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OS PRIMEIROS 
TRONCOS PAULISTAS 

Este livro apareceu em 1928 com o nome de R~a de 
.Gigantea. Ele representa urna rea~o contra o derro
tismo entio dominante. Buzinava-se aos ouvidos das 
crianc;as que de uma mistura de europeu ávido, de índio 
preguic;oso e de negro sem brío nio podia derivar senáo 
um povo destinado a decadencia e a extinc;áo. o autor 
partiu da célebre afirmac;áo de Saint-Hilairé após 
constatar a obra do bandeirantismo: - "Dir-se-ia que 
tala feitoa foram realizados por uma rac;a de gigantes". 

Dai o tom polemico, e certamente enfático de cert.u· 
afirmac;óes que só podem ser bem interpretadas dentro 
das circunstlncias em que o livro fol produzido. O autor 
voltou-se para o estudo da formac;áo do caráter paulista 
seguindo conceitos antropossociológicos que aceita como 
preliminares para uma ampla interpretac;áo da hlstória · 
geral. Provavelmente alterarla boje algumas de suaa 
conclusóes extremamente pessimistaa quanto a organt
zac;á.o nacional. Em contraposic;áo é otimlsta quanto a 
formac;io do povo de Sio Paulo: "O planalto paulista 
é uma regiáo predeterminada ao sucesso e a prospe
ridade". E baseia-se em Martius para essa afirmac;áo. 

N em todos os principios aceitos pelo autor sio aceitos 
pelos sociólogos e etnógrafos contemporaneos. Mas isso 
náo tira ao livro o papel por ele representado no mo
mentd de seu surgimento, influindo na cria~áo de uma 
confianc;a na rac;a planaltlna, capaz de se desenvolver 
e fazer progredir o terrltório privilegiado em que medrou. 

Ellis Júnior ere sinceramente que a civilizac;áo é um 
progresso constante da humanidade, é um convicto 
evolucionista para quem o homem se eleva cada vez 
mais acima dos animais. Há neste livro, reconheceram 
os seus próprlos adversários, um grande esforc;o de 
sistematlzac;áo da história e do caráter paulistaa. Há 
observac;oes e gráficos do mais alto interesse sobre a 
difusio dos colonizadores no pl&nalto. 

O malor mérito do prof. Ellia Júnior como historiador, 
diese o aeu discípulo Odi}on Nogueira de Matos, foi 
"abrir novos caminhos para a interpretac;áo do fato 
histórico". (Notkia biblwgrd.ffoa e Mst6rica, VIII, 1969) . 
Ele náo se limita a repetir o que fol dito anteriormente. 
Dedicou toda a sua vida a peequisa, num exemplo de 

· desprendimento e largueza de espirito que continua 
servindo a todos que com ele trabalharam e convlveram. 

A "Brasillana" reeditou diversas de suaa obras, como 
náo poderla deixar de faz~lo. 

SUA btbliografia compreende mais de trinta volumes, 
todos embebidos de profundo amor a Sáo Paulo. Muttos 
deles, apesar de sofrendo a infiuencta dos problemas 
momentlneos, sáo ptonelros e desbravadores, abando
nando a •imples narrativa fatua!. Compreende, além 
dos trabalhos históricos, obras didáticas e de ficc;io. 
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X 

DUAS PALAVRAS 

Tudo no mundo intelectual se objetiva no saber. 
O conhecimento é o alvo de todos os esfor~s mentais. 
Nas altas esferas científicas teni-se buscado oonhecer os se-

g 11 in tes postulados: 

1.0 - A origen1 do Universo 
2.° - A origen1 'do sistema solar 
3.0 

- A origem da Terra · 
4. 0 - A origem da vida 
5.0 

- A orige1n do hornero 
6.0 

- A origem da ci~iliza9ao e a sua evolu9áo. 

Dentro desse espírito de indaga9ao eu demando conhecer · 
a origem e a evolu9ao da civiliza9ao no planalto paulista du
rante os primeiros séculos. 

Para chegar a. meta a que me propus vou lan9ar 1nao ~e 
rnuitos conhecimentos históricos paulistas aos quais vou apli
car vtírias ciencias, tidos como bons, seguindo o mesn10 1nétodo 
que tenho encontrado nas muitas tentativas de resolu9áo das 
questoes acimas propostas. 

A Sociogenia do passado paulista tem até agora sido con
fundida com a de outras regióes h1so-americanas desta parte 
do continente. 

É co1no se tudo fosse igual! Só agora e1nerge nítida e de_ 
sarestada a história do bandeirismo. Com ela nao se entre-
1neia de modo algum o passado de outras regioes luso-ame
ncanas. 

Assim também, o nosso passado sociQlógico. Este nada tem 
de comu1n com o das oub·as terras sul-americanas. E nada ten
do de comurn, tem pouca semelhan9a com algumas delas. 

1 



\ 

Sao apenas formas de culturas suLamericanas que pelas 
suas delimita96es e oontornos lembram os tipos que aquí se 
forn1avam através de algum tempo do nosso passado. 

Devemos estudar o modo 001110 se constituiu o nosso blo
co paulista. 

Nao há dúvida que este livro se estriba na doutrina evo
lucionista. Penso que ninguém mais deixe de paiticipar dos 
ensinamentos dessa doutrina, a menos que nao seja um inte
lectual, ou que se conserve em atraso científico, na nebulo
sidade de urna celebra9ao obnubilada por urna exb·einada 
religiosidade que deveria ser mantida em campo diverso. 

Eu busco aplicar ao homem no planalto paulista o que e1n 
geral vem sendo doutrinado. Procuro saber por que o homem 
se associou dessa forma no planalto paulista evoluindo de urna 
inaneira, seguindo determinadas diretrizes. 

Ele a isso f9i constrangido. O 1neio objetivo ou extrínseco 
a isso premia. Nao é que eu seja un1 adepto energún1eno da 
escola antropogeográfica de Ratzel. Nao ine estribo apenas 
no ambiente geográfico. Procuro u1n ecletismo entre os deter-
1ninistas do ineio físico e os adeptos das ra9as como fator 
humano . . Penso que as sele~oes diversas nos grupos humanos 
sao os magnos elementos a marcar u1na progressao ou urna 
regressao neles, fazendo-os escalar cuhninancias, ou os obri
gando a se afundar na decadencia, sujeitando-os mesn10 a ex
tin9ao. Nao fosse o núcleo primeiro de povoadores paulistas 
composto de indivíduos filh·ados pelas sele9óes que atraves
saram na Ibéria e na e1nigra9ao da Ibéria, nao teriam eles con_ 
seguido galgar o altiplano de Paranapiacaba e ali produzir os 
fenómenos de que somos hoje estudiosos envaidecic\os. 

Por certo foi a consangiiinidade que expurgou aos poucos 
os maus elementos do grupo humano paulista, causando a este_ 
rilidade dos que haviam pnedeterminadamente sido marcados 
com as taras hereditárias que se acumulavam pelo b·a90 bio_ 
lógico da consangüinidade. 

Esta, con10 que funcionando como urna válvula, eliminando 
os nevropatas, os desequilibrados, os menos eficientes, etc., foi, 
urna alavanca poderosa a impulsionar progressivamente o grupo 
humano paulista. 

Foi a composi~ao química especial do solo paulista e a 
oonforma~áo particular do clima planaltino que determinaram 
que aí a cana-de-a9úcar nao prosperaria, enquanto que na 
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capitanía de Duarte Coelh<> ou na Bahía ela constituiria un1a 
fonte notável acumuladora de riquezas. Conseqüencias: o ban
deirismo, as invasóes holandesas, etc. 

Con10 fugir disso? Como nao se abeirar do detenninismo? 
Como nao dar ao meio físico a n1agna importancia? 

Urna pergunta poré1n eu fa~o de há muito e só recor
rendo a casualidade histórica se poderá responde-la com sa
tisfa9áo. 

Por que a gente de Martim Afonso aportou na oostá, em 
S. Vicente, e nao em outro ponto qualquer? Joáo Ramalho aí 
estava. Entao seria apenas recuar o problema. Por que Joao 
Ramalho se localizara nessa regiao e nao albures? 

Naturalmente porque tendo naufragado aí, se localizou 
nas proximidades. Acaso. Por que a expedi~ao colonizadora 
de Martim Afonso, tendo antes de encontrar Ramalho e nao 
podendo saber desse fut1:1~0 evento, nao ficou oom sua carga 
humana na linda Guanabara, tao promissora, tao fagueira? Nada 
nos ensina a esse respeito. · 

liá muita coisa no passado que pennanece ainda nublada 
pelo véu do mistério. Aí o escalpelo da ciencia nao poderia ser 
empregado com sucesso. Nao . ten1os material para trabalhar. 
Os analisadores do além ainda nao nos oferecem elementos 
para o fazer. Sao tao poneos esses analisadores! E, convenha
mos, o míster nao é muito convidativo. Só mesmo quem tenha 
pendores para a p~squisa e possua recursos materiais que subtra
iam as obriga~oes da luta pela vida. Os ardidos prélios do 
struggle for life obrigando a aten~ao a ser desviada para outras 
atividades impedem que se fa9a mais. 

A princípio me dediquei a pesquisa histórica, mas nesse 
campo a labuta é por demais empolgante e absorve em de-
1nasia. 

Por isso me tenho dedicado a outros ramos da atividade 
intelectual. Mas em um ponto tenho p¡ermanecido fiel ao ponto 
de partida: Os assuntos. cu jo objetivo meu é esclarecer sao 
exclusivamente paulistas. Quer no domínio da história, quer 
no que diz respeito a sociologia, quer no que concerne a po
lítica, eli nao me afasto do Ie1na que me impus. A nao ser 
e1n inatéria didática, em que sou obrigado a versar sobre 
vários assuntos alguns dos quais fora da minha especialidade, 
tenho-me restringido a estudar ooisas unicamente paulistas. 

3 



\ 

É que sou obrigado a arrancar da atividade cerebral, que 
é o meu labor diuturno, o pao argamassado oom o suor de 
um trabalho multiforme e infatigável. 

Fora disso, tudo que fa~, tudo que penso, tudo que 
imagino é por S. Paulo. Neste livro busquei explicar os fe
nómenos do passado paulista n1unido dos instrumentos cien
tíficos que a anti-opologia, a geografia, ou a sociología etc. 
colocaram ao meu alcance. 

Há tempüs publiquei o Ra9a de gigantes. 

O livro atual náo é senao urna reedi9ao modernizada do 
Ra9a de gigantes, com algumas modifica95es. 

Espero para ele o mes1no favor público que o Ra9a obteve. 
Das obras de sociología que abordam a parte que inte

ressa a S. Paulo, destacamos duas que estao a nos merecer 
reparos. 

Sao a de Oliveira Vianna, apreciado hon1em de letras e 
acurado estudioso de coisas sociológicas, Popula9óes 1nerido
rwtis e o trabalho recente do erudito escritor nortista Gilberto 
Freyre, intitulado Casa grq.ru:le e senzala. 

Oliveira Vianna, no seu trabalho citado, ao reconstituir 
a organizagáo sociológica paulista nos primeiros séculos, teve 
que por si mesmo elaborar todo o material de que langou n1áO. 
Nada havia feíto . Além do sociólogo, sintetizador, Oliveira Vian
na teve que ser um analista pesquisador nos arcanos do nosso 
passado para dali tirar as pre1nissas que ]he iria1n servir de ali
cerces. Servi90 gigantesco, Portantol 

É natural que assin1 tendo de proceder o erudito sociólogo 
flurninense nen1 sempre se haja estribado en1 ole1nentos exa
tos. 

Por isso todo o edifício do Popukl96es nieridionai.s, erguido 
co1n o brilhantis1no de un1a pujante cultura, deveria ter pon
tos menos sólidos. Assim no que se refere ao paulista dos tres 
primeiros séculos, Oliveira Vianna, em falta de elementos, teve 
que se estribar, ao reconstituir o seu tipo sociológico, no paulista 
do século XIX que, em plena fase da cultura cafeeira, se alas
trou senhorialmente pelo vale do Paraíba. 

Ei-lo agricultor, senhor de opulento latifúndio, a dominar 
feudalmente nos tempüs do primeiro reinado, da regencia, etc. 

E'ra a influencia do latifundiário do E stado do Río que 
com a cultura do café se esten<lia Paraíba aci1na. A cultura 

.. . 
do café nesses teinpos do oitocentisn10 no seu clímax, do1ninou 
<le fato no norte de S. Paulo e teve 1nesmo proje~óes no Oeste 
do nosso Estado. Campinas o conheceu, Lin1eira, Río Claro e 
até S. Carlos travaram conhecimento com esse tipü do qual 
eu mesmo conservo reminiscencias na minha próxima ances
tralidade. 

Eis os condes, os baroes, os nwrqueses, os co1ne11dadores, 
legítünos antepassados dos coronéis da República, a hospedar 
Pedro 11, ou a chefiar os liberais ou os conservadores, ·ainda 
no velho iregime. 

Eram as grandes planta9óes cafeeiras tratadas pelo negro, 
antes de 13 de maio de 1888, que viviam nas senzalas ou nos 
quadrados, que tingiam os velhos . do1nínios senhoriais desses 
tempos idos do oitocentisn10, ú11:ico que faz o tipo nu-al do 
paulista assemelhar-Sie ao do norte a~ucareiro. 

. Eu mesmo já estive a frente de um desses estabelecimen
tos agrícolas, no município~ de S. Carlos, que outora fora aberto 
por meu avo o Visoonde da Cunha Bueno e por meu pai o 
Senador Alfredo Ellis, que aí ente1Tara toda a sua vigorosa 
mocidade. 

Era urna pTopriedade in1ensa que ficava a ribanceira do 
~1oji Gua9u, a Fazenda de S. Eudóxia. Nesses tempos lon
gínquos da escravidáo esse latifúndio lembrava be1n o que 
Gilberto Freyre descreve, e já inuito anteriormente Oliveira 
Vianna desenha no seu notável Popuku;óes 1neridio11ais. 

A organiza9áo criada pelo café, corn sua manipula~áo 
agrícola e o seu trabalho industrial, com o tipo social pa
triarcal do paulista que _o herdou do seu ancestral portugues 
co1n a escravaria de origem africana, com o isolan1ento sel
vátic..'O a que obrigava o fazendeiro e sua família, etc., tinha 
certa semelhanga com a organiza9ao criada pelo a9{1car no 
nordest.e do Brasil. 

Essa se1nelhan9a porém, era longe de ser identidade. O 
tipo senhorial paulista oitocentista foi muito inenos marcado, 
suas linhas foram muito ~enos acentuadas, seu perfil foi muito 
menos nítido. O patriarcalismo deles nao .era tao vivo, com 
o nao ser tao grande o seu isolamento no sertáo, nem tao gran
des os seus domínios. As suas comunicagóes com os centros de 
civiliza9áo nao foram tao minguadas e nem tao precárias como 
as da gente do Casa grande e senzala. Por isso tudo, o paulis
t a Jatifundiário dos oitocentos, ainda que semelhante ao la~ 
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tifundiário do norte, foi 1nais brunido pela civiliza<;ao e 1ne
nos arestado nos seus contornos, de recortes tao bem deli
neados p<>r Gilberto Freyre e1n Casa grande e senzala. 

Também foi só nesse século XIX que o paulista teve pon
tos de semelhan<;a com o nortista. Antes desse século, durante 
os duzentos .e cincoenta anos em que o planalto paulista cons
tituía um tip<> de agremiado hu1nano, verifica-se a mais abso
luta divergencia entre o paulista e o nortista. 

Ainda que patriarcais ambos, no nordeste ainda mais que 
no nosso planalto, lá havia o latifúndio a<;ucareiro que cría 
um tido social com todos os seus delineamentos, enquanto 
que aqui tínhamos a pequena prop~·iedade. Lá no nordest~ 
havia mais particularismo, inais feudalismo, enquanto que aqu1, 
no planalto piratiningano, havia. 1nais com~nitaris~o, inais. cla
nismo. Lá, as fazendas eram ma1or,es e a fa1na ma1s extensiva. 

Aquí havia mais atividade e trabalhava-se com mais inten
sividade em núcleos mais nun1erosos, 1nais concentrados, porém 
de menos vulto nas suas propor9óes. Os patriarcas lá tinham 
1nais poder, a prole era maior, com famílias ~ais volu~osas; 
havia mais cabedais concenh'ados e a escravana era ma1s vul
tosa em número. Aqui os patriarcas eram bem menos opulentos 
ainda que mais numerosos. Lá o pO(lerio dos potentados se 
firmava mais na própria família e nos apaniguados. Havia mais 
centraliza~ao. Aqui o valor dos figuróes rurais se estribava mais 
na client!Cla e na parentela. 

Mas essa semelhan<;a foi só no oitocentismo porque a cul
tura do café introduzida pelo vale do Paraíba produzia fenó
menos que se aproximavam das formas originadas da cultura 
do a9úcar. Além disso havia a escravatura negra, lá e aquí, 
para marcar mais um ponto de contato. 

Antes desse século XIX, tudo foi muito dif.erente. Lá ha
via a grande propriedade com todos os signos_ patriarcais mar~ 
cados p<>r Gilberto Freyre no seu Casa grande e senzala. La 
havia o africano a tjngir de negro a escravaria. Lá havia urna 
organiza9áo social estribada na opulencia da cultura a9ucareira. 
Lá o potentado tinha um poderío próprio derivado de sua fa
miliagem enorme e da sua propriedade latifundiária própria. 
Ele era o mandao porque tinha for9as para o ser. 

Aquí tudo era diferente. Náo havia ainda monocultura es
peciaizada. Nao havia latifúndios. Nao havia escravidao afri
cana. Nao havia opulencia. O paulista valia, nao de per si, 
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mas pela sua alian~a, pela sua parentela, pelos seus correlato~. 
O regime sociológico era o comunitarismo das bandeiras e os 
núcleos patriarcais, por náo haver o latifúndio, se aglomera
vam na pequena propriedade banindo o isolamento, e cultivan
do maior sociabilidade nos vilarejos satélites de Piratininga. 
Casa grande e senzala descreve o norte mas ignora o sul. 

É preciso nao confundir! 
Depois da lei de 13 de 1naio de 1888 tudo voltou a s.er 

profundamente diferente no Norte e no Sul. Sim, porque já nao 
era antes da apari~ao do café? Náo foi o café na sua cultura 
prhnitiva que assemelhou o Sul do Norte? Nao foi :ele que at.raiu 
o negro escravo tingindo a p<>pula~ao do Sul? 

Depois da lei de 13 de maio de 1888 o Sul evoluiu. 
O negro entrou em decadencia. O europeu se s.edimentou 

pela emigra9ao intensiva clareando a popula9ao. A propriedade 
se fracionou ainda mais. Desapareceram os velhos senhoi:.es com 
a extin~ao do regime patri'arcal. A família diminuiu de volume. 
Suprimiram-se ainda mais os isolamentos com o desenvolvimen
to das comunica~óes fáceis, rápidas e intensas. A atividade 
rural teve que se dividir con1 a atividade urbana na faina diu
tuma e o paulista se limou mais com a urbaniza9ao e a ins-
tru9ao mais cuidada. _ 

Com isso a opulencia aos pouoos lhe invadía a regiao o 
que lhe facultava os recursos que escasseavam no Nort.e. A p<>
pula<;ao paulista mais clareada, 1nenos mesti9ada, mais rica, ~ais 
culta foi aos pouoos deixando as do Norte a perder de vista 
e os pontos de semelhan~a entr.e elas foram relegados para o 
passado remoto. 

Hoje urna profunda diferen~a separa os agregados huma
nos estabelecidos no planalto paulista e no Nordeste brasileiro. 

A difer.en~a notável de mentalidades dessas regióes, as quais 
podem ser perscrutadas por qualquer leigo, se esb·iba em bases 
que cada vez mais as separa, divorciando-as. Hoje há urna fenda 
entre elas, amanha haverá um abismo. 

É meu propósito estudar a sociogenia. pauli.sta e mostrar 
c,'Omo teve origem no nosso planalto e nele evolu1u o agregado 
humano civilizado. 

Passo em revista os séculos em que, percorreu o. grupo 
paulista. O referente ao gn1po humano nordestino já foi feíto 
com brilhantismo por Gilberto Freyre. 

7 

2 -1'.T.P. 



Nós tivemos ongens bem diversas. No planalto paulista 
~e estabeleceu um grupo humano que nada teve com os de
mais que a coloniza~ao lusa respingou no litoral oriental da 
América do Sul. Nao nos ligava com outros núcleos lusitanos 
qualquer la~ de sang~, como nao evoluímos pelos séculos 
seguindo identicas paralelas, como nao tivemos interferencias 
recíprocas nas nossas trajetorias históricas. Na Europa, os gru
pos humanos lá existentes, como o frances, o ingles, o alemáo, 
o portugues, o holandes, o sueco, o espanhol, o austríaoo, etc., 
tiveram muito mais influencias uns nos outros, comunicando
-se, guerreando-se, ligando-se em alian9as, etc., do que se es
tabeleceram nas diversas regióes da América portuguesa. Nós 
comungamos muito pouco no passado com esses grupos huma
nos estabelecidos nas regióes dives·as das colónias pürtuguesas. 

Ainda ninguém viu isso; ou, se viu, ainda nao o disSie. 
Urge que . essa confusáo seja desfeita a bem da verdad e 

e para mérito da inteligencia, com vantagens para todos. 
Nao há evolu9áo igual de todos os grupos humanos lu

so-americanos. 
Só for9ando a verdade e comprimindo a razao com obli

tera~ao da compreensao, pode-se tentar unificar a vida oo
ciológica de todos os grupos luso-americanos. Cada um deles 
teve a sua rota própria de acordo com suas circunstancias 
particulares. 

Nao querer ver isso é estrabismo, ou querer tapar o sol 
com urna peneira. De fato. Os próprios episódios históricos do 
Norte nao sao comuns ao sul e vice-versa. O Norte teve a luta 
c"'Ontra os franceses no Maranháo, contra os holandeses no Nor
deste, a guerra dos Mascates em Pernambuco, a guerra de 
Beckman no Maranháo, a confedera9áo do Equador, etc. O Sul 
teve a luta contra Villegaignon, a guerra dos Emboabas, o ban
deirismo, Tiradentes, Dugauay-Trouin, a guerra dos Farrapos, 
etc. 

Os heróis do Norte eram desconhecidos no Sul, e os heróis 
do Sul nada evocavam no Norte. Os feítos dos nortistas nao 
emocionavam o sulista e vice-versa. 

' 
Esclarecer a sociogenia paulista foi o que eu quis fazer 

para deixar bem claro como se formou a nossa popula~áo 
planaltina que constituí hoje um bloco granítico ligado pelo 
sangue, por urna mentalidade comum, etc. 
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Quanto mais cada grupo humano tenha as suas origens 
clareadas e estudadas, mais se verá o quanto divergem e a 
razao dessa divergencia está na diversidade dos meios extrín
secos. 

:e pois meu objetivo fa~r, em rela9ao ao paulista dos 
primeiros séculos, com que jon·e a luz sobre as suas origens. 

Por isso tratei de buscar aplicar os ensinamentos cientí
ficos colhidos em vários departamentos do saber humano ao 
que tem ficado certo de pesquisas que eu mesmo tealize( nos 
arcanos do passado de Piratininga. - Continuo no meu lema de ernpregar a minha atividade 
e1n assuntos paulistas unicamente. 

Na incapacidade de realizar para S. Paulo o que ~lmejo, 
quero ao menos fazer por ele o mais que posso. 
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CAPITULO I 

PRELIMINAHES 

Este livro vai resumir-se em urna tentativa de exegese do~ 
primórdios paulistas desses tres primeiros séculas, entrando co
mo for~as causais os ..erisinamentos das disciplinas que se as
sentam com solidez, nas frondosas· árvores da Biología e da So
ciologia, através das suas galharadas vigorosas. 

Vou, pois, aplicar aos eventos do nosso passado, os quais 
sao bem conhecidos, os preceitos da Antropologia, da Socio
logía, da Antropogeografla, da Antropossociologia, da Antro
pogenia, etc. 

Terei de come9ar naturalmente pela forma~ao do povoa
mento do nosso -solo paulista e pela forma9ao da nossa gente 
paulista, que tem descrito os capítulos me1noráveis do nosso 
além. Para isso eu nao poderia dispensar u1n .estudo mais ou 
menos aprofundado de cada elemento fonnador dos nossos 
velhos troncos. E isso vou procurar fazer a luz da Antropo
logía. Serao os ibéricos passados em revista sob o ponto de 
vista racial, e mesmo antropossocial, após o que resumidamen
te irei fazer um ligeiro estudo do elemento amerindiano e, a 
seguir, do produto resultante da uniao desses dois elementos, 
<liante das leis da hibrida9áo científica e ~través de análises 
mais ou menos demoradas dos vários troncos formadores da 
nossa estirpe paulista. 

Nao posso ~ixar de concluir que as causas do nosso 
imenso e descomunal desnível com as ' gentes brasileiras sao 
as que vou analisar, urna por urna. Nao posso deixar de es-
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tabelecer as bases causadoras da formidável superioridade do 
paulista, que até boje tem sabido sustentar o peso da economia 
nacional brasileira. 

Sei que, lá fora, irei ser acoimado de regionalista e de 
construtor do edifício de um imperialismo intramuros, peri
goso para a solidez da nacionalidade brasileira, ou de sonha
dor de um panpaulistanismo, que v.em mesmo a talhe de foice, 
no momento em que nosoo idolatrado S. Paulo sanQ'ra com as 
arterias abertas por golpes rijamente vibrados contr~ ele pelos 
brasileiros. 

Seja tudo isso. Quera, porém, que me seja r,econhecida 
urna virtude ao menos: a coragem de afirmar. A mim nao im
porta o que, fora de S. Paulo, as minhas palavr·as possam evo
car. Vou, apenas, <liante da História explicar os eventos e, 
munidos dos ensinamentos das ciencias físioo-naturais, inter
pretar causas e . conseqüencias da nossa História paulista. 

Assim, dividi o meu trabalho em capítulos diversos que 
se estendem, talvez analiticamente em demasía, mas em que 
sao passadas . .em estudo as diversas faces do problema: 

Introdu9ao - pela qual procuro reproduzir os ensina
mentos de ordem geral, sobre a antropología. 
Em que é estudado o elemento europeu. 
Em que é estudado o elem,ento amerindiano. 
Em que mostro a influencia do elemento negro nas 
popula9oes paulistas. 
Em que estudo as generalidades sobre o inendelismo 
e os cruzamentos de ragas. 
Em que é estudado o mameluco, o produto do cruza
mento euro-americano. 
Em que o povoador europeu é vistoriado, assim como 
o morador do planalto paulista. 
Estudo do morador ante a antropossociologia. 
Idem. 
Estudo da psicología do paulista. 
Análise da sociologia do paulista. 
Idem. 
Estudo da ~1esologia do planalto paulista. 
Idem. 
Conclusoes. 
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Os cruzamentos euro-americanos foram em S. Paulo em 
número muitíssimo mais avantajado do que ordinariamente se 
supoe. A influencia do elemento amerindiano, na constitui9áo 
das nossas popula90es, foi muitíssimo mais vultosa do que vul
garm~nte se tem j~lgado. O ~úmero das gentes das selvas 
amencanas que se incorporou a massa do paulista foi muito 
maior do que tem sido de uso pensar. 

A gente aqui encontrada pelos primeiros colonizadores lu
s~s, é certo .n~o. s.eria num~rosa. Homens vivendo selvage~ente, 
a1nda no prun1hv1smo da vida de ca9a e pesca, nao teria grande 
densidade de populagáo. De origem o nosso planalto nao seria 
muito povoado dessa estirpe rubra acobreada, antes do povoa
mento europeu. Mas S. Paulo, a crista eri9ada do nosso pla
nalto piratininga.no,. foi durante dois_· longos séculos como que o 
fundo gigantesco de um funil imenso, a col;etar gente amerin
diana buscada muito ao longe e em todas as dire~oes pelos in
fatigáveis bandeirantes de_ prea, para o trabalho das nossas pri
meira lavouras. 

Milhares e milhares de indivíduos d.e bronzea ra9a, trazi
dos com ansia dos sertoes bravíos, aqui t.apetaram o nosso in
cipiente povoamento de espessa camada étnica. 

Foi um caudalosíssimo sistema potamográfico a desaguar, 
durante duzentos anos, no nosso planalto, sedimentando-o d.e 
gente aborígena. 

A chegada constante de europeus, durante quatro séculos, 
trazendo número ainda maior de indivíduos de além-Atlantico 

' fez operar ~ mistura entre os do is troncos hojudos, resultando 
o paulista, cujo estudo é o objetivo <leste trabalho: 

Foi bem diferente nos Estados Unidos! 
Lá nao houve jamais apresamento. Náo havia necessidade 

do bra~o para as lavouras que no sul, nas colonias, da Vir,gínia 
ou das Carolinas, era suprido de escravos negros e de convictos 
brancos, e que no norte era marcado pelo branco livre. 

Talvez por isso o índio nao entrou para a feitura das ca
madas de popula~ao. 

Lá ele foi entáo exterminado a bala, que na sua avan~a~a 
conquistadora de t¡erras sertanejas lhes despejavam os colonos 
brancos. 
. Entre nós, porém, foi diferente. Houve necessidade do bra90 
indígena. Nao podíamos importar o bra90 negro. Nao possuía-
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mos a opulencia que no Brasil se encastelara nas lavouras a~u
careiras do Nordeste, em d.esprezo as pequenas lavourinhas do 
planalto piratiningano. Nao tínhamos também o convicto bran
co, e a quantidade de deportados para o nosso planalto foi nu
líssima. Foram, pois, o nosso antepassados obrigados a rebuscar 
o sertáo a cata do bugre. Nos estabelecimentos jesuíticos o 
índio era apresado ~m condi~óes de melhor servir as nossas 
precisóes económicas. Aí, ele já era domesticado e já era cris
tianizado. Por isso os jesuítas se fizeram inimigos acérrimos 
dos paulistas. Nas suas lamúrias, pois, tinham que inventar, 
contra os nossos homéricos antepassados, as mais deslavadas 
calúnias. Isso era humano. Daí a lenda inverossímil da cruel
dade do apresador paulista. 

Nao eram eles descendent~s de Joao Ramalho, esse alta
neiro fronteiro em terras virgens? Por for~a tinham que ser 
combatidos. Como os padres mes tres nao o podiam f azer com 
o arcabuz ou a escopeta, lan~avam mao da pena, da tinta e 
do papel, em que atiravam a posteridade as acrimoniosas ob
jurgatórias contxa os que foram os dilatadores das nossas lin
des. 

Mas eles dizem que os paulistas eram matadores e cru
delíssimos ! 

Teriam sido tal? 
Nao é verossímil, ao menos; nao fosse1n suspeitas, as ori

gens dessas acusa~es. 
O interess.e dos paulistas era obter, nas suas correrías, a 

maior quantidade possível da cobi~adíssima mercadoria huma
na, em estado de rendimento de trabalho. 

Eles nao iriam destruir justamente aquilo que com imensos 
sacrificios iam em busca em tao ínvias paragens! 

Naturalmente esses paulistas de antanho era bem rudes. Nao 
rebuscavam maneiras e polimentos para exercer o mister do 
apresamento. Agiam, viva e energicamente, contra qualquer 
resisténcia jesuítico-guaraní, mas nem que tivessem sido muito 
broncos, deveriam proteger a mercadoria que tao caro lhes 
custava. 

~ de crer, pois, que tivessem trazido milhares e milhares 
de índios da mais variada procedencia, com os quais colma
taram o planalto paulista. 

Mas onde, nas massas, os vestígios desses elementos? 
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Como se explica que, em regióes brasileiras, o índio ainda 
é bem visível na fisionomía das popula~es? 

No Ceará, por exemplo, tudo lá é indio. 
Aliás, isso é relativo a enorme extensao no Nordeste do 

I pa1s. 
Nao nos conservamos perplexos todas as vezes que ve-

1nos a marinhagem de guerra sob a bandeira brasileira? 
Nao há porventura urna personagem no exército brasileiro, 

urna das mais notórias figuras da revolu9ao, portadora de um 
nome bem lusitano, mas com urna figura9ao bem amerindiana? 

Naturahnente, nesse Nordeste, abrasado e ressequido, o 
europeu nao soube penetrar em t~o magnas por~óes, quanto 
para cá. Lá nao houve aruzamento. O índio ainda é puro, 
mas é semi-civilizado e fala o portugues. 

. Aquí ele foi · sorvido na mesti~agem, com o europeu que 
acorreu .em número ainda: maior. 

Mas, imagine-se o lusitano, ardoroso, descendente do ara
bo-berber mu9ulmanico, imigrado solteiro, livre de escrúpulos 
e de preconceitos, longe · do mulherio branco, em meio rude, 
agreste e licencioso, como deveria ter ele abusado do femeago 
indígena, no planalto paulista! · 

E justamente isso que vou estudar a luz da história, da 
genealogía, com aplica9ao dos proceitos bebidos en1 outros ra
mos da ciencia. 

Felizmente, ternos um preciosíssimo arquivo genealógico 
nos monumentais trabalhos de Pedro Taques e de Silva Leme. 
Cra~as a isso é possível fazer-se o que talvez nenhum outro 
povo no mundo consiga, isto é, a reconstitui~ao da marcha bios
sociológica do hornero no planalto piratiningano. 
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' CAPITULO JI 

INTRODUC A. O ,, 

Ra9a é o conjunto mais ou menos ntuneroso de indivíduos 
de identica constitui9ao biológica, a qual se transmite por he
reditariedade aos seus descendentes. 

Na espécie hu1nana a forma9ao das ra9as explica-se pelo 
concurso sin1ultaneo e concomitante de duas for~as agindo so
bre os grupos de indivíduos mai~ ou menos isolados pelos aci
dentes geográficos durante períodos de tempo n1ais ou 1nenos 
dnradouros. 

Essas duas for9as sao: 
a) a derivada do n1eio físico que atua sobre o ho1nem di

reta1nente. 
b) a deco1Tente das muitas sele9óes a que está sujeito o 

hornero, quer as provenientes do n1eio físico, quer as que sao 
conseqüencias do meio social. 

A prirneira delas, que pode ser inais sinteticamente deno
minada a9ao nlodificadora, se estriba no conceito la1narckiano 
da transmissibilidade dos caracteres adquiridos. 

A segunda, que é a a9ao seletiva dos ambientes físicos so
ciais, se firma nas idéias darwinistas da persistencia do mais 
apto, e do struggle for life. 

Ambas devem ser tidas co1no base da forma9áo e diferen
cia9ao das ra9as hun1anas, as quais, se nao fossen1 as contínuas 
mesti9agens causadas pelos contatos se1npre mais intensos entre 
elas, determinados pela inarcha da civiliza9ao derrocando os 
empecilhos geográficos, ir-se-ian1 diferenciando sempre n1ais. 
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Assim, a classifica~áo das ra~as só pode ser feíta pelos ti
pos antropológicos aos quais correspondem as diversidades de 
ordem fisiológica. 

Esses tipos antropológicos conhecem-se pela conforma9ao 
anatómica, deduzida pela antroporne tria, que consiste nos se
guintes caracteres principais: 

a) conforma9ao craniana ( propor~ao de medidas de com· 
prin1ento, largura e altura do cranio ) 

b ) conforma<;ao facial 
e) conforma9áo nasal 
<l) estatura 

e) cor da pele, dos cabelos e <:los olhos. 
Estes característicos, associados entre si de modo diverso, 

nos n1ostra1n os tipos raciais . 

. Estes tipos, se em ida?~s remotíssimas da pré-História, nos 
prünórdios do quaternário, provaveln1ente v,iviam em estado 
de pu1·eza, dado o isolan1ento e1n que se achavam uns dos ou- . 
tros, hoje eles convívem nos mesmos grupos de popula~ao cons
tituindo nacionalidades, mantidas na sua morfologia pela he
redit~riedade, regulada pelas leis da hibrida9áo de Mendel; de 
tal modo que urna determinada popula<;ao, ou urna certa na
cionalidade, é fonnada por muitas ra9as, tantas quantos sao os 
tipos antropológicos~ cuja influencia se calcula pelas porcenta
gens que correspondem assin1 as propor9óes das várias ra9as que 
forma1n essa popula<;ao dada. 

Confonne o "habitat" dessa popula9áo, de aoordo co1n a sua 
topografía, certos grupos dela se apresenta1n inais ou menos 
puros do que os outros. Assim, o isolamento dos altos valados, 
das ilhas perdidas nos mares, constituem poderosos fatores de 
homogeneidade racial, porque ünpeden1 ou dificultam os cruza-
1nentos. 

A pobreza exh"ema de urna regiao, o fanatismo religioso, 
urna arraigada conserva9áo de costumes ancestrais, dáo também 
fa to res de maior puTeza racial ( Pittard ) . 

U ma regiáo rica, desacidentada, etc., pelo contrário, é bem 
própria a he terogeneidade, etc. 

Na Europa, que é a reg1ao que mais interessa ao nosso 
trabalho, sao os seguintes os tipos raciais: 
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a) Nórdico - também chan1ado Horno eurapaeus, de 
alta estatura, dolicocéfalo, isto é, de cranio antes longo do que 
largo, leptoprosop<>, isto é, rosto longo em propor~áo a largura, 
leptorrino, isto é, nariz longo e estreito; sistema piloso pouco 
abundante e louro, dermocromia clara. 

b) Alpino - de estatura baixa, semibruno, braquicéfalo, 
isto é, de cranio de largura biparietal grande em rela~áo ªº 
comprimento do cranio, cameprosopo, isto é, de rosto largo -
em rela9ao a pequena altura do mesmo. 

e) Dinárico - de elevada estatura, braquicéfalo, h·igueiro, 
leptoprosopo e leptorrino. 

d) Atülntico-mediterraneo: - alto; dolicocéfalo, camepro
sopo, leptorrino e moreno. 

e) Ibero-insular - também chamado H omo nieridionalis, 
baixo, moreno,. dolicocéfalo de constitui9ao pequena, leptopro
sopo. 

Dado o estado de mesti9agem em que vivem os povos na 
Europa, é bem claro que esses tipos náo se apresentam em es
tado de pureza, com todos os característicos notórios em cada 
um. Cada grupo de p<>pula~o apresenta as suas porcentagens 
de cada caraterístico, embora estes nao se mostrem as vezes 
no mesmo indivíduo, de modo que os tipos vislumbrados sao 
f acilmente ideados, pela máxima freqüencia de cada caraterís
tico, os quais, associados, dariam os tipos referidos. Assim, pois, 
a propor9ao de indivíduos puros, com todos os caraterísticos 
acentuados de cada tipo mencionado, é, na E'uropa, 1nuito pe
quena, sendo a grand.e maioria de indivíduos portadores de ca
raterísticos diversamente associados, o que demonstra a grande 
veracidade das leis de Mendel, referente a hibrida9ao. 

Por isso é que a classifica9ao ideal, que ficou exposta, se 
aderem muitos subtipos, produtos de mesti9agens, as quais pela 
sua máxima freqüencia revelam os tipos ancestrais. 

Ripley, na sua magnífica The races üf' Europe, acusa com 
urna nitidez admirável os estudos étnicos dos diversos países da 

' E'uropa, reunindo os trabalhos especializados de antropometria, 
levados a efeito por Beddoe, Gould, Baxter, entre os anglo-sa
xóes; por Arbo, entre os escandinavos; por Ammon, Ranke e 
Von Holder, na Alemanha; por Broca, Houzé, Collignon, To
pinard e Bertillon, na Fran9a; por Livi, na Itália; por Ferraz de 
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Macedo, em Portugal; por Oloriz, Aranzadi, Hoyos Sainz, na 
Espanha, e por Anutchin e Jaworki, na Rússia, etc. 

Em síntese sao os seguintes os postulados deduzidos dessa 
rápida exposi9ao, os quais iremos aplicar no decorrer do presente 
trabalho: 

a) Nao há ra9as puras, e sim mesti9as que refletem mais 
ou menos nas suas porcentagens os caracteres dos tipos dos 

. " q uais provem. 
b) As ra9as em cruzamento tendero a obedecer as pro

por9óes mendelianas, como mais detalhadamente deverá ficar 
esplanado mais adiante. 

e) O Homero se sujeita a a~~s seletivas e diretamente · 
modificadoras das mesologias física e social de modo a irem 
sendo eliminados determinados tip<>s menos aptos, p<>upados, 
uns,, modificados alguns, e fixados outros, quanto aos seus ca-
raterísticos. , .. 
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CAPITULO Ill 

O EUROPEU 

Por certo que o elemento ibérico, o portugues e o espanhol, 
foi o que, de ·muito, preponderou na constitui9ao do elemento 
europeu que veio operar a mesti9agem com o americano. Por 
isso nos vamos ocupar dele com mais minúcias. 

O ibérico teve, como substrato básico, no processo sedi
mentário da sua forma9a.o, o velho ibero, do tipo antropológico 
"meridionalis", ou ibero insular. f': esse tipa, ainda, que pre
pondera até boje no sistema étnico das duas na~óes peninsu
lares. Eu creio mesmo que, como outras regióes, para o estudo 
das quais os elementos nao abundam, por exemplo o Egito, de 
que ternos gravuras mostrando as popula9óes de 6. 000 anos 
atrás, as quais sao as mesmas que boje, na Ibéria, sem embargo 
das convulsoes de aparencia violenta, a popula9ao é, na sua 
essencia, a mesma que era nesses velhíssimos tempos. 

Penso que essas convulsoes, como invasoes, ocupa9óes, con
quistas, e mesmo as infiltra9Óes, só agitaram a superfície, dei
xando mais ou menos incólume a grande 1nassa da gente ibérica. 
De nada teria valido a atividade fenícia, ou a invasao cartagi
nesa, ou a ocupa9ao romana. e muito pouco teria atuado na 
constitui9áo dos ibéricos a onda bárbara, ou ainda a longa 
ocupa9ao sarracena, bem como a infiltra9ao passiva dos ele
mentos israelitas. O substrato sempre teria ficado o mesmo. ~ 
esse, em essencia, o meu pensamento. 

Mas vejamos com mais vagar. 
A origem .do elemento básico humano na sedimenta9ao ra

cial da Península deve ter sido o Romo afer taganus de Muge. 
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clolicóide de Nlendes Correa, que lembra o honiem de Grilnaldi, 
cm cruza1nento com o dolicóide de Beaume-Chaudes além de 

' 
un1a pequena porcentagem do protobrachy1norphus europaeus~ 
cujos vestígios paleontológicos sao os cranios de Liceia, de ~1on
tejunto, de Alqueves, etc. 

Ao lado clesses elementos, e deles apartado, cleveria ter 
havido tuna coexistencia em muito menor escala, porém de u1na 
gente da ra9a atlanto-medit~erranea, ainda urna forma mais an
tiga e residuária dos velhos Cro-~1agnons, que teriam Povoado 
a Península, antes da chegada dos iberos .insulares, e dos pro.-
tobrachymorphus. . 

E1n 64 cranios de El-Argar, desse período, foi obtida urna 
méclia craniana de 76, 7, com 13% de elemento braquicefaloso com 
um índice nasal de 48,8, já nas vizinhan9as da leptorrina, o 
que den1onstra que a influencia da ra9a branca de Beaume
Chaudes, vinda de regióes. Transpirenaicas, se estava fazendo 
acentuar. 

Teda sido assim que a Ibéria foi penetrando no palco 
imenso da História, saindo dessa noite trevosa da pré-Hist6riá, 
segundo o resumo apressado dos magníficos ensinamentos de 
Nlendes Correa, que, com .o seu grande cabedal científico, re
produz as opinióes de Schlitz, Ricardo Severo, Fonseca Cardoso, 
Schulten, Bosh Gin1pera, Giuffrida Ruggeri, etc. 

Palmilhando pela História, ela nos ve1n ensinar a existencia 
na lbéria de celtiberos e . de lígures. 

Dos celtiberos, os iberos serian1, como viinos, da velha ra~a 
ibero-insular, os celtas seriam elementos exóticos que vou pas
~ar em revista. 

Est.e é um elemeno controvertido quanto ao seu tipo físico 
e, portanto, quanto a sua extra9ao. 

Broca e Deniker e, entre nós, com estes dentistas se tem 
manifestado Oliveira Vianna, querem ver nos celtas os alpinos 
que conhecemos nas regioes da Europa Central. Estribam-se 
en1 que é nas regióes em que os alpinos existem boje que te
riam existido os celtas primitivos. Sendo regióes mais ou menos 
inaoessíveis em alturas alpestres, etc., os a,lpinos de boje seriam 
descendentes dos celtas históricos que nao teriam sofrido con
vulsoes de monta, nesses últimos dois mil anos, que nos 
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trazem dessas épocas em que teriam vivido com esb·ondo nas 
eenas de Júlio César, etc., até boje. 

Retzius, Henri Martín, Mahoudeau, Saloman Reinach, Von 
Holder e Lapouge querem, porém, que os celtas hajam sido 
nórdicos, dólico-louros ( L' Aryen, 306, 310 ). 

Nao sao louros e dolicocéfalos de alta estatura, porventura, 
os povos que boje habitam regióes onde os celtas teriam exer
cido um povoamento notório e sabido? Sáo desse tipo racial os 
escoceses, os belgas, os irlandeses, e os galenses, que falam idio
mas reconhecidamente celtas. 

Para sair da confusao, os sábios tem proposto haverem 
os celtas penetrado na Europa ocidental ein várias vagas in
vasoras, das quais a "kymrica" teria sido do tipo nórdico e a 
gaélica, alpino. 

Eu confesso, nao acho boa a escapatória. Prefiro a solu9áo 
seguinte: . 

O celta náo seria urna gente de ra~a pura. Como boje te
rnos o alemáo, o frances ou o italiano, que sao povos de urna 
multidáo de ra~as da sua oomposi~áo, ainda que passuam uni
dade lingüística, assim o celta ou o romano seriam povos que, 
ainda que falassem idiomas homogeneos, possuíam um complexo 
racial de certa monta. 

Assim, o celta nao seria urna gente de unidade racial. Ele 
t.eria certas .e determinadas propor~óes de indivíduos nórdicos, 
com os caraterístioos dessa ra9a, como teria certas e determi
nadas propor~óes de indivíduos do tipo alpino, ou antes, teria 
certas propor9óes de caracteres nórdicos e certas propor9óes de 
caracteres alpinos, distribuídos indistintamente na popula~áo de 
cada tribo. 

Essas propor9óes da existencia de cada caráter poderia va
riar de tribo para tribo, de regiao para regiao, sem que tives
sem grande altera~ao o idioma ou profunda diferen9a os cos~ 
turnes. 

Assim sendo, é possível que os celtas, invadindo a Ibéria, 
houvessem levado, para os iberos, um certo elemento louro de 
alta estatura, até entao desconhecido na Península, e tivessem 
refor~do os braquicéfalos que, como vimos, nao eram estra
nhos ao corpo ra.cial da Ibéria. 

Os lígw·es seriam grandes povos que falavam o seu idioma 
próprio e homogeneo. 
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Sua compos19ao racial, como a dos celtas, deveria ser va
riada. O lígure deveria ter tido o "meridionalis", o "protobra
chymorphus", como os restos dos Cro-Magnons atlanto-mediter-
" raneos. 

Apesar da clareza .com que se apresenta o problema do lí
gure, semelhante ao do c,elta, Broca, Hervé, Schulten, sem dar 
as mesti9agens pré-históricas o papel dinamico que deveriam 
ter tido, querem ver nos lígures puros descendentes dos braqui
céfalos dos kjokkenmoddings de Muge, como se nao se houves
sem misturado com os iberos dolicóides. Fons~a Cardoso quer 
que os lígures hajam sido desc~ndentes dos Cro-Magnons~ 
atlanto-mediterraneos. Quatrefages participa da opiniáo da bra
quicefalia ligúrica, bem como Nicolu~ci que o foi encontrar em · 
outros pontos, até na extremidade da ltália ( Quatrefages, 
L'Etude des races humaines, 491). 

. N esses primórdios a popula~ao da Península deveria ter 
85 a 87% de dolicocéfalos; e 98% de trigueiros. 

Foi nessas condi9oes que a Península come90u a ser visi
tada pelos fenícios, navegadores, comerciantes e aventurosos, que 
para aí iam em busca de . matérias-primas, ha vendo entáo fun
dado entrepastos como Cartéia, Cádiz, Málaga, Abdera, etc., 
peneh·ando intersticialmente pelos núcleos de iberos, e celtibe
ros, etc., fixando-se, mesclando-se, etc. 

Parece que o tipo racial do fenício, ou antes, os tipos, pois 
que o fenício, sendo um povo, nao deveria possuir homogenei
dade racial, como já afinnava Gobbineau, no século passado 
( L'Inégalité des races humaines, 277), deveria ter dois em pre
dominancia. 

Deveria ter havido o dolicocéfalo moreno, de cabelos en
crespados e alta estatura; e deveria ter havido o braquicéfalo si
rióide, moreno também, leptoprosopo e estatura elevada. 

Daquele tipo, seriam os cranios analisados por Nicolucci, 
ou ainda os que Herisson achou em Útica e que foram exa
minados por Quatrefages e Hamy ( Crania Ethnica). Deste tipo, 
também, seria a popula9ao portuguesa que Fonseca Cardoso lo
grou isolar dentre os pescadores de Povoa do Varzim ( Portu
galia, "O Poveiro", tomo II, Porto, 1908). 

Do tipo braquimorfo sirióide, desocir,italizado, seriam os 
velhos cranios de Saíde, bem como o estudado por Duckworth 
(Notes on a Skull fro1n Syria). 
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Nao sei o vulto da influencia fenícia. Creio, porém, que 
nao deveria ter sido muito grande, pois que hoje nao sao de 
observar muitos vestígios deixados por eles. Nao conhe<;o nada 
a propósito da existencia na Ibéria do tipo braquicéfalo si
rióide que deveria ter sido muito comum entre os fenícios. 

Parece que a influencia fenícia deveria ter-se exercido mais 
pela costa litoranea, ou pelos rios navegáveis pelas suas pe
quenas embarca<;óes. 

A seguir ao capítulo fenício, a Ibéria teve a desdobrar o 
referente aos lábios púnicos. Quero crer que esta foi quase que 
puramente africana. 

A lenda histórica de que Cartago, fundada pelos fenícios, 
houvesse conservado dessa gente alguns caracteres, nao n1e im
pressiona. Oreio que o cartagines foi quase que absoluta1nen
te um berbere, um africano, portano. Os séculos deverian1 ter 
apagado os vestígios que porventtua aí houvessem deixado os 
seguidores de Elisa ou Dido. 

Assim, os cartagineses em maioria absoluta eram dolicocé
falos e de elevada esta tura ( Recherches anthropologiques, dans 
la Berberie oriental), Bertholon e Chantre, Quatrefages e Ha
rny ( Crania Ethnica ), Pittard ( Les races et l'Histoire) . Essa 
unanime diagnose COITesponde a do atual povo dessa regiao, 
o berbere, que pertence a ra<;a atlanto-mediterrranea, que se 
estende ao longo de todo o litoral mediterraneo do sul. 

Qua] o vulto dessa influencia cartaginesa no sistema racial 
da Ibéria? 

Teriam a conquista e a ocupac;ao desse grande território, 
pelo menos até o Ebro, pelos africanos, durante a1gums sé.culos, 
tleixado vestígios? 

Nao sei. Ninguém mesmo poderá sabe-lo. Mesmo porque 
seria impossível poder distinguir os tipos cartagineses dos pre
txistentes e dos que se vieram sobrepor em camadas nas popula
~óes ibéricas. Todos os tipos que os cartagineses conduziram 
a Ibéria já aí existiam e mais tarde vieram aumentar com os 
sucessos que se foram desenrolando. 

A verdade é que na época logo poste rior a conquista ro
mana, a Ibéria tinha cerca de 6 . 000 . 000 de habitantes ( Dic
tionary of statistics, ~1 ulhal) , isto é, apresen ta va já urna den
~idade de populac;ao que seria da metade da que hoje te1nos 
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em S. Paulo, o que pode dar urna idéia do estado de adianta-
mento em que deveria estar. . 

Os romanos nao teriam alterado o sisten1a étnico ibérico, 
pois eles nao fizeram coloniza96es, coisa aliás que só conviria 
fazer em regióes despovoadas e nao onde a densidade era já 
grande, como vimos ac~ma. 

Os romanos exerceram por alguns sécnlos o domínio na 
Península e aí deveriam ter influído, substituindo o idioma, os 
costumes, as imstituic;oes que se ia1n paulatinamente moldando 
ante os impérios de. urna civiliza9ao n1ais aperfei9oada, an~e 
urna administrac;ao mais complexa, ante urna organiza9áo 1ni
litar mais poderosa. As transplanta96es colonizadoras, os ro~ 
1nanos as faziam para regioes menos povoadas ou para as rai~s 
fronteiri<;as, que precisavam ser defendidas. 

Por outro lado, os achados osteológicos, d e Ferraz de Ma
cedo, de Costa Ferreira, de Ricardo Severo, de Fonseca . Car
doso, demonstram, com exuber3incia, que a predominancia na 
Ibéria, na época luso-romana, era positivamente do ibero-in
~ular, con10 diz Mendes Correa (Pavos pri1nitivos da Lusitánia:). 

Foi assim que, nos séculos V e VI, os bárbaros suevos, van
<lalos, alanos e godos invadiram a nossa Península. Que ra~as 
traziam essas gentes? · 

Em que propor~oes vinham elas? Quais as influencias dei
xadas no corpo racial da Ibéria? 

Eis as perguntas que nos assaltam oom insistencia. 

Náo sabemos com exatidao que ra9as traziam esses bárba
ros. ll: certo que a maioria deles falava idiomas germanicos. ~lf as 
isso nada prova, pois ternos negros falando ingles, se1n serem 
a1nglo-sax6es, como ternos gente desta estirpe que fala portu
gues e nada sabe de ingles. 

