Sérgio Buarque de
Holanda.
11. Roteiro Cartográfico da Ba!a de Guanabara,
de Álvaro Teixeira Filho.

12. Aluísio Azevedo e a Polemica d'O Mulato,
de Josué Montello.

13. História e Es1rutura da Língua Portuguesa,
de J . Mattoso Camara Jr.
Empenhando-se o PROLJVRO na dif usáo cultural
qualificada, quando finda o Estado da Guanabara e
surge ~ o novo Estado do Rio de J aneiro: naturalmente
esperamos que o nosso trabalho tenha continuidade,
que possa, inclusive, ampliar-se no próximo Governo.
Essa ampliac;ao se relaciona com a idéia, aquí sugerida, da criac;áo de um Instituto Estadual do Livro,
além da execu~ao do projeto, que deixamos pronto,
para a construc;áo de urna Biblioteca Central, capaz
de comandar a rede de bibliotecas estaduais .
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