Os suevos se estabeleceram no noroeste da Península, os 
vandalos passaram a África onde buscaram Cartago; os godos 
em 395 atravessaram o Danúbio e só dois séculos depois, va
gueando a príncipio pela Moesia, ~1acedonia, Grécia, Ilíria, ltáJia, 
Gália e depüis se fixando ina Aquitania, penetraram e se fixa
ram no solo ibérico. Esses bárbaros deveriam trazer propor~s, 
mais ou menos grandes, de elementos nórdicos e de gente alpina, 
arrebanhada na passagem, além da dosagem eslava e mesmo 
1nongol. 
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Nao deveriam ser em número grande. Creio mesmo que 
eram simples quadrilhas de assalto, mais ou menos grandes e 
vitoriosas de um povo em deliqüescencia, como o romano que 
estava a beira do tumulo. Eles teriam dado o empurrao final 
nos dominadores do mundo antigo. 

Nao eram positivamente povos em marcha. Os maiores de
veriam ser de algumas centenas de milhares, quando muito. 

A Ibéria foi, por isso, muito menos barbarizada e ainda 
menos gennanizada do que a 1 tália do norte e do que a Gália, 
por onde se i:nfiltraram povos inteiros que continuamente atra
vessavam o Reno e os Alpes, pelos desfiladeiros tiroleses e suí9os. 

Assim é que nao posso atribuir grande influencia aos bár
baros na forma9ao étnica do ibérico. ~ preciso nao se esquecer 
de que, já no início da é,poca romana, a Ibéria tinha urna po
pula9áo de 6. 000. 000 de habitantes que entao, 5 séculos de
pois, deveriam ser ainda mais. Teria sido difícil urna pene
tra9ao em ambiente de popula9ao tao densa. 

~ possível, entretanto, que o advento dos bárbaros baja 
feíto subir um pouco as porcentagens dos caracteres nórdicos e 
alpinos na Península. Pittard (Les races et 'f Histoire, pág. 15). 

Em 711 os mu9ulmanos, arabo-berberes, invadiram a Ibéria 
e aí se mantiveram, dominadoramente, por 7 séculos. Eles le
vavam grandes propor9óes de dólico-morenos, do tipo "mediter
raneus" ou "meridionalis", e de "Horno Atlanticus", de Fisher, 
gente de que já estava aliás a Ibéria saturada, e que entrava no 
sistema racial ibérico formando imensa maioria. Nada de novo 
pois aí introduziam. 

O tipo do árabe, segundo Bertholon e Chantre, loe. cit., 
é o dolicocéfalo, leptorri:no, de alta estatura, desde 1,65 a 1,71. 
Mocchi, em Sulla Antropología degli arabi (Archiv. p. l'Antro
pologia", vol. XXXVI, fase. 3, 1907), chega a conclusao, quanto 
ao elemento fenício: isto é, que entre eles existem dois tipos: 

a) dolicocéfalo ocipitalizado, o qual corresponde ao tipo 
supradescrito por Bertholon e Chantre. 

b) braquicéfalo, que denuncia a influencia sirióide ou ar
menóide. Ambos esses tipos seriam morenos, leptoprosopos, lep
torrinos, de elevada estatura, como todos esses povos do Oriente 

I • prox1mo. 
Surge-nos agora outra pergunta. Qual a propor9áo com que 

essa gente mu9ulmana entrou na Ibéria? Nao sei com exatidao, 
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nem ninguém o poderia responder; 1nas, durante 7 séculos, os 
mu9ulmanos, em sucessivas ondas militares, passaram a Ibéria. 
Polígamos, os homens deveriam ter deixado importantes vestí
crios do seu cunho racial, pri:ncipalmente na parte sul da Es-
b . 
panha, onde se demoraram ma1s tempo. 

Nao sao, porventura, mais amorenados, de olhos mais ne
gros e grandes, de cabelos mais acrespados, os andaluzes, os 
crranadinos, os algarvianos, e mesmo os extremenhos, do que 
b . . • 
os asturianos, os galegos, os navarreses, os prrena1cos, os caste-
lhanos ou os aragoneses, ou ainda os minhotos e os beiroes? 

Nao sou de opiniáo que os sarracenos hajam entrado na 
Península com elemento feminino. Creio antes que eles hajam. 
exercido a sua for9a racial pelo cruzamento com o preexistente. 

E'sses elementos teriam, na Península, atravessado vários 
séculos até chegar o momento em que de lá vieram os nossos 
povoadores. Eles, nessa retorta ünensa que era a Ibéria, isolada 
do resto do mundo pelos mares e pelas alturas dos Pireneus, se 
teriam apurado, destilado, etc., através de todos os processos de 
sele9óes mesológicas e sociais. A sele9áo climatérica é, entre
tanto, pela sua for9a ativa, no ineu entender, a que deveiia 
ter atuado de forma mais drástica dentre os que povoam esse 
territ6rio, eliminando os indivíduos menos aptos e poupando 
os que se adaptavam as condi9óes do ambiente da terra que 
haviam conquistado. 

A climatología da Península era identica a do norte da Áfri
ca, onde o clima portugues de Martone reinava, e nao deveria 
oferecer aos invasores, que vinham do sul, grande disparidade 
de ''habitat" enquanto que os que vinham do norte, como os 
godos, os suevos, -etc., vindos e originados na Sarmácia gelada, 
onde os climas frigidíssimos "noruegueses" e "siberiano" de Mar
tone ( Traité de Géographie Physique) deveriam ter adaptado 
os bárbaros que, chegando a Península, aí encontraram urna 
profunda mudan9a de "habitat", que deveria ter agido selecio
nadoramente neles. 

Eis, em linhas sintéticas e gerais, o siste1na racial da · Ibéria, 
nao falando de influencias menores, como a da imperceptível ·e 
paulatina imigra9ao de judeus, que saturou as gentes de Por
tugal e de Espanha, fomecendo, nos séc\llos de fanatismo re
ligioso, grandes quantidades de matéria-prima para as fogueiras 
e morticínios da Inquisi9áo, bem como a que teriam exercido 
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os anglo-normandos e os flamengos, de passagem para a ten·a 
santa, e a importa9a.o de guerreiros franco-gauleses pelo conde 
borgonhes Do1n Henrique para as suas guerras e1n Portocale. 

Penso que essas for~s étnicas, ainda que inegáveis, te
riam sido de muito pequena inonta, pela imensa despropor~ao 
entre essas n1igra~6es minúsculas e a grande massa de habi
tantes da Península, a qual, como vimos, seria, já na época 
iomana, de 6 milhóes de habitantes. 

De tudo, pois, quanto foi revisto, concluo que, no estágio 
em que se deu o povoamento do nosso planalto paulista, o 
elemento ibérico teria sido o inesmo que na Península predo
n1inava desde o neolítico, co1no diz Mendes Correa. 

Hoje a Ibéria te1n as seguintes n1édias em sua várias re
gióes: 

PORTUGAL 

Minho .... . . 
Trás-os .. Montes 
Beira . . ... . 
Extremadura . 
Al entejo 
Algarves .... 

ESPANHA 

Aragá-0 
Castela 
Leáo ...... . 
Caliza ..... . 
Extremadura . 
Andaluzia ... 
Granada 

Estat11 ra 

1,65 
1,64 
1,67 
1,64 
1,6.5 
1,63 

1,67 
163 ' 
1,64 
1,64 
1,65 
1,66 
1,66 

Indice 
craniano 

( no vivo ) 
78,0 
74,5 
74,6 
75,6 
76,0 
77,3 

77, l 
77,9 
78,0 
78,8 
78,0 
78,5 
77,0 

Sao esses dados fornecidos pelos antropologistas espanhóis 
Oloriz, Hoyos Saiz e Aranzadi, bem con10 pelos portugueses 
Ylendes Correa e Ferraz de Macedo. 

Creio, pois, em vista do que expus e do estado atual das 
popula9oes ibéricas, que foi do mais apurado tipo "meridio
nalis", c,-om pequenas 1nostras de "alpinos", de "nórdicos" e com 
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mais acentuados laivos de atlanticos, o dos povoadores ibéricos 
do nosso planalto paulista. 

Outros poyoadores, que nao eram ibéricos, vieran1 tambén1 
jncorporar-se na feitura do paulista. Assim, os Lemes traziam 
1116 de sangue flamengo-, coisa que faria provável um caso atá
vico nórdico e louro na pessoa de Fernao Dias, conforrr1e o-b
f'ervou Taunay e faz lembrar Oliveira Vianna. Eram do norte 
europeu os Taques Pompeu, os Bandemborg, os Barewell, os 
Bettinks, outros mais, que poderiam ter trazido os caracteres 
nórdicos, que se incorporara1n pelos cruzamentos na forma9ao 
do paulista. 

. ~ 

29 



I 

CAPITULO IV 

O INDIO 

Antropogenia.. Antropología. Etnografía. 

Como ficou <lito, inaior do que a primeira vista pode pa
recer, foi o infuxo da ta9a americana na fonna9ao das primeiras 
camadas de moradores do planalto paulistft, essa gente bandei
rante que nos propusemos estudar sob vários pontos de vista. 

Bem razao tinham os cronistas castelhanos de chamar aos 
moradores de S. Paulo de uma-melucos, gente belicosa y atre
vida", porque raro era, no segundo século, o sertanista que nao 
tivesse entre os seus próximos ascendentes um genuíno repre
sentante da ra9a de bronze ( 1). 

Ainda que as grandes cabe9as arquitetadoras dos empreen
dimentos, tais como Rapüso Tavares, Manuel Preto, Femáo Días 
e outros, tivessem sido de exclusivo sangue europeu, os ban
deirantes eram todos mesti90s mamelucos, quando nao eram de 
pura ra9a indígena. 

Estudamos já o elemento europeu que entrou na forma9áo 
étnica do paulista, de maneira que muitos dos bandeir11ntes 
estáo suficientemente analisados, sob o panto de vista étnico; 

( 1) Martius, ainda em princípio do século XIX, fora atraído na sua 
aten9áo pelos indeclináveis índices desse cruzamento, que o seu golpe de 
vista de dentista soube descobrir na massa da populagáo. Diz ele ( Reise 
in Brasilien, Revista do Instituto Hist ., de Sao Paulo, 352) : 

"Náo há dúvida que os primeiros colonos se cn1zaram freqüentemente 
com os indios vizinhos, lembrando a cor e a fisionomia do povo, aquí mais 
do que em outras cidades do Brasil, p . e. Bahía, Maranhao, esses cruza
mentos". 
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resta-nos agora verificar o elemento indígena, para completar
mos o capítulo da etnografia dessa gente de escoL Como sabe-' 
mos, os índios brasileiros podem ser divididos, quanto aos seus 
tipos antrop<>lógicos, em braquicéf'alos, mesatooéf'alos e dolico
céfalos, cada um dos quais correspondendo a urna maior ou 
menor influencia das ra~as formadoras primitivas. Assim, o bra
quicéfalo representa urna , maior porcentagem de sangue mon
gólico, no cruzamento que se efetuou em idades remotíssimas 
na América do Sul, pois que reproduz, intensamente, os carac
teres físicos das ra~as derivadas dos "tartarus", "malayus" e 
"articus,'. O dolicocéfalo acusa, nítidamente, urna influencia su
perior do proto dclicomorphus americanus. o tipo mesacéfalo 
nada mais é do que urna forma de c~uzamento equilibrado en
tre as duas ra~as primordiais citadas, e talvez com influencia 
de urna ra9a, vinda da Melanésia, cujos caracteres sao repro
duzidos no cranio da Lagoa Santa e observados pelo professor 
,Rivet. - ~ 

Esses tres tipos se achavam, pois, distribuídos por toda a . 
superfície do Brasil. Os braquicéfalos, tinham o seu núcleo mais 
importante no nordeste brasileiro e no vale do Amazonas, onde 
os aruaques braquióides se altemavam com os tupis mesatocé
falos e caraíbas desta mesma coilforma~ao craniana. 

Da Bahía para o sul, os tupis que no Amazonas eram n1e
satocéfalos e no nordeste fortemente braquicéfalos, tomavam no
vamente a conforma~ao mesatocéfala, dominando urna área que 
vínha ·até o sul da Bahia e Espírito Santo, onde se confinavam 
com as aimorés, goitacases, etc., do grupo je, dolicocéfalos, co1n 
fortes doses de sangue do proto dolicomorfo americano e me
lanésio, conforme os caracteres que os botocudos, seus descen
dentes, hoje acusam evidentemente ( mesorrinos, dolicocéfalos, 
microssemos, hipsistenocéfalos, etc.). 

A este grup<>, que se estendia pelo Espírito San_to, pelos 
vales dos rios das Oontas, Doce, Mucuri e Jequitinhonha, pen
samos que pertenciam os índios do alto S. Francisco, tais 
como os cataguases, os puris, marmemins, os guaromemins, 
etc. Se nao tinham identidade étnica absoluta com os ante
passados dos botocudos, ao menos deveriam com eles apre
sentar muitas afinidades, em raza.o da vizinhan9'1 de "habitat", o 
que facilitaría os cruzamentos, etc. 
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Em seguida, vinham os n1esatocéfalos, tupis, representados, 
no Rio de Janeiro, pelos tamoios e, na capitania vicentina, pe
los guaianases, cujos caracteres eram identicos aos dos tupis do 
sul, conforme supomos por um exame e medi~ao que, gra~s a 
extrema gentileza do meu prezado mestre e amigo Taunay, levei 
a efeito em um cranio guaianá, encontrado no Brás, em urna 
iga~aba, e recolhido ao Museu Paulista. Este cranio guaianá é 
inesatocéfalo, com um índice de 78, inesorrino e megasse1no, 
apresentando, p<>rém, vestígios da ra~a da Lagoa Santa, em vir
tude do seu diametro basilobregmático, que dá ªº cranio urna 
altura maior do que a dos tupjs do sul, n1esatocéfalos. Aliás, 
os cranios dos san1baquis recentes de Pombeva ( Iguape ), n1e
didos pelo Dr. Ricardo Krone, apresenta1n esses mesmos ca
racteres, o que me leva a supor ter sido essa ra~a do litoral 
antepassada dos nossos guaianases. 

Apesar de .nao ter base ?e observa~oes craniométricas, su
ponho que os carijós hajam sido inesatocéfalos, co1n un1 índice • 
mais baixo, próximo dos guaranís que, segundo Rodrigues Pei
xoto ( Arquivo do Museti Naci-Onal, vol. VI), eram quase do
licocéfalos ( 76)' e, embora apresentassem medidas próximas as 
dos tupis, <lestes divergia1n um Pouco, talvez em virtude de 
maior influencia da ra~a da Lagoa Santa, e do protodolic,o
n1orfo ( homem dos san1baquis). Entremeados aos guaranís, que 
se prolongavam até o Prata, deveria1n existir muitos núcleos 
de dolicocéfalos ( 70 a 75), leptorrinos, e inegassen1os ante
passados do atual bugre do Paraná, que o Dr. Rodrigues Pei
xoto analisa craniometricamente ( loe. cit.), e procedentes, n1ais 
ou inenos apurados, da velha ra9a dos sambaquis. 

No centro brasileiro de Goiás, e Mato Grosso, esses tres 
tipos 1nencionados, de braquióides mesatocéfalos e dólico, se 
alternava1n, pois até hoje se encontram os carajás dólioos ( 7~), 
ao l.ado dos caiapós, braquicéfalos ( 84), bororós ( 82), e niuitos 
índios inesatocéfalos, os quais deveria1n ter, entretanto, predo-
1ninado. 

Dos índios que entraram na composi~ao racial do paulis
ta, os guianases foram os primeiros que se estabeleceram no 
planalto, de maneira que muito conconera1n para o influxo de 
sangue indígena nas popula9óes paulistas. Além dessa tribo 
tupi, entrara1n aiuda na etnografía paulista os tamoios, carijós, 
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h1pinaés, teTn1eininos, patos, tapes, pés largos, birobebas, guaia
JJases, inarmemíns, guaromemins e algu1nas tribos guaranís, 
vindas do Guairá e do Paraguai. 

Sem dados que autorizem a estabelecer, con1 firmeza, as 
rnedidas antropométricas de todos esses índios, sou de parecer 
que o elemento indígena. que, gra~demente, preponder.ou na 
etnografia do paulista, foi mesatocéfalo, inesorrino, megassemo, 
de estatura mediana, etc., com forte dose de sangue mongol, 
mas nao sem sinais so1natológicos do protodolicomorfo e do ·me
lanésio, embora menos fortes. 

Os cemitérios de escravos desses primeiros séculos, quando 
se deu o caldeamento das ra9as euro-a1nericanas, poderiam for
necer magníficos elementos de análise, se fosse permitido . a um 
pesquisador ir procurá-los. 

Os restos mortais de Tibiri9á, achavam-se em urna funerária, 
na igreja do Cora~ao de M.a!ia, desta capital. Em 1933 foi feíta 
a rfüno~áo dos ossos citados para a cripta da Catedral, onde já 
repousam os ossos do grande Feijó. Oxalá sejam reunidos a 
eles os despojos dos nossos bandeirantes, formando assim o 
Panteao Paulista. 

Seria entáo óti1na ocasiao de se mediren1 cuidadosainente 
os ossos e principahnente o cranio <lo cacique Tibiri~á, a fim 
de se conhecerem os seus caracteres antropológicos. 

A base, como disse, do cruzamento euro-americano, foi o 
caldeamento com o guaianá, preexistente no planalto, aonde, na 
prüneira inetade do século quinhentista, aportara1n os portu
geses. As prim.efras liga~óes, co1no se sabe, foran1 os casamentos 
de Joao H:amalho com Martira, filha de Tibiri~á; Terebé, outra 
filha de Tibiri~á, co1n Pedro Días; Lopo Dias, con1 Beatriz, 
também filha desse n1aiora~ guaianá; Brás Gon~alves, com a 
filha do cacique de Virapueiras; Don1ingos Luís Grou com a fiJha 
do cacique de Carapicuíba, etc., segundo nos revelou o Dr. 
Ricardo Daunt. 

Além destes cruzamentos, dos quais descenderam inúmeros 
h·oncos bandeirantes, dezenas de outros se· teriam operado no 
planalto paulista, passando, anonimamente, ao registro da his
tória. 

Refiro-me as liga~oes legais, n1esmo po1~que seria impossível 
fazer-se urna idéia do número de bastardos, das rela~es aciden-
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tais e fortuitas, entre o povoador europeu, longe das mulheres 
de sua ra9a, as quais só vinham em limitadíssimo número para 
a colonia, e as cunhas indígenas guaianases, com quem os lusos 
viviam em estreita harmonía. 

Os portugueses, em cujas veías circulava impetuoso o sangue 
ardente do polígano arabol?erbere, transplantados para um 
clima tropical, nao podiam deixar de dar largas a u1n tempera
mento fogoso, por hereditariedade e adapta9ao. 

Com todos esses fatores teria sido elevadíssimo o número de 
bastardos entre branco e índia, nao tendo para eles os genea
logistas, muito propositadamente, procurado atilar os olhos, ven
dados pela manía das linhagens, a qual imbui todos que se 
tem dedicado a esse genero de pesquisas. Em todo o caso, Silva 
Leme por várias vezes foi tocado pelo sentimento de honesti
dade, ao referir-se a pessoas contemporaneas, muito conhecidas, 
e de certa posi9ao social, fazendo-as originárias em troncos 
bastardos de branco e índia, e até mesmo de branco e negra. 

Os testamentos da época, porém, suprem essa lacW1a dos 
Unhagistas, evidenciando a intensidade que foi certamente a 
que mais concorreu para a fusao, desmentindo cabalmente, pela 
sua fecundidade, os ensinamentos dos antropologistas, a propó
sito do cruzamento das ra9as diferentes, como haveremos de 
analisar em estudo a parte. 

Raríssimo é o testamento, datando dos dois primeiros sé
culas, que nao mencione o reconhecimento de urna prole as ve
zes numerosa, de mamelucos ilegítimos, havidos nos tempos de 
desvairada mocidade. Muito espessa, pois, teria sido a camada 
de mamelucos, formando a base das popula9oes paulistas, as 
quais eram incessantemente alimentadas por novos contingentes 
europeus emigrados, logo mergulhados na massa de mesti90s 
que, por dois séculos, conservando-se em estreito contato com 
os índios administrados e os das aldeias de S. Majestade, muito 
longe de se europeanizar, se mantinham com uma elevada por
centagem de sangue aborígene, a qual só decaiu quando os 
paulistas Iargaram a escopeta, os grilhoes e os pelouros, pelo 
alviao e a bateia, deixando de ser preadores, para se entrega
rem aos miSteres da minera~ao. 

Estudando com espírito de análise essa mesti9agem produ
tora de ·mamelucos, podemos classificar os modos pelos mais 
ela se· operou, da seguinte forma: 
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1. 0 
- liga9oes legalizadas pelo matrimonio, entre o ho

rnero branco e a mulher índia, ou enh·e esta e o mameluco; 
2. 0 

- liga9oes, sem o la~o de legalidade, entre o branco 
ou o mameluco e a índia, 1nas que tinham o nexo de-continui
dade pela nlancebia; 

3. 0 
- ligagóes fortuitas e acidentais, entre o branco ou 

o mameluco e a índia, as vezes vendadas pelo mistério, mas 
que produziam imenso número de bastardos. 

As do primeiro grupo foram relativamente em pequeno· nú
mero, tendo sido elas as constituidoras dos principais troncos . 
das famílias paulistas. Foram elas as que já citamos, entre os 
primeiros povoadores portugueses e as filhas dos caciques indí
genas. 

Ainda que poucos, esses cruzamentos, pela e.Xítraordinária 
prolificidade da índia, formaram abundantes contingentes de 
mamelucos, que foram os p0ntos de partida das familias Bueno, 
Pires, Camargo, Fernandes Ramos, Cunha, Preto, etc., que, na 
ina~s variada propor9ao, sempre tinham contingentes de sangue · 
indígena. · 

O guaianá, como dissemos acima, fo1mou o eleinento indí
gena para esses primeiros cruzamentos. 

As liga96es de mancebía, que tinham um nexo de conti
nuidade formando uma família, ainda que ilegítima, deveriam 
ter sido de maior importancia do que as prüneiras que englo
bamos na primeira classifica9ao, resultando maior número de 
ü1divíduos de sangue cruzado. O número dos imigrantes sol
tei.ros, aportados nos primeiros séculos, aquí se· tendo ligado a 
mulheres índias, deveria ter sido enorme. Como já fizemos no
tar, bem reduzido foi o elemento feminino europeu, vindo nessas 
épocas, em que só os mais audaciosos poderiam tentar urna tra
vessia oceanica perigosa e afrontar urna vida difícil, em um 
continente misterioso e selvagem. Assim, muito fácil se tornava 
aos portugueses a liga9ao com as índias, suas escravas a prín
cipio, e depois forras dos seus corpos de ad.ministrados. Apesar 
de ra9as diferentes, a fonnosura de algumas índias, do que nos· 
clao testemunho os mais velhos cronistas, teria sido um exce
lente convite a essas 1iga9oes, operando-se, assim, urna sele9áo 
sexual eugenica, entre os mamelucos. Apesar dessas mancebias 
terem, quase sempre, passado incógnitas pelos documentos re-
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gistradores e ainda n1ais ocultamente aos olhos dos linhagistas, 
conseguimos saber de alguns exemplos, 1nencionados por Silva 
Leme, tais como Pedro Vaz de Barros, que teve 7 filhos das 
suas várias mancebías; Brás Esteves Leme, grande sertanista, 
morto no sertao em 1636, amancebado com urna índia, dela teve 
l 4 filhos, mamelucos que nem ao 1nenos a língua p<>rtuguesa sa
biam ( lnv. e testamentos, vol. X, 328), e um dos quais, o 
capitáo Brás Esteves Leme, o moº°, deixou, p<>r sua vez, 20 fi
Ihos, dos quais 6 legítimos, com 1[4 de !mngue indígena, e 14 
naturais, com 314 de ra9a aborígene; Filipa Leme, outra filha de 
Brás Esteves Leme, o velho, teve 12 filhos, 1 J4 de sangue índio, 
tidos com Domingos do Prado; Antonio Pedroso de Barros, dei
xou 4 filhos bastardos mamelucos; Francisco Ramalho, o Ta
marutaca, já de si mameluco, deixou prole muito americanizada 
da índia Justina, etc. 

Fossemos aduzir, neste esbo90 etnográ(icoz todas as nossas 
observa9óes, colhidas nos documentos de publica9áo oficial, e 
encheríamos várias colunas co1n dezen~s de nomes. 

A terceira forma pela qual se teria operado o caldea
mento das gentes européia e americana, isto é, liga~óes for
tuitas entre branco e índia, também foi um meio de abun
dante produ9áo de mamelucos, que enxan1eiam as páginas dos 
testamentos de quase todos os moradores das primeiras épo
cas piratininganas. 

E'Xit;remamente raro é o testan1ento que nao mencione a 
t'xistencia de fi1hos ilegítimos, havidos, e in solteiro, de urnas 
tantas índias, nao só do seu servi~o como principalmente 
alheios, aos quais o testador determina a sua oomplacente con
juge sobrevivente que pagasse a cria9áo e os trouxesse para o 
convívio de sua família, no que eram obedecidos pelas velhas 
matronas paulistas, que, como se ve pelos documentos, fe
chavam os olhos para a vida dos maridos, anterior ao casa
mento (Test~1nentos de Simáo Borges de Cerqueira, Joáo Te
nório, Luís Furtado, Antonio Bicudo, Afonso Días, Miguel 
Garcia Velho, etc.) ( lnv. e Test). 

Acredito ter sido esta forma a inais eficaz de cruzamento. 
dadas as facilidades com que podiam os branoos e mamelu
cos abusar das índias, quando elas nao provocavam estes abusos, 
impulsionadas pela natural inclina9ao preferencial pelo branco, 
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que, sem dúvida, levaria evidentes vantagens sobre o índio, no 
que respeita a encantos físicos. 

A imensa quantidade de nlan1elucos que, com os índios de 
puro sangue, constituíram os corpos de administrados, e de que 
nos dao notícias os cronistas, os documentos espanhóis e os je
suítas, nas suas muitíssimas referencias aos mamelucos, teria, 
naturalmente, saído como urna rorrente dessas liga9oos passa
geiras. Bastardos, filhos de pais incógnitos-, sem o menor a1nparo 
de cabedais, com a vergontea de urna inconfessável origein a 
Jhes crestar a fronte, nao tinham Qutro recurso senáo viver no 
convívio estreito com o índio, cujos caracteres somáticos repro
duziam, em boa parte, e com quem, por sua vez, se ca1deavam, . 
fazendo resultar urna variadíssima propor~áo de sangue em mis
tura, na qua], a princípio, predominou o americano, para de
pois, muito paulatinamente, ir-se desequilibrando a favor do 
europeu, com o filtrar imperceptível de imigra~áo ibérica, ocor
rida principalmente no sécÚfo XVIII, quando já os paulistas náo 
mais traziam do sertáo os milhares de índios apresados. 

Eis assim o esbogo aproxünado do caldeamento racial, ope
rado no planalto paulista, ·nos dois primeiros séculos do povoa
mento, do qual resultou o ma~eluoo. 
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' CAPITULO V 

ETNOGENIA E HIBRIDAyAO 

Nao pode niais restar dúvidas de que o homem está su
jeito a evolu9áo· e, por conseguinte, a se modificar. Os múlti
plos achados paleontológicos, mais particularmente osteológicos, 
evidenciam da forma a mais in·etorquível que, através de mi
lhóes de séculos, desde o terciário para o quaternário, o homem 
se vem modificando 1nais ou menos aceleradamente ( Mendes 

Correa, H omo). 
Essas modifica9óes devem ter sido tangidas por for9as de 

tres naturezas: 
a) A adapta9áo ao meio, obrigando o germe humano a 

se influir pela modifica9áo, modificando a soma de acordo co1n 
as condi9óes de vida, o uso-e-o-nao-uso, etc. ( Lamarck). 

b) As diversas sele9óes, entre as quais a sele9ao natural 
que elimina os indivíduos inadaptados ( Daiwin, Weissmann). 

e) As muta9óes ocasionais que se fixam e se perpetuam, 
com enorme acervo de conseqüencias, como <leve ser observado 
no mundo animal e vegetal (Des Vries, Kolicker, Dall, Kors
chinsky, etc.). 

Estas seriam as for9as agindo de centrifugismo, diferenci
ando as várias ra9as primitivas. Os acidentes geográficos, 1nais 
ou menos intrans¡:>0níveis, segregadores, principalmente por 
gente atrasadíssima e despida dos menores recursos, como nas 
eras priscas, teriam formado, depois de enormíssimo período de 
tem¡:>0, as diferentes ra9as humanas do planeta, antro¡:>0logica
!nente falando no sentido estrito. 
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Agindo em sentido oposto, isto é, o de centripetismo, atu
ando como um formidável contrapeso conservador, encontra-se a 
hereditariedade que procura, pela nivela9ao, manter iguais os 
indivíduos, transmitindo aos sucessores os mesmos caracteres dos 
país. Com ela naturalmente travam luta as for9as acima discri-
1ninadas, no sentido de aniquilá-la. Do equilíbrio dessa luta é 
que teriam surgido as ra9as antro¡:>0l6gicas, as quais depois se 
formam misturando-se, gra9as as comunica96es que a civili-
za9ao facilitava. · 

De tais misturas teriam provindo as chamadas ra9as his
tóricas, que teriam povoado a terra desde os primórdios da 
hu1nanidade conhecida. . 

Durante larguíssimo período de inilhoes de séculos, os mó
dulos humanos teriam vivido segregados, a ponto de se fixa
rem atributos raciais persistentes que mesti9agem nenhuma tem 
sido suficientemente potent~ para fazer desaparecer por com
pleto. 

Com esses eventos as ra9as antrop<>l6gicas se foram consti
tuindo e fixando os atributos de cada urna. Urnas e outras ad
quiriram, por circunstAncias que nao importa investigar aqui, 
um determinado formato de cranio, de face, de nariz, de 6rbitas, 
urna certa cor de pele, de olhos, urna determinada estatura, urna 
determinada pro¡:>0r9ao anatómica entre as partes do corpo, etc., 
coisa que era fixada pela hereditariedade, e sobretudo de acordo 
com o meio geográfico. 

O progresso intelectual do homem criou a vida social e esta 
originou outro grande fartor na evolu9ao racial dos agrupamen
tos humanos. O meio social for9<>u a intercomunica9ao desses 
núcleos humanos de ra9a pura (as ra9as quanto mais antigas 
mais puras se apresentam), que acidentes geográficos, como ma
res, montanhas, etc., segregavam, e disso surgiu a mesti9agem. 

Mas, o isolamento desses núcleos humanos fora pür demais 
duradouro para que as mesti9agens pudessem anular as conse
qüencias da fixa9áo e da · dif erencia9ao mo!fológica. 

Mesmo porque a mesti9agem de dois troncos puros, antro:. 
pologicamente falando, ainda que possa fazer desaparecer essa 
pureza, nao cousegue uniformizar os mesti~s em urna terceira 
ra9a, com seus caracteres intermediários fixos e definidos. Em 
matéria de hibrida~ao nao há simetría. Os resultados sao fata-
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lizados e por outras norn1as que náo seguem esse critério. Só 
em teoria, duas ra9as se de&·ontam em propor~óes iguais. 

Se isso sucedesse na prática, entretanto, seriam as leis de 
Ji ibrida~áo de Mendel as regedoras das conseqüencias. 

Os caracteres desses produtos hibridados sáo os das ra~as 
n1aes, escalados em seria9óes, de acordo com as dominancias e 
as recessividades recíprocas e relativas urnas a outras das duas 
ra~as. 

Os inclivíduos mesti90s sao portadores de urna fórn1ula con
densadora dos caracteres aparentes, a qual ronstitui a .morfo
logía desses mesti~s. 

É a fórmula FENOTÍPICA. 

Ela é formada pelas alternancias dos caracteres dominan
tes emprestados pelas duas ra9as maes. A fórmula FENOTIPICA é 
a fónnula individual de cada mesti90. Daí as varia9oes indi
viduais de pessoas da n1es1na constitui<;áo racial: irmaos que 
<liferem de irmáos, filhos dos mesmos país. É que eles tem 
suas fórmulas FENOTIPICAS diferentes. Os caracteres das ra9as 
maes se associaram diferentemente. 

Alguns dos cro1nossomos hereditários, que era1n don1inan
tes, se tomaram recessiws e vice-versa. 

Os mesti9os, além dessa fórmula, que lhes caracteriza as 
varia9oes individuais, ou HETEROMORFISMO PESSOAL, sao ainda 
portadores de outra fórmula, que é seu atributo racial, onde 
estao encerrados os seus estigmas latentes, os que nao apare
cem, 1nas que, sen1 embargo, podem ser transmitidos a descen
dencia pela hereditariedade. Essa segunda fórmula é que 
detennina as varia95es raciais, ou o HETEROMORFISMO ÉTNICO. 

Chama-se ela fónnula GENOTIPICA. 

Todo individuo é, pois, portador de duas f6nnulas, que 
encerram os seus caracteres biológicos, os quais recebem de 
seus antepassados e transmitem a seus descendentes, de acordo 
sempre com as propor9oes inendelianas. Essas fórmulas, que 
explicam as varia~es pessoais e raciais, sao muito complexas, 
visto como cada ra9a histórica p<>ssui já vasta série de caracteres, 
que se co1nbinam com os de outras ra9as, defrontadas no cruza
mento, a elas se justapondo, de conformidade oom a sua relativa 
dominancia ou recessidade. 

Assim, os caracteres raciais ou individuais, quer sejam eles 
pertencentes a fórmula GENOTÍPICA quer a FENOTIPJCA, nao se 
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inisturam, nao se caldeiam, n1as se con1binan1, se altemam, se 
sobrepoem, se adicionam, se justapoem, como na soma de ca
Tac.teres algébricos. Um mesti90 de dois troncos étnicos pcde ter 
atributos das ra~as de que deriva, em alternancias. Assim, a for
n1a craniana, a dermocromia e o sistema piloso de urna das ra{!as 
máes, se justapóem a forma facial, a estatura. cor dos olhos, 
etc., da outra ra~a máe. 

E.xemplificando mais concretamen_te: um braquicéfalo, louro, 
de ba1xa estatura cameprosopo e mesorrino, entra em cruzámen
to com outro indivíduo, dólico-louro de alta estatura, leptopro
sopo, leptorrino. Os seus mesti~s . devem ser mesti90s louros se 
na. f?rmula GENOTIPICA de qualquer urna das ra9as maes nao 
ex1.st~r o caráter moreno, mas podem ser de alta estatura, bra
qu1cefalos, leptoprosopos, leptorrinos, co1no podem ter os outros 
caracteres das ra9as maes de outra inaneira alternados. 

. Outro mesti90 desses dois indivíduos apontados, irrnao dos 
produtos mesti90s descrit<:>s, embora possuidor da mesma fór
n1ula GENOTIPICA, ainda que racialmente seja identico, por ser 
f ilho do mesmo pai e da mesma mae, pode ter outra fórmula de 
combina9áo FENOTÍPICA. Os · caracteres biológicos aparentes po
clem nele ser diferentemente associados do que nos irmaos. 

A mesti~agem de duas lirihagens diferentes nao pode ser 
prevista oom precisao, em seus resultados. Tudo quanto se queira 
dizer "a priori'', é por fo1·9a fantasioso. Ainda que se conhe9a1n 
as fórmulas GENOÚPICAS das duas estirpes que se defrontam no 
cruzamento, nao é possível prever-se os caracteres que se farao 
aparentes na fórmula FENOTÍPICA do produto mesti90. Podei·
se-ia argumentar entao oom possibilidades e com probabilida
des mesmo, mas jamais oom certezas. 

O portugues, por exemplo, <leve ter a seguinte fórmula FE

NOTIPICA: Dolicocéfalo-moreno, baixa estatura - leptoprosopo -
leptorrino - cabelos quase negros - ondulados e abundantes, 
etc. :E: esse o tipo que predomina em Portugal. 

Esse mesmo indivíduo terá a seguinte fórmula GENoriPrcA, 

cujos caracteres transmitidos a seus descendentes poderáo ou 
nao figurar aparentemente nestes, ou antes, poderao ou nao fi- . 
gurar nas suas fórmulas FENOTÍPICAS. 

Dólico-moreno, 85% - D61ico-louro, J% - Braqui-moreno, 
14% ( Ripley, "The races of Europe") ; Estatura baixa, 85% -
Estatura média, 10% - E'statura alta, 5% ( Mendes Correa, "Ho-
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mo"); Cabelos negros ondulados, 90% - Cabelos castanho-cla
ros, 5% - Cabelos louros, 5%; Leptoprosopos, Bm - Mesopro
sopos, 5% - Chamoeprosopos, 10%; Leptorrinos, ~ - Mesorrinos, 
15% - Platirrinos, 5%. Esta, hipoteticamente, seria a fórmula GE

NOTÍPICA do portugues, contendo os caracteres biológicos das es
tirpes históricas, das quais provém o portugues na sua forma9áo. 

Cada um dos caracteres terá naturalmente a sua propor9ao, 
de acordo com a curva de nível que apresentar, pois, dos 
elementos das diversas ra~s históricas que teriam entrado na 
formagao da gente lusa, e elas nao entraram em propon;óes 
iguais, -muitos deveriam ter sido diminuídos, coro seus carac
teres eliminados, ou aumentados pelas diversas sele~óes a que 
a forma9ao da gente portuguesa naturalmente tem estado su
jeita. As ra9as históricas saíram pois dessas complexidades e, 
como elas, o portugues. 

Ao se cruzar· o luso coro o ameríndio ou com o negro, teve 
ele ( ra9a histórica ) que se defrontar coro outras tantas com
plexidades oriundas da outra estirpe étnica, sua parceira no cru
zamento. O mesti90 de portugues coro o índio apresentava assim 
urna série grande de tipos variados. 

U ns tiravam, fenotípicamente, do índio urna série de carac
teres, os quais eram por sua vez sornados a outros tirados do 
portugues, podendo ser como o índio, na face, na cor, na con
forma9ao do tórax, e, como o portugues, no cranio, na estatul'a, 
nos cabelos, etc. As sele9óes, agindo em concordancia coro outras, 
oriundas do ambiente, por exemplo, iam eliminando várias dessas 
combina9óes e poupando outras, que, mais simplificadas, mais 
homogeneizadas, iam perpetuando sempre os caracteres distri
buídos fenotípicamente assim na progenie. 

O europeu e o africano produziram, também, várias com
bina9óes de diversas alternancias de cabelos (lisos, ondulados, 
lanosos, etc.), cor, estatura, h·a~s fisiológicos, craniométricos, 
formato da face, do nariz, etc. 

As vezes, encontram-se indivíduos escuríssimos, de cabelos 
negros e lisos, de face e nariz finos. Outras vezes, sao indiví
duos brancos, Iouros, mesmo de olhos azuis, mas de cabelos 
lanosos, ainda que claros, denunciados e enaltecidos por um 
p1'Qgnatismo subnasal pronunciado, ao lado de outros caracte
res peculiares do negro. É un1 tipo de mulato que se disfar9a 
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ª.ºs olhos do vulgo, mas nao escapa ao golpe de vista do cien
hsta. Esse mulato terá, na sua fórmula GENOTÍPICA caracteres do 

A ) 

portugues, o que naturalmente poderá transmitir a seus des-
cen_dentes, f~cando es~uecidos os do negro, que, em alguma ge
ra9ao posterior, poderao ser relembrados com espanto e até com 
escandalo. É o que se qenomina atavismo. 

Outras vezes, é um indivíduo com a face clássica do índio 
' com seus zigomas enormes, em saliencia, olhos amendoados, 

face c~amoeprosopo e braquicéfalo. Os seus cabelos, pórém, 
denunc1am o europeu.; sao finos e ondeados coro urna tonali
dade que lembra o germanico, j~ em evidencia pela estatura 
elevada desse mesti~. 

. O Brasil tem tido urna imensa oomplexidade de mesti9os, os . 
qua1s se refletem em todas as nuances da dermocromia correndo 

' por todas as escalas da métrica craniana, facial, estatura!, etc. 
Os. diversos meios físicos, as sele~oes e as mais circunstancias 
vao diminuindo o número · dessas variedades, eliminando os me-
1~os aptos, reduzindo os tipos que, embora em pequena quan~ 
hdade, se perpetuam nessa orquestra9ao polimórfica, que é a 
popula9áo brasileira, amálgama heterogeneo de muitos carac
teres que definham em ambientes físioos e sociais numerosos e 
variados. 

Essa é a regra para todos os povos, mas em maior escala 
para o brasileiro, pela grandeza do seu território, pela diversi
dade de seus meios geográficos e ainda pelo elevadíssimo nú
mero de troncos raciais, que se defrontam em repetidos cruza-
mentos. · 

Com o ·cori:er dos tempos e sem novas perturba9óes de imi
gra9é5es exóticas, os tipos váo diminuindo em número. 86 os mais 
aptos ficarao. Assim, o negro e o mulato vao desaparecendo do 
planalto paulista. Mais 50 anos e nao os teremos, oomo nao te
rnos já o índio. Outras regióes, dotadas de outros ambientes fí
sicos e de outro meio social, poderao poupá-los, como o Nor
deste poupou o índio, qu_e é indissimulavelmente o tipo domi
nante dessa regiao, sem embargo de ele aí aparecer civili
zado e falando o portugues. Os ambientes norte-americanos poti
param o negro, que S. Paulo elimina com rapidez. 



CAPÍTULO VI 

l\IAME L UC O 

Genese e evolu~ao da niestigagern do planalto. 
Etnogenia. F ecundidade, longevidade e va1'oni
lidade do mameluco. Homogenesia engenésica 

do manieluco. 

Todos os nossos historiadores e cronistas aos quais se 
juntaram as vozes autorizadas de alguns publicistas alie
nígenas, que se. ocuparam da nossa evolu~~o, encomiam 
os servi9os inestimáveis, prestados ao Brasil, pelo povo 
paulista, desde que se fonnou a primeira gera~áo de 
mamelucos, isto é, desde o meado do século XVI. Rev. 
Inst. Hist. Bras. 

, M -BASILIO DE ACAJ,l:li\ES 

Como já estudamos, o tipo do p<>voador ibérico, no planalto 
vicentino> deveria ter sido acentuadamente dolicocéfalo, de es
tatura acilna da mediana, e leptorrino, refletindo os tres tipas 
que entraram na forma~ao racial da península: o ho1n<> spelaeus, 
o horno meridionalis e o homo eur<>paeus. 

Esses tres tipos, até hoje mais ou menos observáveis na 
Península, teriam resultado um povo homogeneo, que as sele
\·óes sociais apurariam grande1nente. 

Além disso, estudare1nos também como os p<>voadores fo
ram recrutados nas camadas sociais da burguesia e da plebe, 
tendo eles sido depurados Por várias sele~s, já na metrópole, 
como na colonia vicentina, onde a na1tureza lhes arrebatou os 
e1ementos mais frágeis, só entregando a faculdade de se perpe
tuare1n aos indivíduos n1ais be1n dotados física e moralmente. 
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Com todos esses elementos é fácil chegar-se a conclusao de 
q~e os püvoadores ibéricos que, nos dois primeiros séculos, ini
c1arar:n ~ popula~áo ~lanaltina da capitanía de S. Vicente, fo
rain ind1v1duos da ehte mais apurada, e dotados de todos os 
recursos humanos par~ vencer na e1npreitada a que se propu
seram. 

Este, em linhas gerais, teria sido o tipo europeu que no 
planalto entrou para caldeamento con1 o índio para a forma~ao 
racial paulista. 

O índio, prod_uto ho1nogené~ico de vários tipos antropológi
c'Os, um dos qua1s, talvez, autoctpne da América, poligenica
mente,. ou mesmo polifileticamente, encarando-se a genese d,a . 
human1dade ( Ameghino) , teria sido .na sua n1édia, como já es
tudamos também, mesatocéfalo, com índice variando de 76 a 
79, es~atura medi~na ( 1,64, talvez), de face chamoeprosopo, 
n1~so~nno, progn~ti.smo subnasal algo desenvolvido, frontal de-
1~nm1do, mas cran10 elevado, entretanto; sistema piloso atro
fiado afora os cabelos, quase imperceptível dimorfismo sexual, 
o que talvez proviesse da identidade de vida entre os dois sexos. 
Q~ase nulo dimorfismo individual, qui~á fruto da adelfogamia 
e iso]amento e1n que vivian1 as tribos cultivando a pureza da 
ra~a tao remotamente constituída por tantos elementos vários. 

Do crnzamento desses dois tipos mencionados se originou o 
rnan1eluco. 

A cren~a, afirma Lapouge ( Selecti.ons sociales, 156) de que 
o cruzamento de ra~as é um agente eficaz de transmuta~ao, que 
exerce ~ma a~á~ fe~ so?re ~s po:vos, é eivada de erros. O· Egi
to, continua o cienhsta frances, v1veu 5. 000 anos sob o regime 
e pela virtude da adelfogamia; as sociedades caldaicas duraram 
outros tantos pelos n1es1nos motivos. 

É com essas palavras que Lapouge inicia um truculento li
belo conb·a os mesti~s, que, além de tudo, diz o erudito an
tropossociólogo, tem contra si sere1n a causa do heteromor
fi~mo ~ desarmonía individual, tanto maior quanto maior for a 
chstanc1a entre as ra~as paternas. A contradi~ao entre os . tra~os 
dominantes dos país forn1a esse conjunto desarmónico nos in
divíduos, feitos de peda~s heteróclitos de reuniáo pooco es
tética, ªº que se junta a desarmonía antimétrica ( cranios faces 
e~c., mais longos de um lado que em outro, olhos em 'plano~ 
diferentes, ossos que deveria1n corresponder-se maiores uns do 
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que outros, etc.), é a mais prenhe em resultados funestos, a assi
metria do aparelho genital da mulher, olhada por Baron, como 
a primeira etiología realmente püsitiva, que faz a esterilidade 
dos mesti9os e dos híbridos, no que é corroborado por Lapouge, 
citando Turquan, com dados demográficos da Fran~. Ao lado 
dessas más conseqüencias físicas e fisiológicas de que sao por
tadores os mestic;os, tem eles ainda, diz Lapouge, um moral in
congruente, incoerente e incompreensível, tortuoso e sem . di
rec;áo na vida desequilibrada, que por for9a devem levar, co1sas 
que se vao acentuando entre os mestic;os, de gerac;ao em gerac;ao, 
até a completa extinc;áo da rac;a. Entre os mesti90s, ensina ainda 
Lapouge, a amplitude das oscilac;óes aumenta pouco a pouco 
(loe. cit., 109), por urna série de golpes de atavismo, e os 
últimos descendentes voltam ao tipo das rac;as componentes. 
principalmente se os mestigos, em lugar de continuarem a s.e 
reproduzir ero amixia, podem recruzar-se com rac;as das qua1s 
descendem. Eles sao entao rapidamente absorvidos pela rac;a 
máe com a qual se unem, mas seus descendentes ficam sem-

' I pre sujeitos a reproduc;ao parcial ou total dos caracteres atá-
vicos provenientes da outra linhagem. Sangue cruzado nunca 

. ' ma1s sera puro. 
A volta, entretanto, é a regra quando as duas formas an

cestrais sao pouco separadas em contrário a extinc;ao dos mes
tic;os dissemelhantes devido a espermatogenese defeituosa, em
bora a ovogenese se torne melhor ( 1). 

Destas regras de Lapouge é fácil concluir-se, com Broca, 
püderem eles ser heterogenésicos, isto é, pela diversidade tao 
grande dos tipos que se encontram, nao poderem procriar e 
homogené~icos, dos quais, tal seja a diversidade enh·e os tipos 
maior ou menor, assim podem ser, sem püsteridade, estéreis e 

( 1 ) Generalizando, Knox afirma a esterilidade do rnesti~o, citando 
Etwick e Long, na sua História da Jamaica, o caso dos mulatos da 
Jamaica, que nao se reproduzem por amixia, depois da terceira gera~áo. 
O Dr. Yon assinalou esse fenómeno em Java, e o mesmo ·fez o Dr. Nott 
em rela~áo aos mulatos da Carolina do Sul, dando o Dr. Simonot a essa 
estirilidade o nome de neutralidade etnológica, que náo lhes assegura senáo 
urna dura~o efemera, desde que sáo abandonados a eles mesmos. 

Quatrefages, náo suspeitando de que podem existir mesti~os fecundos 
e estéreis confonne as ra~s máes que se defrontaram, cita, em oposi~áo aos 
supramencionados, os seguintes casos fecundos de mesti~~em: O dos 
Basters, entre negros e holandeses, os que Jurien de la Graviere encontrou 
em Mindanau e em Manila, entre espanhóis e tagalos, ou entre estes e 
chineses, e o célebre caso de Pitcairn. L'Espece Humaine, 196. 
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abortivos . ( agenésicos e disgenésicos), ou fecundos, quer de 
novo ~on1uga?os a qualquer um dos tipos formadores para 
o~ quais se da a vo_,1t~ (para.genésicos), quer conjugados entre 
s1, so1nente ( eugenesicos), formando assim urna ra9a mestic;a 
nova que se prolonga ~definidamente sem volta, afirma Bro
ca, a qualquer dos tipos ancestrais. 

No ~r~sil tem~s imenso camPo de aplicac;áo prática dessas 
regras teoncas. Ass1111, no Nordeste brasileiro, tres rac;as se cal
dearam durante muitos séculos: o índio braquicéfalo, o negro 
dolicocéfalo e o branco dolicocéfalo. 

Deste cruzamento, que parece· estar entrando em suas úl
ti~as fases, surtiram as atuais püpulac;óes dos Estados de Ser
g1pe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba; Rio Grande do Norte 
Ceará, ~ Pi~uí. ;rata-se de um cruzamento homogenésíco-pa~ 
1'agen~si~o, 1sto e,. c~uzamento fecundo 001n volta para o índio 
braqu1cefalo e ebm1na9áo dos caracteres do branco e do ne
gro, t~lvez por terem os 'rñesti~s paragenesican1ente se cru
zado mtensamente 001n o índio, devido a supressáo do tráfico 
de escravos africanos, e a extin9ao do afluxo de colonos euro
peus, que procuram 001n exclusividade os Estados do Sul 

Além desse cruzamento entre as hes ra9as, apontado . nos 
Estado~ do Nordeste, ternos o cruza1nento entre negro e branco 
produz1n?o o 1ntil~to, nos. E~tados da Bahía, Minas, Espírito 
Santo, R10 de Janeiro e D1stnto Federal principalmente. 
, Este , c~za~ento, ~ntre. branco e negro parece ser do tipo 
homogenes-ico disgenesico, isto é, fecundos os primeiros cruza
mentos entre o branoo e o negro, produzindo o mulato que, 
por sua vez, cruzado oom o branco, é fecundo até urna deter-
1ninada gera~ao, quando se esteriliza, coisa que está aconte
cendo com a gradual eliminac;ao seletiva do mulato, que vai 
desaparecendo da nossa popula~ao. 

No planalto paulista, nos primeiros tempos, houve o cru
za1nento do índio com o branco, formando linhagens dotadas 
das inais variadas propor~óes. de sangue das duas rac;as que 
por sua vez se oonjugaram entre si, durante vários séculos e 
por 1nuitas gerac;óes, fixando urna sub-ra~a nova, exh·en1amente 
fecunda,, q~1e até boje se perpetua,. a qual, sem retornar ao tipo 
antropologJco do fator europeu, a1nda se inantém visível entre 
nós. (Nao se poderia admitir que tenha no planalto havido 
retrocesso para o ibérico, nem para o índio.) Trata-se aquí 
de u1n cruzamento ho11wgenés-ico, eugenésico, formador de urna 
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sub-raga, a paulista, a qual só agora está ameagada de ser 
modificada por novo cruzamento com o braquicéfalo italiano 
( horrw alpinus) e outros, da grande corren te migratória que 
nos tem procurado ( 2). 

Assim, pois, o cruzamento dos tipos ibero e americano, 
efetuado nos séculos XVI e XVII, no planalto, muito longe de 
ter sido funesto, estéril, etc., como quis ver Lapouge em todos 
os cruzamentos de ragas, indistintamente, conseguiu perpetu
ar-se com urna vitalidade assombrosa e urna fecundidade fora 

( 2) Quatrefages, no seu L' espece humaine, 209, assim se refere ::\ 
ra~a mameluca: 

"Quoique les croisements modernes ne remontent qu' a trois sieoles, 
ils ont deja produit des resultats qui mettent hors de donte que des raccs 
remarquables a tous les points de vue peuvent sortir du metissage. 

Les Paulistes du Bresil en sont um exemple frappant. La province de 
Saint Paul a été peup]é par des Portugais et des A~oriens venus du víeux 
1nonde, qui s' allierent aux guayanazes, tribu chasseresse et pacifique, et 
aux Carijós, race belliqueuse et cultivatrice. 

Des ces unions régulierement contractées sortit une race dont les 
hommes ont été distingués de tout temps par leurs belles proportions, _leur 
force physique, leur courage indomptable, leur resistence aux plus dures 
fatigues. Quant aux femmes, leur beauté a fait naitre un proverbe bresilien 
attestant leur superiorité. Cette population a fait preuve d'initiative a tous 
égards. Si elle a marqué jadis par des expedictions aventureuses ayant pour 
but la conqu~te de l'or ou l'enlevement des esclaves, elle fut aussi la pre
miere qui au Brésil planta la canne a sucre et eleva d'immenses troupeaux. 
"Aujourd'hui, noos dit M. F. Deni.s, le plus heureux. developpement moral 
comme le mouvement intellectuel le plus remarquable paraissent apporf'e
nir a Saint Paul". 

Ces éloges donnés a une population, a peu pres en entier issue ~u 
metissage par un observateur sagace, qui a vécu longtemps au Brés1l, 
contraste~t avec les reproches adressés par l'immense majorité des \'.Oya
geurs aux metis americains. On les peint généralement sous des coule\lrS 
fort noires. Tout en leur accordant la beauté physique et souvent aussi ~n,e 
intelligence prompte et facile, on leur refuse a peu pr~s toute moral!te. 
Admettons qu' en effet ils different a cet égard des Paulistes autant qu on 
de dit: l'explication du contraste est facile a trouver. 

A Saint Paul les premieres unions furent des l' abord . regulierem~nt 
contractées, grace a l'intervention des Peres Nobrega et .Anch1eta. Par suite 
de diverses circonstances les mamelucos, nés de ces manages, furent accep
tés d' emblée comme les égaux des blanc~ PW:S· Le croisement s' a~c~n1~lit 
done ici dans des conditions normales, fa1t umque peut ~tre dans 1 histo1re 
de nos colonies". 

Continuando Quatrefages, na sua carga a favor do mesti~, no seu 
ttudes les races humaines, 47, diz: 

". . . ils savent que, dans r Amérique méridionale, le portugai, et le~ 
µibus indiennes de la province de Saint Paul, son~ d~puis logtemps a 
peu pres entierement remplares .Par les Mameluc~s, p~tit~ f1ls des !!ns et des 
autres, qui sous le nom de Paulistas occupent au1ourd hm le pays. 
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de comum, nao s6 nos primeiros cruzamentos entre o índio e 
o ibé~ico, como nos recruzamentos de quaisquer dos tipos an
cestr~1s com o mameluco, de primeiro, segundo, terceiro, qu arto 
e quinto sangue, ou nas conjuga9óes entre si, desses mestigos, 
quer .entre indivídu~s qe primeiro sangue como nos de segundo, 
tercerro, quarto, quinto, etc., entre si, de tal maneira a apre
sentar sempre um manifesto desmentindo as palavras de La
pouge a propósito. ~e ~fecundidade das ragas mestigas, enqua
drando-se na class1f1cagao de Broca, chamada engenésica (Bro
ca, Sur ihybridité). 

Os cruzamentos de ibéricos e índios foram, como disse, de 
grande prolificidade, e um exame, ·nao só nos trabalhos dos li-: 
nhagistas como nos documentos de publica9ao oficial, revelam · 
casos extraordinários, evidenciando da forma mais patente essa 
virtude, em grande parte fruto do cruzamento eugenésico. 

Gra~as a pesquisas que fiz nas fontes citadas conseguí se
pa1:ar os seguintes exemplos~ de cruzamentos fecundos, os quais, 
pelo número deles, podem servir de regra ( 3) : 

Joao Ramalho e Bartira, filpa ·de Tibiri9á: 8 filhos. 
Pedro Días e Terebé, filha de Tibiri~á: 13 filhos. 
Domingos Luís Grou e urna filha do cacique de Carapi-

cuíba: 7 filhos, 32 netos, 80 bisnetos ( oonheciµos). 
Brás Gongalves e umá filha cacique de Virapueiros: 4 

filhos, 10 netos, 48 bisnetos ( conhecidos). 
Pedro Afonso e urna índia tapuia: 4 filhos, 9 netos, 10 bis

netos ( conhecidos). 
Brás Esteves Leme e urna índia: 14 filhos. 

. Brás Esteve Leme, o mo90, mameluco 112 sangue e urna 
índia: 20 filhos, com 314 de sangue. 
------

. { 3 ) A respeito de fecundidade dos mestic;os, Quatrefages assim se 
manifesta, no seu citado P:tudes des races humaines, 49: 

"Mais partout ou le croisement s' est accompli dans des conditions a 
~eu pres, n?~ales, la r~ce enfanté par lui semontre feconde. Aux exemples 
trrés ~'= 1 ~usto1re de Samt Paul ,de Quebec, du Manitoba, de la Republique 
~om1mcame, on peut ajouter ce qui s' est passé e Pitcaim. Dans cette petite 
ile, le~ revoltés anglais de la Bounty et les femmes polynesiennes ont en
&endre une population qui faisait l'admiration du capitaine Beechey, qui 
s est plus que doublée en vingt-cinq ans et plus que triplée en trente-trois 
ans". 

9uatrefages, na mesma obra citada, náo contém o seu entusiasmo pelos 
destigos, e reproduz as opinióes de Nicholis, mencionando diversos tipos 

e mesti9os eugenicos, como os dois Humboldts, A.lexandre Dumas {mula
to), Pouchkine {mulato), Lislett Geoffroy, etc., repetindo sem se cansar o 
exemplo dos paulistas (págs. 179 e seguintes). 
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Manoel Fernandes Ramos com Susana Dias, mameluca 112 
sangue, teve: 8 filhos, 35 netos, 94 bisnetos ( oonhecidos). 

Salvador Pires, com Mecia Ussu, mameluca com 114 de 
sangue índio: 7 filhos, 39 netos, 184 bisnetos ( conhecidos). 

Bartolomeu Bueno da Ribeira, sevilhano, casado com Ma
ria Pires, mameluca, 118 de sangue indio, teve: 7 filhos, um dos 
quais Amador Bueno o aclamado, que se casou com Bernarda 
Luís mameluca descendente de Tibirirá, teve: 9 filhos, um 

' ' 'l' <los quais Antonio Bueno, que se casou com a paulista de ra9a 
mameluca, ~1aria Amaral S. Paio, tendo 13 filhos. 

Diogo Bueno, outro filho do aclamado, casando-se com 
.Maria de Oliveira Leme, também descendente de Tibiri9á, teve 
12 filhos, um dos quais, Francisco Bueno da Fonseca, casado 
roro Maria Jorge Velho, teve 8 filhos, sendo Diogo Bueno da 
Fonseca um deles, que, casando-se com sua prima Joana Bueno, 
teve 12 filhos .(note-se a consangüinidade); Manoel Xavier 
Bueno, outro filho de Francisco e irmao de Diogo se casou 
com sua prima Lucrécia Leme Borges de Cerqueira Bueno, 
tendo 10 filhos. Domingos Luís, o carvoeiro, casando com urna 
ma1neluca, neta de Tibiri9á, teve dela 7 filhos, dos quais Ines 
Camacho foi urna, a qual se casou com dois portugueses su
cessivamente (Francisco Teixeira e J oáo da Costa Lima), de
les tendo 13 filhos, dos quais Joao Machado de Lima, casado 
com a paulista Maria Leme da Silva, teve 11 filhos; e Is·abel 
da Costa, casada com Francisco Sutil de Oliveira, deixou 8 fi
lhos, sendo um deles Joáo Sutil de Oliveira, marido que foi 
de ~1aria Ribeiro, tendo sido assassinado com sua mulher, logo 
depois do casamento, deixando por isso, apenas 2 filh?s, sen
do Sebastiao Sutil de Oliveira u1n deles, o qual de1xou de 
sua nlulher 17 filhos. 

Maria Sutil, outra filha de Isabel da Costa, casando-se 
com o mameluco Gaspar Sardinha, dele teve 12 fil~os; In~s da 
Luz, outra filha de Isabel, casada oom o portugues Domingos · 
de Santa Maria, teve 7 filhos; Páscoa da Costa, ainda outra 
filha de Isabel, casada com o portugues Gaspar de Lovera, 
teve dele 4 filhos apenas, mas um dos seus filhos, Louren90 da 
Costa, que se casou com a paulista Catarina d'Horta, teve 11. 

Destes dados se observa, com extraordinária freqüencia) 
que todas as vezes que os 1nameluoos paulistas se ligavam a 
'portugueses de puro sangue, caía a fecundidad~, a <Ju.al subía 
n1uito se, em vez disso, se casavam eles entre s1 ( amIX1a ). 
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Esse fenómeno é particularmente observável se se estudar 
a família dos Oamargos. 

Juseppe de Camargo, sevilhano, se casou com Leonor Do
n1ingos, descendente de Tibiri9á, dela tendo 8 filhos, um dos 
quais Fernáo de Camargo, que se casou oom Mariana do Pra
do, paulista, deixou dela 14, sendo um deles Fernao de Ca
margo Ortiz, que se casou com a paulista J oana Lopes, tendo 
dela 13 filhos, um dos quais Fernao Lopes de Camargo, que 
se casou com a 112 paulista Maria de Siqueira, tendo dela 11. 

Marcelino de Camargo, outro dos 8 filhos de Juseppe, 
casando-se com sua parenta Messias Ferreira Pimentel, des
cendente de TibiTi~á e de Pequerobi, dela teve 11 filhos, um 
dos quais, J oao de Ciamargo Pimentel, que por sua vez foi. 
casado com urna parenta, Maria Franco de Oliveira, neta de 
Amador Bueno, e portanto proveniente daqueles dois caciques 
guaianases, dela tendo 12 filhos. Francisco de Camargo Pi
m~ntel, outro filho de Marcelino, tendo-se casado com a paulis
ta Isabel de Oliveira Cardoso, de1a teve 18 filhos, cujo chefe era 
Marcelino de Camargo. 

Mariana de Camargo Pimentel, também filha de 11arce
lino, casada com Pascoal Delgado Lobo, paulista de ascenden
cia ma1neluca, teve dele 10 filhos. 

Eis a prova magnífica da fecundidade de gente mameluca 
paulista. 

Analisando as obras de Taques e de Silva Leme, conseguí · 
achar as médias do quacho abaixo, a propósito da fecundidade 
dos cruzamentos de europeus com mamelucos de diversas pro-
pon;óes de sangue índio até l j8. . 

Deixei de aprofundar mais a análise, pesquisando a fecun
didade entre os mamelucos de diversas porcentagens de san
gue> porque, a partir de duas ou tres gera9óes, quase todos 
os casamentos no planalto eram entre mamelucos de maior ou 
menor quantidade de sangue indio. Toda a popula~áo era ma
meluca, com ligeiras exce9óes, principalmente de algumas fa
mílias, como os Taques, os Lemes, etc., que levaram mais tem
po para entrar na mesti~agem geral. Assim sendo, as médias 
de fecundidade, para os ·mamelucos em geral, sao as que apu
rei para o planalto. 

As médias dos quadros abaixo nao foram tiradas de um 
material muito abundante, res.umindo-se as observa~óes em 
urna centena de casais aproximadamente, . parque nao conseguí 
dados mais compleros; em todo caso já se poderá fazer urna idéia 

51 



\ 

bem aproximada do que tenha sido a fecundidade mameluca, 
e do que foram os resultados do cruzamento entre europeus 
e índio: 

Médias de 
f ecundidade Cruzamentos 

Europeu com índio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 
Europeu coro mameluco ~ sangue . . . . . . . . . . . . . 5,9 
Europeu coro mameluco ~ sangue . . . . . . . . . . . . 6,17 
Europeu com mameluoo ~ sangue . . . . . . . . . . . . 7,16 
Europeu com indio e com mamelucos até 3' de 

sangue, em geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,82 

Onde se poderia encontrar oub·o püVO, apresentando um 
igual exemplo? .verdade seja que os algarismos apurados nao 
representam senao um índice aproximado, pois que o número 
de observa9oes foi pequeno. Talve.z, se se pudesse dispor de 
um material mais abundante, as médias nao fossem tao ele
vadas, mas é possível também que o contrário acontecesse: as 
médias subissem mais ainda. E o material nao foi mais abun
dante porque só considerei liga~óes entre europeu e índio, as 
legítimas, desprezando as ilegítimas, que tinham quase sem
pre o caráter de pouco duradouras e fortuitas, nao podendo 
ser incluídas em um cálculo de fecundidade, a nao ser talvez 
a de Brás Esteves Leme, que teve urna liga9áo de mancebía, 
da qual resultaram, oom urna índia, quase duas dezenas de 
filhos . 

Nao era, porém, apenas a fecundidade acima demonstrada 
o único resultado eugenésico do cruzamento do ibérico com o 
homem americano. A longevidade também foi seu apanágio, 
assim como a extraordinária varonilidade é dele patente. Assim 
o mameluco Baltasar Fernandes, o fundador de Sorocaba, com 
1/4 de sangue, faleceu, com mais de 85 anos, em 1661. Isabel 
da Costa, trineta de Tibiri9á, viveu 90 anos; sua irma tinha 
80 em 1680. 

Fernao Ortiz de Camargo, mameluco, com 1/32 de sangue 
de Tibiri~á, tinha mais de 75, quando faleceu, em 1690; Fran
cisco de Camargo Santa Maria tinha 79 em 1714; Francisco de 
Camargo Pimentel tinha 84 e 18 filhos, um dos quais, J eronimo, 
apurei ter chegado a mais de 76, e Louren~, outro filho, 
viveu 78 anos. 

O Anhangüera, o velho, com 50 anos, em 1682 foi a Goiás, 
e aos 65 se casou pela segunda vez; seu filho, do mesmo ape-
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lido, contava 52 em 1722, ao efetuar a celebérrima peregri
na~áo, f alecendo com 70, e o filho des te, coronel Bartolomeu 
Bueno, nascido em 1700, casou, pela segunda vez, com 67 anos, 
e morreu aos 76, depois de urna vida agitadí7ssima. Amador 
Bueno, o m~, descendente de Tibiri~á e de Pequerobi, fa
leceu em 1683, com inais de 75 anos, e sua irmá, Isabel da 
Ribeira, faleceu em 1698 com 85 anos; seu filho, Domingos 
da Silva Bueno, tinha 63 quando, em 1710, foi em expedi~áo 
militar a Santos socorrer o governador amea~ado pelos fran
ceses, e, em 1711, chefiou, com Domingos Dias da Silva, o 
socorro ao Río, ocupada por Duguay-Trouin, falecendo com 
mais de 75 anos. Clara Parente, .mameluca, 1/ 2 sangue, filha 
de Terebé e neta de Tibiri9á, faleceu em 1635 com 80 anos. 

Qual o motivo, porém, dessa eugenesia de cruzamentos en
tre ibéricos e índios no planalto paulista, enquanto que, em 
geral, os cruzamentos dessas duas ragas, efetuados em outras 
regioes do Brasil, nao puderam fugir as regras de Lapouge, 
quanto aos seus produtos ·· mesti9os? 

É possível que a nao perturba9ao de caldeamento de duas 
ra9as, mais ou menos homogeneas, urna das quais trazia, de 
além-mar, imenso cabedal de eugenia, pür urna terceira ra9a, 
como se deu no Nordeste, de modo a complicar a fusao, ti
vesse sido um dos elementos · causadores dessa eugenesia. A 
leve consangüinidade, usada no planalto entre os mamelucos, 
teria também contribuído para a fixa9ao dessa sub-ra9a mesti~a 
por amixia, hoje bem europeanizada pela chegada constante 
e paulatina de novos elementos. 

Seja, pürém, como for, a verdade inconcussa é que os ma
melucos paulistas constituíram urna sub-ra9a fixa, eugenica, com 
os seus atributos inigualáveis de grande fecundidade, magní
fica longevidade e espantosa varonilidade. 

· Foram eles, sem dúvida, os coeficientes causadores da 
grandeza dos feítos dessa que Saint-Hilaire apelidou ra~a de 
gigantes. 
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VII 

O NEGRO 

1 nf luencia .do negro na f orma9ao 
étn:ica do planalto. 

Os que tem escrito sobre a forma~ao racial paulista afir
mam a co-participa~ao das tres ra9as: americana, européia e 
africana. 

Nada mais falho, coisa que aliás já fez sentir Taunay ( His
t 6ria geral das bandeiras paiilistas ). Aí es tao os documentos 
de publica<;áo oficial, pru:a desmentir esse conctuso das h·es 
ra9as. O africano nao con-corren para a forma9ao do paulista 
das prirneiras eras. A ele, era o elemento negro quase absolu
tamenrte estranho. 

Em Sao Paulo, dos quinhentos, dos seiscentos e mes1no da 
primeira metade dos setecentos, o negro era ausente e mesrno 
quase desconhecido, só existindo em caso~ esporádicos. Aí es
tá.o os Inventários e testamentos, aí estao os documentos mu
nicipais; aí está.o os registos dos escravos e forros, para provar 
que, nessas épocas de antanho, só dois elementos pesa vam 
na forma9ao da populac;áo: o vermelho americano e o vindo de 
além-mar, de terras européias. 

Os tapanhunos, como eram os negros chamados, só por 
exce~óes raras surgem a respingar as listas de milhares de 
índios escravos e forros, que tanto abunda1n nos inventários 
dos primeiros séculos. 

Só. apareceu em S. Paulo o homem negro, a pesar <:orno 
fator na feitura das baixas camadas da popula~ao, pelo cru-
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zamento com o mameluco e com o europeu e mes1no com o 
índio puro quando, no século XVIII, já bem adiantado, mine
ravam os Pª?listas o ouro em Mato Grosso, para onde o bra~o 
negro fora importado em grande por<;áo. . 

S. Paulo teria sido, entao, o mercado entreposto, onde os 
mineradores se abasteciam para a aurífera colheita de suas 
refulgentes aluvioes. 

Em Minas Gerais, bem antes, já era o negro o bra<;o pre
ponderante nas explorac;ües do subsolo, mas nao fora ele,, en
tretanto, importado vía S. Paulo, a quem esse elemento ficara 
cstranho, e sim via Río de Janeiro, que logo no início do se
tecentismo se ligou diretamente as 1ninas, como é muito sa
bido ( 1 ). 

Nao foram os paulistas os introdutores do negro nas ini
nas das gerais, e sim os reinóis e demais brasileiros que aí pe
netra varo por outras vias, que nao as que de Sao Paulo aí de
ma:ndavam. Aos paulistas das gerais, bastavam os seus carijós 
e mamelucos, que os acompanhavam, como séquito guerreiro, 
a princípio, no acaso do seiscentismo, e como bra~s de tra
balho quando as minas exigiram o esfor~ do alviao e da ba
teia. 

Em Sao Paulo e demais vilas satélites, porém, o africano 
só se fixou co,m agente no caldeamento de ragas, quando para 
aí foi trazido o café que, implantando-se nos nossos rincóes, 
em cultura intensiva, obrigou os lavradores a importá-Io a 
princípio dos outros Estados, como Minas, Mato Grosso, Goiás, 
Bahía, Pernambuco e Rio, onde as lavouras de agúcar decaíam 
e a produ~ao aurífera se esgotava, e de_pois quando a neces
sidade de aumentar o bra~ trabalhador fez com que o paulista~ 
por sua vez, lan~asse máo do comércio coro o negreiro preador 
em África. 

Com isto, só no século XIX, nos seus alvores primeiros, 
foi o africano implantado em Sao Paulo, como concorrente a 
forma<;áo etnográfica e, justamente por isso, os cruzameutos 
com o negro sao tao recentes que entre nós os mulatos disf ar-
9ados sao raríssimos, imperando em grande maioria os meio 
sangue, os quarteiroes e os oitavoes, e nos quais é fácil desco
brir-se os estigmas da ra~a de ébano. O mulato paulista se dis:
tingue do mulato nortista, visto como este já é urna sub-raga com 

( l) J á nos últimos días do seiscentismo García Rodrigues Paes. filho 
do grande F emáo Días. construira a estrada ligadora do Rio de Janeiro para 
as Minas. 
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os seus atributos definidos, onde o caldeamento já quase uni
formizou o tipo geral, que oscila entre o branco e o n~gr~ na 
cor e nos cabelos bastos e encarapinhados, tendo do mdio a 
pequena estatura, pernas curtas, arcabou~o magnífico, cabe~a 
braquicéfala, com os malares salientes e olhos amendoados ( 2). 

( 2 ) O Dr. Lobo da Silva, médico do Exército e pemambucano, 
concluiu, de mais de 30. 000 observa~es de conscritos militares, as se
guintes porcentagens segundo os Estados: 

Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pará .. .. . ............ · · · · · 
1\-taranháo . ...... . ........ · 
Piauí . .. ... . . .. . ....... · . · 
Ceará . .. .. . . ... . . ..... . . . 
R. G. do Norte .. ..... . ... . 
Paraíba . . .. . . .. . . ..... · · · · 
Pernambuco ............ · · · 
Alagoas ...... . .......... . 
Sergipe .. . ....... · · · · · · · · · 
Bahía .... . . . . .. .. . · · · · · · · · 
Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . 
Rio de J aneiro . . . . . . . . . . . . .. 
Distrito Federal .. ........ . . 
Sáo Paulo ... . ........... . 
Paraná .. ........ . ........ . 
Santa Catarina . . . . . . . .. .. . 
R. G. do Sul .. . . ......... . 
Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . .. 
Goiás ...... . . · · · · · · · · · · · · 
Mato Grosso .. . . ......... . 
Média geral do país . . . . ... . 
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Brancos 

32% 
37% 
40% 
25% 
38% 
39% 
32% 
55% 
34% 
39% 
33% 
52% 
48% 
64% 
82% 
72% 
85% 
79% 
52% 
39% 
46% 
60% 

Mulatos 
e Mesti9os 

64% 
56% 
45% 
58% 
55% 
58% 
65% 
35% 
57% 
40% 
47% 
35% 
35% 
26% 
12% 
25% 
11% 
14% 
32% 
48% 
47% 
30% 

Pretos 

4% 
7% 

15% 
17% 
7% 
3% 
3% . 
6% 
5% 

21% 
20% 
13% 
17% 
10% 
m 
3% 
4% 
7% 

16% 
13% 

7% 
10% 
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CAPITULO VIII 

O POVOADOR 

Selegóes sociais e patológicas na Ibéria. 
Genese do povoarnento. 

La naissance d' un peuple historique exige la presence 
dans un milieu · social d ' élements ethniques superieurs, ca
pables de diriger et d' entrainer les masses. 

Ces éléments dans l; anti quité et au Moyen-Age, de 
nos jours, aussi chez les peuples étrangers a notre civilisa
tion, sont en regles fournis par un peuple conquerant, mais 
ils pourraient provenir d'une immigration pacifique, et 
meme en theorie d'une selection interne favorables dont 
on ne connait pas encore d' exemple historique. 

L AP OUCE, ( Selections Sociales, 77 ). 

O animal, vivendo no estado rudimentar e selvagem, s6 se 
subr11ete a for9a da sele~ao natural, de efeitos tao surpreen
dentes que levaram o velho Darwin a estabelecer sobre ela todo 
o séu sistema de transformismo. 

o hornero, conquanto nao fuja a influencia selecionadora do 
m~io físico, está mais sob o império das sele~óes sociais, isto 
é, do meio social, Por si mesmo criado. 

E'stas sele~s, decorrentes das diversas e complexas con
digoes da vida humana em sociedade, variam, porém, de ra~a 
para ra~a, de modo que cada urna reage diferentemente sobre 
o meio social, e este atua também diversamente sobre urna ou 
outra ra~a. O estudo dessas rea~oes oomp!exas do meio social 
e da ra~a constituí a antropossociologia. 
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Tentarei analisar o povoador ibérico, sob o ponto de vista 
antropossociológioo, para depoJs experimentar aplicar a antro
possociologia ao planalto paulista na sua evolu9áo histórica. 

Em Portugal, o ineio social, por ocasiáo da coloniza9ao do 
planalto, havia sofrido urna rápida evolu9áo, determinada pe
los vários acontecimentos históricos frutos paralelos da evo
lu9ao da ra9a tais como o período áureo da navega~áo, con
quista da India, o fanatismo religioso, advento e reavao a Re-
forma religios-a, expulsao dos judeus, etc. . . 

Essas circunstancias, agindo sobre o me10 soCial e dele re
cebendo a influencia, atuaram da maneira n1ais sensível sobre 
o elemento que a Ibéria teria de nos e~viar ª.colonizar. Assitn, 
para se poder estudar o povoamento, e preciso passar em i:e
vista o meio social peninsular, no mo1nento em que esse fe-
nómeno teve lugar. 

Quando os reís católicos, no fim do quinhentismo, reu
niam as coroas ·hispanicas em um só estado, e o príncipe Per
feito re<Yia com mao férrea os destinos da pátria lusa, a penín
sula, co~o aliás, todo o resto da Europa ocidental, se achava 
apenas emergida da Idade Mé~ia, com todas as ininúcias ainda 
dessas sociedades medievais, imperando em seu auge, os sulcos 
profundos, delimitadores das classes sociais, os quais como abis
mos insondáveis e intransponíveis separavam e alargavam des-
1nedidamente as distancias e os planos ero que se achavam as 
camadas populares. 

De um lado a aristocracia bordando os degraus do trono, 
com todos os seus preoonceitos e prosápias, capeando un1a ori
gem mais que duvidosa naqueles cavaleiros, primevos das guer
ras da reconquista peninsular, nao sem passar por uro e.ma
ranhado inextricável de falhos genealógicos. ~1uitos <lestes iarn. 
originar-se em bastardias e ligagóes adulterinas dos nobres e 
monarcas dos primeiros tempos neogóticos, temperados muitos 
na mestigagem candente coro o sangue africano do fanático 
mu~ulmano e na mistura com judeus, ''ou outra qualquer in
fecta nagiio". Disso nao escaparam nem mesmo as testas coroa
das da dinastia orgulhosa de Aragáo. 

Abaixo dessa aristocracia de estrondo e de aparato estava a 
burguesía pacífica, a par da qual se nivelavam os ricos sec
tá.rios de Moisés. Estes, todavía, eram os menos afortunados 
dos que, a custa do ouro que a ganancia ávida da sua estirpe 
acumulara, haviam conseguido galgar os degraus das mais ele
vadas camadas peninsulares, nelas penetrando par infiltra9ao, 
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injetando o sangue semítico nas veías dos mais afidalgados 
aristocratas. Desse estigma nao escapara1n inesmo as próprias 
famílias reais, nem os mais altos topes da hierarquía eclesiástica. 

Em plano ainda inferior a essa burguesi-a, estava a plebe, a 
massa bruta da popula9ao, onde os povos mais diversos, desde 
o germanico, o celta, o ibero, o fenício, até o negro ebanico dos 
confins africanos, haviam 'caldeado o seu s-angue, em urna inex
tricável mistura étnica, evidenciad~ por urna diversidade imensa 
de tipos antropológicos. A miséria dessa populagáo, perpetµada 
secularmente, a obrigava sempre a viver nesse nível de soto
planui-a social. Esse era o lugar comum dos mal nascidos, sem 
os ouropéis que a abastapga da burguesía enfeitava, os que pela 
falta de linhagem de antecepassados ilustres, nao podiam usar . 
espada nem ginete. · 

A. distancia que separava esses afidalgados filhos da for
tuna, que um feliz nascimento depusera nos galarins da corte, 
sob a sombra amena de . ~Im brasáo dourado, dos burgueses 
pachorrentos da Rua Nova dos Mercadores, e dos míseros vi-
15.es e rendeiros dos vastos do!fiÍnios feudais, e que tornava in
transponíveis os planos em que se achavam essas ca1nadas, nao 
era tao sensível, porém, quanto o espa90 que se estendia, in
(.'ómensurável, entre essa gente última citada e urna outra, 
qui9á de todas a mais numerosa, a qual os azares da vida ha
v~am equiparado aos irracionais. E1:a ela a dos escravos que 
entao, nessa época longínqua, abundavam nas senzalas penin
sulares. Mouros vencidos em guerra, filhos e netos desses des
grac;.ados que a fatalidade levara a sujeigáo dos implacáveis 
nazarenos; negros comprados na Guiné pelos tripulantes dessas 
caravelas que D. Henrique, desde 1419, tentava fazer dobrar o 
Boja.dor, abundavam nao s6 nos reinados de Fernando e Isabel 
como na corte de Lisboa (Oliv. Martins). 

Dessas classes sociais, a alta aristocracia, a menos nume
rosa, porém a mais brilhante e vistosa, cujos companentes 
5e diziam ronvictamente táo nobres quanto o rei, era a classe 
dominante, e de tudo a regedora. 

Dela partiam todos os emprendimentos peninsulares. Ela 
fomecia elementos para todas as aventuras, todas as conquis
tas, todos os feítos, em todos os capítulos de evolugáo histó
rjca peninsular; s6 o vulto encouragado da resplandecente e cin
zelada armadura, coberto de variegados penachos, esvoa~ando, 
por. sobre os elmos pontiagudos dos seus 'fidalgos, aparecía no 
palco dos acontecimentos. Só a espada rutilante desses aristo-
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cratas de longas barbas negras, nariz aquiljno, olhos negros, 
fronte altiva, estatm·a gigantéia, era chamada a vencer bata
lhas; só o cérebro dessa gente afortunada dirigia os destinos 
da Ibéria; só o pulso dessa aristocracia timoneava o barco das 
na~oes peninsulares, que, docemente, obedeciam, inclinando-se 
as menores oscila9oes do leme, quase sempre grosseiramente 
dirigido. 

Enquanto esse mínimo núcleo de privilegiados da sorte con
duzia os destinos ibéricos, jazia o restante da popula9ao em 
.suas ocupa9oes, sem se interessar pelos acontecimentos: o hur
gues, plácido no seu comércio lucrativo; o plebeu nas terras, 
a lavrar, dando os lucros aos senhores feudais, e os escravos 
sob o látego quotidi3:no. Com essa organiza9ao, é calro que a 
península sofresse as mesmas alterna9óés que as selec;oes de· 
terminavam nas camadas aristocráticas dirigentes. Se a dege
nerescencia e a nevropatia nelas atuavam com mais virulencia, 
em razáo das influencias ancestrais acu1nuladas, a nave do es
tado tinha a enfrentar os horrores da borrasca, que tudo en-. 
golia. Se, pelo contrário, a Eugenja, inconscientemente deter
minada, entre os dirigentes aristocratas, subía de índice, era 
de se entrever urna era de empreendimentos felizes, que tra
ziam conseqüencia de nao pouca monta para a coletividade 
em geral. 

Por desgraga, entretanto, as causas, que o cego destino 
fazia entrar para a orientagáo antropossociológica desses aris
tocratas, eram sempre de tal natuTeza que elas em geral, tendo 
a frente as dinastías reinantes, se perpetuavam em estado de 
mórbida nevropatia e· degenerescencia. Com isso a Península 
sempre caminhava na senda tortuosa dos maus governos, sem 
jamais ter padido abeirar-se de urna prosperidade relativa; A 
razáo disso era que, por tao diminutas em seus componentes, 
as aristocracias, e principalmente as dinastías, sempre aquelas 
ligadas por la90s de sangue, se viam constrangidas a se per
petuar no regime de estreita consangüinidade. Ora, assim, as 
aristocracias logo entravam em regime de saturagao recíproca 
de todos os seus elementos componentes, motivo que, aliado 
a outras causas originadoras de nevropatia e degenerescencia, 
as quais essas camadas sociais por forga estavam sujeitas, de
veria trazer esse acervo imenso de negras fatalidades, que 
acompanham a extingao de urna raga. Assim sao a imbecilidade, 
a idiotice, a senilidade, a inversao sexual, deboches desnatu
rais, etc., culminadas pela esterilidade. Por tais motivos a Pe-
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nínsula vira enorme número de dinastías, que nessas vías fa
tais caminhavam para urna extingao rapidíssima. 

As aristocracias, estreitamente ligadas as casas reinantes, 
obedeciam as mesmas normas citadas. de maneira que essa 
gente, a quem estava e~tregue o bastao do mando em todas 
as fungoes governativas; nao püdia deixar de outorgar ao Es
tado urna imensa série de descalabros, os quais se perpetua
vam de geragao em geragao ( 1) ( 2). 

Ao lado dessa alta aristocracia, co1n ela entrela9ada havia> 
porém, urna par9ao que, nao sendo ligada as dinastías ·por 

( 1 ) Portugal iniciou a sua monarquia com a dinastia dos Borgonhas. 
Afonso Henriques, rebento de um feliz cruzamento de ra~as, deixou 

7 filhos legítimos e 5 bastardos conhecidos. 
Sancho 1, seu filho, deixou 10 legítimos e 5 bastardos, todos mortos 

sem posteridade, com exce~áo de Afonso 11, que dos seus 5 filhos todos 
foram estéreis, entre os quais o tirano debochado Sancho 11, que foi en
xotado pelo povo, e exceto Afonso 111, a quem sucedeu D. Dinis, o Sages, 
que deixou como sucessor Dom Afonso IV, inimigo de seus irmáos, filho 
rebel~e e pai desnaturado, assassino de Ines de Castro. A degenet'escencia 
da dinastia caminha agora a largos passos. Dos tres filhos de Afonso IV, dois 
foram estéreis, e o terceiro, Pedro I, o cniel, foi um louco positivo, feroz 
ex~ntrico e desenfreado; teve dos seus tres casamentos seis filhos, que _ 
estirilizaram a ra~a, a familia e a dinastía. · 

De sua amante Teresa Louren~a da Caliza, teve Pedro 1 Dom Joáo, 
o mestre d'Avis, fundador da dinastía desse nome, o qual deixou 9 fllhos, 
a rnaioria dos quais se foram extinguindo no fim de 2 ou 3 gera~óes. A 
nevropatia fazia a sua obra de devasta.;áo. 

Dom Duarte, filho de Dom Joáo 1, teve 6 filhos, estéreis todos me
nos Afonso V, o Africano, que teve dois filhos, um deles estéril ( J oana), 
outro Dom Joáo II, enérgico, hábil, mas de urna crueldade mórbida e 
assassina, onde um olhar perscrutador facilmente descobrirá o virus pa
tológico. Só teve um filho que esterilizou o ramo; passando a coroa, por , 
falta de- sucessores na linha direta, ao seu primo Dom Manuel, o Ventu
roso, que dos seus tres casamentos teve 11 filhos, oito dos quais esteri
lizaram a estirpe nas l.ª e 2.ª gera~óes, com Dom Joao 111, e os demais 
tres, esterilizaram-na em 4 ou cinco gera~óes seguintes, com o que a 
coroa passou aos Filipes de Espanha, descendentes do Venturoso, os 
quais por sua vez teriam de se extinguir, o que determinou o advento 
dos Bourbons franceses na Ibéria. 

( 2) "C' est un fait bien connu que la durée des familles riches sou
veraines, nobles, ou bourgeoises, est assez limité. On admet qu'une durée 
de trois cents ans est excepcionelle pour une famille noble. L'opinion est 
qu'elles s'éteignent au bout d'un temps de splendeur, et d'une phase 
de degenerescence". , 

Lapouge, "Race et Milieu Social", 244. 
Jacoby, "Etudes sur la selection chez l'homme". Galigpe, "L'heredité 

des stigmates de degenerescence des familles souveraines. 
Lapouge acredita que a degenerescencia das classes ricas provém de 

causas numerosas entre as quais o abuso de alimentos, sobretudo de ali
menta~~º azotada, do vinho, do álcool e das doen~as venéreas, etc. 

61 



\ 

la~s de sangue, nem tendo sido vítirna dessa atra~áo que a 
corte fulgura a todos os espíritos sugestionáveis, vivia segre
gada dessas fun~óes govemativas e palacianas da corte, ocupa
da rnais nos misteres estrepitosos das armas, nas últimas arran
cadas bélicas contra os mu~ulmanos, na fronteiras sulinas dos 
reinos ibéricos. 

Essa por9ao da aristocracia, pelo número de antepassados 
componentes de suas genealogías, rnuito fantasiosas, seja dito 
de passagem, nao podia equiparar-se aos altiplanos da grande 
fidalguia, pelo que constituía o que podía chamar nobreza 
mediana ou aristocracia média. Esta, porém, mesmo nessas 
condi9óes de inferioridade, perante a grande aristocracia, ainda 
tinha sobre a melhor burguesía urna superioridade grande, e 
dela separava por um grande desnivelamento de planos sociais. 

Nessa nobreza mediana peninsular, do século XV, aflorava 
nessa ocasiáo um grande potencial de Eugenia que, encontran
do um campo muito propício para a sua expansáo, iría deter
minar nao pequenas conseqüencias no cenári~ da história ( 3). 

Essa aflora9áo de Eugenia se fazia sentir em Portugal desde 
os primórdios do século XV, talvez em conseqüencia de um 
atavismo hereditário, determinado por algun1a sele~o exercida 
nessa nobreza mea, oriunda de eugenicos antepassados penin
sulares das épocas primeiras das guerras da reconquista. 

Assim é que Portugal, sob o patrocínio do infante Dom 
Henrique, já no princípio desse século áureo, iniciava o ciclo, 
pouco se fazendo esperar a Espanha que, com a uniao das 
coroas de Castela e Aragáo, também fez o seu concurso pesar 
fortemente na balan9~. . 

De toda a península, porém, é inegável que a Extre1na- · 
dura espanhola, a Andaluzia, na Espanha, o Alentejo, a Ex
tremadura e o Algarves em Portugal, de nluito primaram so-- · 
bre as demais regióes, quanto a produ9áo de indivíduos eu
genioos, atores protagonistas dos grandes - lances desse perío
do áureo da hegemonía ibérica no mundo. 

Foi a nobreza mediana peninsular da parte sul a credora 
de todos os capítulos da grandeza hispanica, nessa época ( 4) . . 

. . ~ 3) Empreguei a expressáo Eugenia como significando fortaleza física ' . 
f1s10l?g1ca e mor.al, e náo corno beleza física ou intelee:tual, a qual poderia 
ter sido proporcional ou náo. 

( 4 ) Diaz de So lis, da E~tremadura ( Lebrixa) ; Orellana~ Extremad1Jra; 
Soto, Extremadura; Francisco Pizarro, Extremadura; Gon~alo Pizarro, Extre
madura; Juan Pizarro, Extremadura; Valdivia, Extremadura; Pedro Alvarado, 
Extrema dura; Afonso Alvarado, Extremadura; N unez de Balboa, Andaluzia 
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Qual a razao de tantos elementos eugenicos se acumula
rem justamente ao sul da península? 

A primeira vista parece que a causa está na maior mes
ti9a~em com o mu9ulmano, em geral, árabes, berberes, etc., os 
q~a1s, ha~endo demorado muito mais tempo, ocupando as re
g1oes sulinas, aí devedam ~er feíto sentir, com mais inten
sida de, o seu influxo racial, do que no norte, de onde logo 
foram expulsos pelas armas dos monarcas hispanicos. Este fato, 
ao lado da maior vizinhan9a com o Mogreb africano, é natural 
que haja influído para a diferencia9ao da ra9a pela mesti9a
gem em maior escala, e1n Granada, na Andaluzia e na Extre
n1adura espanhola, assim como no. Algarve e no Alentejo por
tugueses, do que na Caliza, em Leao, nas Astúrias, na Navarra) 
no Moinho, etc. . · 

E, de fato, o tipo do ibérico sulino acusa urna acentuada 
diversidade determinada pela maior influencia do "ho1no atlan
ticus", do "hom-0 arabicus" e do "ho1no afer'. 

~~aminando-se porém~ ~ com maior aten9ao, esse problema, 
conc1u1-se que, conquanto essa mesti9age1n se baja produzido, 
nao foi a causa de maior concentni9ao de indivíduos euO'e-
nicos no sul da Península. ~ 

Quer parecer-me que as guerras de reconquista, fazendo 
paulatinamente o domínio mu9µhnano recuar na dire9ao norte 
para o sul, tinham for~samente de opor aos inimigos um dique 

( Xerez); Reman Cortez, Extremadura ( Medelin); Martim Alonso Pinzon 
Andaluzia (Palos); Francisco Martim Pinzon, Andaluzia (Palos)· Vicent~ 
Eanes Pinzon, Andaluzia (Palos); Francisco Nino, Andaluzia ( Moguer); 
Pedro Alonso Nino, Andaluzia ( Moguer); Diego de Lepe, Andaluzia ( Huel
va); .Rodrigo de Bastidas, Andaluzia ( Sevilha); Antonio de Alaminos, 
Andaluzia (Palos); Luque, Extremadura ( Córdova); Antonio de Mendon~a 
Extrema dura, ( Córdova ); Gon{:alo de Córdova, Extremadura ( Córdova); 
Almagro, Castel a a Nova ao sul (Ciudad Real); Alonso San chas, Andalttzia 
(Huelva) - (o verdadeiro descobridor da América segundo Las Casas, 
Garcilaso e Oviedo ); Dom Toáo de Castro, Extrema dura (Lisboa ); Afonso 
de Albuquerque, Extremaáura (Lisboa); Vasco da Gama, Extremadura 
( Sinés); Estevam da Gama, Extremadura ( Sinés) ; Cristóváo da Cama, 
Extremadura ( Sinés); Gil Eanes, Algarves (Lagos); Dinis Dias, Algarves 
(Lagos ); Diogo Días, Algarves (Lagos); Bartolorneu Dias, Algarves ( Laaos); 
(Lagos); Louren~o de Almeida, Extremadura (Abran tes); Duarte Pa~eco 
Pereira, Extremadttra ( Santarém); Francisco de Almeida, Extremadura 
( Abrantes); Francisco de Albuquerque, Extremadu1'a (Lisboa) primo de 
Afonso de Albuquerque; Antonio de Noronha, Extremadura (Lisboa) sobri
nho de Afonso Albuquerque; García de Noronha, Extremadura (Lisboa) 
sobrinho de Afonso Albuquerque; Pedro de Albuquerquer, Extremalura 
(Lisboa) sobrinho de Afonso de Albuquerque; Vicente Sodré, Extremadura 
( Sinés) tio de Vasco da Gama. 
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no qual estivessem concentrados os melhores elementos ibé
ricos, os mais guerreiros, os mais audazes, os mais valentes, 
~s 1?ais aventurei~os, a fim de inover enérgica campanha aos 
seTVIdores de Ala, oferecendo-lhes urna formidável barreira 
de peitos valorosos. Essa barreira, caminhando para 0 sul, a 
medida que os cristáos se iam assenhoreando do solo hispanico 
e a luta se ia localizando para o sul, vinha trazendo no seu 
bojo a gente mais eficiente por excelencia de todas as reITTóes 
ºb , . b 1 eneas. 

?ra, por largo tempo a fronteira com os mu9ulmanos se 
estac1onou na parte sulina da lbéria, o que fez com que os 
melhores elementos da península aí se fixassem, e aí se per
pe~assem p~la reprodu9áo. Assim é que as regióes do norte, 
mu1to cedo libertadas do jugo dos adoradores de Mafoma, dei
x~ram de ser a arena das lides e os campos dos prélios, en
viando p~ra o sul os seus cavaleiros mais esfor9ados, a sua 
gente ma1s escol_hida, e a sua peonagem mais aguerrida e va
lente, para nessas paragens sulinas amparar com ardor a cruz 
~'Ontra o .crescente. P~r . isso o norte e o centro, despindo os 
seus contingentes eugen1cos, sofreram nos séculos que antece
deram a época áurea da Península urna intensa e secular se
l.~9ao regressiva, enquano que esses contingenes concentrados, 
hxando-se nas fronteiras austrais, em terras conquistadas aos 
mauros, aí se reproduziam em estirpes que perpetuavam a Eu
genia herdada ( 5). 

~stas t:ri~m sid~ as causas determinadoras do grande po
tencial eugen1co, atingido pelas Extremaduras, pelo Alentéjo, 
pelo Algarves, pela Andaluzia, etc. quando, no século XV, as 
conseqüencias destes fenómenos apontados iam projetar-se em 
c~nário d~erente, urna vez que as guerras da reconquista ha
v1am ~erm1na~o .com a incorpora9ao de Granada, e exodo para 
a ~frica da ultima gente de Boabdil. O norte peninsular (a 
Caliza, a Navarra, o Minho, o Douro, a Castela Velha), e 
~esmo o centro (~s Be

1

iras, a Castela Nova, o Aragiio, etc.), 
sangrando por mu1tos seculos, da sua melhor gente nessa fase 
-----·--

( 5) ~s ':estí~ios desses estabelecimentos fronteiri~os, no sul penin
sular, ate ho1e sao revelados pelas imensas ruínas aliás recentes dos 
cast~los de Velez, em Almeiria, de Vilhena, em Alicant~. de Marchenilh~, em 
Sevtlha, .de Za&a, em Badajoz, etc., todos do século XIV, ostentando ainda 
¡s suas imponentes torres pardacentas rendadas de seteiras e as sua mura-
bas ~spessas, _cavadas ?e barbacás. Os castelos do norte sáo de data muito 
antenor e estao em rumas muito mais adiantadas, evidenciando um despo
voamento a favor dos do sul. 
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heróica para o nome hispanico, tinhan1 que representar papel 
bem secundário ( 6). 

O pouco sucesso das expedi9óes africanas de conquista de 
Ceuta, as quais demandavam o caminho do império do Preste 
Joáo, nos tempos de Dom Joao I, de Dom Duarte e mesn10 
de Dom Henrique, o infante de Netuno, foi indubitavelmente 
o encaminhador do início da conquista do "mar tenebroso", 
válvula de expansao da gente lusa, cuja compreensao já havia 
atingido o limite permitido pela estreita faixa territoria.J do 
reino. 

POTtugal, comprimido por Castela e, por isso, sem poder 
dar largas, para leste, a sua for9a expansionista acumulada, e 
nada de proveitoso poden do conseguir na regiáo marroquina . 
de Ceuta, onde na tentativa havia já perdido nao poucos dos 
valorosos sustentáculos, atirou-se decididamente aos mares, pelo 
qual a sua gente tinha manifestos pendores. Partindo de Sa
gres o movimento maríti~o portugues viu, meio século após, 
a Espanha, de Cádis, de Huelva, de Sao Lucar, de Palos, etc., 
acompanhar-lhe a esteira deixada · por suas frágeis caravelas, 
Por entre os vagalhóes revoltos do tempestuoso Atlantico. 

Eis como a Península, com a sua gente mas eugenica, 
concentrada na sua parte sul, pelas necessidades da luta contra 
a mourama, dela se aproveitou ·para atirá-la aos mares em des
cobrimento de vastos continentes e a conquista de fabulosos im-, . 
penos. 

A conquista dos mares e dos grandes impérios, para as 
coroas peninsulares, foi obra pois da sua nobreza mediana da 
parte sul. 

E se esta classe trouxe para a Ibéria nao poucas conse
qüencias felizes, por demais conhecidas, muito caro foi o pre~o 
pago por estas aquisi9óes, de maneira que a Península, com elas, 
viu empobrecer, extraordinariamente, o seu cabedal de E'u<re
nia, em virtude das várias sele9óes determinadoras do extermí~io 
quase completo dessa nobreza mediana, as quais foram causadas · 
pela epopéia das descobertas e conquistas de mundos novus. 
------

. ( 6) Natural .do norte pen~sular, dos grandes _nom~s da epopéia pe
nmsular de conquistas e descobnmentos, e navega9(lo, so conseguí encon
trar Fernáo de Magalháes, o circunavegador, o qual era trasmontano mas 
9ue, em Sevilha, e com sevilhanos, organ~zou a empreitada famosa que 0 
unortalizou, na qual entraram os seus cunhados 13arbosas, Joao de Carta
gena, Quesada, todos sevilhanos ( Oliveira Martins, Portugal nos mares 
156). ' 
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De fato, essa gente eugenia embarcada no bojo das cara
velas em demanda dos reinos de Sofala de Cananor de Co
chim e das Moluscas, na conquista do longínquo Oriente, ou 
em busca dos impérios de Montezuma e de Ataualpa, nos quais 
se demoravam por larguíssimos anos, afastados dos seus lares, 
por for9a deixavam de se reproduzir, nao os acompanhando 
nas aventuras as mulheres ibéricas. Enquanto isso, só se per
petuavam os que, despidos de virtudes, nao haviam sido atraí
dos pela ambi9ao de riquezas, de emO\!oes e de glórias. E 
essa gente que incorpcrou a Cruz de C1isto, rubra, em níveo 
campo o império das Indias, essa turba, que presenteou a Es
panha um mundo novo, se esterilizou lamentavelmente, sem 
deixar descendencia que lhe continuasse os feitos memoráveis, 
ligados aos nomes ilustres que aureolaram a Ibéria de urna 
glória imorredom·a. 

Assim é que o grande Afonso de Albuquerque só deixou 
um filho; Dom Joao de Castro, o forte varao, deixou tres que 
por sua vez nao tiveram posteridade; Vasco da Gama deixou 
3 filhos apenas, os Pizarro nao deixaram posteridade o mes.roo 
aoontecendo aos tres Pinzon e aos dois Alvarados; Almagro dei
xou um filho; Cortez, Balboa e Ojeda nao deixaram descen
dencia, o mesmo aoontecendo a Lepe. 

Sem posteridade, esses sustentáculos imortais do nome his
panioo, combalidos pelo imenso esfor~o desenvolvido nessa mo
numental epopéia, tiveram a enfrentar os horrores das mesolo
gias mortíferas das pestilentas margens do Ganges, do Indo, 
do Bramaputra, como as que a tórrida natureza da América Cen
tral, ou a desolante climatología das altiplanuras andinas lhes 
ofereciam, aí oonsumindo os seus días, atormentados, ainda, pe
las lutas fraticidas incessantes entre os caudilhos conquistadores 
que se digladiavam em urna crudelíssima e infrene guerra. 

Os que a tempo conseguiram escapar a essas extermina
doras circunstancias puderam levar para o reino copiosas ri
quezas, adquiridas nessas regióes, enchendo as cortes deliciosas 
de Lisboa e de Madrid com o esplendor ofuscante do ouro de 
Potosi e das pedrarias do Pegu. 

Eis pois como os reinos peninsulares, com essas circunstan
cias apontadas, e em conseqüencia delas, antes de iniciarem o 
povoamento do planalto vicentino se achavam divididos nas vá
rias camadas sociais referidas, estabelecidas em dois bem des
nivelados planos, quanto a distribui~ao de riqueza. 
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Em um, estavam fidalgos e indivíduos que v1v1am nos de
graus do trono, chegados a corte, e ricos comerciantes enobre
cidos e nobilitados, que se encheram coro o comércio das 1n~ 
días. Vivía essa camada social, composta da aristocracia e dos 
"nouveaux riches" e "parvenus", a leí da mais faustosa abastan~ 
e desbragada dilapidagao dos capitais, que os favores de urna 
corte fácil e as empresas de navega~áo ao país do Samorim 
lhe proporcionavam com prodigalidade. 

Em outro, estava a massa bruta da popula~áo lusitana? que 
era formada de plebeus da baixa extra~áo, nobres de origens 
aristocráticas, mas que haviam decaído das posi9óes, com os 
seus recurso arruinados; ramos bastardos, de genealogías aJi~ 
dalgadas, que nao tinham meios de dourar as barras dos seus 
brasoes; e, finalmente, descendentes. de mouros e judeus, cris
táos novos a quem os escrúpulos hipócritas de urna corte co1n
posta de fanáticos de todo genero repeliram com asco se já nao 
fosse a pobreza o máximo empecilho de a ela se chegare1n. 
Além disso, havia urna burguesía que nao conseguiria sequer 
apanhar as migalhas do festim opíparo que seus felizes con
frades coparticipavam com a nobreza. 

A primeira camada mencionada só pensava nos prazeres 
terrenos, que urna vida sexual intensiva proporcionava. O fu
mo das Indias, dizia o vellio Afonso de Albuquerque, niio dei
xava a corte pensar senao em enriquecer e gozar ( Oliveira 
Martins, Historia de Portugal, vol. 11, 18). Dia a dia, no rei- · 
nado do Venturoso, as caravelas despejavam no porto abar
rotado do Tejo as riquezas incomensuráveis das especiarias 
orientais. 

O o uro corría a granel pela corte e altas esferas sociais, 
que esbanjavam loucamente, a custa das maravilhas de Ca
nanor, do ouro de Sofala e da Sumatra, das pérolas de Ma
naar e de Cipango, do marfim de Guiné, das sedas de Cata, 
dos tapetes da Pérsia, do ambar das Malaias, do almíscar de 
Ormuz, das cambraias de Bengala, do sandalo de Timor, dos 
couros de Catchi, do anil de Cambaí, do gengibre de Colá, 
do cravo das Molucas, dos rubís de Pegu, dos cavalos da Ará
bia e da Pérsia, e dos diamantes de toda a India opulentís
sima. 

Só quem le as maravilhosas páginas de Oliveira Martins, 
<lescrevendo a vida na corte manuelina, poderá fazer urna 
idéia do que se passava em Portugal, a cujo auge de embria
guez do luxo chegou com a celebérrima embaixada, que Tristao 
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da Cunha chefiou a Roma, a qual, pelas maravilhas de riqueza, 
estatelaram o pr6prio Leao X, mais se assemelhando com os 
seus elefantes, tigres e leopardos a um triunfo mangnificente 
de um general romano vencedor no Oriente do que a urna 
romaria piedosa e mui católica aos pés do Santo Padre. 

Toda essa munificencia, todo esse esplendor nao deviam, · 
porém, servir de alívio a miséria que empolgava o resto da 
papula~áo portuguesa, a quem as venturas da 1ndia nao che
garam sequer a lhes bafejar a vida tao crestada pelo infortúnio. 
Todo o ouro despendido com tamanho fausto e tantas libagóes 
se canalizava para o estrangeiro, que tudo abocanhava, servin
do-se da imprevidencia dos dirigentes da terra. E'nquanto os· 
nababos portugueses, sem o sentir, encaminhavam mecanica
mente, aos caudais, tamanha fortuna para fora das raías fron
teirigas, com as importagóes das escarlatas de Valen~a, dos 
vasos de Floren~, das sarjas de Flandres, das marlotas de Cons
tantinopla, das s.edas de Nápoles, dos damascos de Luca, dos 
corais, do cinábro, do arame e dos espelhos de Veneza, as 
baixas classes e o grosso da populagao de Portugal se estar
reciam na miséria, sofrendo os horrores que a sua triste sorte 
lhes proparcionava. 

Eis pois o estado em que se achava o reino quando se 
iniciou o povoamento. Havia duas classes sociais, com um re
pentino e desmedido desnivelamento de fortunas. 

Portugal era o reino de fidalgos vestidos de seda e dos 
mendigos esfarrapados e famintos. Era a terra dos préstitos 
-orientais e das multid~s indigentes. que clamav~m pelo páo. 
Lisboa era a grande cidade de mu.itas e desvairadas gentes, 
nas palavras do cronista Fernao Lopes. Dom Manuel e~a um 
rajá da India, imperando por sobre urna turba de mendicantes 
( Oliveira Martins). 

A sele~áo implacável nao poderia tardar a operar nesse 
campa. 

A classe abastada e esbanjadora nao escapou a regra, ge
ral e inflexiva, da sele~áo antropassociológica, pois se J acoby 
fez certo que o poder e o talento fazem o homem caminhar 
para a degenerescia, através da esterilidade e da nevro
patia, nao o é menos que a opulencia e a dissipa~ao desre
arada com mais rapidez ainda encaminham as sociedades pe
las mesmas veredas sombrías do acelerado extermínio (Jacoby. 
Etudes sur la selection) ( Lapouge, Race et milieu sooial, 215). 
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Foi o que se passou em Portugal, pois que essa camada 
social, ~ervertida pela devassidáo, outorgada pelas riquezas, 
que hav1a possuído, ao chegar o fim do século dos quinhentos 
agonizava nos últimos estertores, exalados sob a sombra de urna 
bandeira estrangeira, imperando vitoriosa e dominadora em solo 
luso. · 

Ao monarca perdulário, viu-se suceder no trono o soturno 
asceta que foi D. Joao 111, e a este, já nevropata e quase esté
rH, sucedeu um alucinado, maníaco e francamente desequili
brado que o uharmatan" dos areais marroquinos engolira · com 
os restos da fidalguia heróica de Portugal, que por sua vez 
se viu entregue as rédeas frouxas . de um irei clérigo imbecil e 
senilizado. 

Eis a marcha da decadencia da realeza portuguesa, resu-
1nindo em capítulos breves e fulgurantes a destrui9áo da glo
riosa, mas degenerada fidalguia lusitana, sepultada com a opu
le~cia rápida dessa camada social a que nos referimos. 

Essa gente nao p6de, ·· pois, cooperar no povoamento da 
colonia de além-mar, mesmo porque, ainda quando no reinado 
de Dom Joáo 111, o soturno inspfrado pe'lo fúnebre misticismo, 
já a corrup~áo havia oorroído as altas classes precipitadas na 
decadencia, para a qual já nao era possível freio. 

Toda a alta esfera social . se tornara entao incompatível 
com a coloniza~ao, porque só sao capazes de emigrar os fortes, 
e a gente portuguesa a ela pertencente estava exausta e incapaz 
de urr1 movimento sério. 

() reino se precipitava na vertigem do esfacelamentp e o 
fim dele Iogo se manifestava na vergonhosa debandada de AJ,
cantara e na aclam~~ao ignominiosa de Tomar, depois do último 
lampejo heróico de Alcácer-Quibir, derradeira manifesta9áo da 
varonilidade lusitana. 

Já bem longe, no horizonte de um passado enérgico, se su
roia1n, esquecidos, os heróis de Aljubarrota, os navegadores do 
mar tenebroso, os conquistadores da India e os descobridores 
da terra de Santa Cruz. 

A emigra~áo e a coloniza~o só podiam sair pois das classes 
pobres, da massa de plebeus, ou das familias cuja nobreza, ha
via muito tempo, se despegara dos degraus do trono, para se 
nivelar com o rasteiro populacho, ou de ramos tortuosos da 
velha fidalguia do reino, que os signos heráldicos da bastardía 
haviam soterrado nos abismos do ostracismb social, onde viviam 
ligados a plebe pela figura esquálida da miséria. 
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O colonizador, pois, nao podia ser da nobreza fidalga de 
Portugal, que sob a capa de urna ostentaga-0 faustosa nao pas
sava de urna vaga de nevropatas, que se esterilizava na imo
ralidade de costumes, a cuja frente, cambaleando, caminhava 
urna dinastía estéril, já bem próxima ao túmulo, com um mo
narca virgem e lonco e un1 cardeal idiota, todos saturados do 
espírito inquisitorial e místico, que tao ben1 caracteriza o de
generado. Ele nao podia deixar de sair da plebe, onde o euge
nismo ainda pulsava vibrante e virgem, saturando aquelas ahnas 
n1des e desafeitas aos ouropéis da corte lisboeta ( 7). 

Foi pois nessa classe plebéia, com a qual convivía muito 
sangue da velha nobreza, decaída, dos tempos dos primeiros Avis 
( Oliv. ~1artins, Hist. de Port., vol. 11, 28 ), e muitos sectários con-

( 7) Dom Joáo 1 teve de sua mulher Fil.ipa de Lancaster 9 filhos, dos 
quais 5 estéreis, na primeira ou na segunda geragáo. 

Don1 Duarte, ~m dos restantes filhos do .Mestre d' Avis (Dom J oáo I), 
e que lhe sucedeu no trono, teve 6 fi l.has, dos quaís 4 estéreis. 

Dom Afonso V, o Africano, um dos dois filhos fecundos de Dorn 
Duarte, teve apenas 2 filhos, um dos quais, Dom Joáo 11, assassino brutal 
e desumano, que só teve um filho, estéril, dando lugar a que a coroa 
¡:»assasse para o ramo colateral, representado por Dom Manuel, o Venturoso, 
único filho fecundo dos 5 filhos de Fernando, o duque de Viseu, o outro 
filho de Afonso V. 

Dom Manuel, o Venturoso, dos seus tr~s c-asarnentos com as prin~esas 
de Castela, teve 11 filhos, dos quais 5 estéreis; 1 dos outros teve nove 
filhos, estéreis todos; 1 teve um único fílho bastardo que foi o prior de 
Crato, Dom Antonio, que com seis filhos infecundos esterilizou o ramo; 
1 teve dais filhos estéreis; 1 foi clérigo e portanto morreu sem posteridade 
(o cardeal reí Dom Henriq ue), e finaln1ente o outro foi Dom J oáo III que, 
casado consangüineamente . na casa d' Áustria, ramo espanhol ( com urna 
filha de Filipe I), teve 3 filhos, dos quais 2 nevropatas e estéreis, o 
terceiro, casado ainda consangüineamente com urna neta de Filipe I, sua 
prima-irmá, filha de Carlos V, teve um filho único, Dom Sebastiao, de 
urna piedade ardente, caráter exaltado, estériJ. Um nevropata evidente 
( Dom Sebastiáo era filho de primos-im1áos pelos lados materno e patem-0, 
portanto duplamente). 

O único ramo descendente de Dom :Manuel, dessa desgra9ada família 
dinástica de Avis, que se pro~ongou um pouco mais, foi a sua última filha 
Isabel, que se casou consangüineamente com Carlos V, seu primo-irmao, 
de quem teve 4 filhos dos quais 3 estéreis, e Filipe II, profundamente 
nevropata, fanático, melancólico, lento de espírito, irresoluto, que se casou 
consangüineamente com sua prima, filha de Dom Joáo 111 de Portugal, 
deixando um filho estéril, Dom Carlos. Filipe casou-se infecundamente com 
Maria Tudor, de Inglaterra, e c-om Isabel de Valois, filha de Henrique II 
de Franga, de quem teve 2 filhos estéreis, e casou-se ainda pela 4. ª vez 
com sua prima, filha de Maximiliano II d' Austria, tendo dela 6 filhos es
téreis, com exce~o de Filipe 111, que teve uma curta descendencia de 
nevropatas, estéreis, imbecis, loucos, sátiros, idiotas, etc., a qual felizmente 
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versos das religioes perseguidas que as selec;oes recrutaran1 
a gente que nos veio colonizar. 

E'studamos o colonizador europeu sob o aspecto da se
le9ao social, isto é, da selec;ao determinada pela desigual dis
h·ibuic;ao de riqueza em Portugal. 

Vejamos, agora, qúe a massa de onde saíram os povoadores, 
nossos antepassados, nao havia endurecido a tempera . apenas 
no cadinho da pobreza. A sua vida tinha ainda que passar 
por u1na prova mais rigorosa do que a que descrevemos e, 
se ela atravessara os seus elementos, que nos vieram colonizar 
pelo alambique das $ele~oes sociais, vejamos como se portot,1 
e1n rela9áo as demais selec;oes depuradoras, as quais nao se 
podia furtar. 

Se a miséria fizera em Portug~l ton1bar os mais frágeis, 
os menos resistentes, depurando, destes, a massa que iría for
necer gente para povoar o planalto vicentino, agentes selecio
nadores ainda mais enérgicos também operavam concomitan
temente no sentido de purificar, ainda mais, esse núcleo que 
teria de semear a gente européia peninsular nas selvas da 
capitanía vicentina. 

Esses ag.entes foram as sele9óes naturais patológicas, e es
tas teriam funcionado impulsionadas pelas epidemias e pestes 
que, no século dos quinhentos,. campeavam pela península ibé-
rica. -

O acúmulo das populac;oes do século do Venturoso ( 8) 
atraídas pelo brilho de sua corte pomposa, e as condi96es an-

só se prolongou por mais duas geragóes, quando se extinguiu dando lugar 
a que o trono espanhol passasse aos Bourbons com Filipe V. _ 

Eis a maroha fatal para o túmulo da dinastía que por longo tempo 
governou a Península. 

A grande aristocracia, a ela ligada por entrelagados liames sangiií.neos, 
dever.ia por forga ser inoculada dos micr6bios virulentos que a levava a 
extingáo, e por isso sofrer das mesmas taras, ainda que mais atenuadas 
( Jacoby ). 

( 8) Carqueja, O po-vo po-rtttgu~s, citando o cronista Duarte Nunes 
de Leáo, do século XVII. 

Sousa Silva Costa Lobo, na sua História da sociedade em Portugal no 
século XV, diz que em 1527, com exce~áo do Alentejo e das ilhas, a po
pulagáo portuguesa seria de 1.122 .112 habitantes. 

Com a província abstraída, e com as ilhas. talvez essa populagáo 
subisse a um milháo e meio, o que, dadas as precárias condigoes sanitária:s, 
e a falta de higiene da época, representarla urna densidade muito grande 
de popula~o. 

Oliv. Martins, Hist. de Portugal, diz que as pestes, as guerras, etc., 
haviam feito a populagáo de Portugal cair a menos de um milháo depois 
de Alcácer-Quibir. 
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ti-higienicas dessas popula~es adensadas nessa remotíssima 
época de atraso científico, nao podiam deixar de ser um carr1· 
po magnífico de prolifera~áo da variada fauna microbiana. 
Portugal, nessas condi~óes, seria um esplendido caldo de cul
tura para os microorganismos, que nele fossem inoculados. Ora, 
as circunst:Ancias dessa época quinhentista e do fim do século 
anterior, particularmente, concorriam para que essa inocula~o 
se efetivasse de forma a desenvolver as moléstias no auge da 
sua virulencia. 

O tráfico comercial com a India e o mundo oriental, "ha
bitat" perene, de toda sorte de ·bacilos exóticos, viveiro inex
tinguível de toda casta de pestes, desconhecidas no ocidente, 
entre as quais a bubónica, a febre amarela, o cólera-morbus, as 
febres tíficas e a disenteria, as quais, com a varíola, a malária, etc., 
completavam a hierarquía das epidemias e que, com a fome 
e outras conseqüencias funestas desse estado sanitário, cons
tituíam o séquito aparatoso das desgra~as - formavam o qua
dro negro e apocalítico da vida reino! nos séculos XV e XVI. 

E fácil evocar a imagina~ao o acender de um rastilho pes
tífero, arrastado da India por qualquer navío mercante, para 
esse meio tao propicio ao desenvolvimento desse "morbus". 
Além disso, devendo os micróbios dessas epidemias ser desco
nhecidos no ocidente da Europa, os organismos humanos da 
gente atingida nao poderiam opor as resistencias que os neutra
Jizassem, diminuindo a intensidade dessa virulencia, o que se 
dava no Oriente, onde essa bicharada infinitamente pequena sem
pre se conservava em estado latente. 

Mal se iniciara o século quinhentista e, já em 1505, urna 
epidemia trazida do Oriente, a qual os italianos deram o no
me de Mazzuw, tocava na Península o prelúdio da sinfonía 
da morte, abatendo só em Lisboa mais de 100 pessoas por 
dia. 

Em 1530, nova razia tremenda do espectro negro da peste, 
<lesta vez chamada suor maligno e, em 1569, a peste grande 
vitimava mais de 700 pessoas por día, só em Lisboa. Esta ci
dade perdeu um ter90 da sua primitiva popula~áo, morrendo 
ao todo mais de 40. 000 pessoas. 

Em 1580, houve outra peste que acometeu com mais vi
rulencia as classes abastadas. Eram tantos os mortos que se 
enterravam nas ruas (Mello Moraes, O médico do povo, 1864). 
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De 1598 a 1602, durante cinco anos, outra formidável epi
demia ceifava mais de 80.000 pessoas em Lisboa (9). 

Eis em síntese o flagelo adamastórico, que teria proce
dido a urna rigorossíma sele~o eliminadora dos mais fracos e 
dos menos aptos, dos de menor resistencia organica, etc. 

Poder-se-ia, talvez, objetar que as epidemias nem sempre 
determinam a sele~ao do mais fraco e que micróbios há que 
a tacam, com mais empenho de destrui~ao, os organismos vi
gorosos, poupando os mais franzinos, o que seria urna sele~ao 
em sentido inverso. 

As epidemias que tem essa marcha evolutiva, entretanto, 
nao foram as que mais se encarni~ar~m na Ibéria. A disenteria, · 
proliferando em um campo onde as condigóes sanitárias Ihe eram 
particularmente favoráveis, teria sido a maior ceifadora dentre 
os muitos flagelos assoladores do reino. Além disso esses des
calabros causavam outros, como a fome, a penúria de meios de 
vida e a desorganiza9áo social, credores de grande parte das 
desgra~as e das hecatombes eliminadoras dos indivíduos me
nos resistentes a tantas priva~s, que se encaixavam no prés
tito seguidor das epidemias dev.astadoras. 

O elemento moral também representa nessas sele95es um 
importantíssimo contingente, pois os indivíduos dotados de um 
inoral forte, est6ico e tenaz, se deixam abater com muito menos 
facilidade que os de resistencias morais mais combalidas. Nes
tes, o alfange exterminador da morte certamente se aprofundava 
com muito mais desenvoltura e com muito menos dificuldade. 

A gente, que escapau a todas estas contingencias, foi in
discutivelmente um grupo altamente selecionado e particular
mente dotado de urna invulnerabilidade especial, urna rijeza fí
sica extraordinária, ao lado de urna fortaleza moral formidável. 

( 9 ) A esse propósito o grande Oliveira Martins assim se pronuncia 
sobre as desgracas portuguesas de entáo ( Hist. de Portugal, vol. 11, 112 ).-

"A própria natureza conspira também, como fizera com a peste do 
século XVI, contra este cadáver roído, humilhado, contrito e convertido pelo 
catecismo de Loyola. De 1598 a 1602, durante cinco anos, urna brava peste 
ceifou o reino; e só em Lisboa matou oitenta mil pessoas. 

U m grande terremoto arrasou a cidade em 1598. 
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Nao pode haver dúvida que foi dentre estes eleitos recru
tada a grande corrente migratória para o planalto vicentino, nos 
dois primeiros séculos. 

Assim depurada, dessa forma selecionada, pela sociedade e 
pela natureza, essa gente deveria ter o corpo de granito e a alma 
temperada com o mais puro a90. 

Seriam eles bem capazes de enfrentar o novo mundo, 
seriam bem dignos da sua homérica descendencia ( 10). 
------

( 10) Acredito haver sido selecionada, pela forma exposta, a massa 
de imigrantes primitivos que procuraram o planalto paulista. 

Nao penso poder-se aplicar a Ibéria as teorías antropossociológicas de 
Lapougc sobre a maior migratibilidade do dólico-louro, europaeus ( gobi
nismo ). 

A se crer no postulado supra de Lapouge, dólico-Ioura teria sido essa 
massa de povoadores do nosso torráo. A Península, porém, nessa época do 
povoamento, náo teria no seu conjunto antropológico senáo urna ínfima e 
absolutamente imponderável porcentagem de verdadeiros dólico-~ouros, eu
ropaeus. 

A fase das guerras da reconquista, a se crer na maior belicosidade e 
espírito aventuroso e empreendedor do dólico-louro ( gobinismo ) e na 
sua maior Eugenia, enfim, como quer Lapouge, teria senáo totahnente eli
minado por sele~áo, ao menos reduzido o louro a uma propor~áo infinito
decimal, na irnensa massa de mediterraneos, mais poupados por essas lutas 
seletivas. 

A Fran9a conheceu dessas mesmas sele9óes guerreiras, como afirma 
Lapougc, diminuidoras da sua porcentagem de dólico-louros europaeus, 
ocorridas na Idade Média, com as cruzadas, as quais, entretanto, nao podem 
de forma alguma ombrear-se com as guerras da reconquista peninsular, náo 
só pela sua dura9áo, como pela crueza e ferocidade dos prélios, impulsio
nados pelo fanatismo religioso próprio das gentes que se digladiavam na 
Ihéria (o hispanico e o mouro marroquino sempre se evidenciarom muito 
mais cruéis e fanáticos do que os árabes e franceses ). 

Se, porém, dessa Juta secular contra o mu9ulmano, a Península de todo 
nao perdeu os seus louros, as epopéias da navega9áo, da conquista da 
1ndia ou do avassalamento da América, se teriam encarregado ele selecionar 
eliminadoramente os últimos vestígios sérios desse e~emcnlo eu.ropaeus na. 
Península. Assim, quando o povoamento do planalto se inid ou, depois de 
1534, a Jbéria só teria gente de outros tipos, principalmente <lo mecliterra
neo, para enviar para a coloniza<_;áo. 

Corroborando nessa idéia de que o povoador era antes moreno do que 
louro, Paulo Prado, citando Nicolau Popplan, Viajes estrange,.os, fá-Io de 
cor morena e de cabelos pretos; e de ac.ordo com Costa Lobo, H istóri.a da 
sociedade em Portugal no século XV, pinta a sua psicologia com as seguintes 
palavras: 

"O portugues dessa época era fragueiro, abstemio, de imagina<;<lo ar
dentc e propenso ao misticismo. O caráter independente náo con tran
gido pela disciplina, ou contrafeito pela conven9áo. O seu falar era livre, 
náo conhec-ia rebu9os, nem eufemismo de linguagem. Ninguém pensaYa 
em acoberta r fatos notoriamente publicos, quaisquer que fossem. A 
tempera era rija, o cora~áo duro. . . (Paulo Prado, Paulística, 16 e 17 ). 
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CAPITULO IX 

O POVOADOR E O MORADOR 

Sele96es migratória, mesológica, patológica e sexual , 
C onsangüinidade. 

"TI est probable que les unions consaguines aux degrés 
aujourd'hui prohibés sont unes des causes de la grande 
stabilité des civilisations antiques. 

Avec ce regime l'Egypte a demeuré cinquante siecles 
sans fleclúr. 

Toutes les donnés de la biologie permettent d'affirmer 
que les mariages entre freres et soeurs devaient aboutir a 
fixer les races e_t apportaient plus vite les fanulles tarées 
et stereotypant les autres. 

( LAPOUGE, "Selections", '329) . 

A consangiiinidade eleva a heran~a a sua mais alta 
potencia 

SANSON. 

Como estudei, o meio social da Península, no século XVI, 
quando se iniciou o povoamento do nosso planalto, dividía a 
populagao em dois planos distintos quanto a distribuigao das 
riquezas. Em um estava a velha aristocracia, dos condes, du
ques, viscondes, marqueses, etc. Eram os restos esfrangalhados 
da nobreza mediana, que em passado bem próximo fizera 
a grandeza da Ibéria. Entremeada com ela estava a rica bur
guesía, composta dos opulentos comerciantes da Rua Nova dos 
Mercadores, enriquecidos extraordinariamente gra9as ao tráfico 
<las Indias. 
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Em outro plano, muito desnivelado, se achava a plebe mi
serável, a burguesia pabre, que nao havia conseguido elevar-se 
grfü;as ao prestígio do ouro, pois nunca haviam conseguido 
galgar os degraus que separavam a miséria da fortuna. Final
mente, incorporados a este plano existiam ainda uns poucos 
elementos da nobreza mediana, caídos da antiga opulencia e, 
portanto, do convívio com a corte. 

Os elementos constituidores deste plano, na Ibéria, durante 
muito tempo se depuravam pelas sele~6es, que já analisamos 
:a.cima, enquanto que os daquele plano mais acima referido, ca
minhavam na vereda da mais acelerada decadencia. 

Assim, os povoadores do planalto s6 poderiam ser recru
tados enb·e os que a miséria, filtrando a Eugenia, concentrava 
uos núcleos formados pelos companheiros de Martim Afonso, e 
nos que vieram após, seguindo-lhes a esteira. Tanto mais isso 
assim foi, porquanto é regra indiscutível que só emigran1 os 
fortes, os aventureiros, os audazes, os ambiciosos, de espfrito va
ronil, de alma robustamente empreendedora, toda saturada de 
coragem. Esses só ousavam afrontar os ignotos perigos de u1na 
problemática travessia oceAnica, que durava longos meses nas 
minúsculas caravelas ao sabor das tempestades e vendavais. Além 
disso, só esses poderiam afrontar as perspectivas de urna vida 
agreste, no seio de um continente selvagem. Os fortes, os aven
tureiros, só eram encontrados na classe pobre da plebe e da bur
guesía ( 1 ). 

Lapouge proclama muito alto essa verdade, e particular- . 
mente feliz foi Oliveira Viarma, a esse respeito, em um dos 
seus trabalhos de antropossociologia. 

Acho que a sele~ao emigratória foi um dos 1nais poderosos 
fatores, senao de todos o mais eficiente, em nos proporcionar 
urna pleiade de colonizadores como os que iniciaram a epopéia 
bandeirante, e foram os próximos antepassados desses gigantes 
titas, que espantaram ao sábio Saint-Hilaire. 

Essa foi sem dúvida a primordial sele9áo depuradora dos 
elementos com que Portugal e Espanha iniciaram a coloniza-
9ao do nosso planalto. Ela foi recrutada nas camadas sociais 

( 1) "O terror que inspiravam a inclemencia da natureza e a fero
cidade do índio fazia gelar a coragem e avidez dos mais fortes", diz Rocha 
Pombo, Hist. do Brasil, vol. 111, pág. 141, nota l. 
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desafortunadas da abastan~a, mesmo porque é muito lógico e 
salta aos olhos qu.e os elementos fartos em cabedais e providos. 
de abundantes me1os de vida nao emigrariam para um país onde 
o. ~enor conforto e~a absolutamente inexistente e a menor con
digao para um sofnvel . viver era mesmo um absurdo Ninguém 
em Portugal que ' · . . . ' . possu1sse a menor parcela de haveres, se su-
Jeitana ao expatr1amento, para viver entre feras e antropófagos 
e1n um lugar selvagem, abandonado do mundo e esquecido d: 
Deus. 

. Com isso. se faz claríssimo que a gente colonizadora tenha 
v1ndo das baixas camadas desprovidas da fo tun d · · d d , . r a e esprote-
g1 ~s a sorte. So . aí pulsavam vibrantes os restos da Eugenia 
peninsular, consumida na maior parte da for f" · d s, . ma que 1cou mar-
ca a. . o se erguia a magnífica heranga deixada pelos velhos 
cavale1ros .da reconquista, pelos desvendadores dos mares i no-
tos . conquistadores dos continentes. g 

,~nquanto que nas altaf esferas os fidalgos e "nouveaux ri
ehes , burgueses e judeus, se esterilizavam na abundáncia essas 
class~s desfavor~c~das do dinheiro se multiplicavam em u:na fe
cund1~ade prodigiosa, que adensava extraordinariamente as po
pulago~s. Estes fenómenos, aumentando as dificuldades de "d 
11os . Ii d vi a 
• .remos, 1~pe am os in ivíduos mais audaciosos, mais aven-
tureiros a sau: para. um meio novo, onde o peso da miséria fosse 
men~s. opress1vo, a1nda que tivessem que lutar com as agruras 
martrr~z~~tes ,., de um ostracismo perpétuo, em lugar desprezado 
pela c1v1hza9ao. 

V~.am para a América, escapando a miséria em Portugal.' 
A America para ~les seria urna tábua de salva9ao, e nunca urna 
aventurosa tentativa de fortuna fácil. 

A América, para eles, seria um escoadour~ natural da po
p.ul.a~ao concentrada; aí eles .se isolaria do resto do mundo 
c~v1hzado, náo vinham trazidos por um desejo incontido de en
:1quec~r, mas sim por urna necessidade de viver, o que era quase 
1mposs1vel nas condigoes que cercavam a metrópole. 

Eis as raz0es que presidiram ao povoamento do planalto 
nos dois primeiros séculos. . 

Elementos saídos de um plano social e económico inferior 
onde, porém, abundantemente se achava a' eficiencia peninsu~ 
lar; selecionados pelo espírito emigrador, vinham, na Iuta pela 
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vida, em busca de urna pátria nova, onde as condi~5es de vida 
fossem menos árduas. 

As condi~es sociais que determinaram a expansao coloni
zadora nao se limitavam unicamente a Lisboa, e n1ais centros 
populosos peninsulares. Elas estendiam-se por todos os recan
tos ibéricos, cujo território já naquela época era se1neado de 
aldeias e póvoas que entrecortavam as terras da pequena agri
cultura, dos rendeiros plebeus. 

As terras portuguesas, já naquela época, nao podia1n com
portar a popula~áo, tal a pouca uberdade desse solo. Por isso, 
em meados do século XV, já havia sido determinada a emi
gragao para as ilhas, as quais tao rapidamente se povoara1n que, 
ao se iniciar a coloniza~ao do planalto paulista, grande foi o 
caudal migratório que daí procurou o meio mais amplo das 
terras altas vicentinas. Aí mais a vontade poderia fazer atuar a 
prolificidade que as sele~óes em Portugal haviam determinado. 
Malthus teria tido razao se a sua teoría fosse aplicada somente 
a Portugal. 

Se toda a península concorreu para o povoamento do nosso 
planalto, entretanto, de algumas regióes a corrente emigratória 
foi mais sensível, e nem de todas elas o índice eugenico foi igual. 

Assim, é certo que a regiao sulina de Portugal, compre
endendo o Alentejo, a Extremadura portuguesa e o Algarves, 
nos mandou cerca de 28% dos povoadores de origem conheci
da, porcentagem igual a que a regHio do norte luso nos enviou. 

~1as a Eugenia dos 28%, que o sul produziu e de seu? 
descendentes, de muito excedeu a de1nonstrada pelos 28% do 
norte e seus descendentes, quer tenhamos em vista os feítos 
praticados pelos sertanistas, os quais deram mostra de supe
rioridade moral, física e intelectual, quer se compare a fecun
didade, a longevidade e a varonilidade, de que uns e outros 
deram mostras ( 2). 

Mas se de Portugal o maior contingente eugenioo foi in
dubitavelmente do sul, em rela~ao a E'spanha a despropor~áo 
em desfavor das regióes do norte ainda foi mais acentuada, 

( 2) Entre os grandes bandeirantes oriundos do norte portugues ou 
possuidores de sangue de povoadores do norte, preponderantemente, apenas 
se distinguem os Maciel, os Pires, os Moraes, os Jorge Velho, os Carda 
Velho. 
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quer se tenha em vista o número dos imigrantes, quer o calor 
de cada um, representado pelas virtudes a eles inerentes, bem 
como aos feítos no sertanismo. 

Dos povoadores oriundos do norte portugues, sabemos os 
seguintes: 

Da Galiz.a: Jorge de Barros Fajardo, Gaspar Gon~alves de 
Araújo e Don1 Francisco de Lemos, este de Orense; (os ori
ginários da Caliza, Pedro Taques nos oferece como Portugue
ses) ; 

do Douro: Salvador Pires, Ca.reía Rodrigues e sua mulher 
Isabel Velho, Manuel Ferraz de Araújo, Brás Cubas, Gon~alo 
Nunes Cubas, Antonio Cubas, Catarina Cubas, os quatro ir-
1náos Gaias, Madalena Feij6 de Madureira ( mulher de Estevao 
Ribeiro Baiao) e Sebastiáo Gil, quase todos do Porto; 

. ~ 

do i\1iinho: Joáo Maciel, Simáo Jorge, Gon~alo Camacho, Pe
ro Cola~o, Esteváo da Costa, artim da Costa ( estes tres últimos 
companheiros de Martim Afonso ), Pero de Araújo, Gaspar Gon-
9alves de Araújo, Catarina de Siqueira de Araújo ( mulher de 
VaJentim Pedroso), Leonor de Siqueira de Araújo ( mulhei· 
de L'!-!Ís Pedroso ), Francisco Ribeiro e Manuel Francisco Pinto; 

do Trás-os-Montes: Baltasar de Moraes de Antas, Gaspar 
Vaz Guedes e Simáo Borges de Cerqueira, estes dois de Me
saofrio; 

· da Beira: Antonio de Proen~a, Paulo de Proen~a, Antonio 
Rodrigues de Miranda, Antonio Rodrigues de Alvarenga, Rui 
Pinto, Francisco Pinto e Antonio Pinto ( estes tres últimos com
panheiros de Martim Afonso), Antonio Comes Pereira, Isabel 
do Espírito Santo, Serafina Correa, Joáo Correa de Magalhaes. 

Do sul de Portugal, . conseguimos apurar os seguintes po
voadores: 

Do Algarves: Pedro Vaz de Barros, Antonio Pedroso de Bar
ros, Sebastiao de Freitas, Gongalo Simóes Chassim e Antonio do 
Canto de ~1esquita; 
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do Al.entejo: Joao do Prado, António Raposo, o Velho, An
tónio Raposo Tavares, Diogo da Costa Tavares, Estevao Ribeiro 
Baiao Parente. Antonio Rodrigues de Almeida, Manuel Fernan
<les Ramos, Francisco Rodrigues da Guerra, Joáo Rodrigues Be
jarano, Simáo da Costa, Joáo Pereira de Sousa Botafogo, Ma
nuel de Ávila, Louren~o Franco Viegas, Joao Franco Viegas, 
Francisco Miranda Tavares, Diogo Martins da Costa e Luís 
Cabra! de Távora; 

da Extremadura: Domingos Dias e sua mulher Antonia · de 
Cha ves, António Castanho da Silva, Maria Castanho ( mulher 
de Antonio Rodrigues de Almeida), Francisco Rodrigues Pen
teado, Antonio Raposo da Silveira, Baltasar Lopes Fragoso, Diogo 
de Árias de Aguirre, Isabel Rodrigues ( mulher de Francisco Ta
ques), Isabel Paes ( mulher de Pero Leme), Diogo da Silva, 
Manuel Antunes de Araújo, Manoel Joao Branco, Francisco Joáo 
Branoo, Manoel Soeiro Ramires, Joao de Barros Freire, Miguel 
de Almeida Miranda ( genro de Joáo do Prado). · 

Da parte central de Portugal, isto é, da parte sul da Beira, 
junto a serra da Estrela, conseguimos apurar os cinco seguintes 
povoadores: 

Joao Ramalho, de Viseu, Domingos Cordeiro e sua mulher, 
.Antónia de Paiva, Valentim Cordeiro, estes de Coimbra e Es
pinhe~, e Constantino Coelho. 

Dentre os espanhóis, que numerosos aportaram a S. Vicente, 
colonizano o planalto, sabemos dos seguintes. Do Sul: 

De Sevi.lha: Bartolomeu Bueno da Ribeira, Juseppe de 
Camargo, Francisco Martins Bonilha e sua mulher, Antonia 
Gon~alves; Bernardo de Quadros, Pedro Fernandes Aragonez 
(Málaga), Jorge Moreira (Río Tinto); Antónia del Campo ( mae 
de Filipe de Campos) e Joao Martins de Aguirre; 

da Extremadura: Dom Pedro Mateus Rendon, Dom Fran
cisco de Rendon, Dom José de Rendon e Dom Joao Mateus Ren
don, todos da cidade de Coria, ao sul da serra da Gata; 

de Leao: Diogo de Lara y Ordonez, de Zamorra; 
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de Castela Velha: Pero de Carassa. 
Espanhóis, cuja proveniencia nao pudemos detenninar: 
Domingos de Amorez, Gabriel Ponce de Leáo; Bartolomeu 

de Torales, André de Zunega, Bartolomeu de Contreras, Juan 
Espinola y Gusman, ·Juan de Santa Maria, Baltasar de Godoy, 
Martim Rodrigues Tenorio de Aguilar, Barnabé de Contreras y 
Leon, Paulo Anhaya, Alonso Perez Calhamares e Jaques FeUx. 

Dos portugueses ilhéus, conseguimos determinar os seguin-· 
tes: 

Pascoal Leite Furtado, Matias Cardoso de Almeida, Do1n 
Simao de Toledo Piza, Antonio Rodovalho, Sebastiao Fernan
des Correa, Joao de Abreu, Pedro· Alvares Cabral, Manuel da 
Costa Cabral, Manuel Dutra Machado, Francisco de Arruda e 
Sá, André de Sampaio, Sebastiao de Axruda Botelho, Manuel de 
Sampaio Pacheco, Antón~Q Bicudo Carneiro, Vicente Bicudo, es
les dos A<;ores, Pero Leme e sua mulher, Luzia Fernandes, Brás 
Teves, Joao i1endes Geraldo, José Gomes de Gouvea, Francisco 
de Mendon9a, Domingos de G6is, Catarina de Mendon9a ( 3 ). 

Estrangeiros a península foram: 

Flamengos: Cornelio de Arzam (puro sangue); Pedro Ta
ques Pompeu ( meio sangue por seu pai, Francisco Taques); 
Filipe de Campos Bandemborg ( meio sangue por seu pai) ; 
Antáo Leme ( 1116 de sangue por seu tátarav5( artim Leme ). 

tv\ 
Italianos: Thomaz Mainardi, de Floren9a e Maria Doria, 

de Veneza. 

Francesas: Estevao Furquim e Guilherme de Novilher. 
IngMs: Henrique Barewell. 
Alemiío: Geraldo Bettink. 
Sintetizando, os elementos que conseguimos identificar fo-

ram~ 

----
( 3) As popula~es das illias portuguesas ,do At~an.tico era~ originá.

rias do Algarves e do Minho, segundo nos relata Ohveira Martms, BraStl 
e as colónias portuguesas, 4. 
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da Caliza 
do Minho 
do Douro 

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

do Trás-os-Montes ................ . 
da Beira .......... .............. . 

3 
11 
15 

3 
11 

Total - Norte . . . . . . . . . . . . . . 43 

do Algarves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
do Alentejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
da Exi:remadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1'ota.l - Sul . . . . . . . . . . . . . . . 42 

do Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
dos A9ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
da Madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

· Total das ilhas . . . . . . . . . . . . . 28 

do sul da Espanha . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
do norte da Espanha . . . . . . . . . . . . . . 2 
esp. indeterminados . . . . . . . . . . . . . . 13 

Total espanhóis . . . . . . . . . . . . . 28 
Estrangeiros . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

Eis. com aproxima~ao, quantitativamente, como, em mé
dia, se poderao conhecer as origens dos colonizadores da ca
pitanía vicentina, que tao razoavehnente Oliveira Vianna qua
lifica de elite das popula~oes ibéricas, por terem buscado, nas 
selvas da América, a aventura tenebrosa e os ideais dourados, 
de preferencia a sedentária e aconchegada vida nas terras pe
nin su]ares. O espírito emigrador define o forte. 

Quanto ao valor do cabedal eugenico trazido por essa 
gente é fácil determinar, urna vez que se tenha em conta que, 
entre os povoadores oriundos do sul peninsular, estao os Buenos, 
os Camargos, os Raposo Tavares, os G6is Raposo, os Pentea
dos, os Prados, os Vaz de Barros, os Fernandes Ramos, etc., 
de cujos troncos saíram os principais criadores da epopéia ban
deirante, os que no planalto se mostraram mais fecundos, mais 
longevos, etc., como se poderá ajuizar de estudos mais deta
lhados em outros capítulos. 
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As demais figuras do bandeirismo, que nao pertenceram a 
troncos originários do sul da Península, se filiavam em maior. par
te as estirpes provindas das ilhas, como os Bicudos, os Lemes, 
os Leite Fmtado, os Cardoso de Almeida, etc. 

Ao chegar a colonia vicentina, esse núcleo selecionado de 
p<>voadores teria logo de entrar em luta com o novo meio físico. 

Se é certo, como afirmou Broca no seu Remarques du re
vivre sur la selectivn sociale, que urna sociedade que se aper
fei9oa atenua progn~ssivamente os efeitos brutais da selegao J}a
tural ordinária, caminhando, por. outro lado, por aumento cor
respondente de intensidade de sel~óes sociais, ternos que os co
lonizadores peninsulares trazidos de um meio civilizado da Eu
ropa, onde as selegóes sociais deveriam pesar em maior escala 
11a luta pela vida e outras vicissitudes decorrentes da coletivi
dade humana mais aperfeigoada, quando atirados no meio sel
vagem do planalto vicerifino, onde nao havia o menor vislum
bre de civiliza~ao, teriam visto mudar por completo o seu cam
po de batalha pela vida. 

Aí os homens teriam a enfrentar as sele9oes naturais, que 
5e exerciam mais intensamente do que qualquer outra, e ao pri
meiro passo dado por esses europeus, nas praias vicentinas, já 
deveriam ter sentido o tórrido ef eito do bafo candente desse 
clima de fogo do nosso litoral a deprimir-lhes as for~as e a di
minuir-lhes as energías. 

Lan~ados na mesologia do nosso planalto paulista, quais 
teriam sido as conseqüencias ocorridas aos nossos avós dos pri-
1neiros séculos? 

É princípio muito conhecido que o meio, seja ele qual for, 
determina urna sele9ao no individuo que lhe é adventício. Qual 
teria sido ela e quais os seus efeitos na massa de povoadores? 

Os efeitos dessa sele~áo nao podiam deixar de ser bené
fjcos fazendo que o já selecionado núcleo de colonizadores pas
sasse, ainda, por mais uma prova depuradora de elementos me
nos aptos a viver no meio sertanejo das nossas selvas. 

Aos mais fracos e aos menos resistentes as intempéries, . as 
agruras do novo meio nao podiam-deixar de se fazer sentir de 
um modo brutal e formidável. De todos, é conhecida a gran
deza dos elementos da nossa natmeza, Contra os quais o emi
grante da península ibérica tinha de lutar, sem estar munid0 
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de recursos de valía, com o que a vida dessa gente nao ¡>Odia 
deixar de ser quase equiparável a dos indígenas, na sua rudeza 
e simplicidade primitiva. 

Viveriam ao ar livre, em um clima diverso do a que estavam 
adaptados na Europa, tendo por abrigos as copas verdejantes 
da mata, por companheiros na sendas bravías a fera e o an
tropófago, com os quais lutavam ( 4). 

A alimenta~ao seria a caga e a pesca e, na carencia destas, 
deveriam contentar-se com as raízes das árvores. Tal seria, apro
ximadamente, o meio em que o europeu devia ser adaptado. 
Quantos teriam baqueado, perdendo a vida nesta pcvoa~ao tre
menda, corroídos pelas moléstias novas e debilitados pela luta 
sem descanso? Quantos teriam visto o des!nimo, o desalento e 
o desespero entrar acompanhando a decadencia física, para com 
eles ser entumulado em qualquer outeiro descalvado e a sombra 
d~ urna cruz tosca, deixando a vida anonimamente e sem pos
teridade? ( 5). 

( 4) Taunay, na sua Na era das bandel.ras, pág. 34, assim se ex
prime sobre os povoadores do planalto: 

". . . de que era como urna aldeiola qualquer, paupérrima e pacífica, 
de Portugal, habitada por gente rude exclusivamente entregue as preocu
pa~óes de urna vida grosseira e áspera. 

A este aspecto psicológico, outro se enxerta resultante das condi~óes 
de intranqüilidade em que vivia o arraial rodeado do mistério da selva 
pr6xima, inteiramente ignota, estabelecido a alguns quilOmetros de antro
pófagos, e podendo de um momento para outro ser agredido e qui9á arra
sado pelos selvagens. Para ser morador em Santo André precisava ~erta
mente possuir alguém urna fibra de pouco vulgar energia e . desprend1men
to da vida que se náo coaduna com a brandura e os sentunentos huma
nitários e altruísticos ... 

Aos fracos deviam as condifoes do ambiente eliminar." 
( 5) "Le role de la selection dans l'acclimatement d'une race est bien 

souvent méconnu: il im¡><>rte de le mettre en evidence. Quand une popu
lation est transplantée d'un pays dans un autre touiours une mortalité 
plus au moins intense, chez les enfants surtout, et encore plus chez ceux 
qui vienent a naitre dans le pays colonisé. Au bout d'un certain temps, 
on <lit que la population est acclimatée, c'est lorsqu'elle commence a aug
menter par reproduction et que decidément les naissances compensent et au 
dela les partes. 

Mais si certains immigrants meurent et, si d'autres survivent, c'est 
qu'il y a resistence inégale au climat, et la generation nouvelle resiste 
d'autant mieux qu'elle descende des sujets qui ont pu resister eux "emes". 
Lapouge, "Selections", 133. . 

Náo nos seria dado oferecer melhor exemplo confirmador dessa regra 
do que o que se pode observar na cidade de S. Pa~lo, modemament~. 

A cidade, cuja popula9áo atrai urna imensa quanbdade de estrangeiros 
oriundos de climas mais fríos, tem urna formidável porcentagem de morta-
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S6 puderam atravessar este dolorosíssimo perigo inicial de 
coloniza~ao os indivíduos provadamente fortes, os expaentes 
eugenicos da ra~a, de moral alevantada e enaltecidos pela luta 
vitoriosa que sustentavam coro a natureza, de espírito empre
endedor, inventivo, de recursos e improvisador de meios, os 
quais nao se deixaram abater pelo desanimo do isolamento e 
das agruras dolorosas que o novo mundo teria produzido. 

Só a esta gente foi dado perpetuar-se, reproduzir-se, e, por
tanto, só a ela foi o povoamento do nosso torrao entregue pela 
natureza, que se era .formidável, como proclama Buckle, quería 
para o seu desbravador um indivíduo digno da sua grandeza. 

Tal teria sido o tipo do povoador vioentino. 
Só ele poderia ser originador d~ Ra9<1 de gigantes. , 
Só as suas virtudes poderiam explicar os fenómenos do ban

deirismo ( 6). 

Com a exposi~áo supra, verifica-se que o altiplano paulista 
era povoado por um núcleo humano de estupenda e soberana 
elei~o, do qual era de esperar, sem embargo de ser nume
ricamente reduzido, os grandes prodígios que de fato realiza-

lidade infantil, a qual se procura em váo atalhar. Sáo os filhos desses es
trangeiros que sofrem a a~o seletiva do novo meio climatério. 

Confirmando essas idéias, Quatrefages assim se manifesta acerca da 
influéncia mesológica da a9áo de aclimatamento: 

"Presque partout la lutte est inévitable; elle est d' autant plus rude et 
plus longue qu'il y a un desaccord plus marqué entre les deux elements 
d' ou depend la solution du probléme, savoir: 
. la constitution physiologique des immigrants, et les conditions que leur 
nnpose le milieu dont ils viennent afronter l'influence. 

La lutte pour . l' acclimatation peut etre assez violente pour tuer un 
n~rnb.r~ plus ou moms considerable des colons. Il y a dans ce cas sacrifices 
d md1v1dus. Elle peut aussi les laisser vivre tout en les affaiblissant et 
r action déletere du milieu ne se revele alors que dans la mortalité plus 
grande des enfants". ( "L'Etude des races humaines", 149). 

Es se fenómeno se realizo u na coloniza9áo francesa da Argélia. 
No princípio a sele9á-0 mesológica foi muito rigorosa, causando urna 

espantosa mortalilade, principalmente entre as crian9as, mas nas subseqüen
tes gera~óes o aclimatamento se foi realizando gra~as a fecundidade nao 
ter sido atingida pela mesologia, o que tomou possível ao frances o habitat 
norte-africano, allás náo táo rigoroso quanto o de muitas regióes brasileiras. 

( 6) Já o elegante escritor e sagaz historiador patricio Paulo Prado, 
fez, no seu interessantíssimo Paulística, essa observa~o concemente a 
selecáo do clima: 
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ram, no recurso da evolu~áo dos capítulos memoráveis da hi~
tória desta terra. 

Urna análise profunda e imparcial, despida de qualquer es
pécie de preconceitos, e livre de qualquer asso1no de paixáo, 
obriga a descida aos escaninhos mais recónditos da organiza~ao 
~ocial paulista das primeiras eras, ernbora elas nern sempre es
pelhern as causas irnediatas das vhtudes que ernbaseiarn a nossa 
grandeza. 

Ao par dos inúmeros fatores benéficos a ra~a, outorgados 
pelo meio social, é de imperiosa necessidade que se fa~am notar 
as más conseqüencias nos aglomerados do planalto, resultantes 
dessa mesologia social do povoador. Ressaltaremos a inexistencia 

"S6 afrontam a aspereza do clima os mais aptos e os mais resistentes; 
desse processo de sele~o vem a extraordinária mortalidade infantil ainda 
notável no S. Paulo moden10". 

Ainda a esse propósito convém reproduzir . as palavras de Lapouge no 
seu Race et milieu sodal, pág. 25, bastante sugestivas para o nosso se
guimento de iléias: 

"~ um fato geral que os tras:os deixados pelos conquistadores ou os 
imigrantes em um qualquer país, sáo muito pouca coisa em propor~áo a 
quantidade total de sangue estrangeiro introduzido no país. No curso dos 
tempos o Egito recebeu urna soma total de imigrantes, talvez várias cen
tenas de vezes sua popula~áo atual. Que resta das .dezenas de milhóes de 
negros trazidos do Alto Nilo? Que resta dos asiáticos e dos europeus até os 
gregos? Que resta mesmo dos árabes e dos turcos? Se o tipo médio ape
nas variou depois dos prirneiros fara6s, e depois de sete mil anos de 
cruzamento, é difícil achar os indivíduos de tipo estrangeiro que náo sejam 
de introdu9áo recente. A massa de escravos importada na Itália pelos 
romanos, e que se deve contar aos milhóes, náo deixaram muitos tra9os; 
nem mais certos do que os gauleses, os lombardos ou os normandos. Os 
negros da América, que sáo o único exemplo nítido de aclimata~áo ( quanto 
ao planalto paulista provei o contrário), acharam urna pátria menos peri
gosa que a antiga, e ai melhor se propagararn, tanto mais que nao tinham 
concorrentes indígenas. 

O aclimatarnento definitivo dos brancos, mesmo nos Estados Unidos, 
é ainda um problema porque, se a popula9áo branca cresce, a natalidade 
das famílias estabelecidas depois de muitas gera~s parece muito amea9a
da em razóes de ordem tanto fisiológicas como sociais. 

Mesmo o negro no planalto paulista está sendo eliminado, pela seles:áo 
mesológica de natureza dimatológica. 

Analisei estatísticas contidas no "Anuário Demográfico" estadual, ch~ 
gando a concluir que o negro e o mulato tem urna mortalidade pela tu
berculose pulmonar 9 vezes maior do que o branco, no planalto, enquanto 
que no litoral essa mortalidade pela tuberculose pulmonar é igual entre 
negros e mulatos e brancos, o que prova que o clima planaltino está 
selecionando o negro e o mulato, poupando o branco que tem o aparelho 
respiratório mais forte ( Popula9óes Paulistas, Ellis). 
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tntre os paulistas das prin1eiras épocas, da sele~ao sexual, mes:. 
mo porque o fato de esta poderosa alavanca aperfei9oadora das 
ra9as humanas nao haver sido aproveitada na evolu~ao antro
possocial do paulista, gerou, por outro lado, fatores de outra na
tureza, que toram concorrer beneficamente para a Eugenia da 
ra9a. 

Assim, verificar-se-á .que nessa evolu~ao dos moradores de 
"serra acima", os fatores que impulsionaram progressivamente a 
Eugenia de muito preponderaram sobre os que tendiam para o 
seu entorpecimento e a sua marcha regressiva. · 

Estudemos de relance essas rea96es antropossociológicas, 
tanto as favoráveis, como as que antolharam a marcha progres
~iva do povo planaltino. 

Quando, no último século, Darwin inventou a sua teoría 
da sel~áo natural, a qual deu particular impulso no transfor-
1nismo de Lamarck e de Geoffroy de Saint-Hilaire, criou, tam
bém, para ampará-la, a no~áo da sele9áo sexual, que foi par
ticularmente aproveitada por seu sobrinho Francis Galton, no 
estudo da Eugenia, a qual fazia repousar na for9a formidável 
da sele~áo sexual humana que, segundo Broca, é o mais po
deroso agente na melhoria das ra9as. 

De fato, a conjun9áo de dois seres, bem dotados, apro
ximados pela mútua atra9ao, que chaman1os amor, deve por 
for9a produzir seres bem conformados. 

Se essas uni6es nao fossem, diz Broca, pelo seu pequeno 
número absorvidas na massa enorme dos casamentos pelo in
teresse, e constrangidos pelas condi96es sociais, a sele~ao se
xual .darla Jogo urna preponderancia numérica crescente as na
tw·ezas de elite, que sao excepcionais ( Lapouge, &ce et mi
lieu social) . 

Se é certo que, no planalto, as correntes eugenicas fizera1n 
urna ra~a forte, nao havia entretanto urna organiza9áo social que 
perrnitisse a coparticipa~ao da sele9áo sexual no grande número 
de for9as agindo na melhoria da ra9a. O meio social paulista 
tinha por base a familia ibérica, com a sua organiza9áo eminen
temente patriarcal, na qual o pater familias era o senhor absoluto 
e imperante. Nela o espírito tacanho do portugues retrógrado 
deveria dominar, emoldurado por aquela austeridade de cos
tumes, firmeza de princípios e severidade dos caracteres pri
mitivos. Com isso nao podía ter lugar o' desenvolvimento da 
sele9ao sexual, for~a aperfei90adora formidável, sobre a qual 
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Charles Darwin edificou todo o seu sistema científico monumen
tal (7). 

De fato, para que a selegáo sexual pudesse exercer-se li
vremente e de urna maneira sensível, determinando um coe
ficiente de Eugenia, seria preciso haver liberdade de escolha 
recíproca, entre os procriadores da espécie. Ora, essa liberdade 
que faria aproximar os seres bem dotados de Eugenia, e que 
hoje é cerceada na nossa sociedade pelo interesse pecuniário, 
mola principal de imensa maioria dos casamentos, já nessa época 
longínqua dos primórdios da nossa gente, nao existía, tolhida 
pela organizagao patriarcal da família paulista, identica a da 
f amília ibérica. No plan alto paulista a forga despótica, mesmo 
tirnica do pater familias, detenninava um meio esterilizador da 
selegáo sexual. Nas classes eleYadas, as unioes conjugais nao se 
faziam de acordo com as incli11agóes recíprocas do homem pela 
mulher, e da mulher pelo homem, que os seus sentimentos do 
belo e do bom elegiam. As unióes tinham lugar de conformi
dade com a "suprema voluntas'' do patriarca, que previamente 
determinava, de acordo com outros chefes de famílias, seus ami
gos e principalmente parentes, quem seria o marido de sua fílha 
casadoura, ou a mulher de seu filho em condigóes de tomar es
tado. As relagües de parentesco eram grande forga na escolha 
dos conjuges, coisa determinada pelo regime de estreita comu
nháo da parentela, existente em S. Paulo e seus satélites, insti-

( 7) O espirito arguto de Oliveira Vianna, a propósito desse desme
dido poder do "pai de familia", assim se exprime com grande felicidade: 

"P. imensa a ~áo educadcra do "pater familia$" sobre os filhos, pa
rentes e agregados, adstritos ao seu poder. 

P. o "pater familias" quem por exemplo dá noivo as filhas escolhendo-o 
segundo as conveniéncias da, posifáo e da fortuna. Ele é quem consente 
no casamento do filh-0 embora em sua maioridade. Ele é quem lhe deter~ 
mina a profissiio, ou lhe destina urna fun~iio na ewnomia da fazenda. Ele 
é quem instala na sua vizinhan{:a o domínio dos filhos casados, e nunca 
deixa de exercer sobre eles a sua absoluta ascendéncia patriarcal. Ele é 
guem os disciplina quando menores com um rigor gue hoie parecerá bár
baro, tamanhá a severidade e a rudeza . .. " Popuíafóes mefidionais, 42. 

"Os casamentos dos filhos eram resolmcws entre os respectivos país, e 
os noivos quase sempre se viam pela primeira vez, na igre¡a, a hora do ato." 

Washington Luís - Capitania de S. Paulo, 18. 
"Parece que em 1819 e 1820," diz Saint-Hilaire, "náo havia em 

S. Paulo mais convi~ncia social que nas outras cidades do interi-Or do 
Brasil, nem as mulheres se mostravam mai-s... Tinha eu ido a casa de 
um dos mais honrados personagens da cidade, e como era hora de ;antar 
convidou-me e eu aceitei o convite; porém jantamos sós, sua esposa náo 
apareceu." 
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tui~ao que já vai para o ocaso do passado longínquo na vida do 
planalto. 

E'sse sistema de efetuar casamentos, aliás, nao era difi· 
cuJtado pela vontade juvenil e poetizada dos conjuges, porque 
a mentalidade das mo9as de entáo, todas analfabetas, nao era 
fertilizada pela leitura rom~ntica, que traz es se estado da alma, 
nao sendo também as ocupag5es dos rapazes dessas eras de mol
de a desenvolver a esses extremos a imaginagáo masculina, sem
pre entretida no desvendar do mistério longínquo, encoberto 
pelo enevoado horizonte de um sertao sem fim. 

Os costumes da vida f eminina . paulista dos prime iros sé- · 
culos representam, também, importante fator diminuidor das 
possibilidades dessa selegao sexual. A. mulher portuguesa, tal
vez em lembran~a dos dias passados em contato estreito, com 
os servidores de Alá, que por longos séculos imperaram na 
península, vivía sempre oculta aos olhos masculinos. Issó teve 
continua~áo na sociedade rígida, e de grande pureza, como 
era a paulista do planalto. Aí a mulher, muito se assemelhando 
a maometana de quem descendía, nao se mostrava, conservan- ' 
do-se na austera mansáo d() lar, na estreita convivencia da sua 
parentela, de onde saíam os seus futuros esposos, excepcio
nalmente escolhidos pelo chefe da família entre os seus amigos, 
esh anhos aos la~s de consangilinidade. 

Até em época bem aproximada, ainda se podiam observar 
restos dessa organizagáo socia~ em S. Paulo. Se langarmos urna 
vista sobre o século XIX, com a leitura dos documentos de 
public~gáo oficial, outra coisa nao nos autoriza a depreender. 

O interesse pecuniário, aliás, nao era, já nesse século, com
pletamente banido das conveniencias determinadoras dos ca
samentos, pois, como se ve dos documentos ( lnventários e tes
tame-titos), os país dotavam as filh.as, pagando aos genros urna 
certa importancia, em dinheiro ou em bens, previamente com
binada e a justada, nos esponsalia. J á era o maldito vírus do in:. 
teresse material que sorr_ateiramente ruía a Eugenia da papu
Ja9ao. 

Muito contrariamente do que seria de pensar, os prejulga
dos aristocráticos e pundonores de fidalguia, as prosápias de 
genealogias, nao foram fatores de monta para a nao efetivagao 
da sele9áo sexual. Como já estudamos, os 'povoadores do pla· 
ualto vicentino nao eram provenientes das mais elevadas cama-
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das sociais da península, mas sün das esferas plebléias, da bur
guesia e de uns poucos elementos da velha nobreza decaídos 
dos galarins. Estes, bem co1no os raros titulares, aliás ~d~s
tíssimos cavaleiros fidalgos, que vieram ao planalto no prlllleiro 
século, tiveram que se nivelar, em um pé de perfeita igualdade, 
ao resto da corrente imigratória, de maneira a nao serem per
mitidos esses luxos e prejulgados, ouriundos de linhagens que 
nao tinham, ou se tinham, ignoravam, ou, ainda, se haviam delas 
esquecido. 

Isto fez com que os preconceitos de classes, no meio social 
paulista, fossem tábua rasa, nada influindo nos casam·entos que 
no planalto paulista nunca tiveram por motivo o número co
nhecido de avós de qualquer <los cónjuges. 

A tal ponto ia o desinteresse nesse particular que o número 
de mo~as, das mais bem nomeadas familias paulistas, que se 
casaram com mamelucos, bastardos e mal nascidos, foi muito 
elevado. Isso fez com que parte da classe dos ilegítimos fosse 
absorvida pela melhor camada social. Quem analisa o trabalho 
de Silva Leme, chega facilmente a essa conclusao. O caso 
de Fernáo Paes de Barros nao pode servir de argumento em 
contrário, porque esse paulista se casou putativamente com urna 
mulata, oriunda de ra~a negra, a qual os habitantes do pla
nalto sempre tiveram especial aversáo. 

Com essas premissas, e devido a já referida organiza~ao pa
rental, elevada no planalto a alto expoente, quas·e sempre os 
maridos e as mulheres eram escolhidos pelos país, dentro dessa 
mesma parentela. A maioria dos casamentos tinha, pois, de se 
efetuar em família, muitíssimas vezes entre primos-irmaos, o 
que constituía grau proibido, necessitando dispensa para a sua 
realiza9áo. O processo necessário para isso é coisa que muito 
abunda nos nossos arquivos. 

Assim, as Popula~óes paulistas, nao só por esses motivos mas 
ainda pela pouca densidade de habitantes de serra acima, em 
virtude de muito maior corrente emigratória da Ibéria procurar 
as capitanías, muito mais ricas, do norte, iniciavam a sua mul
tiplica~ao dentro dos limites da consangüinidade, sem entre
tanto atingir a verdadeira adelfogamia. Foi esta adelfogamia 
que, de tal maneira intensificada, outrora muito robusteceu as 
ra9as caldaicas, fenício-cananéias, egípcias, medo-persas etc., 
cujos caracteres duravam, fixados com urna teimosíssima per
sistencia através de milhares de anos, resistindo a toda sorte 
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de superposi9óes étnicas ( Lapouge, Selections sociales, 156, 326 
e seguintes). 

Essa consangüinidade paulista existiu principalmente em 
fins do seiscentismo, quando os poneos troncos originários, mal
grado o cruzamento coi:n o elemento indígena preexistente no 
planaJto e constantemente trazido do sertao, e a intermitente e 
paulatina chegada de elementos novos reinóis, já se achavam 
entrela9ados e recíprocamente saturados. 

Em se tratando, porém, de popula9óes eugenicas, parece 
que a consangüinidade foi antes um benefício, parque ela, exer
dtada entre indivíduos perfeitos, diz Lapouge, é um meio de · 
fixar a perfei~ao. Em abono dessa sua afirma~ao, o citado an
tropossociólogo cita o célebre caso dos mesti90s de Chata, pro
vindos de marinheiros ingleses e mulheres canalcas, os qu~is vi
veran1 fecundos em consangüinidade nao adeHogamica por mais 
de um século, quando foram absorvidos por outras popula-
~oes · ( 8). . ~ 

Conhecesse o ilustre sábio frances as popula9óes paulistas 
dos tres primeiros séculos, nas suas eondi~óes de evolu~ao his
tórica, e teria tido oportunidade de mencionar mais um mag-

( 8 ) Além dos casos citados no texto, conhecem ainda outros, como 
o que o Dr. Voisin estudou no burgo· de Batz, na península de Croisic, 
onde havia urna popula~áo iso!ada cujos membros náo se casavam senáo 
<'nti e si. Sobre 46 casamentos entre primos-innáos ou entre filhos <lestes, 
ele encontrou 17 4 filhos perfeitos e nenhum s6 caso patológico. , 

Esse mesmo fenomeno foi observado em Paulliac, por Ferrier, por 
Cnber em Caust (Pirineus), por Dally, na ilha de Brehat, pelo Dr. Duchene 
em Portel. 

Em certas ilhas da Esc6cia (Saint Kilda), a consangüinidade é pra
ticada e:om grande sucesso, o mesmo se dando na Bretanha, na ·Fran9a. Os 
vedas e os todas, na 1ndia, sao adelf6gamos, ou end6gamos, estes, entretan
to, se mantero através dos séculos como urna das popula9óes mais belas de 
toda a península hindostanica. 

O Dr. Concalo Muniz, loe. cit., menciona ainda urna infinidade de 
casos observados. 

Brnssart, "Etudes sur la consanguinité", citado pelo Dr. Concalo Muniz, 
loe. cit., diz sobre os ef eitos da consangüinidade. 

A co11sangüinidade póe especialmente em ayáo a heran9a da família, 
que eleva a sua mais alta poMncia, fazendo convergir as tendencias simi
lares dos conjuges . . . 

Ela favorece tanto a heran~a sá quanto a heran9a patológica; e po1 
i.sto é que, em todas as farmílias isentas de taras hereditárias, náo exerce 
sobre a saúde da descendencia nenhuma influencia nociva, e só acarreta, 
ªº contrário, os mais felizes resultados". , 

Da mesma maneira se manifestarn Delvet, Davenport, Apert, Popenoe e 
Bate on, Yves Delage, Sanson, todos dtados pelo Dr. Gon~alo ~funiz. 
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nífioo exemplo coletivo de consangüinidade, no qual os progeni- . 
tores eugenicos dera1n origem a urna prole numerosíssima, gra
~as a sua espantosa fecundidade. 

A monumental obra de genealogia de Silva Leme está cheia 
desses casos de unióes consangüíneas; e o paulista que boje, com 
o auxílio da Genealogía paulistana, e dos documentos de publi
ca~áo oficial, for levantar as suas árvores genealógicas, como 
eu fiz em rela~ao as famílias Cunha Bueno, Oliveira, Barros, 
etc., teria ocasiao de certificar, como eu, que os troncos ances
trais sao muito Poucos, ainda que repetidas vezes culminando 
os extremos das árvores genealógicas, nos primeiros séculos de 
povoaroento; a razao disso está no grande número de liga~oes 
matrirooniais entre parentes, de forma a diminuir o número de 
antepassados, repetindo os que sao comuns a ambos os cón
juges (9) ( 10). 

-( 9)Assim, ·o Visconde da Cunha Bueno que, segundo. dados forne
cidos por Silva Leme na Genealogía paulistana, teve, natura1s do plannlto 
e pertencentes as velhas estirpes paulistas, 4 avós qu~ viveram em. 1750-
1800; 8 bisavós que viveram em 1720-1780; 16 tr1savós, que v1verarn 
em 1700-1750; 28 tatarav6s, que viveram em 1680-1730; 56 5.0 avós, que 
viveram em 1660-1700. Verifica-se que: 

Pero Leme figura na sua ascendencia 14 vezes; Joáo do Prado, 11 
vezes· Est~váo Ribeiro Baiáo, 10 vezes; Salvador Pires, 8 vezes; Pascoal 
Leite' Furtado, 7 vezes; Henrique da Cunha, 6 vezes; Salvalor Pires~ <! ~o~o, 
6 vezes; Piquerobi, 6 vezes; Antonio de Alv.arenga, . 6 vezes; Tib1n~á, _ 5 
vezes; Pedro Vaz de Barros, 5 vezes; Garcia Rodngues, 5 vezes; Joao 
Ramalho, 4 vezes; Anttlnio Bicudo, 3 vezes; Joáo Maciel, 3 vezes. 

Em relac;;áo a ascendencia do Visconde do Rio Claro, outro paulista 
da velha estirpe planaltina, achamos nela, encabec;;ando troncos formadores: 

Pero Leme, 6 vezes; Antonio Bicudo, 4 vezes; Antonio Alvarenga, 4 
vezes; Tibiric;;á, 3 vezes; Joáo do Prado, 4 vezes; Pedro Vaz ~e Barros, 
4 vezes; Antonio Preto, 3 vezes; Salvador Pires, 3 vezes; Pequerobi, 2 vezes; 
Baltasar de Moraes, 2 vezes; Esteváo Ribeiro Baiáo, 2 vezes; Baltasar de 
Godoi, 2 vezes. 

( 10) Em regra, os casamentos consangüíneos na Franc;;a. tem a pro
porc;;áo de 1 a 2 por 100; na Inglaterra de 3 por 100; na Dinamarca de 
3 a 4 por 100; na Saxtlnia de 4 por 100 e na .Noruega. de 6,65 por 100, 
segundo Mygind, citado pelo Dr. Gonc;;alo Mumz~ loe. cit.. . 

Das minhas pesquisas, nos trabalhos geneal6g1co~. de Silva Leme, achei 
as seguintes porcentagens de casamentos consanguíneos no planalto: 

Seiscentismo 22,3% 
Setecentismo 42,8% 

Essas porcentagens elevadíssimas bem justificariam a observac;;áo de 
Paulo Prado no "Paulfstica", 22, citando as palavras de petiºªº de José 
Góes de Mdraes, de que as gentes de S. Paulo se achavam "tilo travadas 
umas com outras, como a todos é notório". 
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Os efeitos da consangüinidade nao se liroitavam apenas a 
diretamente fixar a perfei~ao, mas tinham ainda outra forma 
de agir nas popula9oes, indiretamente melhorando-as e sele
cionando-as. Sim, porque se é certo que a consangüinidade en
tre .indivídu?5 ~~eitos ~ um meio de se fixar a perfei~o, qnando 
aplicada a ind1v1duos tarados, produz conseqüencias que levam 
a degenerescencia e a extingao da prole dessas unioes consan
güíneas. Ora, assim sendo, as unioes consangüíneas entre os 
imperfeitos, produzindo a extin~ao, eliminan1 a imperfei9ao, fi
xando por outro lado a perfei9ao, o que se tr::iduz ero urna for9a 
magnífica depuradora dos piores elementos, agindo no sentido 
de s6 deixar perpetuar-se os que sao despidos de taras (Dr. 
Gongalo Muniz - Consangüiniidade e o C6digo Civil Brasi
leiro, 59 e 60). 

Mas nao é só a perfei9ao de indivíduos que é necessária 
para pela consangüinidade produzir boro resultado. :É preciso 
que· os fatores mesológicos,. presidindo a essa consangüinidade, 
sejam propícios. 

Assim, diz Félix Regnault, «Cünsanguinité et endogamie" 
citado pelo Dr. Gon9alo Muniz, na sua magnífica memória so
bre a «consangüinidade e o C6wgo Civil Brasüeiro": «se exis
tissem, numa aldeia, fatores_ de . enfraquecimento para a raga 
que a habita que determinem, por exemplo, febres intermiten
tes, escr6fula, raquitismo, e se os habitantes se casarem sempre 
entre si, e'les se abastardariío rapidamente. Mas se, ao contrário, 
o mew f <>r sao e as prapriedades adquiridas sendo faoorá-veis, 
náo haverá desvantagens na reprodugao ínter se.,.. 

Disso se conclui, como diz o mesmo Regnault, que ''do 
mesmo modo que dizemos: "A país slios, filhos saos", é preciso 
admitir também "A mew sáo, habitantes aiios". 

Ora, no planalto paulista, como vimos, nao s6 a gente era 
de magnífica sele~áo, mas ainda o meio físico, como havemos 
de ver, era também muito propício (Capítulos XV e XVI). 

Assim, pois, a consangüinidade no planalto, onde ela impe
:ava em alto grau pelas cir~stAncias sociais e mais ainda pelo 
isolamento, tinha que ser um fator altamente benéfico, no sen
tido de fixar e de ampliar a Eugenia na popula9áo. 

_ Além disso, essa consangüinidade é credora de muita depu
ra~ao sofrida pela gente paulista que eliminava com a degene
rescencia e a esterilidade os seus maus elementos. 
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CAPITULO X 

O MORADOR 

Sele9iio do bantleirismo. Sele9iio religiosa. 

"La sélection réligieuse frappe done sous cette seule 
forme du celibat écclesiastique plus de victi1ne que la se
lection militaire . .. " 

L APOUGE ( "Selections sociales", 268 ) . 

"Rara era a familia das principaes que náo tinha dois, 
tres e mais membros religiosos." 

\V ASHINGTON Luís ( "Capitania de S. Paulo•', 17 ) 

Prosseguindo na minha análise antropossociológica do mo
rador do altiplano paulista, fiz notar váTios elementos, os quais, 
como as sele9óes mesológicas, patológica, emigratória, e a con· 
sangüinidade, concorreram para o desenvolvimento da Eugenia 
paulista. De passagem fiz também notru.· a ausencia da sele~ao 
sexual, poderoso elemento benéfico das popula9oes, a qual foi 
determinada pelo meio social, mas que também pela sua fór
ma9ao retrógrada gerou a consangüinidade. Vou agora fazer 
notar alguns elementos que agiram no sentido de eliminar dos 
núcleos de moradores os seus comPonentes mais eugenicos. 

Refiro-me a seleyao do bandeirismo, genericamente chama
da sele9ao militar, e a sele9ao religiosa. 

~ sabido que a sele9ao militar exerceu nas Popula9oes -per
niciosos efeitos, no decorrer da evolu9áo histórica da humani
dade. 

As guerras, atraindo para as fileiras os homens mais per
feitos físicamente, como mais valorosos, nao só os eliminavam, 
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n? morticínios das campanhas bélicas, como privavam a comu
n1d.ade ~es.ses melhores elementos da reprodu9áo da espécie que, 
ass1~, so fic~ va ao ;~rgo dos que nao podiam servir nas fileiras, 
por incapac1dade fis1ca, resultando disso urna diminui~áo sen
sível no potencial eugenico de cada povo atingido pelos rigores 
da sele9áo militar. · 

As p<>pula~s do p!analto paulista também foram alvo desse 
flagelo. Os seus elementos mais audaciosos, mais aventurosos 
~ai.s empr~endedores viviam constantemente em correrías pelo~ 
JllVlOS sertoes, afrontando toda sorte de perigos e tombando, as 
vezes, ao contato brutal com as for~s da natureza, como tam
bém, as vezes, cedendo a rea~o que os jesuítas, os índios e 
os castelhanos opunham nas suas con.quistas. 

Por isso elevado é o número de inventários feítos no ser
táo~, de ~ai:deirante.~, '!í fal.e~!?os. As campanhas de conquista 
de . Tape , Urugua1 , Guarra , etc., custaram aos paulistas bom 
número de vidas. · ~ 

. Por isso é ~u.e os grandes bandeirantes, os que se notabi
lrzaram no exerc1c10 constante de conquistas de território e apre
samento do gentío, nao deixaram prole numerosa, fazendo-se 
e;ce!°es entre as popula90es paulistas tao fecundas por exce
lencia. O grande Raposo Tavares, sempre no serta.o, deixou um 
número reduzido de filhos ( 3 filhos de 2 casamentos) . Manuel 
Preto, "o her6i do Guairá", deixou um número limitado de filhos 
homens, os quais por sua vez morreram mo9os no sertao do 
Ta~e, nao tendo tido tempo de perpetuar a Eugenia herdada. 
Luis Pedroso de Barros, arrojado bandeirante que foi morrer 
nos Andes, só deixou duas filhas, o ·mesmo acontecendo aos seus 
irmao.s Fernao Paes de Barros e Jerónimo Pedroso de Barros; 
Jerónimo Bueno, falecido no sertáo, s6 deixou um filho do mes-
1no nome, também falecido no serbio. 

Se os melhores elementos dessa gente audaciosa de bandei
rantes nao eram eliminados pela flecha do índio, pelo arcabuz 
do jesuíta, ou pela escopeta do castelhano, se os obstáculos da 
f era nature.za nao lhes ceifavam a vida, se as maleitas, as car
neiradas e as palustres nao os corroíam, ou se a fome, a miséria 
e o desconforto nao os aniquilavam, ficavam eles entretanto por 
l ' ' .ongos anos afastados de suas mullieres, o. que fazia por for~a 
diminuir a sua prole. 
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Enquanto isso, os elementos menos atirados a vida aven
·turosa do sertáo, os mais timoratos e sedentários, os amantes 
de urna vida calma sem incidentes e menos desconfortável, se 
reproduziam largamente, impulsionados pela formidável ala
vanca da prolificidade paulista, fazendo aumentar os seus des
(.,'Cndentes, que necessariamente seriam dotados de um espírito 
menos combativo e temerário (Lapauge, "Selections'', 207), coisa 
que evidentemente tendía a diminuir o índice da eficiencia da 

' ' popula~ao. · 
Nao foi parém, só nisto, o . consistente da sele~ao do ban

deirismo. Além do que acontecía com os melhores elementos 
das popula~oes paulistas, é preciso adicionar-se o que cor.ria 
paralelamente em rela~ao as camadas mais babeas, que forma
vam os corpos de arma.s das bandeiras. Como sabemos, os ín
dios administrados e os mamelucos constituíam as hostes das. 
bandeiras. Eram eles recrutados dentre as popula~oes das es· 
feras sociais mais babeas, que eram a grande massa adensadora 
dos núcleos de habitantes de serra acima. Ora, o bandeirismo, 
com as suas funestas conseqüencias, acima apantadas, produzia 
neles o mesmo resultado do que entre os seus comandantes, 
isto é, eliminava da reprodu~ao os contingentes mais provi~os 
de Eugenia, deixando para semente os refugos dos corpos ex
pedicionários. 

Eis como o bandeirismo nao deixou de ser um paderoso 
fator depreciador da gent~ paulista ( 1). 

Esse foi o pre~, bem caro, pago, pelos nossos av6s, para 
a aquisi~áo dos territ6rios de além Tordesilhas. 

Estudei os fatores benéficos das popula~es paulistas do 
planalto e os seus efeitos na ra~, bem como iniciei o estudo 
dos efeitos perniciosos nela exercidos pela inexistencia da · se
le~ao sexual e. a grande influencia da sel~ao do bandeirismo; 
-~---

( 1) A sele~áo do bandeirismo pode ser chamada sele~o guerreira e. 
sobre esta, Lapouge, no seu "Race et milieu social", pg. 23, assim fi~ 
pronuncia: · 

"Un peuple peut subir par des causes diverses une perte consider~ble 
d'hommes, saos etre privé d'une parcelle de son territoire. Ce desastre 
etre le resultat de guerres, de maladies ou des famines. . 

Tout le monde, sait quel role la guerre a joué dans la distruct1on des 
populations d' Athenes et de Sparte. Les Babyloniens et les ~ssyriens . ~nt 
été presque anéantis par le memes causes, avant de dispara1tre, a~ pomt 
de vue ~litique. La guerre de Cent ans celle de Trente ans ont redmt ·dans. 
nne tres forte proportion la population de la France et celle de l' Allemagne". 
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estudemos agora em rápidas palavras urna outra for~a que por 
longos séculas se efetivou também entre os moradores de serra 
acima, fazendo diminuir a sua patencialidade eugenica. Tra
ta-se da selegao religiosa. 

Coro um espírito de observador arguto, Lapouge criticou 
o celibato clerical, da .religiao católica, como sendo um dos 
maiores golpes dados no catolicismo pelo seu próprio 6rgao 
diretor. Explica o antropossoci6logo gaules que os clérigos sao 
recrutados, naturahnente, entre os que para essa ·carreira mos
tram maior vocagao,. isto é, tendencia maior para a religiosi
dade, maior espírito de crenga, maior misticismo de tempera
mento, etc.; ora, subtraindo a procriagao os indivíduos dota
dos dessa natureza, é o mesmo que impedir que tais carac
teres se reproduzam hereditariamente, fazendo com qu:e só se 
perpetuem, pela reprodugao, os indivíduos mais avessos as vo
cagóes sacerdotais e dotados de caracteres contrários a reli
gíosidade, de maneira a · i:eligiao s6 poder perder com o ce
libato dos seus sustentáculos. 

Isso, que constituí a sele~ao religiosa, teve lugar no pla-· 
nalto paulista, com urna intensidade formidável em razáo do 
espírito altamente dado a~ coisas religiosas, trazido da Ibéria 
pelos povoadores. Os resultados dessa sele9áo, porém, nao fo
ram apenas contrários aos sentimentos de religiosidade do po- · 
vo paulista em geral, hoje infinitamente menos crente do que 
naquelas eras longínquas. 

Esses resultados foram muito funestos para a ra~, pois 
que · se a livrou do misticismo religioso, também afastou da 
reprodu~áo os elementos de maior valor cerebral, climinuindo 
assim a for9a do intelecto da populagáo, visto como era cos
tume entre as familias paulistas dedicarem a carreira sacerdo
tal o filho que maiores· pendores manifestasse pelas coisas in
telectuais. Seguindo esse destino, os . melhores elementos d~s 
famílias, sobre esse ponto de vista, deixavam de .... se. reprodu.z1r, 
só o fazendo os que nao tinham mostrado tendencia as coisas 
dependentes do intelecto. 

Assim é que o núme~o de sac:erdotes .e frades em S. ,P~ulo, 
recrutados dentre as familias pauhstas, fo1 sempre elevadiss1mo, 
como faremos notar em estudo apartado.' E talvez por isso os 
paulistas se revelaram no passado muito medíocres no concer-
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nente as fun~oes cerebrais; pelo menos já foi essa a opiniáo do 
Morgado de Mateus, como tem sido já estafadamente citado. 

Desta rápida revista que passei nas sele~oos que presidiram 
a evolu~áo da papula~áo planaltina, verifiquei que do embate 
de for~s favoráveis e contrárias ao desenvolvimento da Eugenia 
nessas popula~s, resultou que, pugnando pelo maior índice de 
eficiencia, militaram todas as sele~s naturais, e muitas origi
nadas do meio social, contra a sele~áo religiosa e a do ban
deirismo. Desse resultado fixado e grandemente ampliado pela 
consangüinidade surtiu, evidentemente, um notável patencial eu
genico, demonstrado nao só pelas manifesta~oes palpáveis do 
bandeirismo, mas ainda pelos que só se revelaram depois de 
acuradas análises sobre a fecundidade, a longevidade, a varo
nilidade, etc. 

A seguir passarei a vistoriar essas manifesta~óes, para depois 
acompanhar a evolu9ao da papula9ao planaltina, durante o pe
ríodo da decadencia setecentista, etc. 
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CAPITULO XI 

O MORADOR 

F ecundidade. Longevidade. ·V aronilidade. Selegiio· 
regressiva por etnigragao do século XVIII. Renas

cimento do planalto no século XIX. 
. ~ 

"Daí, para · a populac;áo dos domínios vicentistas um 
coeficiente de natalidade assombroso. Neles a produc;áo 
humana se faz gr~de, como a lavra dos canaviais." 

ÜLIVEIRA V1ANNA - ( Popul. meridionais, 93) . 

" é cheia de velhos mais que centenários porque 
em quatro juntos e vivos se acharam quinhentos anos." 

Padre FERNÁO CARDIM - ( Narrativa epistolar) . 

"O clima desta província é geralmente muito tempera
do de bons e delicados ares e muí sadios, onde os homens 
vivem muito, até 80, 90, e mais anos, e a terra está cheia 
de velhos." 

Padre JosÉ DE A.NcHIETA - ( lnforma9áo do Brasil) . 

"Os emigrantes empobreciam sua terra pelas despesas 
que faziam com os aprestos da viagem; por falta de bra9os 
Íicavam as lavouras desamparadas e sem trato as cri a9óes, 
e as casas se iriam arruinando." 

. SAINT-HU .AIRE. 

E'studei rapidamente alguns fatores ~ausais pró e contra o 
desenvolvimento da Eugenia, nas papula~óes de serra acima da 
Capitania de S. Vicente. 
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Vejamos agora oomo pesaram na balan~a esses f a~ore~, nas 
c.'Onseqüencias manifestadas na ra~a, e a sua concretiza9ao n.a 
evolu~ao histórico-social da gente paulista. A mais soberba eVI
dencia9áo dos resultados benéficos das sele9óes favoráveis foi 
manifestada pela magnífica f ecundidade paulista, a qual, duran
te tres longos séculos, se perpetuou no planalto através dos ~~
rios fenómenos históricos, dos diferentes acontecimentos soc1a1s 
e de todas as vicisssitudes que a popula~áo teve de atravessar 
nesse enorme lapso de tempo. 

De todas as manifesta9óes da grandeza do povo paulista, 
sem dúvida a mais persistente, de resultados os mais claramente 
observáveis, sem solu9áo de continuidade, foi a fecundidade. 

Enquanto que os demais se moldavam as .infl~encias dos f~
nomenos de ordens diversas, sofrendo parahsa9ao, ou se ori
entando por vías diferentes, a fecundidade paulista foi sempre 
o expoente máximo denunciador da sua Eugenia. Por ela se po
derá verificar o grau de eficiencia atingido pelas popula9óes no 
planalto. 

Sim, porque, sem receio de errar, se pode estabelecer que 
a f ecundidade é o índice mais seguro para a determina9áo do 
estado de um povo. 

Se o ooeficiente da fecundidade é elevado e caminha em 
progressáo crescente, pode-se ter a certeza de que esse povo 
sobe evolutivamente na escala de sua grandeza. Se, pelo con
trário descamba esse povo para a oligantropia, é o indício in
falível da decadencia que se aproxima irremovivelmente. A li~o 
da história neste particular, é evidente, oomprovando-se o que 
asseveramos em dezenas de exemplos, dos quais a Grécia clássica, 
com Esparta, Atenas, etc., é urna manifesta9áo típica. Ela, de
vorada pela oligantropia, se despovoou com fulgurante rapidez. 
Homa, corroída pelo vírus da deprava9áo, da devassidáo de cos
tumes, ocasionadores das nevropatias, e determinados pelo ex
cesso de prosperidade, esterilizou as suas popula~oes, dando 
lugar a introdu9áo intersticial de ra9as exóticas ( Rageot, La 
natalité, 11; Jacoby, Etudes SU1' la selection). O exemplo con
temporaneo da Fran~ confirma a regra que ora procuro aplicar 
a análise da antropossociologia paulista dos primeiros séculos. 

A fecundidade paulista, pois, observável, de modo ascen
sional, a medida que a gente se ia identificando com o meio, 
e que os mesti90s das ra~as euro-americanas se iam fixando 
eugenesicamente, nao pode passar despercebida, como manifes-
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ta9áo de urna populagáo que, a largos passos, caminha para feí
tos !11emoráveis, nos capítulos de sua história. 

Sim, porque, como explicar a fenomenal fecundidade que 
adensou a popula9áo do planalto de modo a cavar nele os 
alicerces da nossa grandeza? Só podemos explicar esse evento 
e lar9armos máo do concurso complexo e simultaneo de vá-

1·ias ocorrencias. Foi um, feliz cruzamento eugenésico de ra9as, 
americana e européias, sob o império de urna mesologia f avo-
1·ável, facilitado por um propício aumento de meios de subsis
tencia, em urna vastidáo territorial, cuja amplidáo é fácil de se 
imaginar. Entao o aumento da popula9áo, estimulado pela con
sangüinidade, e acionado em um meio social magnífico, afastava 
todos aqueles elementos perniciosos, como a riqueza excessiva, 
o luxo e a dilapida9áo, inoculadores 'das toxinas as quais, deram 
p-0r terra com a grandeza da Grécia, de Roma, de BizAncio. de 
Toletum, etc. 

Esse meio social do ·planalto, em toda a rudeza daquele 
mui:ido selvagem e primitivo, isolado na verdura sem fim da 
•1greste mata virgem, materia:lizava bem aquele célebre aforis
ma spenceriano de que nesses agregados humanos inferiores e 
xudimentares a fecundidade aumenta, e nos superiores diminui, 
porque naquelas o indivíduo absorve a raga e, nestas, a ra9a 
a bsorve o indivíduo. Realmente, nas sociedades rudimentares a 
natalidade depende unicamente das leis naturais e dos instintos 
genésicos. Sim, porquanto Arsene Dumont diz que o instinto 
traz a superpopula9áo, se nao houver um freio na pr6pria na
tureza. E'stando ele, instinto, em razáo inversa a inteligencia 
cl isciplinadora da vontade consciente, continua Dumont, agindo 
sobre o amor de modo a diminuir a natalidade. 

Ora, as paulistas mamelucos, filhos e netos de selvagens, 
de emigrados dos reinos peninsulares, deserdados da sorte, mi
sérrimos e rudes desbravadores de um continente virgem, só ti
nham por ideal viver para procriar. Assim sendo, o amor para 
eles seria urna necessidade fisiológica, e nao um ato de natureza 
psicológica, só tendo por · mola o instinto rude de quem vive a 
par da natureza e nao da inteligencia ( 1). 

------
( 1 ) Na Espanha, quinhentista e seiscentist~, a fecundidade foi, en

tretanto, bem pequena. Eis o que a esse propósito escreve Arsene Dumont, 
no seu trabalho Depopulation et civilisatfon, 349: 
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A emoldurar essa sociedade primitiva havia urna re
ligiosidade que, sem se embrenhar profundamente pelas sendas 
do fanatismo, corria entretanto pela via de urna ingenuidade 
verdadeiramente infantil, muito própria de gente que nao dá ao 
intelecto a imp<>rtancia de urna vida intensa. Ao lado desta 
face da psicologia paulista havia urna profunda moralidade. Era 
o que imbuía esses velhos patriarcas de urna dose abundante 
de fatalismo próprio da época. Era isso também que dava as 
1natronas paulistas um sentimento muito desenvolvido de ter
nura maternal, virtude que é fácil se conhecer, através da his
tó1ia, entre as muitas que engrinaldam a austera mulher paulista. 

Eis o que teria sido o elemento moral, agindo a favor do 
instinto natural, concorrendo com os fatores acima apontados 
para fecundidade da gente paulista, a medida que esta se ia fi
xando no decorrer dos séculos. 

Todos esses elementos, agindo em campo propicio, deve
riam trazer, como conseqüencia, esse fenomeno da fecundidade._ 

Examinando neste terreno o paulista, como concretiza~ao do 
que acima ficou asseverado vemos, por exemplo, o alentejano 
Joáo do Prado e sua mulher Felipa Vicente, casal de püvoadores 
quinhentistas portugueses, tendo 11 filhos, urna das quais Isabel 
do Prado, que se casou com o Ilhéu Pascoal Leite Furtado, tendo 
8. A filha deste, mulher que foi de Antonio Rodrigues de Mi
randa, portugues também, teve 11. 

Catarina do Prado, outra filha do casal de povoadores, 
mulher do paulista Joáo Gago da Cunha, teve 12 ( mais do que 
seus país), e sua filha Maria da Ounha, mulher que foi do 
paulista Jerónimo da Veiga, teve 14 filhos (mais ainda do que 
sua máe e do que seus avós). Eis a fecundidade que se acen-
--------

"Dans l'Espagne ultra catholique de Charles-Quint et de Philippe II, 
on sait ~ue l'oüganthropie fut a son comble. 

11 s y produisit une multitude incroyable de gentilshornmes amis de 
la parade, occupés a paraitre, brillants et fringants alors meme qu'ils mour
raient de faim, fuyante les oeuvres serviles comme la demiere des hontes, 
vivant dans le celibat ... 

Moine, gentilhomme ou soldat, mais en tout cas celibataire, tel fut 
l'Espa~ol. On peut parler sans crainte que la nuptialité fut tres faible 
dans 1 Espagne de Charles-Quint, et que c'est ainsi que se produisit cette 
efroyable depopulation qui nous est attesté par l'histoire". 

ll: bem interessante de comparar esse quadro descrito pelo demógrafo 
Arsene Dumont, e bem verossímil, dada a pouca densidade de popula~áo 
na Espanha, em rela~áo ao resto da Europa, com o que se nos depara no 
planalto paulista, onde o elemento espanhol acompanhou os demais nas 
elevadas médias de f ecundidade. 
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tuou na descendencia de Maria da Cunha e Jerónimo, sempre 
com número muito elevado de filhos, até sua tataraneta Joa
quina Angélica de Barros, casada com o paulista Francisco Ma
riano da Cunha, que deste deixou 25 filhos. 

Melhor exemplo de fecundidade ascensional, apresenta a fa
n1í1ia dos Cunhas da qual era descendente este mencionado 
Francisco Mariano da Cunha. 

Henrique da Cunha, p<>voador quinhentista, teve de sua 
1nulher Felipa Gago 5 filhos ( conhecidos), um dos quais foi 
Henrique da Ounha . Gago, o velho, que se casou 3 vezes dei
xando 8 filhos, entre os quais est~va Joao Gago da Cunha. Este 
se casou com Catarina do Prado, supra referida, tendo 12 filhos) 
como vi1nos. Henrique da Cunha G~go, o mo90, outro filho, dos 
oito deixados por Hen1·ique da Cunha Gago, o velho,, deixou 
14 filhos (número n1uito superior aos tidos por seu pai e por 
seus avós). E'ntre eles Manuel da Cunha Gago, que por sua 
vez elevo u ainda mais ª' f ecundidade, a p<>nto de ter deixado 
15 filhos. Natalia da Cunha, um dos filhos de Manuel, falecendo 
logo depois do seu casamento coin Francisco Martins de ~1a
cedo, só teve tres filhos, um dos quais, Pedro da Cunha Macedo, 
que por sua vez deixou também 15 filhos, entre os quais Fran
cisco Mariano da Cunha . que) como vimos, deixou 25. 

O casal de püvoadores García Rodrigues e Isabel Velho 
teve 11 filhos, dos quais Isabel Velho foi um deles, casando-se · 
com Jorge Moreira, deixou 12 filhos. 

Paula Moreira, sua filha, do seu casamento com Baltasar 
de Godoy, castelhano, fez a fecundidade cair com 6 filhos, ape
nas, para de novo s~1bir com seus filhos Belchior de Godoy, que 
teve 10, Baltasar de Godoy que teve 13, Gaspar de Godoy Mo
reira con1 10, Joao de Godoy Moreira com 12, e Sebastiao Gil 
de Godoy com 12. 

Dezenas de famílias proporcionam outros tantos exemplos 
dessa admirável fecundidade (os quais, mencionados com de
talhes, alongariam muito o presente trabalho, aumentando-lhe 
as propor9óes, de modo a faze-lo sair dos moldes estritos em 
que o enquadrei). No capítulo referente ao estudo do ma111e
luco demos mais dados dessa fecundidade. Apesar disso po
demos citar os exemplos de fecundidade individual, tais con10 
Filipe de Campos, que de sua mulher ~argarida Pires Bicudo 
teve 12 filhos. Antonio Raposo, o velho, também teve 12 de 
~ua mulher, Isabel de Góes. 
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Antonio Preto teve 10. Miguel Bicudo de Brito teve 11. 
Seu tio, Antonio Bicudo de Brito, teve 15. Igual número teve 
1nes Domingues de Brito. Paulo de Saavedra, de urna só mu
lher, também teve 15, quantos teve Antonio Cardoso Pimentel, 
também de urna só mulher. Henrique da Cunha Lobo teve de 
urna só mulher 12 filhos. Joao de Almeida Prado de 2 mulheres 
deixou 20. Francisco Leme de Alvarenga de urna só deixou 11. 
Vicente de Anhaya Pedroso teve 15. Maria de Oliveira Leme 
leve 11. Seu filho Rafael Leme de Oliveira teve 12, e Bento 
Le1ne de Oliveira, também seu filho, teve 11, ambos de urna 
só mulher. Luzia Leme deixou de seu parente, Matias Mendon
s~a, 10 filhos. Maria Leite de Miranda teve 13 filhos. Salvador 
Martins Bonilha, de urna só mulher, teve 14. Seu irmáo Antonio 
Aguiar da Silva teve 17, também de urna só mulher. Joaquim 
Alves Rodrigues Natel teve de urna só mulher 11 filhos. Seu ir
mao Thomás Alves Rodrigues, também de urna só esposa, deixou 
14. Maria Ribeiro de Alvarenga teve 13 filhos. _ Sua irma Isabel 
Ribeiro de Alvarenga deixou 16. Sua filha Ana Maria Ribeiro 
deixou 10. A sobrinha desta, Maria Rodrigues, teve 10. Seu so
brinho Joáo Gago Ribeiro teve 11. Joao de Toledo Castelhanos 
teve 11 filhos. Seu tio Sebastiáo Pedroso Baiáo deixou 18 de 
urna só mulher. O capitáo Domingos Alves Ferreira teve 13 
filhos, urna das quais, Barbara Moreira, teve 10. Luzia Joa
quina de Toledo teve 15. Engrácia Maria de Toledo Ribas 
teve 16. Ana Ribeiro Rodovalho teve 14. José de Toledo Piza 
teve 12. Antonio de Freitas de Toledo teve 15. Antonio de 
Godoy de Mendon~a teve 12. José de Godoy Moreira teve 16. 
Exemplos como esses se poderiam citar as dezenas porque toda 
a popula~ao paulista do planalto era extremamente fecunda, 
bastando, para se ter a convic9áo, urna simples inspe~áo na Ge
neawgia de Silva Leme ( 2). 

( 2) Essa fecundidade paulista já ero coroe~os do século passado havia 
chamado a aten~áo do sábio Martius, que entáo a achou notável, como se 
pode verificar da sua aprecia~o contida no seu traballio, Reise in Brasilien. 
"Revista do Inst. Hist. de S. Paulo", vol. XV, 353: 

"A propor~áo da natalidade é digna de nota. Em geral conta-se um 
nascimento sobre 28 habitantes, sendo conhecida a propor~o mais favo
xável a natalidade em quinze aldeias na vizinhan~ de Paris com 1: 22, 7 e 
em trinta e nove aldeias holandesas, com 1: 23,5, aquí, porém, canta-se um 
nascimento sobre cada 12 habitantes." 

Essa propor~áo encontrada por Martius, no início do século XIX, está 
na mesma rela~áo que a por nós verificada em períodos anteriores, conforme 
-0 estudo constante do capítulo acima. 
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Esses foram os casos de fecundidade tomados ao acaso 
para mostrar que a fecundidade se transmitía por estirpes; ve
jamos a fecundidade média, nos vários séculos, cuja análise tento 
levar avante. 

De acordo com p~squisas procedidas nos trabalhos genea
lógicos de Pedro Taques e de Silva Leme, que em épocas mais 
recuadas passaram em revista nao só os arquivos dos cartórios 
cíveis de S. Paulo e de seus satélites, como também os papéis 
dos cartórios eclesiásticos, de modo que enorme soma de . ma
terial, com essas pesquisas, foi posto a meu dispor, sendo as 
oonclusoes inatacáveis pelo número elevado de observa96es que 
Jhes serviram de base. 

Examinei no quinhentismo de 1540 a 1600, 63 casais, com · 
385 filhos, revelando urna média por casal de 6,11. 

Do século XVII, consegui revistar 1.170 casais, com 6.615 
fi lhos, o que dá urna média de 5,48 par casal. 

Do século XVIII, foram analisados 5. 086 casais, com 
24. 488 filhos, que constitui urna média de 5,11 por casal. 

Do século XIX, foram revistos 5. 123, casais, com 27. 666 fi
lhos, o que revela urna média de 5,39 por casal. 

Equivale ela a 8,33 nascimentos por 100 habitantes, enquanto que a 
média ordinária dada por Martius {de 28 habitantes por um nascimento) 
equivale a 3,56 nascimentos por 100 habitantes. 

Segundo dados colhidos no Dictionary. of Statistics de Mulhall, eram 
no século passado na Europa os nascimentos ero média assim distribuidos 
por 100 habitantes: 

Prússia . . • • . . . . . . . . . . 4,08 ( 1816 - 1840) 
SaxBnia •..........•. 4,27 ( 1871 - 1880) 
Wurtemberg . . . . . . . . 4,27 ( 1876 - 1880) 
Baviera • . . . . . . . . . . . . 4,06 ( 1871 - 1880) 
Holanda . . . . . . . . . . . . 3,63 ( 1861 - 1880) 
Alemanha em geral . . . 4,<Yl ( 1871 - 1880) 
Suécia . . . . . . . . . . . . . . 3,52 ( 1751 - 1770) 
Itália • . . . . . . . . . . . . . . 3,80 ( 1881 - 1885) 
Rússia .. . . . . . .. . .. . . 5,07 ( 1861 - 1865) 
Bélgica . . . . . . . . . . . .. 3,34 ( 1831 - 1840) 
Austrália . . . . . . . . . . . . . 3,78 ( New South Wales) 
Suí~ . . . . . . . . . . . . . . . 3,22 ( 1876 - 1880) 

Sáo os coeficientes de natalidade maiores ell\ cada na~o obtidos em 
mais de um século. Vé-se como ficam eles abaixo do que Martius encontrou 
em S. Paulo, para data um pouco anterior. 
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Eis esque1naticamente os resultados da análise: 

Sf:CULO XVI ( Quinhentismo-bandeirismo no início) - 1540 a 1600: 

Casais estéreis ... . ......... . 
Casais com 1 filho ..... . . . 
Casais com 
Casais com 

Casais com 
Casais com 
Casais co111 

Casais com 
Casais com 
Casais com 

2 filhos 
3 filhos 

4 filhos 
5 filhos 
6 filhos 

7 filhos 
8 filhos 
9 filhos 

Casais com 10 filhos 
Casais com 11 filhos 
Casais com 12 filhos 
Casais com 13 filhos 
Casais com 14 filhos 
Casais com 15 filhos 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
• • • t • • • • 

. .. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

63 casais e 285 filhos 
Média: 6,11 

2) 
2) 
6 ) 
2) 

8 ) 
8) 

11) 

8) 
2) 
1) 

4) 
2) 
5) 

- ) 
- ) 
2) 

. . . . . . . . . . 
Pequenas fa

milias 
10 casais e 

0,31 % 

20 filhos . 15,87 % 
Famílias me

dianas 
27 casais e 
138 filhos. 42,85 % 

Grandes fa
míUas 
11 casais e 
91 filhos . 17,46 % 

Famí1ias pa
triarcais -
11 casais e 
122 filhos. 17 ,4 % 

(3) 

34,48 % 

Sf:CULO XVII ( Seiscentismo-bandeirismo de cac;a ao índio) - 1601 a 
1699: 

e . t' . asa1s es ere1s ... . .......... . 
Casais com 1 filho ..... . 
Casais com 2 filhos ..... . 

Casais com 3 filhos ..... . 

Casais com 
Casais com 

Casais com 

Casais com 
Casais com 
Casais com 

4 filhos 
5 filhos 

6 filhos 

7 filhos 
8 filhos 
9 filhos 

39) 
138) 
136) 

109) 

133) 
96 ) 

121) 

36) 
92) 
72) 

Pequenas fa
mílias 
288 casais 

F amílias me
dianas 
340 casais 
. . . . . . . . .. 

Grandes fa
mílias 
250 casais 

0,33 % 

27,35 % 

27,35 % 

21,3 % 

( 3) As divisoes das famílias em patriarcais, grandes, medianas e 
pequenas, eu as fiz de acordo com trabalhos congeneres do notável sociólo
go Oliveira Vianna. 
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Casais com 10 filhos 
Casais com 11 filhos 
Casais com 12 filhos 
Ca ais c:om 13 filhos 
Casais com 14 filhos 
Casais com 15 filhos 
Casais com 16 filhos 
Casais com 17 filhos 
Casais com 18 filhos 

. . . . . . 

...... 

...... 

...... 

1. 170 casais e 6. 615 filhos 
Média: 5,48. 

57) 
43) 
30) 
19) 
6) 
5) 
3) 
1) 
4) 

Famílias pa
triarcais -
168 casais. 14,37 % 

SÉCULO XVIII ( Setecentismo-bandeiris.Il)o de explora9áo e minera~áo do 
ouro) - 1701 a 1790: 

Casais estéreis ............ . 
Casais G'()m 

Casais com 
Casé?-is com 
Casais com 
Casais com 
Casais com 
Casais com 
Casais com 
Casais com 

1 filho 
2 filhos 
3 filhos 
4 filhos 
5 filhos 
6 filhos 
7 f ilhos 
8 filhos 
9 filhos 

Casais com 10 filhos 
Casais com 11 filhos 
Casais com 12 filhos 
Casais com 13 filhos 
Casais com 14 filhos 
Casais com 15 filhos 
Casa.is com 16 filhos 
Casa.is com 17 filhos 
Casa.is com 18 filhos 
Casais com 19 filhos 
Casais com 20 filhos 
Casais com 21 filhos 
Casais com 22 filhos 
Casais com 23 filhos 
Casais com 24 filhos 
Casais com 25 filhos 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

. ..... 

...... 

...... 

...... 

...... 

....... 

44) 
736) 
644) 
580) 

. 569) 

497) 
521) 
402) 
367) 
241) . 
187) 
152) 
80) 
39) 
16) 
16) 
15) 
3) 
3) 
1) 
1) 
1) 
1) 

-) 
-) 
1) 

5. 086 casais com 25. 488 filhos 
Média: 5,11. 
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.. 0,086 % 
Pequenas fa

mílias 
1.960. . . . . 38,5 % 

F amilias me-
dianas 
1.587. . . . . 31,l % 

Grandes fa- ") 
mílias 
1.007. . . . . 19, 7 % 

Famílias pa-

triarcais - J 
516. . . . . . 10,14 % 

29,84% 
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Em síntese: 

. 

M édia ger•il 
Média de Número de Número de de todo o 

f ecundidarle casa is filhos período do 
bandeir-is1Jlo 

Século XVI ... . .. 6,11 63 385 
Século XVII .. .. . 5,48 1.170 6.615 5.141 
Século XVIII ... , 5,11 5.086 25.488 
Século XIX ...... 5,39 5.123 27.660 

Apesar de magnífica fonte de material para essas dedu
~oes, os trabalhos de Taques e de Silva Leme nao Podía~ 
ser eivados da mais absoluta verdade, quanto ao número ex·a
to de filhos por casal. A base de informa9óes para esses tra
~adores de linhagens eram os inventários, onde apareciam os 
herdeiros, filhos e netos, etc., de onde os genealogistas arrola
vam os filhos dos casais paulistas transplantando-os para as 
suas nobiliarquias; mas na ocasiáo em que se procedía .aos in
ventários dos paulistas mortos, quantos filhos e netos já os ha
viam antecedido no túmulo? Quantos teriay;n sido os seus filhos 
premortos, que por isso nao eram mencionados nas listas de 
herdeiros e pela mesma razáo passavam incólumes aos regis
tos dos linhagistas? Quantos assim deixaram de figurar nos 
números que constituem os nossos quadros acima, mormente 
quando a mortalidade infantil e as causas patológicas naquele 
tempo de falta de recursos sanitários eliminavam em massa · os 
viventes de qualquer idade? 

. . . 

Por isso é certo que as pesquisas, nos trabalhos de Taques 
e de Silva Leme, bem como qualquer outro, baseado em in
ventários, só podem dar resultados certos quanto · ao mínimo 
da fecundidade. Esta, em realidade, deveria ter sido bem mais 
elevada, pelas }acunas que acabo de apontar. Assim, para que 
tenha urna aproxima9áo mais segura da verdade, em matéria 
de fecundidade, deve-se dar aos números colhidos e expostos 
acima um aumento que calen lo no mínimo em dez por c~Ii.to, 

J.08 

com o que se poderia estabelecer as médias de fecundidade 
da seguinte forma, como as que mais representariam a verdade: 

Quinhentismo 
Seiscentismo 
Setecentismo 
Oitocentismo 

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

6,72 
6,02 
5,62 
5,92 

Comparando essas médias apuradas com as que vigoraram 
na Europa, durante várias épocas do século transato ( encon
trei no Dictionary of. Statistics de Mulhall, ed. Routledge, as 
seguintes médias), se poderá verificar a grandiosidade da fe
cundidade paulista nos tres primeiros séculos. 

PRúSSIA 

De 1818 a 1840 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 
De 1890 a 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,S 

SAXóNIA 

De 1831 a 1840 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 
De 1841 a 1850 ...... .. ... .. ... 4,1 
De 1851 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . .. 4,1 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . .. 4,5 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . .. 4,7 

SU~CIA 

De 1751 a 1770 (4) . . . . . . . . . . . . 4,0 
De 1771 a 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
De 1791 a 1810 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 
De 1811 a 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
De 1881 a 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
De 1851 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 

---- • 
, ( 4) 1l: preciso notar que essas médias foram mais ou menos na mes

ma epoca. 
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ITALIA 

De 1862 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . 

HUNGRIA 

De 1853 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 • • • • • • • • • • • • • t • 

De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . 
BAVIERA 

De 1830 a 1850 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1851 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . 

FRANQA 

De 1800 a 1830 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1831 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1861 a 1870 . .. . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 

HOLANDA 

De 1841 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1861 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1890 a 1900 . . . . . . . . . . . . . . . 

AUSTRIA 

De 1853 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1890 a 1900 ............... 

BtLGICA 

De 1831 a 1840 . . . . . . . . . . . . . . . 
\ De 1841 a 1850 ........ . .. ... . 

De 1851 a 1860 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . 
De 1881 a 1887 . . . . . . . . . . . . . . . 
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5,0 
4,9 
4,7 

4,4 
4,6 
4,0 
4,0 

4,6 
4,7 
4,8 
5,5 

3,82 
3,20 
3,09 
2,98 

4,6 
4,5 
4,8 
4,8 

4,9 
4,4 
4,6 
4,8 
4,1 

4,57 
4,50 
4,08 
4,26 
4,42 
4,43 

NORUEGA 

De 1801 a 1825 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 
De 1826 a 1845 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 
De 1846 a 1860 . . . . . . . . . . . . .. . . . 4,2 
De 1861 a 1870 . . . .. . . .. . . . . . . . . . 4,7 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
De 1881 a l885 . . . . . . . . . . . . . .. . . 4,7 

DINAMARCA 

De 1840 a 1860 . . . . . . . . . . . . .. . . . 4,0 
De 1861 a 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 
De 1871 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
De 1881 a 1885 . . . . . . . .. . . . . . . . . 4,2 

SU1QA 

De 1876 a 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
De 1881 a 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
De 1890 a 

. ~ 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 

De acordo com os dados fomecidos por Arsene Dumont, 
no seu magistral estudo Dépo¡m:/ation et civilisation, 75, era, 
em fins do século passado, a fecundidade distribuída na Eu
ropa da seguinte maneira: 

---·-- - -

Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 
Rússia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 7 
Espanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
ltália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
Suécia 
Noruega 

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

Holanda . . .. . . . ...... . .......... . 
Prússia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Austria ........... .. .. .. ....... . 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fran~a . . ... . .. .... ...... . .. . . . . 

4,3 
4,3 
4,1 
4,1 
4,0 
3,9 
2,9 ( 5) 

( 5 ) B oje sáo as seguintes as médias de acordo com dados do States 
man's r ear book de 1930. . 

9-l'.T. P. 

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,92 
Japáo ... . ...... . . .. .. .... .. . .' . . 4,23 
Espanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12 
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Dessa compara~áo resulta que a fecundidade paulista nos 
tres primeiros séculos, foi formidavel~ente superior a que ca-
racteriza qualquer pa1s do velho continente. . 

Mais ainda a fecundidade paulista, tomará relevo se tiver
mos em mente a extraordinária mortalidade causada pela falta 
natural de recursos no planalto, isolado do resto do mundo, 
pela falta de higiene, própria da época, pelo meio rude e sel
vagem, pelas constantes epi~emi.as ~e v~ríola, e outras pestes 
que assolavam sempre a cap1tan1a vicentma, segundo nos rela
tam os documentos municipais. 

Essa mortalidade, ceifando os jovens, fazia com que estes 
terminassem a existencia sem que houvessem tido tempo para 
exercer a sua fecundidade, deixando por isso um número red~
zido de filhos, fatos esses que muito concorreram para a dI
minui~ao das médias. 

O modo de vida do paulista, que se concretizava no ban
deirismo, em ousadíssimas empreitadas por terras distantes, onde 
nao raro deixava a vida, foi ainda outro elemento para que o 
índice da fecundidade nao se elevasse mais. 

De fato, quantos paulistas ainda jovens, com um ~úmero 
de filhos ainda mínimo, p~receram no sertao, sem que hve~se~1 
tido tempo de firmar a sua fecundidade, igualando o vult~ ~ 
sua prole aos demais patriarcas do planaltol . ;: .. 

E, além disso, a vida agreste dessa gente, sempre em en
tradas pelo sertao, ~s afastava de suas mullieres, de forma a 

Uruguai . . ........ ... .. . . ... · · · · 4,10 
Bulgária .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3,74 
Itália .............. . ... ... . · . · . 3,60 
Rum~nia ................ ... .. · · 3,52 

Noruega . .... . .... .. ... · · · · · · · · 3,22 

Holanda ... . ....... . .. · · · · · · · · · · 3,12 
Finlandia .. ... ... .. . ... . .. ... · · · 3,12 

Hungria ... .. ... ...... · · . · · · · · · · 2,70 

Suíca .. .... .. . .. ... · · · · · · · · · · · · 2,54 

Austria .. . . ......... · · · · · · · · · · · · 2,45 

Dinamarca .. .. ....... · · · · · · · · · · 2,37 .. 
Suécia . .......... · · · · · · · · · · · · · · 2,31 
Inglaterra ...... . .......... · · · · · · 2,26 

Alemanha .. .. ... . ... . · · · · · · · · · · 2,22 
Franca . ... . . . . ... . · · · · · · · · · · · · 2,19 
Bélgica ..... . . . .. . . .. · · · · · · · · · · · 2,04 
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passarem eles pelo menos a metade do seu tempo de vida de 
casados, separados do seu lar, e por esse motivo nao poderiam 
ter urna prole igual aos que nao procediam assim. 

Por isso os grandes conquistadores, navegadores e desco
b1i dores ibéricos, dos .séculos XV e XVI, nao deixaram prole 
digna de nota. 

Assim é que se ve, entre os maiores vultos do bandeirismo
1 

um reduzido número de filhos, parecendo que a atua9ao nessa 
epopéia estava em razao inversa a da fecundidade, sendo certo, 
porém, que os limites desta eram tra~ados por aquela. · 

Raposo Tavares, Manuel Freto, Luís Pedroso de Barros, Va.:. 
Jentim Pedroso de Barros, etc., poucos filhos deixaram. 

Por essa razao, acredito que a. fecundidade do quinhen- · 
tismo caiu no seiscentismo, para no século seguinte continuar 
na queda. 

No quinhentismo, o paulista se estabeleceu no planalto, 
Jimitando-se a sua a9ao a, urna defensiva ativa. O tempo des
pendido nessas rápidas correrías e . algaras pouco · represen ta va 
em rela~ao ao que se passava junto ao lar, nas nascentes fa
zendolas agrícolas das redondezas paulistanas. 

. Havia entao mais tempo para a fecundidade. 
No seiscentismo o bandeirismo tomou-se ofensivo. As in-· 

curs6es de muito alargaram o seu raio, e os ·paulistas perdiam· 
larga porcentagem do seu tempo para o exercício da fecundi-· 
dade que no século anterior fora tao manifesta. Por isso houve 
queda na média. 

No século seguinte, o bandeirismo se · transformou em ex:
plora9ao aurífera, e as bandeiras que saíam em demanda as, 
regioes 1nineiras levavam anos fora das vilas do planalto, a 
procura dos mananciais do fulvo metal. · 

Essas expedi96es menos vultosas, e menos guerreiras do 
que ás de ca9a ao índio, levavam entr~tanto muito mais tempo 
no sertao, e por esse motivo os seus componentes, mordidos 
pelo micróbio da ambi9ao, ainda mais intensamente do que 
os seus antepassados do seiscentismo, viviam longe de suas 
mullieres. 

O mesmo, ou talvez, em maior escala, teria acontecido 
aos mineradores setecentistas. Atraído aos arraiais, para aí emi
grou o elemento masculino do planalto paulista, no setencen
tismo, aguilhoado pela loucura do ouro. 'Longo período per
manecía essa gente Io~ge dos seus, até que, saciados enfim,. 
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para aí tornavam, nao mais a tempo, porém, de equilibrar o 
vulto das suas familias a de seus antepassados. 

Eis como tanto tempo roubado ao exercíci~ da f~~di
dade fez com que as médias viessem em sucess1vos dechn1os. 

Cessada essa causa no século XIX, pela evolu~áo sofrida 
no modo de vida do paulista, a fecundidade teve um sensível 
aumento. 

Apesar disso, porém, todas as médias e~tudadas sao ma~
níficas e só afiguram urna queda pelos m:otivos e~stos? po1s 
os elementos que eram manifestamente 1na1s ~denta:ios tinham 
a mesma fecundidade do quinhentismo, e ma1or qu1~á, porqu.e 
os exe1nplos de maior número de filhos sao justa~ente dos do1~ 
séculos que sucederam aos . quinhentos. E tao grande f 01 
essa fecundidade que teria deixado bem desa~ntado o nosso 
tao apreciado Vacher Lapouge se a soubesse 1nerente. a urna 
gente mameluca, mesti~a de índios e ibéricos, que ta1s eram 
os nossos antepássados. 

No século XIX, quando os mineradores volveram ao pl~
nalto e este renasceu da decadencia setecentista, a fecund1-
dade' aumentou em razao da vida do paulista, que entao nao 
se apartava das suas familias, as qu~is os aco~pan~avam .nas 
suas entradas para a forma~ao agnoola Pª?hsta , 01~ocentista. 
Apesar disso, vemos a porcentagem .d~s casa1s estereIS a~~en
tar, revelando a sele~áo da consangü1n1dade, a qual estenhzava 
os tarados, depurando, em parte, a popula~ao. , . 

Aumentou a porcentagem das grandes familias e,.. das ~a
triarcais, confirmando o que irei dizer sobre a evolu~ao social 
¡yaulista no século XIX. 

Ao lado da portentosa fecundidade dos moradores. do pla
nalto um estudo acurado da vida dessa gente conclu1 ter ela 
sido dotada de notável longevidade e de uma varonilidade fora 
do comum, virtudes essas certamente originadas nas mesmas 
causas que resultaram a fecundidade, já ressaltada ( 6). 

( 6) Segundo Bertillon, a porcentagem em tres grandes cidades de 
casais estéreis é a seguinte: 

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 
Berlim . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . 11,3 

Na Franc;a em 1886 era o seguinte o resultado de urna análise em 
10.425 .341 familias: 
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Nao sendo o índio muito fecundo, nao o era também lon
gevo ( Roquette Pinto, RondOnia, 128), mas o seu produto, 
cruzado com o ibérico, primou nessas particularidades. Exce
lencia de urna propícia mesologia, modo de vida agreste em 
um meio social puro, onde nao eram comportados os excessos 
enervantes, só permitidos nas regióes ricas, tudo isso facili
tando a hereditariedade recebida de urna gente fortalecida 
pelas várias sele~óes depuradoras, muito deveriam ter concor-
rído para a efetiva~ao dessas qualidades. . 

O ibérico povoador foi extraordinariamente longevo. Já nao 
f al ando do clássico J oáo Ramalho, que Frei Gaspar fez cente
nário, os casos de longevidade no planalto enchem as páginas 
da Genealogía de Silva Leme, e dos documentos de publica9áo. 
oficial. Joao do Prado, nascido provavelmente nas proximida
des de 1515, porque em 1532, afirma Taques, veio com Martim 
Afonso de Souza, só foi morrer em 1597, com cerca de 82 anos, 
quando no sertáo bandeirava com Joáo Pereira de Souza Bo
tafogo. Sua filha Isabel do Prado, nascida antes de 1585, porque 
se casou em 1599, só morreu em 1688, com 83 anos. Potencia 
Leite, filha desta, nascida em 1600, porque em 1610 se casou 
<-'Om Antonio Rodrigues de Miranda, foi morrer em 1689, com 
quase 90 anos, depois de ter tido 13 filhos. Catarina do Prado, 
filha de Joáo do Prado, faleceu com mais de 70 anos, em 1649, 
e seu filho Joao do Prado da Cunha faleceu com cerca de 90 
anos, em 1695. Isabel Furtado, neta de J oáo do Prado, morreu 
com 80 anos, e seu filho Matias Cardoso de Almeida, o notável 
sertanista, viveu 75 anos. 

Manuel Preto, o grande bandeirante, que Taques diz ter 
viudo em 1562 de Portugal com seu pai, teria entáo 12 anos, 
tendo falecido em 1630 no sertáo do Guairá vivendo 80 anos, 
- ----

Casais estéreis .... . . ...... . . 
Casais com 1 filho .. ....... . 
Casais com 2 filhos ......... . 
Casais com 3 filhos .... . ... . 
Casais coro 4 filhos ....... . . 
Casais coro 5 filhos . . . .. . .. . 
Casais com 6 e mais filhos .. . 

2 .073.205 
2.542 .611 
2 .265 .637 
1.512.054 

936.853 
540.693 
554.588 

19,~ 
24,4% 
21,7% 
14,5% 

9,0% 
5,2% 
5,3% 

Desses numeros, concluí-se que a porcentagem de pequenas famíüas 
era em Franc;a, em 1886, de 46,1%; a porcentagem de famílias medianas 
era de 28,7% ficando apenas 5,3%, para as grandes familias ( The dictio
t/.Qry of statistícs, Mulhall ). 

Servem estes números de compara~áo coro os que deduzimos para 
os paulistas. 
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no fim dos quais ainda teve forc;as para empreender a con
quista das reduc;ües dessa província jesuítica. Nessa grande 
bandeira do Guairá, tomou parte Antonio Bicudo Carneiro que 
nasceu antes de 1560 ( pois em 1580 foi ouvidor), tendo entao 
pelo menos 70 anos. Baltasar de Godoy, castelhano, faleceu 
quase centenário em 1679. O mesmo se deu com Manuel Joáo 
Branco que faleceu em 1641. Domingues de Arias de Aguirre 
viveu mais de 90. Sebastiáo de Freitas, vindo do Algarves em 
1591, como soldado, nascido pelo menos ero 1570, teria 00 
quando, e1n 1630, tomou parte na bandeira do Guairá, e 74 
quando em 1644 foi assinalado pela última vez nos docu1nen
tos. Pedro de Moraes de Antas faleceu em 1644 com mais de 
75; 1-Ienrique da Cunha Gago, o velho, nascido em 1560, fale
ce.u em 1620 no sertáo do Guairá, quando já tinha 64 anos. Seu 
irmáo Joáo da Cunha Gago, o velho, nascido em 1565, faleceu 
com 83 em 1648. Francisco de Proen~a, tendo nascido em 1566, 
faleceu em 1638. com 72 anos, tendo aos 62 se casado pela 2. ª 
vez, deixando alguns filhos deste casamento. Clemente Alvares 
f aleceu em 1641, com mais de 82 anos. Diogo de Lara, vindo 
de Zamora, em princípios do século XVII, faleceu em 1655 com 
cerca de 85 anos. Sua filha, Isabel de Lara, faleceu em l 7lq, 
com mais de 90. Sebastiáo da Fonseca Pinto faleceu em 1719 
com 95. Antonio Rodrigues de Alvarenga, alentejano, vindo em 
1532 com Martim Afonso, conforme noticiam os genealogistas, 
faleceu oom mais de 100 anos em 1614. Seu filho Francisco de 
Alvarenga faleceu em 1675 com 90 anos. Manuel Con·ea Pen
teado faleceu em 17 45 com cerca de 90 anos. Pedro Vaz de 
Barros, o velho algarviano, nascido provavelmente em 1570 ( püis 
veio em 1598 como capitao-mor), faleceu com 74 anos em 1644, 
sendo que com 60 tomou parte na grande bandeira destruidora 
da Guairá. Seu filho Fernao de Paes de Barros, tendo nascido 
em 1623, morreu ein 1709, com 83 anos. Salvador Jorge Velho 
morreu com 82 e Femáo Dias Paes morreu septuagenário ( 73) , 
depois da formidável peregrinac;áo das pedras verdes. O notá
vel sertanista Manuel Rodrigues de Arzáo f alece u em 1700, 
com 85. Baltasar Fernandes de Abreu, mameluco, ao morrer ti
nha 90, e seu filho de igual n<!me, tinha 80, no fim da vida. 

Eis pois alguns exemplos de longevidade e varonilidade per
manente até avanc;adas idades, os quais nao sao casos excep
cionais, pois que tal é o seu número, colhido de urna bem li
geira inspe~áo no trabalho genealógico de Silva Leme e nos 
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documentos, que faz estabelecer a regra de que os homens da
quele tempo viviam muito. 

. Sao estes alguns dos testemunhos que ternos para afirmar 
a Eugenia paulista no planalto. Os prodígios realizados pür essa 
gente, sabidos por tod~s, só por si seriam muito suficientes para 
jdentificá-la como saturada de alta dose de eficiencia· analisada , ' 
parém, mais profundamente em seus detalhes, mais se ressaltam 
os contornos gigantes da ra9a, que fez recuar o meridiano di

isório (7). 

. · Estudei apressadamente os diversos elementos da antropos
sociologia paulista, e vi como a ra~a européia, que da Ibéria, 
rios · primeiros séculos, procurou o nosso território, viera sele- . 
cionada, de modo que os elementos que deixaram a Europa para 
émigrar para o novo continente foram sem dúvida grande par
~ao da Eugenia ibérica. Chegada a nova pátria, essa gente so
fre.u ainda os embates dolorosos de novas selec;óes, que a depu~ 
rara ainda mais, adaptando:a ao meio americano, cuja benéfica 
rnesologia a aperfeigoou. O cruzamento com o índio foi de gran
de felicidade, dele resultando urna sub-ra9a fecunda, longeva, 
varonil, virtudes essas que se projetaram nos capítulos da nossa 
hist6ria. Em contrário as for~ benéficas, hereditárias, sel~tivas 
-- --·--

.( 7) Nessas idéias comunga o brilhante escritor patrício Paulo .Prado, 
notável investigador de coisas históricas que dizem respeito ao nosso 
passado paulista, tendo publicado os seguintes períodos no seu magnüico 
livro Paulística: 

"Do cruzamento do forte sangue portugues quinhentista, dos franceses, 
castelhanos e flamengos; c-om as cunhás, o mameluco surgiu perf eitamente 
aparelhado para o seu destino histórico. A montanha isoladora dos contá
gios. decadentes do litoral, a atitude sempre sobressaltada de quem vivia 
na orla das imensas matas virgens, sombrias e espessas; a convivencia diá
ria e· íntima com o gentio da terra de quem falava correntemente a língua; 
a f ~liz situacáo geográfica e topográfica que o locava a ·margem e nas 
proxµIDdades de grandes rios, descendo para o interior das terras; a as
pereza fortificante de um clima de bruscas variacóes, em que as geadas 
das manhás cJaríssimas sucedem sóis abrasadores do meio-dia, todos esses 
f atores conjugados criaram um admirável exemplar humano, belo como 
UIQ. animal castieo, e que s6 puderam realizar nessa perfeicáo física os ho· 
mens da Renascenca italiana,, quando César Borgia seduzia o genio de 
Maquiavel." 

"A longevidade, expressáo da sobrevivfuicia dos mais aptos, foi · notá
vel nessa rude gente". 

E . mais, a página 23: 
"Da sobrevivencia dos mais fortes é prova a . longevidade reconhecida 

d? v.erdadeiro tipo racial que desde os tempos afastados do período colonial 
ainda é de fácil observacáo no Paulista de hoje." 
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e mesológicas, outras existiram, que agiram em sentido op<>sto, 
diminuindo o coeficiente eugenico das popula9oes do planalto. 
Estas foram a inexistencia da sele9áo sexual, a sele9áo do ban
deirismo e a sele~áo religiosa. No embate dessas for9as, pró e 
contra a evolu9áo da eficiencia na gente paulista, aquelas leva
ram de vencida, de forma que as papula90es do planalto atin
giram em fins do seiscentismo e início do século XVIII um 
potencial formidável de eficiencia. 

A sua popula9áo enormemente aumentada, gra9as a sua 
fecundidade, se havia estendido pelo vale do Tiet8 abaixo, 1n1-
ciando o povoamento de novas zonas, como Itu, Sorocaba, etc., 
bem como ampliando-se densamente pelas redondezas de S. 
Paulo, Jundiaí, Parnaíba, Juqueri, Atibaia, Moji, etc., e, prin
cipalmente, transbordando-se pelo curso do Paraíba abaixo sal
picado, entáo, pelos núcleos compactos de Taubate, Guaratingue
tá, etc. 

Paralelamente ao aumento rápido da popula9áo e expansáo 
geográfica, o planalto vira aumentar grandemente as suas rique
zas, coisa que se reflete na compara9áo dos inventários dessa 
época de fim de século com os do início do seiscentismo. 

Essa crescente progressáo e desenvolvimento evolutivo des
ta parte da colónia, determinados pela maior pujan9a das for9as 
agindo favoravelmente sobre as que lhe eram de efeito perni
cioso, deveriam ter no correr do século seguinte urna forte so
lu9áo de continuidade, em virtude de um súbito desequilíbrio 
entre aquelas circunstancias que lhe determinava o "modus vi
vendi". 

Um acontecimento que trouxe para a colonia partuguesa da 
.A.mérica nao pequenas conseqüencias, refletindo poderosamen
te na própria metrópole, deveria causar no planalto esse dese
quilibrio apontado. Esse acontecimento foi a descoberta do ouro 
e das esmeraldas em terras mineiras, de modo a atrair, para 
aí, formidáveis oontingentes emigratórios do planalto, que se 
depauperou muitíssimo quanto a sua popula9áo extraordinaria
mente diminuída, após as descobertas e a minera9áo. 

Nao só essa emigra9áo do início do século XVIII operou no 
sentido de despovoar as terras paulistas, diminuindo-lhes a po
pula~áo, como agiu também de um modo verdadeiramente se
letivo, recrutando entre os paulistas os seus melhores elementos, 
em virtude de que as emigra~s sangram sempre as popula9oes 
de seus mais audazes, enérgicos e aventurosos elementos dei
xando os menos ambiciosos, os timoratos e pacíficos. Assim, o 
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século XVIII privou o planalto paulista náo só de grande nú-
1nero de seus moradores, que com suas famílias se transporta
ram para os arraiais da Gerais, como também lhe arrancou os 
setts mais eugenicos representantes. 

O resultado nao se podía fazer esperar, tendo sido a de
cadencia do planalto, ·ocorrida no setecentismo, verdadeira al
buminuria determinada pela ambi9ao do ouro. 

O fenómeno social por ela responsável foi urna sele~ao re
gressiva que sugou de S. Paulo e de seus satélites os mais pu
jantes sustentáculos e estes, tirados do seu habitat, ameno e 
propício, e subitamente transplantados, para as serranías mineiras 
de Itaberaba, Vila Rica, Ouro Pr~to, Ribeiráo do Carmo, Sa
bará, Caeté, Ro~a Grande, Rio das Velhas, Meia Ponte, Cuiabá, 
etc., com os seus séquitos de carijós. e mamelucos, tinham que 
se submeter a um processo evolutivo que os adaptasse a. meso
!ogias ingratas, onde grassavam as maleitas, as carneiradas e 
ou~ras moléstias endemicas, corroedoras da gente que S. Paulo 
n1uito generosamente para , ali enviara. A mesti9agem com o ne
gro africano, cujo tráfico para as minas no correr do setecentismo 
5e intensifioou com a decadencia das lavouras a9ucareiras do 
nordeste, e a onda invasora de toda casta de gente sem sele9ao, 
vinda do reino nesse século, e originária de outras partes das 
colónias, onde o negro já era uro dos elementos étnicos em mis
tura, completaram o abastardamento do elemento eugenico. Es
te foi suplantado pela mesologia, a ponto de transfonná-lo e de
generá-lo em Minas, e extinguí-lo em Goiás e em Mato Grosso, 
para onde se havia repetido o fenómeno migratório paulista, 
atraído sempre pelas descobertas auríferas. . 

Com essas correntes emigratórias, demandando os terrenos 
mineiros, goianos e mato-grossenses, ficaram da velha gente 
bandeirante os restos que nao haviam que1·ido abandonar o ha
bitat do planalto, algo melhorados, com a volta dos paulistas 
muito enriquecidos das minas e desiludidos com as persegui~6es 
dos gove1nantes, sempre a favor dos rein6is ( 8). 

, ( 8) Entre esses paulistas, enriquecidos nas minas, estavam José de 
Goes e Moraes que ao Marques de Cascaes quis comprar a capitanía de 
S. Amaro; Manoel Correa Penteado e muitos outros mais. 

. Sob a impressáo dessas riquezas recém-vindas das minas teriam es
cnto Frei Gaspar e Pedro Taques, de modo que dáo a crer que a riqueza 
e a grandeza de trato já eram apanágios do planalto em época muito mais 
remota no seiscentismo. , 

Os documentos, porém, corrigem esse erro, coisa que já Alclntara 
Machado fez notar, no seu magnífico Vida e morte d-0 bandeirante. 
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Durante esse século XVIII a gente do planalto, anemizada, 
rcpousou do colossal esfor~ feíto. S. Paulo, Parnaíba, ltu, So
rocaba, Araritaguaba, Jundiaí, Atibaia, Moji das Cruzes, Gua
rulhos, etc., dormiram, mais de um século, o sono letárgico dos 
catalépticos ( 9). 

A hereditariedade, no planalto paulista, persistiu, de modo 
a nao se apagar a grande fecundidade cujos exemplos eviden
ciadores sao ocorridos nesse século dos setecentos. Entáo a 
adapta~áo ao meio e a fixa~áo dos mamelucos se haviam acen
tuado e, gra9as a isto, ao que concorria a volta de muitos dos 
emigrados saciados na sua ambi~áo, a populagáo muito Ien
ta1nente se foi reconstituindo, de modo que no século XIX, em 
seus princípios, a terra paulista contava com novos núcleos. 
E'ntáo de novo a Eugenia racial adquiría urna tal for~a de 
expansáo que um fenómeno social de grandes conseqüencias 
era de fatal superveniencia. 

Cedo ou tarde essa imensa forga acumulada nos focos do 
planalto deveria expandir-se só dependendo do movimento ini
cial. 

A história se repetía. No início do século XVIII o paulista 
se derramava do planalto em urna forga de expansao formidável. 
Um século depois, nova.mente a energia do paulista, represa
da por tanto tempo, ameagava de novo transbordar-se pelo 
hinterland sul-americano. No século dos setecentos o m6bil im
pulsionador da expansáo tinha sido o ouro e as pedrarias; cem 
anos depois, o motivo se transfigurava na planta~ao do café, 
efetuada com a mesma energía, a mesma coragem, o mesmo 
heroísmo que haviam presidido a epopéia anterior. 

O eixo da gente paulista, no século XIX, se havia desto
cado, das várzeas de Piratininga para as colinas alcantiladas 
ih1anas, e descampadas da vila de S. Carlos, projetando por 

( 9) "E urna das mais belas províndas do Brasil foi decaindo cada dia 
mais." Saint-Hilaire. 

"Enquanto, porém2 essea ho-mens corajosos lan{;aoom, lcnge da pátria, os 
fundamentos de mna multidá.o de povoados, e para galardQá-los os sobe
ranos de Portugal lhes concediam honrosos privilégios, seus campos dei
xavam de ser cultivados, seus rebanhos se dispersaoarn, sua.s habitayóes se 
arruinavam, a disc6rdia se introduzia em suas famílias, sua cidade natal 
caía em decaillncia, e muito tempo era necessário para que ela readquirisse 
o antigo esplendor." Saint-Hilaire, citando Diogo de Lara Ordonez. Ad
notationes, in Not. ultram. II, 167. 
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sobre a imensa área do hinterland paulista a irr.adia~áo dos 
tentáculos de um grande povo em evolu~ao. O povoamento do 
interior paulista e a planta~áo da lavoura de café, no século 
XIX, sao fenómenos que bem merecem ser emparelhados com 
o bandeirismo seiscentista e minera~o setecentista. 

De Campinas, de Itu e das redondezas paulistanas, saíam 
imensas caravanas dos novos bandeirantes, com suas familias 
e escravos negros, entao substituindo os índios administrados, 
ao lado de copioso séquito de caboclos mamelucos, em demanda 
dos sert6es agrestes da mata virgem e da terra roxa ( 10). 

E nesse deserto luxuriante de vegeta~ao inigualável, onde 
só o rugido da fera e o pio agourénto da ave noturna tangiam 
o sossego iinpressionante das solidoes imensas, estabelecia-se o · 
paulista com o seu séquito, firmando o primeiro marco ,do la
tifúndio. 

. A derrubada da mata virgem, onde o reboar tamborilante 
do machado do caboclo mameluco troava crepitante, ecoando 
pelas profundezas daquele mundo . vegetal, e reboando pelas 
barrocas dos espigoes e quebradas dos morros bordejantes do 
~1oji, do Tiete, do Pardo e do Paranapanema, que por esse -ser
tao virgem serpenteavam as suas águas pejadas de húmus, foi 
a epopéia, sem igual, de urna gente formidável. A energía do 
paulista e os músculos do cab~lo, suplantando o dorso hojudo 
do jequitibá, da jangada, do pau-d'alho, das perobeiras entre
l.a9adas no emaranhado inextricável dos cipós e das embiras, 
Iizeram brotar do solo roxo urna mata interminável de cafezais 
ondulando pelos chapadóes que docemente descambam para o 
vale do vetusto Jeticaí. 
--------

( 10) O papel do caboclo na abertura da lavoura do café, foi dos 
mais preeminentes, sendo de notar principalmente os célebres santarnaris
tas, caboclos de Santo Amaro, das redondezas paulistas, que demonstraram 
durante a expansáo do século passado um coeficiente espantoso de efi~ 
c!encia, náo obstante o seu físico ressequido e depauperado, consequen
c1a de alimenta~o s6bria e pouco calcária, em vista da pobreza extrema das 
terras dessa regiáo planaltina. Eram os caboclos de olhos azuis, e resultado 
~a mesti~agem do paulista de S. Amaro com os colonos alemáes, ali loca
lizados nos primórdios do sécúlo. 

Os santamaristas foram inf atigáveis andariJhos dos sertóes, dotados de 
~a prodigiosa resistencia física e náo obstante a sua aparencia de atro
fiados, se impuseram por essas virtudes e pela sua belicosidade, lembrando 
os seus vetustos antepassados ( informa~óes da tra~áo que nos ministrararn 
os nossos maiores, que viveram nesse século XIX, palco da epopéia da 
plantagáo da lavoura de café). 
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Cinco longos anos o fazendeiro latifundiário paulista culti
vava, lado a lado com o tapete verdejante de seus cafezais nas
centes, u1n imenso cabedal de paciencia, tenacidade e infatigá
vel capacidade de trabalho, com um irredutível espírito de es
tóico sacrifício. A tudo venceu a tempera de a~o desses paulis
tas sertanejos. 

Nem mesmo a geada, que em noite fria extinguia por longos 
anos o esfor90 despendido, nem o granizo del!lolidor, a seca 
apavorante ou o vento frio em día de florada, conseguiram 
gastar essa energía, sempre mais temperada no cadinho da 
adversidade e do infortúnio, enrijecendo-se ao contato frígido 
da geada negra, como se impermeabilizasse a candente irra
dia9áo da canícula abrasadora. 

E a ra9a nao se alterou nos seus moldes descritos. A mesma 
figura do bandeirante, talvez mais europeanizado pela supres
sáo do concurso indígena, que o século XVIII roubara ao pla
nalto paulista, ·e pelo filtrar paulatino do filete imperceptível 
de urna diminuta corrente in1igratória provinda sempre da Ibéria 
imortal. 

O seu porte de dolicocéfalo moreno, agora de alta esta
tura, de cabelos negros, ainda seria aquele mesmo, talvez, de 
seus antepassados recuadores do meridiano. Ainda a mesma fe
cundidade, que fora o apanágio de seus avós, agora ainda mais 
facilitada pelo meio mais amplo do latifúndio agrícola que subs
tituía a pequena propriedade ao redor da vila de Anchieta. 

Profundamente sedentário agora, o paulista, que perdera o 
sulco nómade do bandeirante e do minerador, era ainda o mesmo 
patriarca de outras eras, munido de autoridade despótica so
bre a familia e membros desse latifúndio, autoridade essa ele
vada a urna potencia mais evidenciadora das raías da tirania, 
nao só devido ao hábito do mando exercido sobre o escravo 
negro, o que nao se daría quanto aos paulistas dos seiscen
tos, que só tinham a lidar com administrados e forros índi<>s 
indomáveis, como por haver o tipo social do paulista comu
nitário que foi a base do bandeirismo e nascido da pequena 
propriedade ao redor da vila, evoluído para o tipo particula
rista, isolado na sua grande propriedade cafeeira, longe de todo 
contato com as organiza~ sociais. Eis que se hereditaria
mente o paulista trazia do ber90 o germe do tipo patriarcal 
autoritário e tiranico, entao ele nao conheceu limites para a 
sua vontade despótica. 
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Quando os exércitos bandeirantes saíram das vilas do pla
naito, em demanda das terras castelhanas, onde abundavam o 
indio e o jesuíta, ou em busca das minas e das pedrarias, era 
o chefe um eleito a capitanear homens livres como ele, bus
cando comunitariamente o mesmo ideal, atravessando com ele 
os 1nesmos perigos, pássando pelos mesmos transes de glória 
e de fortuna . Apenas a , sua autoridade se fazia sentir com 
maior peso, ainda que indiretamente, sobre o corpo de índios 
forros e administrados, que constituía o valor militar das _ban
clusao. 

As caravanas que de Campinas, Itu, etc., procuravam os 
recantos solitários da mata virgem, naquela carreira para a 
prosperidade que foi o início da nossa grandeza, nao mais se 
tratava de urna agremia9áo oomunitária de homens livres e 
senhores, capitaneando um séquito de bravos indios e- intré
pidos mamelucos administrados, mas sim de um conjunto hu
mano composto de escravos negros, aos quais se agregavam 
uns tantos caboclos, último~ vestígios da antiga massa de ma-
1neJucos e índios forros. Nao mais . se trata va de um caso de 
t'Omunitarismo de interesse, de igualdade de ideais, mas sim 
de um nítido particularismo _constituidor de um tipo social 
uovo. Era um grupo de individuos que, segundo o seu senhor, 
como sua propriedade, se fixava no seu latifúndio. 

Este foi o tipo social criado pela expansao da gente paulis
ta e povoamento do nosso território. 

Eis a fase atingida pelo paulista no auge do seu potencial 
eugenico, quando a superpopula~o das na~óes mediterraneas, 
~ 1a segunda metade do século XIX, iniciou as correntes emi
gratórias para o nosso planalto, movimento esse intensificado 
pelas conseqüencias decorrentes da liberta~áo dos escravos em 
88, o que ocasionou a substitui9áo do bra90 negro pelo do 
colono italiano e espanhol. 

Cerca de 50 anos de intensa imigra~ao saturou o Estado 
de estrangeiros de origem principalmente itali~na que, munidos 
das suas qualidades particulares, mantem um intensa luta com 
a velha gente paulista, que reage com urna inaudita galhardia, 
fazendo tudo crer que dentro em breve esses elementos exó
ticos, incorporados a nossa comunhao, sejam absorvidos na Ju
ta étnica, de modo a sempre predominar a velha estirpe ibe
ro-americana, que é o nosso orgulho e a base da nossa grandeza 
( PopulaQiio paulistas - Ellis). 
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CAPITULO XII 

PSICOLOGIA DO PAULISTA ... 
A const-ituifáo mental de uma rafa representa náo so

mente a síntese dos seres vivos que a compoem, mas so.b,re
tudo a dos numerosos antepassados que contribuíram p~r~ 
a sua formafáo. . 

Náo sao os vivos, mas os mortos que representam pa-
pel principal na exist~ncia de um povo. ' · 

Eles sáo os criadores de su.a moral e os orientadores 
inconscientes de sua conduta. 

LE BoN, L'Evolution des peuples, 18&. 

"Os terrenos auríferos tinham sido repartidos e a cá9a 
dos indios proibida; eles foram abrigados a renunciar·. a 
seus hábitos de dois sécuJos. .. . . 

Tomou-se a agricultura sua fonte de riqueza, consúh•í-. 
ram numerosos engenhos de a~úcar, e onde havia pastá
gens naturais criavam cavalos e gado vacum. As 00upa9óes 
sedentárias a que por necessidade se entregaram os afei9(>a" 
ram a vida de família, extinguiram-se as antigas rivalí 
dades e pouco a pouco se abrandavam os costumes. 

Garbosos sempre da gl6ria de seus antepassados, náo 
pensaram todavía em imitá-los. Tiveram de perder os· ,4;e:. 
feítos dos antigos devastadores dos sertóes e nada os im:
pediu de conservar as boas e extraordinárias qualidadc;:s 
que distinguiam esses homens extraordinários." · 

SAINT-HU.A~ 

• ; I • 

Quando nos dois primeiros séculos, Portugal e Espanha 
tizeram correr para estas plagas a onda emigratória, já estuda-· 
mos que o motivo foi terem os desperdicios, os luxos e os .ex,. 
cessos do século manuelino levado a ruína a economía lusitana, 
quando justamente o comércio das 1ndias já nao chegava para 
suprir o déficit ouro que Portugal acumulava com a vida des-. 
regrada das suas altas camadas sociais. 
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Assim, já nesses tempos áureos do fumo das Indias, a massa 
popular vivía na mendicancia, as migalhas dos festins dos no
bres e enriquecidos. Quando, porém, tudo se precipitou na de
cadencia, ·ª miséria se exacerbou a tal ponto que o povo por
tugues se viu oonstrangido a lembrar-se de que, em um dia 
do ano 1500, o almirante Cabral havia algures descoberto um 
grande continente, onde, se nao brilhavam as riquezas promis
soras como as que os her6is do rei Venturoso encontraram no 
país do Samorim, havia ao menos urna terra fértil e vastíssima, 
capaz de recebe-lo, aliviando-o das priva~óes sofridas no reino 
( 1). 

Esses colonizadores que traziam por ideal encontrar aqui 
urna tábua de salva9ao que lhes permitisse viver e multiplicar-se 
a vontade, s6 podiam provir das esferas mais pobres do reino, 
das camadas menos dotadas de recursos. Daí o recorrerem eles 
a última necessidade, que é o expatriamento para urna regiao 
longínqua, no convívio estreito oom o íncola, entre os perigos 
insondáveis de urna natureza estupenda, sem que urna esperan-
9a tenue permitisse alimentar a ilusao de urna volta a terra que 
abandona varo. 

De fato, os elementos que por felicidade haviam conseguido 
salvar alguns despojos das munificencias de outrora, restos que 
engrinaldavam a dolorosa decadencia lusitana no fúnebre acom
panhamento do paulatino s~obrar da independencia política 
do reino dos Avis, perdido na imensidao do império da águia· 
bicéfala dos Habsburgos espanh6is, esses nao emigravam. Pre-
----

( 1) Portugal náo desfrutou por muito tempo as riquezas que o mono
pólio do comércio com a 1ndia lhe proporcionava. O norte da península itá- · 
lica, onde se engastavam, rutilantes, as repúblicas de Genova, de Veneza e 
tantas outras cuja opulencia material e intelectual se originava no ativo 
comércio com o Oriente, do qual tinham o monop6lio no MediterrAneo, 
antes do poderlo rapare dos turcos lhes ter impossibilitado, havia mantido 
durante muito mais tempo a riqueza que produzira conseqüencias de imenso 
vulto. 

Portugal náo soube manter e tirar proveito da grande fortuna que lhe 
bafejava. Nao durou sequer um século o período áureo do comércio com 
a India. Logo Portugal vira afundar-se esgotada a mina que náo soubera 
explorar convenientemente. 

Nao foram somente os esbanjamentos de urna corte fácil que, com 
dissipa~óes descabidas, haviam impedido que as conseqüencias do novo ca-· 
minho para a India se fizessem sentir em Portugal. 

A expulsáo dos judeus, que levaram para os Países Baixos enormes 
capitais, foi o fator mais importante. Por isso aí deve,riam realizar-se as con
seqüencias. Eis a independ~ncia desses Países Baixos. Eis a prosperidade e 
o imenso poderio da Holanda no século de 1580 a 1680. 
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f eriam ficar no reino a ver o enferrujar contínuo das cores es
maecidas dos seus brasóes carcomidos, a correr os azares de 
urna travessia atlantica, de exito problemático, para um viver 
de medíocre conforto, onde só nao se espelhariam as agruras 
da fome e as torturantes misérias, frutos da superpopula~ao 
adensada, como em Portugal. Sem o animo forte dos que se re
temperam na agruras do infortúnio eles ficavam no Reino a apro
veitar os últin1os bruxuleios da era manuelina. 

Com tudo isso, mais se evidencia que os imigrantes dos 
primeiros séculos, em sua quase totalidade absoluta, foram re
crutados nas esferas sociais mais baixas, onde o cultivo espiritual 
nao era dos misteres mais procurados ( 2). 

A grande massa de colonizadores era, pois, inculta, igno
rante e sem instru~áo, como muito bem afirmou o Morgado de 
Mateus, no século XVIII, quando disse serein os paulistas de 
inuito fino metal, mas mal limado. 

Eis a natureza da primeira argamassa depositada no fundo 
dos alicerces da nossa nacionalidade. 

Se esses europeus, que vieram nos primórdios do povoa
mento, tinham essa intelectualidade, o meio em que se viram 
lan~ados, em plenas selvas, mais os enrudecia. Entretanto, aí 
tiveram que organizar sociedade, constituir núcleos de püpula~áo, 
exercendo todos os misteres, desde os ofícios mecanicos, até os 
da governan~a. !solados do mundo pela imensidáo do AtlAntico 
e insulados na rudeza formidável da mata virgem, eles tinham 
por for~ que, ao se adaptar a esse meio brutal, se tomar mais 
rudes ainda, com o que recrudescia a fraqueza do seu intelecto, 
o qual, a medida que os descendentes do povoadores se iden
tificavam com o meio agreste, mais se ia embotando e tornando 
rudimentar. 

Assim é que os nossos antepassados povoadores foram quase 
analfabetos e sem cultura, como meridianamente transpareoe dos 
documentos de publica~ao oficial por onde se ve que a orto
grafía péssima e desigual ia na mesma gradua~ao dos horríveis 
garranchos, que constituíam a sua escrita, feíta, indubitavelmen
te, por gente mais afeita ao manejo da escopeta, do arcabuz e 
da espada, da adaga, ou da enxada, do machado e da foice, do 
que da pena, da leitura ou da palavra. 

Os misteres, que demandavam mais esfor~o intelectual, co
mo os da goveman~a, da organiza~áo judicial, etc., eram pes-

( 2) Costa Lobo, Historia da sociedade em Portugal, no séctllo XV. 
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siman1ente exercidos pelo número resumido de alguns membros 
da elite intelectual dessa sociedade, mais inclinada as labutas 
materiais do que aos tratos espirituais. 

Assim foram os povoadores, assim continuaram a ser os 
demajs moradores do planalto, enh·e os quais os bandeirantes. 

A única coisa que dessa gente nos ficou foi a documenta~áo 
n1unícipal e o arquivo de transmissáo de propriedade "causa 
mortis". 

Nem um só trabalho literário, nem un1 só vestígio artís
tico, que de leve denuncie urna eleva~áo mental, nem úma 
transparencia tenue que mostre qualquer coisa que sobressaia 
d essa invalidez completa do intelecto ( 3). 

De fato, nao ternos notícia de um só desenho, ptntura, 
escultura ou produ~ao literária de autoría desses nossos rijos 
antepassados, que só se exercitavam na arquitetura, aliás mo
destíssima, das casas de taipa de pilao, em que viviam, mo
bilü1das de um modo muito tosco e parco, coisas que denun
ciam a completa ausencia· ~do espírito artístico do povoador 
e do paulista do planalto. 

( 3) O já táo citado Paulo Prado, no seu livro Patilística, 94, diz a 
esse respeito: 

"Intelectua1mente a indig·encia ainda era maior. Além de ensinar, como 
diz um testamento do século XVII, "os machos a ler, escrever e contar, e 
as femeas a coser, e lavar" - pouco mais se aprendia. Os que se salientavam 
por alguma instru~áo dificiln1ente iam além das regras da gramática, dos 
preceitos do catecismo e do latinório de obriga~áo. Em 1798, Martim Fran
cisco requer ao governo que seja criada na capital urna cadeira de arit
mética, geometría e princípios de álgebra, "ciencias desconhecidas em S. 
Paulo, onde até se ignora a sua existencia. O requerimento foi indeferido." 

Sobre a pobreza do intelecto no planalto, assim se exprime o en1dito 
mestre Afonso Taunay, no seu excelente "S. Paulo nos primeiros anos", 2: 

"Na primitiva e minúscula aldeiola quinhentista, semi-ilhada da civili
za9ao, célula-mater da grande capital hodierna, náo podia florescer urna 
cultura que nas atas da edilidade se traduzisse por meio de prolixas narra
tivas ou complicadas disserta~es, arroubada estilística ou minuciosa reporta
gem de fatos. 

Outros lhe fossem os ásperos habitantes, empolgados pelas necessidades 
imecliatas e imperiosas do primo vivere, alheios pela forS!a das circunstancias 
ao mundo exterior. 

E tal náo se desse náo poderia S. Paulo ter subsistido. 
A dureza da existencia náo comportava letrados nessa atalaia da civi

liza(.ao, alcandorada sobre o planalto, único ponto do Brasil, onde os brancos 
até fins do século XVI haviam deixado de ser os carangue;os arranhadores da 
costa, segundo a frase expressiva do velho e suave Frei Vicente do Salvador." 

"& artes porém náo florescem entre eles, sendp o gosto e a elegancia, 
em mobílias e equipagem, coisas completamente desconhecidas." - Cartas 
sobre a Bahía por Mrs. Kindersley - Trad. do Dr. Vicente de Sousa Queiroz. 

127 

lO · P.T.P . 



\ 

Esses povoadores provinham de urna época em que a Re-
11ascen9a fazia brilhar em toda a Europa ocidental o genio 
estupendo dos püVOS filiados a ra9a atL\ntico-mediterranea que 
também abrangia os ibéricos. Na Itália, a superioridade do. 1ne
ridionalis era um fato sensível com Dante, Leonardo da Vinci, 
Miguel Angelo, etc., todos pertencentes a esse tipo que fazia, na 
Península, o intelecto hun1ano fulgir com manifesta9oes em todos 
os campos da atividade, científica e artística: ~m cria~s mo
numentais na literatura, na pintura, na estatuaria, na arqu1tetura, 
etc. 

De nenhuma dessas transparencias do genio humano, trou
xeram os povoadores o reflexo, pálido ao menos. Nem mesn10 
a arquitetura, essa arte sublime, que acompanha a evolu9áo dos 
povos através da história, souberam os povoadores e os seus 
descendentes importar da península, onde ainda lapidavam a 
pedra do rendilhado gótico, e do gracioso manuelino, bem como 
se iniciava, luxuriante, o barroco. 

No planalto paulista, nao se acha o menor vestígio de u1n 
espírito elevado, gra9as ao qual, outror-a, se ergueram os cas
telos ameiados, as catedrais monumentais. Só em meados do 
século XVIII, em Minas Gerais, a arquitetura tomou vulto. 

Essa falta absoluta de sentimentos artísticos, ao lado de 
urna completa indif eren9a em transmitir a posteridade os re
latos dos seus feítos de monta, os quais só boje sabemos dar 
valor, sao coisas só explicáveis pela vida extra-intelectual, le
vada pelos paulistas, engoHados nas suas lavouras e nas suas 
batidas pelos sertóes, exacerbada pelo isolamento, segregados 
no novo meio por eles formado, o qual constituía, . rom a .sua 
parentela, os seus haveres, o único interesse que tinham a lhes 
prender a vida. A comprovar isso, há o notório desinteresse dos 
paulistas por tudo quanto se passava no mundo, só excetuando 
urna referencia ao sebastianismo e1n Portugal (ata municipal de 
16 de abril de 1639, "Atas", vol. JI). Além dissso, havia o mais 
completo desinteresse pelo que se passava nas outras colonias 
portuguesas na América sulina. Nao se importavam os paulis
tas com o que se passava em ~ernambuco ou na Bahía e só se 
mexia1n em coisas que lhes diziam respeito. 

O único vestígio da intelectualidade paulista seiscentista foi 
um trabalho genealógico de Pedro Moraes de Madureira, paulis-· 
ta de certa ilustra~ao que, havendo estudado em Coimbra, · 
constituía urna exce~o notabilíssima. Nem ao menos os mo
radores do planalto tiveram a eleva9áo mental suficiente para. 
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conservar esse trabalho, o qual certamente traria, através dos 
séculos, muitos conhecimentos de enorme interesse acerca do 
nosso passado. 

É certo também que, em um _inventário datando dos pri-
1neiros anos do século .XVII, procedido no sertao de Paraupava 
em Goiás, aparecem uns versos de Camóes, o que originaria a 
convic9ao de que ao menos urna vez os sertanistas de S. Paulo, 
nas horas mortas de descanso noturno, talvez quando esfaldados 
das suas gigantescas caminhadas pelo ínvios sertoes das regioes 
do centro sul-americano, se amenizavam com o doce cultivo das 
estrofes que Camoes incrustara nas letras lusas. 

Duvido, porém, que esse trecho de Camoes haja sido es
crito no sertao e na mesma ocasiao do inventário. A mentali- · 
dade paulista, tao impermeável aos ·prazeres do intelecto, nao 
costumava exercitar-se nisso, nem mesmo quando aconchegados 
ao sossego do planalto. Os documentos nao nos dao, além dessa, 
nem urna só mostra qualquer. Tudo pois leva a suspeitar terem 
sido as fulgentes palavras ~ camoneanas escritas no inventário 
inencionado em data muito posterior a em que ele fora proce
dido. 

Ainda nesse século XVII, a mentalidade teve um súbito 
clarao de brilho indiscutível com o célebre padre Manuel de 
N'Ioraes) o qual, segnndo todos os cronistas que a ele se referem, 
constituía na verdade urna exce9ao, fato que é tanto mais de 
ser enaltecido porquanto esses mesmos cronistas fazem for9a 
em denegrir o caráter desse paulista, em virtude da sua con
versao a religiao reformada. 

Além dessas manifesta~óes, só um século mais tarde en
.contra-se o padre Dr. Guilherme Pompeu de Almeida, aureo
Jado de um prestígio intelectual, e, depois deste, o ilustre Frei 
Gaspar da Madre de Deus e o nosso tao venerável linhagista 
l)cdro Taques de Almeida Paes Leme. 

Nao falando desses casos verdadeiramente excepcionais, a 
popula9áo do planalto nao passava de um nível intelectual 
1nuito baixo, do qual, apenas emergiam os religiosos dos con
ventos e mosteiros, os quais abundavam em S. Paulo. 

Aliás a religiosidade ·do paulista era urna das causas do 
atraso mental da gente do planalto. É sabido que a relígiáo, 
elevada ao grau em que era tida nessa época inquisitorial, além 
de monopolizar o desenvolvimento mental humano com a sua 
intolerancia, tolhia os surtos do raciocínio, ' que por sua conve
niencia tudo fazia para conservar atrofiado. 
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Exercia, ainda, a religiao, grande for~a seletiva regressiva 
no intelecto da popula~áo, recrutando nas famílias paulistas os 
melhores elementos, os de menor atraso mental, para o seio de 
seus mosteiros e conventos, eliminando-os assin1 da reprodu~ao, 
para cuja fun~áo ficavam apenas os que menos pendores ma-
11ifestavam para os esfor~os cerebrais. É muito sabido que entre 
&s velhas famílias paulistas, o patriarca dedicava previamente 
um dos filhos a carreira sacerdotal. Esse filho era escolhido 
como o menos desinteligente pelos seus preceptores jesuítas, 
beneditinos, etc., que naturalmente tinham o especial cuidado 
em inculcar-Jhes o amor as coisas divinas. 

Consegui encontrar, só dentre os mencionados por Silva Le
me na sua Genealogía, pertencentes as famílias paulistas, cerca 
de 50 padres e monges seiscentistas, e 75 do século XVIII. Hoje 
em urna popula~ao tres mil vezes maior, esses números nao 
seriam tal vez atingidos senao com muita dificuldade ( 4). 

-----
( 4) Quando, nos séculos XVI e XVII, aportaram no planalto os 

colonizadores ibéricos, traziam eles da península o germe virulento do 
fanatismo religioso que entáo endemicamente proliferava em toda a Europa. 

Nessa época, apenas emergida da Idade Média, em Fran9a os hugue
notes eram premeditada e vandalicamente trucidados sob a soturna inspira
~áo de Catarina de Medicis. Na Alemanha a guerra dos Trinta Anos fazia 
as mais formidáveis devasta9óes; na Inglaterra a lena do Norte e depois 
a rainha virgem escreviam a página sangüínea da história britanica apenas 
esbo9ada por Henrique VIII, e epilogada com Cromwell; na Ibéria as 
inquisi9óes de Dom Joáo 111 e de Filippe 11 encharcavam a terra de san
gue e saturavam o ar do fumo negro das fogueiras. 

Os povoadores saídos desse meio, onde o prestígio da batina e prin
cipalmente da roupeta era incomensurável, for~osamente haviam d~ t~a
zer impregnado todo esse misticismo peninsular tao decantado por Ohveira 
:Martins, e ainda mais exaltado por Lapoup;e, citando Galton que estudou os 
retratos dos protagonistas ingleses dessa época tenebrosa, chegando a con
clusáo de que todos eles eram do tipo meridionailis, que era e é o predo
minante na Ibéria ( Lapouge, Selections, 93). 

Era pois um fato natural o fanatismo religioso dos povoadores. 
A religido católica era ¡>0rém moldada as inteligencias rudíssimas e 

sem trato, quase analfabetas, desses nossos antepassados, cuja ignorfuicia 
e boa fé eram exploradas pelos ministros da religiáo, .principalmente jesui
tas, que no início do quinhentismo galgavam o primeiro degrau do pedes
tal que sob a égide de Loyola iam elevar ~or dois séculos e meio. 

Quem percorre os documentos publicaaos pelo Dr. Washington Luís 
( 1 nventários e testamentos), pode fazer uma idéia dessa reli giáo observa
da pelos povoadores, e conseqüentemente pelos pauli~tas, seus f ilhos e netos. 

Bebida naturalmente nos ensinamentos do catecismo dos padres e mon
ges, que enxameavam pelas vilas do planalto, essa religiáo católica mais 
se asscmelhava a um politeísmo pagáo, coro suas múltiplas divindades re
presentadas por centenas de santos, anjos, etc., além dos muitos milhares 

J.3Q 

As organiza~oes religiosas, ao lado desses desservi~s ao de
se~v?lvimento intelectual do planalto, tinham, porém, no seu 
cred1to o grande mérito de haverem sido os mosteiros bene
cl itinos, carmelitas, franciscanos e os colégios jesuítas os únicos 

- --- ---
de vir~ens, etc., a quem eram dirigidas fervorosas e eloqüentes preces e 
adora~oes em tentamento, pe9as soberbas. identificadoras do estado de ahna 
desses moribundos, e prometidas um sem número de missas solenes, velas, 
etc. 

Nesses testamentos toda a corte celestial era invocada com urna in
genuidade admirável, no sentido de lhes serem perdoados os pecados 
e concedida a almejada salva9áo eterna. 

Fenómeno prenhe de interesse se passava entre os moradores do pla
na~to: essa extrem~ religiosidade nao impedía que os paulistas, desde Joáo· 
Ramalho e seus filhos mamelucos, movess~m urna desapiedada e en0arni-· 
9~t~a guerra aos jesuítas, ministros sagrados, sacerdotes dessa me~ma reli
g1ao da qual se mostravam tao escravizados. 

A explica9áo, por alguns tentada, de haver sido Joáo Ramalho judeu, 
e $eUS filhos crist;aos novos, náo passa de um delírio de fantasía imaginosa, 
porquanto se o smal que Ramalho fazia preceder a sua assinatura poderia 
p~recer com o kaff hebraico é certo que outras vezes o sinal por esse pa
tnarca usado era a pr6pria c-ruz, como se pode verificar do livro das atas 
municipais de Santo André da Borda do Campo. 

A guerra contra os jesuítas, porém, nao foi limitada pelo genro de 
Tibiri9á e seus filhos, mas foi C;Ootinuada, pür quase un1 século mais, pelos 
bandeirantes que também náo se contentavam de, ao longe, nos territórios 
missioneiros, perseguir os loyolanos e seus apaniguados silvícolas, mas 
levavam o seu desrespeito a ponto de atacar os próprios jesuítas do 
planalto, enxotando-os para f ora da regiáo. 

Nao foram também somente os jesuítas as únicas vítimas dessas per
segui9óes, pois as que foram movidas ao vigário Albernaz, aliás de familia 
paulista, expulso da vila e atropelado pela multidáo, sao também de se 
fazer notar. 

Isso evidencia que o espírito de religiosidade extrema, manifestado nos 
documentos, náo passava de um estado superfioial, primado de muito pelo 
interesse comercial. Talvez fosse essa religiosidade gerada pela falta de 
passatempo e pelo terror que as penas do Inf erno inf udiam a essas almas 
n1des e ingenuas. 

Diogo de Lara, hornero de certos haveres, e já de iclade, passava os 
dias inteiros a rezar nas igrejas, divertindo-se em enfeitar de flores os 
altares do templo carmelita, segundo nos relata seu descendente Pedro 
Taques, o linhagista. 

Assim, ve-se que nem todos os preceitos da moral crista eram rigo
rosamente observados no planalto, país que o apresamento de índios, o 
desrespeito as vestes sacerdotais e a desobediencia as bulas _pontifícias 
náo podiam deixar de ser premeditados pec-ados contra a piedade, para 
os quais na hora da morte vagamente pediam absolvi9áo nos testamentos, 
e se prodigalizavam nos oferecimentos a urna multidáo de santos, de urna 
enorme por9áo de missas, velas, etc., que testemunhavam um evidente 
culto as imagens. 
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focos de cultura, tenues allás, existentes no planalto. Aí se en
sinavam os rudimentos alfabéticos e n~óes de catecismo aos 
jovens paulistas de outras eras, coisas que constituíam todo o 
patrimonio intelectual dos nossos avós. 

A par desse meio de instru9ao, raríssimas vezes um patriarca 
mais abonado enviava o primogenito a Coimbra, ou a Bahía, 
de onde voltava com um acervo que o habilitava a se sustentar 
em um plano muito superior ao que se achavam os demais 
moradores do planalto. Assim foi o caso de Pedro de Moraes 
Madureira, do padre Manoel de Moraes e do Dr. Guilherme 
Po1npeu. Outro indicio veemente desse estado intelectual da 
gente paulista está na completa ausencia de livros, entre os 
moradores do planalto. Isso se evidencia pelo exame dos in
ventários seiscentistas e setecentistas, constantes das publica
~oes oficiais, nos quais, apesar do seu número elevado a várias 
centenas, nao se acharo senáo alguns raros livros de religiáo, 
como o "Livro das horas", "O confessionário", etc., e co1no li
teratura profana a "Crónica do Grao Capitáo'', as "Novelas de 
Miguel Cervantes'', etc. ( 5). 

As mulheres eram ainda mais incultas, nao sendo costume 
e.las aprenderem a ler. A primeira e única mulher sabendo as
sinar o nome, em S. Paulo, foi a baiana Leonor de Siqueira, 
mulher de Luís Pedroso de Barros, chegada a S. Paulo em 
meados do seiscentismo. 

( 5) );; o sábio Martius, no princípio do oitocentismo, urna preciosa 
testemunha desse atraso intelectual do planalto. Diz ele, referindo-se a S. 
Paulo: 

"A única biblioteca da cidade, além da dos Carmelitas, é a do vene
rável hispo, o qual, apesar da sua idade soube conservar um vivo interesse 
pelos assuntos científicos, mostrando-nos a biblioteca com manif estac;oes de 
sincero entusiasmo. Contém ela bom número de obras históricas, canó
nicas, de clássicos antigos ... " ( Rei.se in Brasilien, "Rev. do Inst. Hist. S. 
Paulo", vol. XV, 353). 

A maior quantidade de livros que achei pelos documentos de inven
tários, foi no acervo deixado por ~fa ti as Rodrigues da Silva, f alecido em 
1710, no que apareceram 18 Uvros, todos de c-aráter religioso. 

Foi este Matias, aliás, o homem que maior fortuna ( 11:754$000 réis, 
ou seja, cerca de 29 . 380 cruzados) deixou dentre os inventários cujos 
documentos foram publicados. 

"Justifica-se de algum modo a importancia que se dáo os padres, pois 
a pouca instrn9áo e saber existentes no país só podem ser encontrados entre 
eles." Cartas sobre a Bahia, por Mrs. Kindersley, 1764 - Trad. do Dr. 
Vicente de Souza Queiroz, 20. 
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Todas as de~ais evidencia90es do estado de cultura no pla
n_alto, transparec1das. ~esses documentos de publica9áo oficial, 
sao acordes em admitir essa conclusáo ( 6) .. 

Ora, as conseqüencias desse atraso intelectual fizeram na
turalmente aumentar Q isolamento do planalto em rela9áo a 
metropole, fazendo com que os paulistas mais se desinteressas
sem do reino, ªº qual eram ligados apenas pelo paulatino e 
diminuto afluxo do filete ininterrupto de novos imigrantes lusos. 

Esses fenomenos foram gerando um estado de alma . que 
nao podía evoluir paralelamente ao existente em Portugal, fa
zendo com que um ideal diferente iluminasse o ambiente do 
planalto, onde teria for9osamente que nascer mais rapidamente 
do que nas outras regióes da colonia a idéia de pátria, se acon- · 
tecimentos de várias naturezas nao viessem perturbar essa evo-
i119áo. , 

A lembran9a do reino, a medida que se afastava, com o 
jsolamento, a n~áo de u~a pátria nova, aflorava a mentali
dade paulista, no9áo esta que, combatida pelos portugueses re
cém-vindos da terra, nao podía entretanto deixar de tomar rá
pido incremento. 

Aí estáo as aclama9oes de Amador Bueno, em 1641, e a de 
A mador Bueno da Veiga em 1709, a testemunhar a nossa con
clusáo. 

A primeira que visava nítidamente a independencia de S. 
Paulo só abortou em razáo do temor reverencial e excessivo res
peito dos paulistas pelos poderes constituídos, sentimento esse 
que foi elevado a extrema potencia na pessoa de Amador Bueno, 
recusando-se a ser o monarca (os paulistas aclamando a Amador 
Bue·no ignoravam que Dom Joáo IV já estivesse solidificado no 
------ -

. ( 6) );; notável o afastamento da lusitanidade em que se viram os 
paulistas, nesse 1641. Dom Joáo IV, o Braganc;a, aclamado em Portugal 
e cm todas as colónias lusas na América, náo encontrou unanimidade em 
S. Paulo. Isso acentua a existencia no planalto de um espírito regional 
({lle fazia falta albures. O fato de ser escolhido um paulista como Amador 
~u~no, descendente de chefes indígenas, ligado as estirpes régias de Tibi
n r;a e de Pequerobi, bem o evidencia. Entre tantos espanh6is exis!entes 
n~ terra, um deles poderla ter sido o aclamado, se se tratasse de um mo
v1mcnto de rea.9áo contra Portugal recém-libertado. Sem embargo disso o~ 
espanhóis foram desprezados e um paulista descendente dos Pires portu
gueses foi escolhido. 

. Is~o quer significar que os paulistas haviam perdido o espirito de 
lusitamdade e haviam formado urna mentalidade ' pr6pria. Se el'itáo náo 
se desgarraram, é que náo julgavam necessária urna separac;áo mais mar
cada pois que já gozavam de independencia de fato. 
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trono; talvez por esse motivo, julgando Portugal se1n governo 
constituído, tentaram urna só vez a independencia) ( 7). Alérn 
disso é notório que os paulistas nao tinham a opiniao pública 
preparada. Talvez essa razao fosse a mais importante. 

A segunda aclama~ao, a de 1709, espelha perfeitamente 
o estado de alma, orientando o povo para o separatismo, o que 
nao foi tentado seriamente porque, entáo, os paulistas se es
palhavam pelas minas gerais, despovoando o planalto e cri
ando assim urna fase nova que, constituída de inúltiplos fatores, 
fáceis de serem vislumbrados, impedía o separatismo ( 8). 
--------

'( 7) Os paulistas, aclamando Amador Bueno, reí de S. Paulo, parece 
que ignoravam estar Dom Joáo IV solidificado no trono, julgando Portu
gal sem governo constituído, e a Espanha a brac;os com os flamengos, e 
franceses na guerra dos 80 anos e assim tentaram a independencia, para 
a qual o povo náo se achava psicologicamente preparado, e por isso nao 
vingou a tentativa. 

Amador BuenQ, ao recusar, náo parece haver sido impulsionado ape
nas, co~10 a p~~eira vista se afigura, pela ~~alda~e ao novo reí Dom Joáo 
lV, cu1a estab1hdade, ele, Amador Bueno, Jª sabia. · 

Os paulistas jamais manifestaram pendores pelos portugueses, apesar de 
descenderem destcs. Tanto lhes fazia um rei portugues, como uro espanhol. 
:i;; preciso notar que os paulistas descendiam também de espanhóis, de 
flamengos, de ingleses, de franceses, etc. 

Todos eram Sua Majestade "El Reí Nosso Senhor". Nunca os pau
listas haviam ido a Portugal, que conheciam apenas por tradi9áo <le seus 
maiores; os lac;os que os prendiam a pátria lusa seriam por isso muito 
frágeis; com o que náo era de se fazer sentir grande lealdade ao Brag_a!,19a 
recém-aclamado, por parte de Amador Bueno, se nao existisse esse temor 
reverencial e o excessivo respeito aos poderes constituídos alheios ao 
planalto. 

Um estado de alma do1 povo pronto a receber a emancipa9ao política 
teria banido esse temor reverencial de que Amador foi certamente o índice 
mais elevado. Esse estado de alma existiría no paulista mais do gue em 
qualquer outra aglomera9áo humana nas colonias portuguesas, em ra·zao de 
possuir ele as virtudes psicológicas, para isso muito desenvolvidas, se por
ventura tivesse ele necessidade dessa liberdade; coisa que náo se <lava, 
porque o paulista, de fato, náo obedecia a governante a1gum, e era abso
lutamente livre e independente, limitando-se a nominalmente prestar vassa
lagem a "El Rei Nosso Senhor". 

. ( 8) A segunda amea9a de separatismo em 1709, por ocasiáo do 
princípio da guerra dos emboabas, ainda que nao haja assumido as pro
por9óes de tentativa de rebeliáo contra a metrópole, ve-se pelos documentos 
que o povo estava já muito mais preparado para levar avante a idéia. 
As circunstancias apontadas como diferenciadoras do estado de a1n1a entre 
o planalto paulista e Portugal haviam recrudescido de maneira que, se em 
1641 o planalto já nao se considerava mais portugues, sessenta anos depois 
o espírito regional da pátria nova havia evoluído de urna fonna assustadora. 

Nessa ocasiáo, porém, o planalto já náo contava, para um sério movi
mento separatista, com a totalidade ele seus moradores que, ao primeiro 
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, Este estado intelectual do paulista perdurou durante todo 
o seculo dos setecentos, e quando no século XIX, no seu início, 
a F~culda?e de Direito ~e S. Paulo foi inaugurada na capital 
paulista, a1nd~ a J?Opul~~ao conservava a mesma ignorancia am
parada pela inteligencia pouco aproveitada e sempre refreada 
dos moradores do plarialto. 

Só nesse século o pa'ulista galgou o imenso degrau da sua 
cvolu~ao intelectual. Os abridores da Iavoura de café conser
vavam o atraso de cultura, de seus antepassados, se bem. que 
um bom senso e um espírito prático notáveis fossem aparados 
por urna inteligencia · algo mais limada por um contato mais 
assíduo com o progresso vindo de além-mar. 

Os paulistas nao poderiam ir além desse atraso intelectual 
com os seus recursos económicos, que nao !hes propürciÓnavam 
elementos de melhoria, bem como os seus ideais, que nao iam 
longe do acanhado ambit9~ em que viviam. Vieram os povoa
dores para o planalto apenas para se livrar das apertadas con
di9oes da luta pela vida no reino, c-uja dureza extrema nao lhes 
permitía a reprodu~ao de acordo com o seu coeficiente de fe
cundidade. 

Ideal esse que logo viram .concretizado nos estabelecimen
tos iurais do litoral e do p1analto, os quais na sua policultura 
produziam tudo que necessitasse urna vida farta, sobrando 
1nesmo aos povoadores uns poucos elementos de exporta9ao, 
com o que podiam importar as bugigangas do reino, que sal
picam as listas dos arrolamentos dos inventários. A segunda 
gera9ao, no planalto, fez evoluir esse ideal, de limites tao es
treitos, trazido pelos povoadores. Os filhos dessa gente rude, po
bre, curtida pelos sofrimentos e misérias, com o desenvolvimen-

- - ------
grito de "ouro nas gerais" já no fin1 do século anterior haviam iniciado 
um vasto movimento emigratório, dispersivo, que em 1709 deveria estar bem 
adiantado já, com grande quantidade de paulistas espalhados pelas minas. 

Além disto o número de homens de armas, índios de arco e flecha, no 
dizer pitoresco de Pedro Taques, havia diminuído sensivelmente, náo só 
por constituírem eles o bra~o trabalhador nas minas, levados pelos paulis
tas, como porque o preamento pelas bandeiras cac;adoras havia cessado 
quase por completo. Assim, para urna tentativa de rebeliáo, os paulistas náo 
podiam mais contar com aque1a antiga for~a, com a qual formavam antes 
os seus f ormidáveis exércitos. 

O planalto europeizava-se, despopulava-se e •enriquecía, c9m o ouro, 
sua mentalidade regional se solidific-ava e estava entáo bem mais prepa
rada, mas empobrecera rural e militarmente. 
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to da sua cultura agrícola ao redar das vilas paulistas, por este 
n1otivo for9ados, tiveram que lan~r os olhos para o serta.o, 
ávidos, nao de descobrimentos, mas do bra90 abundante que 
alimentasse essas lavouras. 

Esse bra90 deveria ter sido nos fins do quinhentismo e no 
inícío do seiscentismo cotado muito alto entre os lavradores 
paulistas. Ele já se tomaria bem escasso, pürque os moradores 
do planalto, sem ter os recursos que sobravam aos baianos e 
pernambucanos: a importa9ao dos negros da Guiné, tinham que 
obrigatoriamente se cingir ao brac;o indígena, aplicando entáo 
o I"ifao que diz que: «quem náo te?n cií.o, ca9a com gatd'. Ora, 
o índio já entao se fazia raro ao redor da vila, nao só pela des
medida protegao que os jesuítas davam aos guaianases, como 
também pelo grande desenvolvimento que tomavam as lavouras 
paulistas, que já se estendiam até Parnaíba, fenómeno resultan
te da fecundidade paulista que, adensando a popula9ao, a obri
gava a se expandir ruralmente ampliando os meios de produc;ao. 
Isso causava o aumento da procura de brac;os que se ia tornando 
de urna necessidade premente. Daí ao nascimento do bandei
rismo de prea, ou a criagao da indústria dos apresamentos e 
desci~entos. Ela se alimentava pelo ideal de a custa dela for
marem um pecúlio que chegasse para o pagamento dos dotes 
ajustados das suas filhas casadouras, e para a constitui9ao de um 
monte que outorgasse, em caso de morte, a sua família, além 
do necessário para viver, o que fosse determinado para que 
dentro da religiao católica os seus testamenteiros fizessem bem 
ú sua alma. 

Eis o móbil economico do bandeirismo, impulsionado pür 
um ideal limitado, mas gerado par gente ibérica que nele con
centram todas as forgas formidáveis da sua alma ardorosa. 

E por ter sido ela um importante fator na genese do ser-
1anismo, nunca a indústria dos apresamentos formou urna classe 
a parte, oomo seria de se pensar, e sim foi constituída pelos 
próprios agricultores que iam ao sertao buscar gente para as 
sua fazendolas. A vezes a colheita humana sertaneja excedida as 
necessidades das plantagóes, entao as pegas restantes eram ven
didas e o dinheiro vinha aumentar os cabedais de cada um, 
quando de todo nao era absorvido no pagamento dos oonheci-
1nentos, de <lívidas contraídas com o aviamento e aprestamento 
para o sertao. 

Eis pois em que consistiu o ideal estreitamente limitado 
dessa gente que nunca se enganou sobre as possibilidades de 
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uma sorte melhor, sem as agruras de urna vida isolada na ru
dimentar e agreste colonia do planalto. 

Nunca se iludiriam os povoadores em que a tra vessia do 
Atlantioo nao seria para eles e para as suas famílias o exílio 
perpétuo. Naquelas fragas pardacentas de Paranapiacaba ao 
longe, do oceano vislumbradas, até os menos cétioos vetiam 
gravadas as mesmas clássicas palavras de oor escura que Dante 
horripilado achou escritas no cimo das portas do Infemo. Oada 
um sabia que, urna vez com sua família estabelecido arriba serra, 
nunca mais veriam o Reino. 

De fato é esta a in1pressao que. ressalta do exame da obra · 
de Taques e da análise dos documentos. Urna viagem a Por
tugal seria, entao, coisa só realizável . pelos muito ricos, como 
~1anuel Joao Branco, Luís Días Leme, e outras exce9oes, que 
nao abundaram em S. Paulo. As primeiras minera~oes ao redor 
de S. Paulo teriam sido tao limitadas e aproveitando somente 
aos Sardinhas, a Antonio BiCtido e a Clemente Álvares, que nao 
poderiam influir no ideal dessa gente, oomo nao importavam na 
economía da regiao. Poderiam elas, quando mu~to, deixar ad-
111issível a possibilidade da existencia, nesse formidoloso sertao,. -
de riquezas, as quais só interessavam, entao a gente baiana. 

Eis o primeiro degrau da evoh~gao do ideal paulista. 
É certo, porém, que, logo no início do seiscentismo, se 

co1ne9a a f alar em S. Paulo da 'P1'ªta de Sabarabu9u, a cata da 
qual Dom Francisco de Souza fizera partir André de Leao, 
mas a morte desse fidalgo de Beringel adormecera de novo esse 
vislu1nbre. EJe nao chegou a acender as ambi~óes de u1n ideal · 
mais elevado, ao qual a alma paulista se conservava imperme
ável, apesar de espica~ada de quando em quando pelos rumo
res que se refletiram até nos documentos a respeito da pe
drarias ou mesmo pela própria prata de Sabarabugu. Esta em 
1654 serviu de alvo ao filho do velho Clemente Alvares, o 
capitao Alvaro Rodrigues do Prado. O ouro de Paranaguá foi o 
objetivo de Gabriel de Lara e Heliodoro Eobanos, que após isso 
demandaram a teimosa serra replandencente de Sabarabugu, que 
Dom Rodrigo procµrou em 1681, em seu lugar achando a té- . 
trica figura da morte no Sumidouro. 

Nada disso desorientou os modestos limites, até onde che
gavam as humildes esperan~as dos moradores, sempre com afá 
empenhados na caga ao índio para as suas lavouras, que lhes 
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chegavam para a subsistencia, e para manter a prolificidade da 
ra~a, que fazia a populac;ao crescer sempre. 

A razao talvez esteja em que os paulistas dessas eras, sem 
ter urna cultw·a limada que aprimorasse o fino metal da sua 
inteligencia, como já dissemos logo acima, nunca desampararam 
o bom senso e o raciocínio calmo e frio. Essa confo1ma9ao n1en
tal nao lhes permitiu que se embalassem nos sonhos dourados 
de urna exagerada ambi~o. Só depois, já no fim do século XVII, 
quando alguns exploradores felizes descobriram ricos aluvioes, 
ousaram os paulistas dar mais curso a imagina9ao, a qual po
rém, para felicidade deles, foi urna faculdade que parece ter-se 
conservado sempre em embriao. De fato, pelos docu1nentos é 
sensível a modéstia da imagina9áo entre os paulistas, nunca 
concebendo planos que facilmente poderiam ser levados a efeito 
por essa gente de virtudes excepcionais. 

As entradas que commettiam, os perigos que afrontavam, 
os prodígios que realizavam, na ca9a ao índio, do que resultou 
e recuo do meridiano, e a conquista do território, nunca foram 
coisas premeditadas e previamente imaginadas co1n objetivos 
certos e determinados, com linhas trac;adas de antemao, etc. Nada 
disso é de se depreender da linguagem dos documentos que, 
Jaconicos em extremo~ entretanto falam bem claro neste parti
cular. 

Partiam as expedi9óes a cata do índio e, sem sentir a gran
diosidade dos seus feítos, embrenhavam-se no longínquo sertao, 
fazendo-o com urna naturalidade de espantar a quem nao es
teja familiarizado com os documentos. 

A imaginac;ao foi pois urna faculdade pouco desenvolvida 
entre os paulistas. 

Talvez por isso nada conseguiu criar essa populac;ao ·do 
planalto, que nem ao menos de si e das passagens da sua his
tória soube deixar vestígios sequer. Esse tra90 psicológico · do 
paulista parece ter sido herdado de seus maiores portugueses, 
tao laconicos quanto eles en1 matéria de crónicas e pouco mais 
ricos que eles em monumentos arquitetónicos, ou em obras de 
pintura ou escultura. 

O século dos setecentos trouxe, entretanto, com a rápida 
sucessao de acontecimentos transmutadores dos cenários da his
tória paulista urna repentina mudan9a na mentalidade. Isso 
acompanhou a transfigura9áo sofrida no planalto com a des
coberta do ouro nas gerais, trazendo como natural conseqüencia 
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a genese de um novo ideal, o qual d~ muito ultrapassava o que . 
havia acalentado o povoamento e presidido ao bandeirismo de 
prea, porque a ambi~ao era o seu eleinento primordial e se 
ampliava a medida que a imagina9ao galgava os degraus do 
seu processo evolutivo. 

Quem, entáo, em S. · Paulo nao sonharia com o rebrilhar do 
ouro dos socavoes mineiros, situados a tao curta distancia, se, 
dos altos topes da Mantiqueira, com a vista se poderia abarcar 
todas aquelas nascentes douradas do Doce, do Paraopeba, . do 
Pará, do S. Francisco, do Verde, dos rios das Velhas, do das 
Mortes, etc., de onde tantos paulistas voltavam com as vestes . 
ainda polvilhadas, resplandecendo a poeira metálica do ouro? 

A ambic;ao cresceu, o rastilho do desejo de enriquecer se 
propagou com rapidez e o ideal do ouro atingiu o meridiano, 
su bstituindo o humilde e medíocre ideal rural, que subsistita até 
entao, acalentando o utilitarismo paulista. Com isso as expedi
~5es· se sucederam até red~~r a anemia o planalto, exangue 
pela emigra~ao em massa para as terras dos "eldorados". 

Nao muitos daí voltavam, pois que os estabelecimentos 
extrativo-industriais paulistas se sucediam nas minas das gerais, 
de Goiás e de Cuiabá. Quando saciados, ou quando os seus 
mananciais esgotados, os mineradores já estavam fixados ao so
lo, com planta9oes de cereais e · cria9óes de gado. Assim nao 
ma.is lhes interessava volver ao planalto, onde já nao havia mais 
la90 de propriedade territorial que os atraísse, urna vez que 
haviam aí tudo vendido para emigrar para as minas a cata dos 
descobrimentos e minera~ao. 

Os que voltavam, entretanto, e que nao haviam cortado 
ainda o cordao umbilical que os filiava a regiáo paulistana, 
achavam no planalto paulista a decadencia e a despopula9ao. 

O planalto havia cessado de ser um núcleo rural por ex
celencia, onde se concentravam todas as energías de urna gente 
pujante, para se manter apenas co1no entreposto com as minas 
que lhes haviam sugado a seiva. 

Assim, as vilas paulistas só se mantiveram a custa do ba
fejo das minas, servindo-lhes de mercados de importac;ao para 
as suas necessidades que nao podiam ser satisfeitas in loco,. 
com os artigos produzidos, tais como armamentos, vestuários, 
instrumentos de lavoura, e mesrn<> alguns generos alimenticios, 
como o trigo, o sa~ etc.; ou de exporta9ao, bnde eram fundidas 
as arrobas de metal extraído, e cobrados os quintos, etc. 
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Eis em que consistiu o motivo da vida das agremia9óes do 
altiplano paulista. 

Os moradores rurais que nao se haviam abalan9ado as 
minas, correndo em busca da fortuna, foram os que se haviam 
impermeabilizado ªº ideal coletivo, a ambi9ao desco1nunal da 
época. Esses e os que voltaram das minas enriquecidos, bem 
como os que do planalto mantinham empresa de minera9áo, nas 
minas, ou por sua conta própria, ou emprestando dinheiro a 
juros aos mineradores, como capitalistas (tal foi o caso do Dr. 
Guilherme Pompeu), formaram as popula9óes setecentistas do 
planalto. Naturalmente aqueles, os que nao se haviam deixado 
tentar pela minera9áo, con_servando-se fiéis as suas pequenas 
lavouras, desinteressando-se pelas explora9óes metalíferas, e li
mitando-se a rotina rural que seguiam pelos moldes herdados 
dos seus pais, avós, bisavós, etc., foram aos p<>ucos se enipo
brecendo, com o paulatino enfraquecimento das suas fazen
dolas, cuja decadencia o setecentismo foi a testemunha. Isso 
teve prosseguimento até se nivelarem eles com as baixas ca
madas sociais, a elas se incorporando, e olvidando por completo 
por suas origens gloriosas. 

Os enriquecidos nas min~s, delas havendo retornado ao 
planalto, bem como os que desta regiao capitalizavam empresas 
lucrativas de minera9ao, foram os poucos que conseguiram 
manter-se no mesmo nível de seus antepassados. Eles forma
ram um núcleo que gra9as a fecundidade e aos cabedais que 
haviam reunido, oom o correr de um século, póde retomar o 
movimento expansionista paulista, fazendo-se sentir no século 
XIX com a planta9áo da lavoura de café, no nosso ubérrimo 
Oeste. 

Durante o setecentismo, entretanto, a popula9ao do planalto · 
consistiu apenas nesse núcleo citado, a princípio bem minguado. 

A conjura9áo mineira nao produziu a menor impressao no 
1narasmo da indiferen9a no planalto. Os _moradores impassivel
mente tudo aceitavam dessa metrópole egoísta e incapaz de 
bem os governar. Persegui~óes, abusos, extorsóes, latrocinios, 
taxa~s exageradas, etc., nada arrancava um gesto de revolta 
dessa popula9ao oprimida, que se submetia sem alimentar esse 
ideal de liberdade que das alterosas desabrochou nos fins do 
século XVIII e refletiu em Pernambuco em 1817 ( 9). Por fim 

( 9) Washington Luís - Capitania de S. Paulo - 5. 
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veio o movimento dos Andradas, dos Ledos, etc.; o planalto 
dormía ainda, sem sonhar ao menos com esse estado de alma 
~ue a?tava o Brasil. Nem um só vulto desse período se filiava 
as estirpes do planalto, e muito menos a esta regiao. S. Paulo 
foi o palco da independencia, mas os autores e os atores desse 
episódio nao pertenciani a terra ( 10). 

A razao de tudo isso, é claro, está em que o planalto pela 
maior paTte era povoado de gente sem cultura, sem ideal, sem 
imagina9áo, só escapando desse empobrecimento moral intelec
tual um pequeno núcleo dos pertencentes a estirpe dos enri
quecidos nas minas, os quais se espalhavam pelas muitas vil-as · 
paulistas e :nao podiam pelo seu numero diminuto fazer pesar 
o seu concurso que só mais tarde, com a evolu9ao, e princi
palmente com a fecundidade própria ·do paulista, tinha 11ªº só 
que aparecer como também de dominar. 

_ Assim, em síntese, vemos que no planalto somente em 
fins do século XVII, e inície do seguinte, vibrou intensamente 
a alma paulista, sob o vigoroso impulso de um ideal que a 
atraía para a explora~ao dos ricos Pactolos. 

E' tao forte teria sido essa emQ9áo psicológica que o 
paulista, até entao sempre orientado pelos limitados fins econo
mico-comerciais que lhe permitiain apenas viver livre da miséria, 
ultrapassou de muito essa fronteira do utilitarismo, para chegar 
a vislumbrar, com a fulg.urancia meteórica e passageira, é ver
dade, a idéia de urna pátria nova ( 11), fenómeno que produziu 

( 10) Aclamas:áo de Amador Bueno da Veiga; expedi~áo ao rio das 
Mortes e Guerra dos Emboabas. 

( 11) A idéia de pátria, o amor a pátria, está sempre em razáo inversa 
ao tamanho das mesmas. Quanto maior for um país menor será o la~o 
sentimental a prender a ele os seus habitantes. :E: isso que nos ensina a 
psicología coletiva, quer no passado em se analisando as organiza9óes que 
se foram, quer no presente em se passando em revista as que encontram na 
superfície do planeta. 

E é natural que isso assim seja. Os grupos humanos isolados pelas 
distancias e pelos acidentes f~icos que dificultam as comunic-a~óes for
mam mentalidades pr6prias. Concentrados em regióes sepa.radas umas 
das outras, eles váo aos poucos girando em tomo das suas condi~óes
partieulares constituindo-se segundo os contornos dessas regióes que só 
eles váo influenciando oom o maior desprezo pelos demais. S6 os la~os 
de _parentesco prendem e innanam o grupo humanq em urna maior solida
riedade. Só os la!;OS de urna vida comum, formada por um passado comum, 
em que todos participaram dos mesmos transes das mesmas agonías e dos 
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os seus primeiros movimentos nativistas conh~a Portugal, e se
mente plantada em terreno fértil, porquanto o fato de o planalto 
se achar muito mais isolado da terra lusa do que as outras re
crióes coloniais, aí foi criada urna mentalidade toda diversa da 
que as outras partes originaram. Essas partes em mais estreito 
contato oom a metrópole, como viviam, ainda tinham alta dose 
de lusitanidade a lhes saturar a mentalidade. 

A causa de ordem psicológica apontada teria servido de 
excitarnento ao estado de alma do planalto, em rela9ao a me
tropole, de modo a se sucederem no início do século XVIII esses 
movimentos nacionalistas, que se originaram na aclama9ao de 
Amador Bueno da Veiga, na expedi9ao do río das l\f ortes e 
guerra dos Emboabas. 

-Como disse, esse fenomenos tiveram a rapidez meteórica, 
en1 virtude de haver o Reino adotado em rela9áo aos paulistas 
medidas de várias ordens, a:.. quais adiante estudaremos, de 
modo a tomá-los mais submissos a governan9a metropülitana, 
diminuindo-Ihes o isolamento e tirando-lhes as prerrogativas de 
governo de relativa autonomía, coisa que gozavam em virtude 
da insignificancia dessa regiao em rela9áo aos domínios colo
niais portugueses. Logo, o paulista teve o seu espírito de ideal 
evoluído, na senda do utilitarismo prátioo, desinteressando-se das 
coisas da governan9a, a cuja gente tributava o mais solene res
peito, o que lhes restringía o camPo de atividade as ocupa9óes 
das quais poderiam auferir resultado pecuniário. 

D'isso necessariamente, se gerou o espírito do paulista. Ele 
se fez saturado de iniciativas práticas, facilmente observáveis 
------
mesmos júbilos, constituem o grupo humano ligado por um sólido la90 que 
innanava os seus componentes. 

Por isso a aclama~ao de 1641 de um rei paulista estrugiu em S. 
Paulo. Seria a independencia apenas do nosso planalto. Nao se tratava de 
urna rea~áo espanhola contra Portugal. Longe disso. Foi um movimento 
unicamente paulista que o elemento espanhol apoiou. Por isso o rei paulis
ta escolhido foi um autentico planaltino descendente dos homens amerin
dianos e dos primeiros povoadores. 

Se esse movimento nao teve sucesso foi porque os paulistas estavam 
na maioria bandeirando no sertáo sulino. Nao fora isso, é certo, nada poderla 
deter a onda que regionalistamente assim se agitava. 

Por isso a aclama~áo de 1709 na pessoa de Amador Bueno d3 Veiga, 
quando os paulistas organizaram a expedi9áo vingadora ao ignominioso 
massacre do Capáo da Trai~áo, na guerra dos Emboabas. 1!-: assim que a 
palavra pátria mencionada por duas vezes nos documentos oficiais s6 se 
referia ao planalto na zona habitada pelos paulistas, a qual tinha o litoral 
vicentino. · 
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na Historia, o qual, ainda que desprovido de grande poder de 
ünagina9ao, lhe permitiu elevar-se muito acima do nível do 
brasileiro no concernente as realiza9óes práticas e progresso ma
terial. Ele se revela porém em situa9ao evidentemente inferior, 
no que diz respeito aos. surtos paético-literários e outros lavores 
dependentes de for9a de imagina~ao. 

Assim, antes da desooberta das minas o paulista modesta~ 
mente só tinha pür ideal as suas pequenas lavouras e dir~inutas 
tr1a9óes. 

. Com a explora~áo do ouro, o. ideal paulista se elevo1:1 de 
tal manéira que transbordou do terreno utilitário para o político, 
resultando inúmeras manifesta~óes q~1e sem a rápida interven
~ªº da metrópole trariam como conseqüencia um separatism9 
antes de o setecentismo chegar ao fim do primeiro quar.tel. · 

.. Essa mesma explora~ao dos terrenos auríferos ern Minas, 
em 'Goiás e em Mato Grosso~ debilitando o planalto, espalhando 
os . componentes da gente paulista · pür um território . imenso,. 
1nergulhou a regiao em urna indiferen9a, sem ideal político. Os 
1TIOradores CUltiam na subserviencia a pátria lusa a decadencia 
da regiao, até que várias circunstancias, entre as. quais a magní
fica fecundidade própria da ·ra9a, trouxeram a prosperidade e a 
expansao do século XIX. Essa sem solu~ao de continuidade até 
hoje. perdura em um movimento ascencional, inigualado jamais 
por qualquer outro povo. 

Nao há a menor dúvida de que o excessivo respeifo a ,go..: 
vernan9a baja sido um tra~o do caráter paulista manifestado al
ternativamente no decurso da história. 

Os povoadores, gente modesta e sem instru9ao, sempre opri
midos no Reino pelas classes que monopolizavam o püder, nessa 
época de prin1ado absoluto da aristocracia, ao emigrar tinham 
que trazer, ainda quente, esse temor reverencial tributado em 
Portugal, por gente das suas classes aos membros do governo. 
Assim, é natural que, chegados esses povoadores ao planalto e 
aí isolados, se mantivesse esse sentimento imbuído na massa 
coletiva dos primeiros moradores. É ·pal~áv:l o modo, po~ ~e
mais respeitoso e todo saturado de reverencias e de subm1ssao, 
com que os nossos antepassados primevos nesta terra tratavam 
nao só os representantes do poder real, como os fidalgos. do 
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quilate de Martim Monso de Souza, de Lopo de Souza, de D. 
Francisco de Souza, etc. 

A sociedade, por eles constituída, necessitava porém de urna 
orienta~áo governativa que deveria ser própria em razao da 
insignificancia da colonia e do muito afastamento em que 
se achava dos centros de civiliza~áo e da governan9a. Entáo os 
poderes criados para preencher essa fun9ao necessariamente ti
nham que ser formados por gente escolhida, por qualquer forma, 
dentre os moradores (os juízes, os capitáes-mores eram nomea
dos por merces, aqueles vitalícios e estes periódicos; os cargos 
da governanga municipal, porém, eram supridos por elei~áo den
tre os principais). ~ preciso excetuar naturalmente a gente que 
a metrópole enviava para exercer cargos dependentes do GQ
verno de Lisboa, coisa aliás que pelos motivos expostos foi muito 
raramente levada a efeito. 

N estas condi~es está claro que essa sociedade do planalto, 
dirigida por gente escolhida, vitalícia ou periodicamente, da 
massa de povoadores, tinha que ser calcada e1n bases as 1nais 
democráticas. Isso se faz certo porque os dirigentes eran1 sem
pre da mesma extra9ao que os dirigidos, com estes relacionados 
por estreitos lagos de intenso parentesco, e de amizade certa e 
comprovada, possuindo identicos meios de vida e de haveres, 
sofrendo as mesmas conseqüencias da adversidade, ou gozando 
das mesmas regalias da felicidade. Além disso alternavam-se 
com eles no poder para exercício do qual anualmente eram. es
oolhidos em elei~es para os diversos cargos da governan9a, de 
modo que o governado de boje seria o governante de amanhá, 
e vice-versa (com exce9áo dos juízes das varas de órfáos, que 
eram vitalícios, porém sempre escolhidos da massa dos 1nora
dores ). 

Esse regime, pois, era de verdadeiro sel/ government, satu
rado da democracia, na mais ampla acep9ao da palavra. Isso 
é o que ressalta clara e positivamente da leitura da documenta9ao 
de publica9ao oficial. A governan9a assim constituída era 1nuito 
raramente perturbada pela interven~ao da metrópole, ou pelos 
poderes mais centralizados da colónia. Por isso ela tinha neces
sariamente que fazer evoluir a alma popular diante dos po
deres constituídos, modificando-a nos seus aspectos de reveren
cias e submissáo dos primitivos colonos quinhentistas, para im
buí-la de altivez, de espírito ávido de liberdades e de inde
pendencia, ciosa de suas prerrogativas, etc. Foi o que os paulistas 
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do planalto evidenciaram nas suas contínuas revoltas contra a 
governan~a portuguesa central em virtude de atos emanados 
dela, que eram considerados lesivos aos interess~s públicos, nas 
quais, a for~a e a máo armada, o p<>vo amotinado obrigava os 
governantes a pensarem mais acuradamente nos seus deveres 
de zelar acima de tudo pelos interesses populares. 

Desses acontecimentos violentos, destacam-se os ocorridos no 
seiscentismo por ocasiao de serern enviados ouvidores e cor
regedores novos (Atas, vol. VII, 205), bem como a propósito 
da altera~áo do padráo monetário (Atas, vol. VII, 388 e 454), 
e das constitui9oes de trusts de tecidos de fazenda, os quais ex
ploravam os consumidores paulistas· (Atas, loe. cit., 420), e ou-
tras revoltas populares ( 12). . 

Esse característico tao bem acentuado no paulista do seis
centismo e do início do setecentismo ( a.clama~ao de Amador 
Bueno da Veiga, o caso de Domingos Rodrigues do Prado, 
etc.'), quando se relaciona va com os governos regionais e mes
mo com os coloniais do Rio de J~neiro ( 13), sofría inexpli-

( 12) Os casos de rebeliáo dos paulistas foram sem número. Eles 
estereotipam bem o espírito de liberdade e de altivez que náo se curvava 
ante os poderes da goveman~a. Alguns deles 'PO<lem ser citados. Eis o 
caso rumoroso da expulsáo dos jesuítas do planalto paulista, o caso da re
pressáo ao monop6lio do sal, levado a ef eito ~lo famoso paulista Barto
lomeu Fernandes de Faria, o caso do vigário Albemaz, o caso do ouvidor 
Souto Maior, o de Tim6teo Correa, todos referidos por Pedro Taques bem 
como o de Salvador Correia de Sá, em 1661, a quem os paulistas náo que
riam receber mandando-lhe a rude resposta de que "se tinha algumas ordens 
de Sua Majestade a transmitir que as mandasse de Santos". . 

Os paulistas sempre foram assim intratáveis e arestados. Amda os 
conhecemos assim, oom ligeiras exce90es de alguns que se acomodam bem 
com os algozes da sua terra. . 

Os paulistas sempre se mostraram na altura daqueles seus ancestra1s 
que respondiam ao seu reí com as se~tes palavras "n6s que separados 
valemos tanto quanto v6s, e que venddos valemos mais do que oos . .. ". 

( 13) Vem muito a propósito repetir aquí a cita9áo de Froger, já 
feita e magníficamente aproveitada por Oliveira Vianna ( Popula{:óes 1neri
dionais 215) da sua Rela9tfo de uma viagem feíta em 1695, 1696 e 1697, 
as cost~ da África, estreito de 1..f aF¡alMes, Brasi.l, Caiena_ e ilhas A.ntilhas": 

S. Paulo tira a sua origem "d un assemblage de. bngans de tou~es les 
Nations, qui peu a peu y ont formé une gran?e V1lle et . une espece de 
République, ou ils se font une loy de ne pomt reconna1tre le Gouver:. 
neur". 

Paulo Prado assim se exprime no Paulística, pág. 24, sobre este tra90 
da psicologia paulista: ' 

"Esta semente de independencia, de vida livre e de falar alto e forte, 
germinou e frutificou durante dois séculos na história paulista". 
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cável oontraste com o modo pelo qual no decurso do sete
centismo se submetia a autoridade arbitrária, abusiva e ala
droada dos interventores reinóis, na governan~a da terra. 

Essa submissao parecia um retrocesso ao caráter primitivo 
con1 que o povoador quinhentista vinha saturado. 

No setecentismo, os paulistas, outrora táo altivos_ sobran
cejros, independentes, arrogantes e rudes descendentes daquele 
filho de Ramalho, que em um rasgo de ousadia dissera que aca
baría com a Santa Inquisi~ao a flechadas, filhos daquela "gente 
desalmada y alevantada - que no hace caso ni de las wys del 
Rey ni de Dios, ni tienen que ver ni con justicias mayores deste 
.estado ... ". Eles nao · esbo~avam o menor gesto contra as ex
torsóes dos exatores rein6is, contra os abusos inqualificáveis do 
poder real, que como tentáculos avidíssimos se estendiam atra
vés do Atlantioo, até o planalto, para abarcar os dourados quintos 
( 14). 

A ahna paulista de arrogante se transformara em submissa, 
·e o beliooso impulsivo intratável, e insuportável de outras eras, 
se transfigurara no humilde cortejador do poder, náo ousando 
clamar contra a ignomínia dos gatunos, que lhe sugavam o fruto 
de tanto esfor~o e sacrifício. 

Duas foram as_ causas conrorrentes para este a'(iltamento: 

Oliveira Vianna muito bem divisou essa face da psicologia do paulis
ta, ao se re.ferir a eles na pág. 40, do seu Popula~óes meridionais,. da 
seguinte forma: 

"O ardor aventureiro · do luso, por exemplo, depois de transmudar-se 
na. combatividade impetuosa do bandeirante, caí aos poucos e, no século 
IV, se extingue totaln~ente a medida que o sedentarismo agrícola realiza 
a sua obra de paz e civilizac;áo. Por outro lado, o antigo lealismo peninsular, 
sob a influéncia liberal do meio americano, reveste-se de dignidade e 
altivez desconhecidas ao cortesanismo de ultramar." 

"O govemador Geral, Camara Coutinho", diz Taunay, S. Paulo nos 
¡Jrimeiros anos, 76, "a declarar escandalizando e naturalmente exagerando 
ª.D. Pedro 11: "a vila de S. Paulo há muitos anos que é república de per 
s1, sem observilncia da lei nem urna, assim divina, como humana." 

( 14) Nao foi assim depois de 1930, pois os paulistas se mostraram 
bem dignos de seus ancestrais rompendo os grilhóes da escravidáo no 
ensolaraao 23 de Maio de 1932 e escrevendo a maravilhosa epopéia de 
9 de Julho até Outubro desse mesmo 1932 que tanta gl6ria deu a S. Paulo. 
~ matéria de dinheiro porém, desde a proclama~áo da República 

os pa~hstas vem com admirável passividade suportando -as exa~oes e tri
buta9oes da Uniáo Brasileira, as quais tanto se assemelham as que Portugal 
arrancava do planalto piratiningano. 
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A sel~9áo :egressiva e despopulagáo sofrida pelo planalto 
com a em1gra9ao para as minas, e a modifica9áo do aparelho 
governamental do planalto, com a diminui~áo do isolamento da 
inetrópole. 

Aquela já estudamos de sobejo, e já de sobra verificamos 
os seus efeitos na evolu9ao da nossa popula9ao. Vejamos a se
gunda: 

O planalto paulista representava para o reino luso, e IJ1ais 
acentuadamente para a monarquía dos Filipes, urna partícula in
significante, perdida na vastidáo imensa dos memos, sem a menor . 
importancia sob qualquer ponto de vista que fosse ela encarada, 
já nao representando a menor fonte de renda para a Coroa, 
coisa que nao aoontecia as ricas regióes do Nordeste brasileiio, 
ou as opulentas colonias da 1ndia, d9 Peru ou do México; cujos 
proventos refletiam brilhantemente na vida peninsular. 

· Sem densidade de popula~áo ap1·eciável, e desconhecendo
se entlio a magna importancia do movimento expansionista ban
deirante, o qual era encarado sob o único aspecto de perse
gui~áo ao mísero íncola ou ao infatigável jesuíta, o planalto 
paulista representaría para as metrópoles de Lisboa ou de Ma· 
drid apenas um ínfimo núcl~ de pobres e semi-bárbaros mo
radores de ra9a semi-ibérica que viviam as tropelías com os ín
clios, jesuítas e maloqueiros espanh6is, sem a menor influencia 
na marcha regular nao só da metrópole, mas até da colonia, a 
qual só se resumía nas capitanías ubérrimas do Nordeste (os 
pr6prios holandeses nao se dignaram lan9ar os olhos para essa 
regilio, que mais parecía um covil de bandidos, como dizia· 
Schmidel, do que um foco de civiliz·a9áo européia). 

Sua parca popula9áo e sua pobreza de recursos de qual· 
quer espécie faziam dessa parte elevada da capitanía vicentina 
um lugar esquecido e entregue exclusivamente quase a si mesmo, 
ou ao donatário, q_ue também só cogitava de auferir os lucros, 
allás bem magros, que o seu feudo oom os seus frágeis elementos 
Jhe poderia proporcionar, . em compara~áo com os produzidos 
pelas capitanías de Pernambuoo, Babia, etc. ( 15). 

. ( 15 ) A pouca importancia do planalto sob o ponto de vista econo
~uco em rela9áo as demais partes da colónia se rC$salta diante da. estatís
tica, de acordo com dados colhidos em Gandavo, em fins do quinhentismo, 
pela qual se ve que a inferioridade em popula~áo é notável, mas que 
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Ora, isso result~ria para o planalto um governo próprio, com 
muita independencia de a~áo, exercido por elementos democra
ticamente tirados do próprio povo. Muito raras vezes aí se imis
cuíam os poderes centrais, de modo que esse govemo autonomo 
paulista criou urna mentalidade popular altiva, independente, 
liberal, que, dirigindo-se aos govemantes .da terra de igual para 
igual, só muito de longe tributava um culto, mais aparente e 
vistoso do que reaL a "S. Majestade el rei Nosso Senhor", fosse 
ele portugues ou espanhol, Aviz, Habsburgo ou Bragan~a. 

Isso acontecía no seiscentismo, quando a pobreza e a rpo
déstia em recurso faziam do plan.alto urna terra desmerecedora 

formidável e fora dessas propürºóes é a superioridad e em f ontes de riquezas 
das demais regióes. 

Capitanias 

ltamaracá 
Pernambuco 
Babia 
Ilhéus 
Espírito Santo 
R. de Janeiro 
S. Vicente 

Populayáo 

100 
1.000 
1.100 

200 
180 
140 
500( o) 

Engenhos 
de cana 

Proporfáo de 
engenhos por 

100 habitantes 

3 3,0 
22 2,3 
18 1,63 
8 4,0 
l 1,80 

4 0,80 

( 
0

) Southey, vol. II, 688, diz que S. Paulo em fins do quinhentismo 
tinha 700 habitantes. Isso é referente aos europeus naturalmente. 

Estatística essa que confirma a que se encontra em Falcáo Livro de 
toda a fazenda, etc. acerca do orºamento da despesa, do Brasil. 

Pernambuco 
Itamaracá 
Paraíba 
Sergipe 
Rio Grande 
Bahía 
E spírito Santo 
Ilhéus 
Porto Seguro 
Rio de J aneiro 
S. Vicente e Sto. Amaro 

12:528$417 
398$660 

2:255$070 
296$000 

3:255$180 
19:732$600 

353$120 
40$000 
40$000 

2:015$000 
1:467$820 

42:351$867 
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( o planalto nao 
absorveria nem 
a metade desse 
número referen
te a 2 capita
nias.) 

da aten~ao metropolitana. Quando, porém, o ouro das minas 
fez de S. Paulo e de seus satélites focos de irradia~áo expansio
nista que se estendiam com densa popula~áo, bem como excelente 
entreposto de importa~áo e exporta~ao, Portugal de Dom Joáo 
V achou de bom aviso. dedicar mais aten~o a regiáo e modi
ficar o sistema de governo, de modo a diminuir o isolamento 
da gente paulista. Se esse , isolamento continuasse na mesma sen
da até entáo trilhada com o avolumar da sua popula~o, e outras 
circunstancias, teríamos rapidamente o separatismo, de cujos 
primórdios, aliás, a guerra dos emboabas e outras manifesta-

Sobre isso, diz Oliv. Vianna no seu · Evoluyáo do povo brasileiro, 51: 
"É assim que na capitanía de Ilhéus há, no século 1, para cerca de 500 
moradores apenas dois engenhos. Na capita~ia da Bahia, para urna popu
la~ao de quase 3. 000 famílias há, na mesma época, apenas 76 eng~nhos e 
na de Pernambuco, numa populac;áo de 2. 000 moradores, apenas 60 
engenhos." 

·Gabriel Soares, o velho crppista, diz que na Babia, em 1587, havia 
"mais de cem moradores que tero cada ano de mil cruzados até cinco mil 
de renda" (de 400$000 a 2:000$000 réis), "e outros que t8m mais; cujas 
fazendas valem até cincoenta e sessenta mil cruzados e davantagem" 
( 10:000$000 réis até 20:000$000 réis e 25:000$000 réis e mais) . 

Fernáo Cardim diz que havia, em Pernambuco em 1590, "homens 
muito grossos de 58 e 80 mil cruzados de seu" (de 25 contos a 40 contos 
mais ou menos). · · 

· Enquanto isso, nesse mesmo quinhentismo, no planalto, encontramos, 
ao morrer: 

Pero Leme, o velho, deixando só 36$900 réis ( 100 cruzados); Joáo 
do Prado, o velho, 144$660 réis ( 400 cruzados); Clemente Alvares, 329$880 
réis ( 800 cruzados); Femáo Días, o velho, 313$000 réis ( 750 cruzados); 
e estes f oram os mais ricos. 

No seiscentismo pouca diminui~áo na pobreza: 
Antonio Raposo Tavares, o grande bandeirante, com 170$547 réis 

( 500 cruzados) ; Antonio Bicudo, outro grande sertanista, com 68$750 
réis ( 150 cruzados); Manuel Pires, sogro de Raposo Tavares, com 660$000 
réis ( 1 . 500 cruzados); Diogo de Mello Coutinho, outro emérito bandeiran
te, com 880$000 ( 2. 200 cruzados). 

Os mais ricos foram: 
Pedro V az de Barros com 1: 329$000 ( 3. 000 cruzados); Antonio 

Pedro so de Barros, filho do precedente, com 1 . 000$000 ( 2. 400 cruzados ) . 
No setecentismo, com o ouro a riqueza aumentou de forma a vennos: 
Pedro Vaz de Barros, o neto, deixar 3 :000$000 réis (7 mil cruzados}; 

Joao Leite da Silva Ortiz, genro e sócio do Anhangüera, 3:000$000 réis 
( 7 mil cruzados); Matias Rodrigues da Silva, 11: 754$000 réis ( 28 mil 
cruzados) . , 

Comparem-se esses algarismos com os que Gabriel Soares e Fernáo 
Car<lim assinalam para o quinhentismo baiano e pernambucano. 
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~Oes havia1n já feito ouvir os primeiros acordes, que tiveram 
eco através do Atlantico. 

Organizou, pois, um aparelho governativo que trouxesse 
o planalto para mais perto da comunidade portuguesa, mais ~a 
dependencia reino], procurando por todos os meios desnacio
nalizar os seus arrogantes e audaciosos moradores que tao p<>µco 
amigos dos portugueses se haviam mostrado em contínuas e cada 
\'ez mais amea~adoras manifesta9oes, que transparecem fulgu
rantes na nossa história paulista ( 16). 

Com novo aparelho governativo, novos governantes eram 
enviados de Portugual para a sede da nova Capitanía de S. Paulo. 
Esses governadores, esb·anhos a terra, vinham munidos e po
deres discricionários. Eram indivíduos astuciosos, hipócritas, sor
rateiros e prepotentes, tais como o foram Dom Rodrigo César 
de Menezes, Caldefra Pimente1, David Marques Pereira, Anto
nio Cardoso dos. Santos, Go~inho Manso, dos quais tivemos 
amostras com os interventores desses últimos anos (Washington 
Luís, Capitania de S. Paulo). Assim puderam eles com facili
dade dominar os morador~ da _regiáo, já de muito enfraquecida 
~las sele9oes emigratórias para as Gerais, para Cuiabá, já nao 
falando das que demandaram os currais do S. Francisco e os 
sertoes do Paraná, bem como pelas novas correntes que de Por
tugal procuravam as regióes mineiras, passando obrigatoriamen
te por S. Paulo, aí deixando a sua influencia depressiva. 

Por essas razóes o moradOT nao pode reagir, tendo de do
brar o cerviz. 

Por isso o paulista setecentista foi entibiando o seu animo, 
no que era mais rapidame!'.lte impelido pela perda paralela da 
velha belicosidade da gentl! planaltina, até se anular por e<>~· 
pleto <liante dos poderes consituídos, ignorando sempre o seu 
valor e a sua for9a. "S6 nessa ép<>ca os p(lulistas reconheceram 

------
( 16) Pelo alvará de 2 de Dezembro de 1720, a Capitanía de S. Paulo 

era reorganizada. 
Com a cria9áo da nova capitania de Minas Gerais, a custa exclusiva 

do território paulista das minas, e com a incorporagáo a Capitania de 
S. Paulo .de territ6rios, até entáo pertencentes a Santo Amaro, do Marques 
de Casca1s, o p!~alto entrava no regime comum, com iguais prerrogativas 
as ,das out~as ~ap1tanias, dependentes do Estado do Brasil, diz Washington 
Luis (Capitania de S. Paulo, 5 ). Para a sua administra9áo foi enviado um 
Governador, capitáo general ad hcmorem, com auxiliares mestres de campo> 
tenentes, etc. 
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o domínio da coroa portuguesa", diz muito sabiamente Washing
ton Luís (Capitania de S. Paulo, 19) (17). 

Os dois irmaos Lemes, admiráveis rebentos do famoso El 
tuerto, foram os dois últimos paulistas nos quais ainda sobre
vivía o espírito da liberdade, que os tinha animado no seis
centismo. A prepotencia de Dom Rodrigo César os entumulou 
com a altivez paulista, da mesma f~rma que a ignomínia do 
govemo aladroado de Dom Joáo V levara a morte desgrac;ada 
o vulto memoral do Anhangüera, último bandeirante paulista, 
daquela pleiade de homens dotados de um físico de ac;ao e 
de urna alma de bronze, embaseados p<>r um caráter granítico. 

Felizmente essas virtudes brotam de novo no nosso aben-
9oado planalto. 

Ao atirar ao exílio perpétuo a sua pessoa, a sua família e 
a sua prole, na ansia de se ver libertado da miséria reino], 
preferindo passar nas selvás do planalto vicentino toda a sorte 
de prova90es, o povoador nao podia, ao tomar essa resolu~áo 
de emigrar, deixar de se temperar da mais profunda resignac;ao. 

Qual a idéia que porventura poderiam fazer do novo mun
do, deserto de civilizac;áo, ~as prenhe de perigos de toda sorte, 
e enevoado dos mais sombríos mistérios? ~e dura necessidade, 
[.enao a determinada pela crueza da luta pela vida, paderia 
abrigar essa gente a resolu~ao de procurar arrostar com todas 
essas tenebrosas circunstancias? 

Só inesmo os mais resignados poderiam resistir aos embate.s 
tumultuários das desgrac;as ameac;adoras nesse mundo desconhe
ddo. Só os que revestissem a sua psicología dessa rutilante ar
madura do fatalismo, que os tornava invictos na luta com a f Pra, 
com o índio e com a bruta natureza. S6 esses que, aceitando 
em toda a sua frieza o destino implacável, com todas as suas 
dolorosas conseqüencias, que os impelía, através das vagas do 
i evolto Atlfuitico, embarcados no bojo fragilíssimo de míseras 

( 17 ) Paulo Prado, no seu Paulística, 99, cita a respeito, em corro
bora~o as suas idéias expendidas, as palavras do govemador Martim Lopes 
em 1777 ao Marques de Lavradio: 

". . . os paulistas de boje já náo tero o meSf\lo valor e resolu~ao que 
tinham os seus antepassados; gostam de viver mais regaladamente e já se 
nao expóem a passar pelos trabalhos e descomodos que tiveram seus avós." 
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caravelas, e por sobre a muralhada cinzento-azulada de Para
napiacaba, poderiam resistir a essas ininterruptas escaramu~as 
com a desdita, ou a. esses prélios sanguinolentos com a morte. 

Seria o que Deus quisesse, eis o supremo lema de que o 
fanatismo religioso imbuía a alma fatalista do imigrante quinhen
tista. Tinham eles a convi~o de que os sofreres terrestres se
riam recompensados paradisiacamente, na vida futura. Magní
fico sonho, desses nossos rudes e ingenuos antepassados, sumo 
expoente até onde chegavam os surtos da sua embotada imagi
nagao (18). 

Foi esse mais um trago da psicología da gente que iniciou 
o povoamento do planalto. Gragas a ele, puderam vencer todt:>s 
os obstáculos que se lhes antepunham. Seria, pois, natural 
que todo esse espírito de resignagao as mais cruas conseqüencias 
da sorte fosse saturando a alma da gente paulista, que o havia 
herdado dos povoadores. E essa resignagao seletivamente. se 
acumulava, de geragao em geragáo, porque os que se mostras
sem a ela refratários eram por qualquer maneira eliminados, 
desde que nao se submetessem as leis implacáveis do destino 
inexorável. 

( 18 ) Era a alma ibérica selecionada, esse genio espanhol apurado, o 
qual Henri Mazel ( La synergie socia'le ) nos descreve em pinceladas de 
forte colorido. 

"Justo no momento em que empalidece a estrela da Itália, um outro 
povo se levanta para preencher um destino a ele reservado por toda a 
eternidade: é o espanhol, isto é, o castelhano, o portugues e o catalOO. 
Ele ia dar ao mundo o exemplo inexcedível da energia política e artística. 

Cristóvd.o Colombo é apenas u1n acidente glorioso; outros antes dele: 
escandinavos ou dieppenses haviam tocado o Novo Mundo; a verdadeira 
causa das descobertas é a alma espanhola. 

Que se imagine esta frente amea~adora de pequenos 1·einos que des
cem das montanhas, e depois de 8 séculas repelem pé a pé, sem descinimo, 
sem tréguas, seus conquistadores infiéis. De um mar a outro sem outro 
pensamento, sem outra a{Xio, sená-0 essa luta santa da qual a exaspera~áo 
crescente de dois desejos, o desejo de conquista aceso pela retomada tenaz 
do solo, e o desejo de conversao excitado pelas 1nedidas renascentes que é 
preciso tomar contra os judeus e mouros. 

Que alimento náo exigiría essa chama, no dia em que Boabdil aban
dono-u chorando a Granada? Porque o entusiasmo desse povo é virgem, ele 
náo conheceu as decep~es das cruzadas; a miragem do Ocidente o ooi 
levar como a miragem do Oriente levou a Fra~a; a;untai o fervor místico, a 
amb~áo dos reís, a sede do ouro, o amor aventuroso de uma cavalaria 
pobre e desocupada. ~ a epopéia dos navegadores e conquistadores que se 
abre. A energia dos ·maiores italianos é verdadeiramente pouca coisa ao 
lado dos Vasco da Gama, dos Albuquerque, dos Cort~s e dos Pizarra ... " 
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O desanimo equivalía a morte certa nessa corrida vertigi
nosa pela raía quinhentista e seiscentista, repleta de formidáveis 
obstáculos e semeada de agruras. 

Assim, o paulista, filho de tal gente, criado sob o inipério 
das mesmas idéias, a~avessando os mesmos transes dolorosos, 
<lecorrentes do local e principalmente da absoluta falta de re
cursos, que os fazia um modo de vida apenas ligeiramente 
superior ao dos selvagens co-habitantes, era desde o bergo mer
gulhado nessa resignagao, que foi indubitavelmente um dos mo
tivos psicológicos da sua grandeza, Porque foi ela o maior obs
táculo a que o desanimo e o des~spero entrassem no planalto. 

O paulista desses séculos longínquos a tudo se resignava, 
mas jamais o desalento ousou bater-lhes as portas. 

É a resignagao das virtudes máximas que, através dos sé
culos, vem aureolando a fronte enérgica dos filhos do planalto, 
quer ele, embrenha<io nas selvas distantes do sertáo gigante, so
bra~asse a escopeta fumegáñte ou o pesado grilháo de apresador, 
quer ele, tostado pelo sol candente do centro-continental, em
punhasse a bateia ou o alviao de minerador, quer a cavalo cor-
1·esse pelas caatingas do Piauí ou pelos cercados bordejantes do 
S. Francisco volteando o lago de campeador, em busca do gado 
disperso de seus currais abundantes. É a suprema virtude que 
jmbui, ainda, o paulista do século XIX quando, entranhado nos 
5ertóes agrestes da terra roxa, derruba a mata-virgem e forma 
a lavoura de café, cuja produgáo aguarda, resignadamente, por 
cinco anos intermináveis, para depois de vicejante, ondulando 
qual um mar revolto, por sobre os chapadóes do nosso hinter
land, v~-la expasta, em dia de borrasca, ao extermínio pelo gra
nizo crepitante, ou em noite frígida pela geada alvinitente, ou 
prejudicada pela seca maldita ou pelas chuvas em excesso. E 
esse mesmo lavrador do século XIX, explorado aladroadamente 
pelos intermediários, vítima constante das contas de venda, pre
~'Os baixos, café desvalorizado, salários altos, aboligáo da es
cra vatura, etc., a tudo tem sabido resistir com resignagáo mo
numental, persistindo sempre na luta pela prosperidade que fi
nalmente tao merecedoramente lhe tem coroado os esfor~os em 
tao flagrante contraste com o Brasil, impotente na luta contra 
as circunstancias mesológicas. 

Eis o tra~ que as eros5es nao puderam desvirtuar na aima 
paulista. Ela o mantém nítido, essa alma paulista insulada, per-

153 



\ 

dida nos rincóes do Moji Gua9u, do Pardo, do Tiete e do Pa
ranapanema, e mergulhada nos latifúndios de café e de gado. 
Essa f aculdade extraordinária e _admirável, chegando as raías 
do estoicismo, é a única causa que lhe varre da alma o desa
nimo e o desalento e llie permite suportar as agruras martiri
zantes a que tem estado sujeita aos pés de um suplício que nao 
tem fim. 

Mas a resigna9ao, sem a fortaleza de um aniino tenaz e 
inquebrantável, seria apenas um fácil meio de ·~c?moda9ao ao 
desengano e urna faculdade apenas capaz de eliminar os 1nall:s 
efeitos das desilusoes, mas nunca urna alavanca de trabalho 
profícuo, de empreendimentos arrojados e, principalmente, de 
iniciativas difíoeis e de exito demorado. 

Sem esse animo formidável, ao lado da fatalista resigna~ao 
que os caracterizava, seria impossível aos ibéricos de sele9ao Po
voar o planalto. ~e haviam, também, arrostado os perigos . de 
urna embrionária navega9áo, em um oceano infindável e ignoto, 
os ibéricos colonizadores das capitanias do norte nao passaram 
de estreitíssima faixa marítima. Enquanto isso, os invasores do 
planalto nao se deixaram atemorizar pela fera catadura da nossa 
natureza e pelas alturas agrestes e alcantiladas de Paranapia
caba. Deixaram eles o litoral, onde lhes sobravam terras para 
a lavoura do a9úcar; poderiam aí ter ficado se tivessem pre
ferido urna situa9ao mais acomodada, no convívio com o euro
peu e mais em contato com o reino. 

Se os seus descendentes bandeirantes nao herdassem esse 
animo forte e essa homérica tenacidade, nao poderiam ter .le
vado a bom termo os capítulos do bandeirismo. Foi essa he
ran9a que falou pela boca do Anhangüera, último vulto formi
dável do bandeirismo no ocaso: descobrir o que busca-va ou 
1norrer na ernpresd' (Washington Luís, Capitanía de S. Paulo). 

Desse animo varonil completado pelo referido espírito de 
resigna~ao, nasceu a tempera do bandeirante do século XIX que 
plantou e cultivou a lavoura de café. Da liga desses dois tra90s 
profundos da psicología do paulista, se formou o cimento mais 
rígido que concretiza perenemente os alicerces da grandeza pi
ratiningana. 

Da coincidencia de os mesmos indivíduos simbioticamente 
participarem desse espírito se originaram todos os capítulos ful
gurantes dos nossos fasto s. 
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Sim, porque a resigna9ao fatalista, eliminando os resulta
dos funestos das desilusóes, de muito diminuía as agruras que 
a tenacidade tinha a vencer, de muito amenizava a via sacra do
lorosa que se tinham prop<>sto trilhar. Se as dificuldades se an
tolhavan1, nao import~va! Haviam de vence-las, pois que por 
maiores que pudessem ser com elas se conformavam, e as re
duziam, nas suas propor~óes, quando projetadas no espírito do 
bandeirante, do descobridor ou do plantador de café. Assim se 
ton1ava mais doce e mais amena a vereda do sacrifício, e me
nos áspera a senda bravía que a fortuna lhes tra9ara na vida. 

Com essa psicología era impossível deixar de vencer. 

O povoador que trouxe para o planalto a semente da civi~ 
1iza~áo nao era um indivíduo guerieiro e amante de r,efregas. 
Muito longe disso, ele vinha, com mulheres e crian9as, para e~
tabelecer no extremo sul alicerces de urna vida nova onde pu
oésse em paz cultivar as, suas pequenas lavouras e apascentar 
os seus minguados rebanhos. 

Nessas disposi90es teriam vindo os García Velho, os Baiao 
Fa.rente, os Freto, os Cunha, os Prado, os Bueno, os Pires, etc., 
procurando nas labutas do solo piratiningano o que lhes faltava 
no an1anho sedentário das suas_ quintas do Douro, charnecas da 
Caliza, pomares da Extremadura e da Andaluzia, ou nas aldeias 
do Alentejo. 

Trazida para um meio agreste, a que nao estava habituada, 
essa gente, aventurosa certamente, mas nao belicosa, teve que 
se adaptar a ele, com o que o seu caráter sofreu a evolu~áo 
por vias bem diferentes das que sonhavam ver trilhadas, quando 
das águas lamacentas do Tejo, ou da plácida embocadura do 
Guadalquivir, singraram nas ca_ravelas, demandando o Atlantico 
sem fim, tenebroso e imenso. · 

Mal pisavam os areais das praias vicentinas, e já a luta com 
o indígena feroz e indomável os obrigava a largar a arca de imi
grante pobre para correr ao desensarilhar dos arcabuzes, e ma
nejar oom presteza a espada. E se, apenas no litoral, a situa~o 
era de guerras e de belicosas expectativas, mais se exacerbou 
ela, ao galgar o povoador a fragosa cordilheira que marca de 
negro pardacento no azulino firmamento as fronteiras do pla
nalto. Eisa terra de pr-0missáo a conquistar em lutas mil, já contra 
os inimigos humanos aí preestahelecidos, 'como contra a formi
clolosa natureza. 
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Com a chegada no planalto, onde se fixaram, os primeiros 
colonos tinham que afrontar a enorme e interminável série de 
sobressaltos e correrlas de toda sorte, para náo serem esmaga
dos antes de aí ficar cimentado o alicerce da civiliza~o. 

Os perigos de um isolamento, cercados de antropófagos, sem 
poder de fora receber o menor auxilio em caso de precisáo, en
tregavam a primeva massa de colonizadores a si própria, obri
gando-a a gerar os seus meios de def esa. 

Ora, esse modo de vida, cercado pelas circunstancias a que 
me ref eri, foi de molde a trazer as mais profundas mudan~s 
psicológicas aquela gente pacata, laboriosa e ávida de trabalho 
pacífico, que lhes permitisse um viver sem as agruras da mi
séria que haviam deixado nas terras hisp!nicas. 

Rudes, aventurosos, disPostos a tudo, e principalmente va
!entes, como membros de urna gente que o fragor das p.elejas e 
o estrondo das lides jamais haviam diminuído o Animo esfor-
9ado e varonil; além do mais selecionados pela emigra9áo, esses 
povoadores de físico soberbo e moral magnífico nao podiam 
deixar de ser moldados pelo meio, que impunha, como suprema 
necessidade de subsistencia no planalto, o bem manejar da es
copeta e da pistola, o esgrimir perfeito da espada rutilante, o 
firme empunhar da adaga afiada e pontiaguda, e o presto e rá
pido desprender da flecha carniceira. 

Se os povoadores náo haviam b·azido na sua esteira a mesma 
psicologia dos conquistadores do Samorim, dos vencedores de 
Manco Capac, de Montezuma e de Ataualpa, tiveram de criá-la, 
premidos pela necessidade de viver em terra estranha e advers·a, 
isolados, minguados e sem recursos que os habilitassem a urna 
defensiva van ta josa. 

Dessa extrema circunstancia, dessa luta homérica pela vida, 
na qual entraram desprovidos de todas as condi9óes para vencer, 
a náo ser o Animo forte, originou-se a belicosidade paulista, 
amparada pelo hábito constante da refrega e par um contínuo 
batalhar. Os filhos desses povoadores de caráter assim evo
luído, nunca se tendo separado desse meio gerador da comba
tividade, fizeram recrudescer esse tra90 psicológico, já nao fa
lando nos efeitos do cruzamento com o índio que deveria ter 
trazido for9osamente a essa belicosidade um certo sabor de sel
vageria da qual o paulista haveria de se ressentir no decurso 
do bandeirismo. 
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Esse contorno psicol6gico foi bem o causador dessas Iamú
rias plangentes das cronicas jesuítas castelhanas a respeito das 
algaras paulistas que tantas devasta~s haviam produzido na 
luzida cristandade do Guairá, do Tape e do Uruguai. Muito 
apaixonadas seriam es~as crónicas parém, porquanto esses pa
dres, sabedores dos horrores crudelíssimos da Inquisi9áo e das 
persegui90es religiosas em todos o países da Europa, bem como 
das conquistas espanholas no Novo Mundo, nao deveriam im
pressionar-se tanto com o que praticavam os bandeirantes> se 
eles náo se tivessem erigido em juízes em causa própria. 

O espírito belicoso no planalto foi evoluindo progressiva.;. 
~ente com a idade. A defensiva timorata do quinhentismo, trans
figurando-se na arrojada ofensiva bandeirante, que lhe suceden · 
no seiscentismo, foi o meio de ós moradores submeterem a rude 
prova as suas virtudes de temeridade e intrepidez, complemen
tos indispensáveis ao desenvolvimento da belicosidade. 

. As bandeiras do quinh~ntismo nao passavam de aglomera
dos pouco numerosos, heterogeneos e desordenados de paulistas, 
portugueses e seus escravos, sem a menor organiza~áo militar. 
Assim, nao iam elas além de meras batidas de reconhecimento 
a distA.ncia muito pequena do núcleo central, que era o vi
larej<> piratiningano. 

O inicio do seiscentismo trouxe um aumento do vulto das 
empreitadas desse genero, passando as bandeiras a percorrer, 
em correrías, um raio bem maior na circunferencia da sua pro
digiosa atividade, dele varrendo as na9óes indígenas que entáo 
nao mais ousavam perturbar a tranqüilidade dos centros civi
lizados do planalto. Nao eram ainda, as bandeiras, expedi~óe's 
guerreiras, de cujo germe apenas levavam no bojo as mais es
senciais virtudes latentes. Náo tinham ainda plano preconce
bido, náo as orientava urna diretriz segura, nao seguiam senáo 
o que a aventura lhes tra~ava caprichosamente no seu objetivo 
económico, sem a menor visáo de previdencia, e completamente 
despidas dos ens~amentos da tática militar. Eram bandos 
que se atiravam repetidamente para o sertáo, con10 meras ca
ravanas ao sabor da sorte. Um simples aviamento era o sufici
ente para o bandeirante penetrar ao longe. 

Com o correr do seiscentismo, porém, os núcleos do planalto 
foram naturalmente se aperfei~ando, a tal ponto que em 1628 
organizaram urna expedi~áo, que deyeria por termo as redu9óes 
jesuíticas do Guairá. Entáo come90u para a bandeira urna fase 
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nova de or(J'aniza9ao militar que deveria proporcionar aos 
paulistas os r~sultados mais fecundos'. O número de componentes 
da expedi9ao foi aumentado em inu1to, elevando-se os seus ho
mens de armas a alguns milhares, como se fora tun pequeno 
exército. O comando era distribuído pela gente de n1ais pres
t i.gio no bandeirismo, a tropa, dividida e1n corpos e em ~m
panhias, organizado o servi90 de seguran9a, com vanguarda, ¡e
taguarda, flanqueadores, etc. Taunay, Historia geral das ban
deiras paulistas, vol. 11, pág. 79. 

Eis o marco da evolu9áo progressista na penetrac;áo con-, 
quistadora do nosso território. A razáo estava em que o espi-
rito militar se ia assentando, com indivíduos como Raposo Ta
vares e Manoel Preto, que procuravam militarizar a for9a ex
pansionista dos moradores do planalto. 

As lutas contra os jesuítas no sul, as expedi95es de socorro 
contra os hodandeses no Nordeste, ou contra os índios da Bahía, 
ou negros de · Palmares, etc., foram fases assinaladoras desse de
senvolvimento da belicosidade. Assim, quando o seiscentismo 
caía no OC~80 O animo paulista era positivamente amante das }u
tas. Os documentos dáo essa impressáo nítida, em soberanas· ma-
nifesta95es. 

O setecentismo, porém, encaminhou o paulista para novas 
sendas, de forma que a guerra dos Emboabas foi o último claráo 
da belicosidade paulista já decadente ( 19). 

( 19 ) Nessa luta memorável em que os paulistas se houveram coro 
um heroísmo e urna valentia inegáveis, ainda perdurava a velha belico
sidade ancestral, se bem que já com tendencias evidentes a esmorecer. 

Lutaram de um modo homérico, como se ve das palavras de relato de 
Diogo de Vasconcelos ( H istória antiga de M·inas Gerais, 227), enfrentando 
urna superioridade numérica formidável, de um contra dez. Só foram eles 
vene:idos, no Sabará, pela superior orienta~áo t~tica de c~ma~do de Ma
noel Nunes Vianna que, clispondo de grande nu~ero de. md1os e mame
lucos (?), ocupou as alturas circundantes do ~i:a1al paulista .. Fo,r~ v~~ 
cidos ainda na Cachoeira, pela manobra satamca do maquiavebco · Fre1 
Francisco de Menezes, depois de haverem os paulistas JX?Sto fora de. com
bate ao fonnidável Nunes Vianna. Nao venceram tambero no Arraial da 
Ponta do Morro, no rio das Mortes, pela trai~ao inominável d~ }len~ do 
Amaral Coutinho, a qual deu lugar ao chamado Capó.o da Tra1~ao .. Final
mente náo ganharam em Ponta do Morro, quando vencedores ]á, por 
causa do auxílio aos emboabas, por parte dos governantes da metropole .. 

Nessa luta ainda apareceram vultos como Jerónimo Pedroso, Valenbm 
Pedroso, Luís Pedroso e outros que, em belicosidade e valentia, nada cede
ram aos seus antepassados seiscentistas. 

Os paulistas s6 foram vencidos nessa luta pela inferioridade n!-11'1érica 
e pela inferioridade intelectual, refletindo no c"Omando que davam a tropa. 
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A causa era que o bandeirante trocara o arcabuz do prea
dor pelo alviáo do minerador, e despira o gibao de af'mas, para 
inais facilmente suportar as agruras da labuta nos socavóes mi
neiros. A minera9áo atrofiou esta fase do caráter paulista, como 
1he matou o caudilhismo, urna das institui~oes mais em evidencia 
na gente do planalto. · 

Sem mais o hábito dó manejo das armas, o paulista ia pro
gressivamente esmorecendo o seu animo ardoroso e devotado as 
solu~oes violentas. O hábito morigerado de urna vida pacífica 
foi modificando o antigo paulista lidador, no pacato mineiro la
vrador das minas e cultivador do solo das "alterosas'', ou no 
pachorrento criador dos currais do S. Francisco, nos campos 
goianos ou piauienses ( 20). 

Os paulistas que ficaram no planalto, nao se transmudando 
para as gerais, ao que preferiam a vida calma das redondezas 
piratinmganas, ainda mais acen.m_aram a mudan~a evolutiva, ten· 
do-.se metamorfoseado em· ·mer~J agricultores, sem a prosápia 
militar que ensoberbecía os próxim~s avós. É que náo tinham 
mais necessidade de ir ao sertáo buscar o bra~ indígena para 
as suas lavouras, pois que o negro importado o supria, urna 

Os emboabas, além disso, usavam de todos os artificios da má f é e da 
trai~o. 

Oliveira Vianna com muita felicidade assim se exprime: 
"Faz-se apenas, neste novo aspecto da belicosidade vicentista, urna mo

difica~ao necessária: náo há mais a horda puramente guerreira: ao lado do 
1nameluco figura agora o escravo: o bacamarte do sertanista caminha ao 
par do alviáo do trabalhador." (Popul. merid, 80). 

( 20) As bandeiras setecentistas já náo sáo mais aqueles verdadeiros 
exércitos dos séculos anteriores. Sao apenas urna ou duas centenas de ho~ 
mens, quando muito, que se embrenham nos matagais dos sertóes bra
sílicos, náo com o fim agressivo de prear indios e combater jesuitas e cas
telhanos, mas siro de ex¡:)lorar riquezas, tendo corno único desiderato bélico 
defender-se dos ataques que porventura fossem vítimas no decorrer das suas 
imensas caminhadas por ínvias regióes. 

Enquanto que as menores bandeiras seiscentistas, que rnarcharam 
contra o Guairá, Tape e Uruguai, contavam com milhares de componentes 
( dizern os jesuitas cronistas), os paulistas setecentistas reduziram de muito 
o poder bélko de suas bandeiras. 

Assim é que Bartholomeu Bueno, o Anhangüera, quando em 1722-
1725 se pós a frente de urna das mais memoráveis expedi~óes que o 
bandeirismo de explora~áo jamais teve no seu ativo, s6 contava com 300 
homens, segundo nos relata o erudito historiador Washington Luís, na sua 
magnífica mem6ria sobre o govemo de D. Rodrigo César de Menezes 
( Capitanía de S. Paulo). 
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vez que a despopula~ao do planalto, causada pela emigra9ao 
para as minas, havia feíto minguar as . necessidades dessas l~
vouras diminuídas, embora as fazendas tivessem aumentado em 
área. 

E entáo as fazendolas paulistas de Guarulhos, de Indaia
tuba, de Itu, de Araritaguaba ou das redondezas da vila de S. 
Carlos, na sua simplicidade ·rural se desassemelhavam das que 
outrora, no século anterior, se espalhavam pelas proximidades 
paulistanas de Carapicuíha, de Parnaíba, de Caucaia, de Apó
tribu, de Quitaúna, de Ara~ariguama ou de Orubuapira. Estas, 
ainda que pequenas como estabelecimentos agropastoris, reu
niam a fei~ao de arsenal bélico e de quartel com o seu grande 
número de homens de armas ( índios e mamelucos), depósitos 
de pólvora, chumbo, ferro, pelouros, oorrentes, grilhoes, etc. além 
<las tendas e forjas de ferreiro, carpintarias, etc. _ _,.. 

As fazendas. setecentistas, bem maiores porque a emigra~áo 
para as minas, diminuindo a popula~áo, permitiu que as terras 
agrícolas fossem repartidas por menor número de proprietá
rios, deveriam ter sido menos habitadas. Elas s6 tinham a fa
mília do fazendeiro, alguns agregados de sangue mameluco em 
fusao e uns poneos escravos negros cuja introdu~ao come~va 
a tomar vulto, a medida que os agricultores do planalto iam au
mentando a sua riqueza, com o produto do ouro das minas 
( em S. Paulo havia muitos empresários de minera~ao, os quais 
sem sair dos seus sitiecos gozavam dos proventos da explora~o.-
0 Dr. Guilherme Pompeu foi um deles, além de urna infini
dade de outros, segundo Taques nos relata). Isso lhes outo1·
gava a faculdade de possuir essa cara mercadoria humana. 

Eis o reflexo do espírito paulista setecentista, na época da 
decadencia. 

A lavoura de café do século XIX, exacerbando o utilitarismo 
paulista pelos imensos lucros que a terra dadivosa lhe propor
porcionava, nada mais fez do que calcar, no horizonte longín
quo do passado remoto, a belicosidade do bandeirante. 

O lavrador de café só pensava em trabalhar para a con
quista da fortuna económica, esquecendo-se entao, por completo, 
dos misteres das armas, legando aos presentes o horror pela 
farda, e m~is coisas que tenham aspectos marciais. A revolta 
liberal de 1842 é a prova indeclinável do que afirmo. 
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O exército e a marinha jamais foram procurados \'Om en
tusiasmo pelos paulistas, que abandonaram essas carreiras aos 
filhos do Nordeste, do Rio Grande e do Distrito Federal, e a 
própria . for~a estadual sempre oonteve elevada propor9áo de 
gente nortista. ~ que o paulista prefere ganhar a vida em ou
tros camp<>s de atividáde, que lhes pode proporcionar lucros 
maiores do que a inércia ,dos quartéis, vivendo a custa do soldo 
que nao pode ser muito elevado. Se o utilitarismo coloca S. 
Paulo a frente, muito .distanciado de todos os Estados da 
Federa9áo, deixa-c em posi~áo ip.ferior em belicosidade. Feliz
mente essa belioosidade nao morrera. Apenas dormía. O ano de 
1932 provou a saciedade. 

Eis sinteticamente a evolu~áo do paulista, quanto a essa 
fase da sua psicología. 

A princípio ele era de índole pacífica, como os p-0voadores, 
embora sempre rudes, intemeratos e ave'pturosos. D'epois se 
tornaram muito belicosos,' ·utilizando-se das virtudes incompa
ráveis que lhes eram inerentes, tais oomo a audácia, o arrojo, 
a valentia, a crueldade, a rudeza selvagem, etc. D·ep<>is, quand9 
o planalto deixou de ser o posto avan~ado, ficando os paulistas 
com sistema de vida orientado por vias opastas as que até 
entao haviam trilhado, o espírito bélico deu lugar ao utilitarismo, 
que até hoje tem guiado S. Paulo no caminho suave da pros
peridade incontestável ( 21). 

( 21) A mais manifesta e evidente prova da donnencia dessa belico
sidade paulista está no quadro histórico do cerco de Sorocaba por Caxias, 
que Eugenio Egas pinta com máo de mestre: 

"Quando o Barao de Crudas cerca Sorocaba e lan~a sua ordem do día 
decretando a deposi~áo das armas e a capitula9áo sem condi9óes, o povo 
em massa, os ch.efes sem exce9áo, os guardas nacionais em peso, correm, 
escondem-se, fogem espavoridos, em absoluta desordem por todas as ruas, 
de todas as casas, para todas as estradas livres, num medo irresistível ... 
~ o salve-se quem puderl Feijó, calmo, sereno, firme em seu posto volun
tário, debru~ado na janela da Rua das Flores, residencia do alferes J oáo 
Nepomuceno de .Souza Freire, como urna sentinela perdida no meio daquele 
deserto em que Sorocaba se . convertera, gritava aos que fugiam numa 
ansia indescritível: . . 

"Correi, correi, ca.mbada de sem-vergonhasl Eu aquí fico para vos 
defender! . .. " Rev. lnst. Hist. S. Paulo, XIII, 117. 

Foi o último lampejo do passado tangendo no bronze de que era a 
tempera do grande paulista. 

Felizmente náo foi esse quadro reproduzido em 1932. 
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A honradez foi onde se sublimou o caráter paulista. 
Proveniente daquela gente portuguesa de princípios ainda 

mais rígidos do que os seus músculos de a90, descendentes da
queles que, como Egas Moniz da Riba Douro, mais prezavam 
a honra empenhada do que a própria vida, a qual de bom 
grado ofereciam em resgate daquela, os póvoadores do planalto 
souberam perpetuar no paulista dos séculos XVII, XVIII e XIX 
esse caráter de solidíssima tempera. 

A análise dos documentos e a leitura dos testamentos dos 
nossos avós bandeirantes sao a prova mais absoluta dessas .as
ser~oes. 

Quantas vezes, naquele longínquo seiscentismo, emprésti
mos de vulto eram feitos sem o respectivo oonhecimento de 
dívida ( nome que davam ao documento comprobatório da <lí
vida), e sem testemunhas, confiados apenas no caráter do 
paulista! 

Quantas vezes, sucedendo morrer, o bandeirante, no sertao, 
a ntilhares de léguas do vilarejo paulistano, ao <litar o testa
mento, lembrando as listas de seus credores, manda que se
jam pagas as <lívidas embora nao se tenha deixado delas do
cumentos con1probatóriosl E nesses testamentos, o bandeirante 
julgando o próximo por si, profundo conhecedor do meio social 
em que convivía, manda aos seus testamenteiros que paguem 
a quantia que pelo credor for pedida, par nao poder precisá-la 
uaquele momento angustioso de moribundo que sente a figura 
da morte aproximar-se ( 22). 

Esses testamentos só par si seriam a gl6ria do caráter dos 
nossos av6s, para os quais, como nos tempos da fundagao da 
monarquia pürtuguesa, mais valia um fio de barba de penhor 
do que centenas de documentos. Era a tradi~áo dos velhos tem
pos seculares, conservada no escrínio precioso da alma ibérica, 
que os povoadores, cios<>s dela, transmitiam aos bandeirantes, 
qve por sua vez_ tao bem a preservaram, como nos dao conta 
os documentos de publicagáo oficial, fazendo-a chegar até o 

( 22 ) O testamento de Joáo Leite da Silva Ortiz, genro do Anhangüera 
' e seu companheiro na fonnidolosa empresa, é, entre muitos, bem típico, 

para ser citado: 

" . .. declaro que tenho contas com meu inniio Bartolomeu ( Paes de 
Abreu ), e me nao lembra as quantias que me deve, a vista do que se 
estará pelo que ele disser me deve." 
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século XIX, com as arestas de urna intolerancia que mais a 
enrijeciam. 

Eis alguns b·a~s da alma paulista que conseguí fixar pelo 
conhecimento da evolu9ao histórica do povo do planalto. 

A lenta transforma~ao do caráter, da mentalidade e dos 
sentimentos do povo paulista, desde o quinhentismo, foi acom
panhando a evolu9áo histórica do planalto, transmutando-se com 
o desenrolar das fases diferentes que formam os capítulos da 
nossa hist6ria. Os mesmos acontecimentos que serviram de bús
sola na vida do planalto, orienta~do a vida dos núcleos de 
povoadores, f oram os que moldaram os contornos da psicologia . 
da qual dei alguns ligefros tra~s no e.sbo90 que incolor e muito 
inrompletamente ficou sintetizada acima. 

Urna raga, afirma Gustave Le Bon ( L' évolution des peu
ples~ 188), possui caracteres psicológicos quase táo fixos como 
os seus caracteres físicos. Como uma espécie anat6mica, a es
pécie psicol6gica niio se transforma se riáo muito lentamente. 

Foi, como vimos, o que sucedeu em rela~áo ao paulista~ 
Apenas alguns tra90s da sua psicología, obedecendo aos moldes 
que os vários acontecimentos do capítulos da história lhes tra-
9ava, se faziam evoluir. Os seus contornos básicos, porém, sem
pre permaneceram os mesmos, levando o paulista a trilhar as 
sendas dos grandes empreendimentos coroados pelo sucesso em 
todas as fases da sua rutilante hist6ria e em todos os surtos de 
seu admirável progresso. 
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CAPITULO XIII 

G:ENESE E' EVOLUQAO DO REGIME SOCIAL PAULISTA. 
PEQUENA PROPRIED:ADE. 

Na vila piratiningana, verdadeira aldei-0la de peque
n-Os agricultores e pequenos criadores, era natural que .f'UJS 

decisóes da sua editilidade surgi,ssem numerosas medidas 
relativas a lavoura e gados, acanhado como era o ámbito 
dos neoócios municipais e capital como se apresentava essa 
quesro: de campos la1J1'adios e rebanhos em fo~. 

TAUNAY; S. Paulo nos primeiros anos, 164. 

A documenta9áo mandada publicar pelo Dr. Washington 
Luís nos tem revelado nao s6 informes magníficos para a re
constitui~ao da epapéia das bandeiras, como também nos dá 
6timos elementos par_a o pleno conhecimento do estado social d~s 
antigos moradores de Sao Paulo. Além de, com grande fac1-
lidade, se poder por estes documentos conhecer o tipa social 
do hornero paulista de antanho, também por eles se consegue 
determinar o regime da propriedade, a psicologia e o caráter 
dessa gente monumental. 

Quanto ao regime da divisáo da propriedade, interessantís-
sima questáo já abordada por Oliveira Vianna, nos seus estudos 
sobre as papula~óes paulistas dos séculos primeiros, esses do
cumentos vem revelar coisas completamente novas, destruindo 
velhas fic9oes dos nossos cronistas antigos. 

Pela publica9áo dos documentos dos Inventários e testa-
1neritos, bem como das Sesmarias, verifica-se que Sao Paulo no 
século XVII foi o centro de um enxame de f azendolas de pe
quen a cultura e de pastoreio de diminutos rebanhos. De fato, o 
perhneh·o circundante da pequena área territorial que englo-
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bava as redondezas paulistanas, onde se estendiam essas fa
zendas, passava por Pamaíba, Ara~ariguama, Apotribu, Caucaia, 
Quitaúna, Virapueiras, Cotia, ltapecerica, Jurubatuba, Itaqua
quecetuba, S. Miguel, Concei~áo dos Guarulhos, Tremembé, 
Orubuapira ( Guapira) , .Juqueri e Atibaia ( 1). 

( 1) A zona agropecuária paulistana compreendia urna área de .2. 448 
quil?metros quadrado~, ou aproximadamente de . 100. 000 alqueires, dos 
qua1s apenas urna ínfima porcentagem era aprove1tada para a agricultura. 

De acordo com os documentos de publica9áo oficial, consegui loca
lizar em meados do seiscentismo, durante o período de dez anos, nessa 
área apontada, cerca de 136 fazendas de várias propor~óes de tamanho, 
?es~~ urna légua em quadra, até de 200 bra~s quadradas, mais ou menos, 
isto. e, desde a fazenda média de 1 . soo· alqueires de terras ( aliás eram 
raras e, quando existiarn, logo eram fracionadas pela sucessáo heredftária) 
até os ínfimos sitiecos (que sao os mais abundantes), de dimensóes pouc~ 
maiores do que as quintas portuguesas. 

É :erto que, em um período de dez anos, rnuitas das propriedades 
que assmalo poderiam ter passado pelo meu registro várias vezes, por 
haverem cambiado de proprietários pela compra e venda. Isso aliás náo é 
~e se prever h.aja acontecido com ·-certa intensidade, porque os paulistas náo 
tính~m necess1dade de vender ten;as que eram distribuídas a simples re
quenmento, c?mo se verifica dos documentos ( Sesmarias), mas que en
tre~to podena ter conoo,rrido par~ que o meu cómputo nao fosse mate
maticamente exato. Também é precISo que se tenha bem em mente que os 
documentos que tive em maos para a localiza9ao dessas 136 propriedades 
foram _ de tal maneira escassos, e o material de que dispus de tal modo 
re~um1do, que talvez o resultado· do "censo nao atinja nem 10% das pro
priedades que na verdade tenham existido nesse período de dez anos do 
médio seiscentismo. ' 

Assim, o meu cálculo nao tem valor de exatidao absoluta mas ele 
vale;á tao soment~ para que se pos~a fazer urna idéia do quanto er,a 
frac1onada a propnedade agrícola paulista, e onde mais se adensava a po
pula~o rural nas cercanías da vila bandeirante. 

Dividí o meu croquis em quadrados de duas léguas por duas e de 
área de 6. 000 alqueires aproximadamente, de modo a evidenciar em alguns 
deles, nos quais os documentos examinados forarn mais pródigos, em 
dados a respeito de fazendas nas suas áreas localizadas, qual a densidade 
agrícola e a intensidade da pequena propriedade. 

Em Parnaíba, outro centro de expansao rural paulista, achei 
n.a mesma época cincoenta e poucas fazendinhas, identicas as pau
hstanas. Em Moji das Cruzes que os Vaz Guedes e Brás Cardoso em 
1610 deram início, foi possível localizar quarenta; em Jundiaí, achei mais 
de ~O, número igual ao que achei em Atibaia. Em Sorocaba, foi fácil 
localizar 10 propriedades que se estendiam em dire9áo ao centro mineiro 
de Vira9oiaba e a regiáo de Patuali. 

, Muito longe, como se . verifica, estamos do la~úndio, , que s6 era 
poss1vel no norte da coloma, onde cada fazenda bnha varias dezenas 
~e léguas em quadra; só surgiu ele em S. Paulo no século XIX, na época 

o café. J;: o que Gilberto Freyre estabeleceu no seu Casa grande e senzala. 
Sobre as fazendas em Minas e no Rio de Janeiro, Oliveira Vianna diz 

no seu Popula~óes meridionais, 128: 
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Esse perímetro foi, no seiscentismo, a linha delimitadora 
da expansáo rural paulista, nao se falando dos pontos excep
cionais mais longínquos, atingidos por um ou outro sertanista, 
que aí se fixava com sua gente, como procederam Baltasar 
Fernandes, fundador de Sorocaba; seu innao Domingos Fer
nandes, fundador de Itu; os Vaz Guedes e Cardoso, que fun
daram Moji das Cruzes; Jacques Félix, que plantou os alicer
ces de Taubaté, e os Oliveira Co'.rdeiro que iniciaram Jundiaí, 
etc. Estes foram casos que, escapando a regra geral, se isolaram 
no sertáo forn1ando núcleos novos de popula9ao. 

Os grandes batedores do sertáo, os bandeirantes, que tanto 
se distingl!_iram nas algaras seiscentistas, n1oravam dentro do pe
rímetro n1encionado, onde tinham seus sitieros. 

A reduzidíssima área comprendida por esse perÍinetro 
continha centenas de minúsculos estabelecimentos rurais. Em 
algumas regióes, como no Jaraguá, em Quitaúna, no Ipiranga, 
em Virapueiras., Parnaíba, Atibaia e Juqueri mais se adensava 
a popula~ao agrária, o contrário do que se clava em outros, como 
nos cursos do Jurubatuba e do Itaquaquecetuba, e1n Apotribu e 
em Sao Miguel, onde mais rareados era1n os moradores. 

A divisao territorial seria pois baseada na pequena proprie
dade. Esse era o único regime permitido pelas circunstancias 
que cercavam a colónia com o número reduzido de moradores 
desprovidos de recursos e obrigados a viveram reunidos para 
juntos oporem mais resisteI_?.cias as agruras da vida agreste. 

Assim, seriam muito pouco importantes essas fazendas, co
mo eu disse acima. Elas geralmente se compunham de urna casa 
de morada da família do proprietário, constn1ída de taipa de 
pilao, a princípio coberta de sapé e, mais tarde, de telhas, 
quando os paulistas souberam, na transi9ao do quinhentismo 
para o século seguinte, aproveitar o excelente barro de seus rios. 
Tinham em ordinário tres lan~s, com o seu quintal, e era1n pes
simamente mobiladas. Todo o seu conforto se resumia em tos-

"Nas faJzendas agrícolas de Minas em que a agricultura e o pastoreio 
em regra se misturmn, o tamanho médio de cada urna, segundo Eschwege. 
é de duas léguas de largura por trés de comprimento, ou se;am seis léguas 
quadradas -para cada domínio ( 10.000 alqueires). Nas fazendas de cria9iío 
a medida co"ente segundo o mesmo informante é de "nove léguas em 
quadra". No Río, no tempo de Pizarra, os engenhos de ribamar sáo de 
pequena extensáo, mas ainda assim abarcam mais de uma légua de terra." 

Por ai se ve o flagrante contraste entre as fazendolas paulistas, que 
se mediam as bra9as, sendo as maiores de "urna légua em quadra", com as 
fazendas mineiras e fluminenses que sáo os verdadeiros latifúndios de 
10 mil alqueires ou mais. 
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cos catres de dormir, vários ta1nboretes, raras cadeiras de es
trado, algumas cadeiras rasas e mal ajambrados bufetes, onde 
era1n guardados uns pouoos pratos de estanho, as peroleiras de 
vinho da terra, as tamboladeiras de barro, as palanganas de 
Iou9a do reino, galhetas de pau, frasqueiras de flandre, que 
tanto abundavam nos inventários. Além disso, essas moradias con
tinham algumas arcas e caixas de vinhático chapeadas, onde 
guardavam a parca roupa de vestir. E nada mais se encontrava 
nessas lúgubres e vazias habita9oes seiscentistas. 

É muito possível também que essa casa servisse de sede para 
as indústrias agrícolas, como da fia~ao e do tecido de algodao 
e de la, bem como do fabrico do. a9úcar nos muitos tachos que 
constituem o arsenal rural paulista, segundo se ve dos arrola
mentos, pois nestes nao se encontr.am outras edifica9óes, onde 
pudesse colocar a feitura desses misteres. 

Nessas moradas, que acredito terem sido de vastas propor-
99es e assobradadas, for9osamente teriam de se alojar todos os 
membros da família desses prolífioos paulistas ( 2). Além dessa 

( 2) Do século XVIII, conhe90 a casa da fazenda de Francisco Ma
riano da Cunha, situada na Cantareira, a qual, já ruínas bem adiantadas, 
chegou aos nossos dias. Tratava-se de urna casa assobradada, de vastíssi
mas propor9óes, de constru~áo tosca e sem arte alguma, com salas enormes 
e amplíssimas acomoda9óes, suficientes para conter a grande família desse 
paulista, na qual avultavaril seus 25 filhos, somente de um dos seus 
tres matrimonios. A imensa sala de refei9óes com 13 x 5,40, 16 quartos· 
de grandes dimensóes, a cozinha dessa mesma proporQáo, bem demons
tram a feigáo patriarcal da familia paulista de entáo. 

Essa casa setecentista seria naturalmente urna evoluQáo para muito 
melhor, da moradia rural seiscentista. O mesmo formato, presidindo as mes
mas idéias básicas, as mesmas regras de arquitetura rudimentar, etc., teríam 
vigorado nesses dois séculas. Apenas o material de construQáo é possível 
que se tenha aperfei9oado, vindo as telhas substituir o sapé, a pedra bruta, 
o barro de pilao, e um madeiramento mais cuidadoso e mais completo, em 
lugar do mal aparelhado serví~ de carpintaria. 

Bem pequena seria, entretanto, a dif erenga, em su as linhas gerais, 
entre as casas rurais dos séculas XVII e XVIII. pois que as deste último 
século sao identicas as do século XIX, ainda ol:iserváveis em muitas fa. 
zendas do interior paulista, datando do~ primórdios da lavoura de café no 
oeste. 

As casas das fazendas . que foram abertas pelo Visconde da Cunha 
Bueno, um dos pioneiros do café na zona da Paulista, filho do citado 
Francisco Mariano da Cunha, tais como a fazenda do Morro Pelado, ·da
tando de 1850, e da f azenda S. Eudóxia, datando de 1870, sáo absoluta
mente derivadas da casa da f.azendinha da Cantareira, com a qual apre-
sentam muitas analogías. , . 

Nao se teria alterado nas suas linhas básicas a m-0radia rural paulista 
desde o seiscentismo até o século passado, conservando se1npre o mesmo 
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constru9áo, geralmente as f azendas tinham ainda urna outra que 
talvez servisse de senzala para os escravos, ou moradia para os 
forros, pais que era designada nos documentos como "casa dos 
negros'', "quadrados", com seus dois lan~s, etc. Nao achei nos 
documentos casas para feitores, ajudantes, administradores, etc., 
os quais deveriam compar o pessoal superior de urna proprie
dade agrícola, por menor que fosse ela, a menos que esses en
carregados nao existissem na organiza9áo rural paulistana, fi
cando todas essas atribui9oes a cargo exclusivo do fazendeiro. 
Isso confirmaría a idéia que fa90 sobre a simplicidade e pe
quenez das culturas agrárias seiscentistas no planalto piratinin
gano, tao em contradi9ao com a complexidade dos grandes la
tifúndios de cana de Pernambuco e Babia. Tinham esses os seus 
1nestres de agúcar, soto-mestres, banqueiros, ajuda-banqueiros, 
feitores-mores, feirores menores, purgadores de agúcar, caixeiros 
do engenho, etc., como nos informa Antonil (Cultura e optd~n
cia do Brasi.l, 81-90, reeditada por Afonso Taunay), gente in
dispensável para as complicadas opera9oes e manobras do fa
brico do a~úcar, descrito par esse jesuíta, no seu livro citado. 

Nos restantes das terras das fazendinhas paulistanas, ao 
redor dessas casas mencionadas, vicejavam pequenas ro9as de 
milho, trigo feijao, algodao, mandioca e marmelo, além da 
vinha e urna poucas bananeiras e ''árvores de espinho", bem 
-----
feitio de velho casaráo colonial, . representado por um bloco, crivado nos 
dois dos seus flancos longitudinais de grande número de janelas, com seu 
indefectível terra~o, de onde com a vista o fazendeiro abarcava todo o 
organismo da pequena indústria rural. 

Essas casas eram sempre construídas em terreno íngreme, de f9rte 
plano inclinado, protegido do vento sul, de modo que do lado de babeo 
o prédio tinha um andar térreo, o que lhe dava desse lado aparencia de 
sobrado. Nos quartos desse andar térreo eram localizadas as acomoda9óes 
dos empregados, os ahlloxarifados, as despensas, os depósitos, a cafua, etc. 

O isolamento em que viviam os paulistas, durante esses tres séculos, 
segregados no planalto, onde se conservavam quase imunes do contato 
com o mundo civilizado, que a sua falta de cultura intelectual dele mais 
ainda impermeabilizava, foi a causa de haver a habita9áo paulista per
corrido esse grande lapso de tempo sem sofrer a evolu9áo modificadora das 
idéias novas e progressistas que regiam os diferentes povos na Europa. 

Mais antiga do que essa casa setecentista, existe a que pertence aos 
beneditinos em Santana, datada de 1702, a qual também pelás suas pro
por9óes demonstra bem o tipo patriarcal paulista. Nisso corroboram duas 
casas seiscentistas existentes urna em M. Boi, e outra em Apotribu, as 
quais infelizmente náo conhe90, mas sobre elas nos ministra informa9óes 
relevantes o meu sábio amigo e mestre Afonso Taunay. 
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corno também diminutos canaviais. A garapa oriunda desses ca
naviais era, in loco, tranformada em agúcar, nos tachos de cobre 
de vários tamanhos, que respingam as listas de inventários. Nas 
terras desaproveitadas com culturas, pastavam parcos rebanhos 
de . bovinos, que em número de cabe~as oscilavam entre 50 a 
l 00 em média, entre bois, vacas, novilhos e bezerros, além dos 
"bois de semente". Entre as maiores criag5es de gado. bovino 
figurava a de Manuel Joáo Branco (o velho famoso que foi 
a Portugal oferecer o cacho de bananas de ouro ao rei), nos 
pastos de Tujucussu. Essa fazenda de Pinheiros levava a palma 
com 500 cabegas, número certamente muito respeitável para .a 
épüca. Isso entretanto nao foi senao mera excegáo, como també1n 
o foi a cria~ao bovina de Louren~ Castanho, o velho, na sua 
f azenda de Parnaíba, com 200 cabe9as; a de Francisco Barreto 
que teve 150 cabe9as; a de Francisco de Proen9a, no lpiranga, 
que teve 115; a de Christóvao da Cunha, no seu sítio de Saboó 
( Apotribu ), que teve 136; a de Manel Peres C!alhamares, na 
sua fazenda de Imboassava, que teve 105, e a de Pero Nunes, 
no Ipiranga, que foi dono de 90. Eis os reis do gado paulistano. 

O restante dos fazendeiros de criar tinha nas suas fazendas 
1nistas 20, 30, 50 e no máximo 100 bovinos. 

Extremamente raros eram os eqüídeos, só surgindo em nú
mero limitadíssimo nas fazendas mais importantes, com duas, 
tres, quatro ou cinco cabe9as, entre cavalos, éguas e potros, sen- . 
do ainda mais raros os burros. 

Manuel de Góes Rapaso, que foi o x:naior criador de ca
valos, teve 50, e Francisco Pedroso Xavier, o grande bandeirante 
que . derrotou Andino, na serra de Maracaju, e invadiu o Para, · 
guai) em 1675, teve 13, além de duas mulas e um burro. 

A generalidade, entretanto, era a aus~ncia quase completa 
do eqüídeo, o que vem explicar as maravilhosas qualidades de 
andarilhos dos paulistas, como nos leva a depreender nao ter 
o cavalo figurado nas organiza9oes bandeirantes do seiscentismo, 
senao em casos muito excepcionais, e talvez só nos fins do século 
XVII. 

Nos inventários feitos no sertao nao_ aparecem cavalos, e 
dos grandes vultos do bandeirismo nluitos nao tinham também 
esse animal. O grande Raposo Taváres, o maior dos nossos pe
regrinadores do sertáo bruto, nao tinha nenhum, pelo m.enos 
nao o menciona o inventário de sua n\ulher Beatriz Bicudo 
( Inv . e tests., XI, 90-95). 
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Ainda outros se1tanistas, como Joao do Prado, Juzarte Lo
pes, Luís Eanes Grou, Pedro Días Paes Leme, Garcia Roch-igues 
Velho, Francisco Ribeiro de Moraes, Rafael de Oliveira, Pedro 
Sardinha, Antonio Rodrigues de Miranda, etc., também nao ti
veram cavalos, André Femandes, o mais cruel matador de índios, 
só tinha um burro casti~ ( ? ) . . . ( 3 ) . 

Nas organiza~óes agropecuárias de antanho e1n S. Paulo, 
também eram de ser observadas as cria~óes de porcos, variando 
em escala de 20 a 40 cabe~as em média. As galinhas e as vezes 
as ovelhas eram encontradas as dezenas nas fazendolas paulis
tanas, o que completava o elenco animal da pecuária vetusta de 
S. Paulo. 

Toda essa engrenagem agríoola era impulsionada por cerca 
de 50 a 100 pe~as de ímlios for·ros, entre homens, mullieres e 
crian~as, além dos pouquíssimos escravos, últin1os vestígios das 
entradas quinhentistas. Estes eram quase sempre tamaios, tapi
naés, carij6s, biobebas, pés-largos, guaianases, marnu~mins e qua.
romemins. 

A escravatura do senhor de engenho do norte do Brasil ia 
além de 150 a 200 pe~as, seudo a maior parte, ou a totalidade, 
de negros africanos ( Antonil, Cult'!Jra e opuléncia do Brasü, 69-
-91), ( Gilberto Freyre, Casa grande e senzala). 

Se é certo ter havido em Sao Paulo potentados, como Ma
nuel Preto, que Pedro Taques, talvez exagerando muito, diz 
ter sido senhor de 999 índios, em N. S. da _Expecta~o, e outros 
como Baltasar Fernandes, o fundador de Sorocaba, que Azevedo 
Marques diz ter tido 400, bem como Antonio Pedroso de Bar
ros, que na verdade teve 500, e seu pai Pedro Vaz de Barros, 

( 3 ) Essa falta de eqüídeos poderia vir confirmar a versao que corre 
entre os de cultura náo muito aprimorada de que os paulistas se haviam 
aproveitado da direcáo do Tiete para por ele encaminhar o movimento 
bandeirantista. Mas essa crenca só se pode aninhar em quem nao tenha 
muitos conhecimentos sobre a história de S. Paulo. 

O movimento bandeirante para o sul nao podía contar com o Tiete 
que corre para o oeste, Todo o Paraná, todo o Rio Grande e o Paraguai 
foram trilhados por paulistas aos quais o Tieté de nada valeria. 

Depois, os paulistas devassaram as terras de além-Mantiqueira e se 
foram banhar nas águas do S. Francisco e outros rios ao norte. O Tiete 
de nada lhes teria valido. O nosso velho Anhembi só serviu ao banderismo 
quando este demandou Mato Grosso. Depois, quando os paulistas, para 
atingir o Mato Grosso em Cuiabá, estabeleceram viagens periódicas certas, 
s6 entáo o Tiet~ serviu de estrada para eles. Mas entáo as bandeiras ha
viam cessado para que tivessem lugar as mon~óes que eram muito di
ferentes. 
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que em "Itacoatiara" e no "Rio Pequeno" somou 250, mesmo 
número que teve Rafael de Oliveira, o mo~, em Quitaúna, a re
gra geral era que os magnatas paulistas em média nao tinham 
1nais de 100 ín~ios de servi~os. António Raposo Tavares, em 
1632, logo depo1s de ter a frente de sua formidável bandeira 
destruído .cuairá, só tinha 120 pe!ras ( Inv. e tests., XI, 93), e 
Manuel Pues, seu sogro, outro esplendido tipo de "condottiere" 
5ertanista, e também conquistador do Guairá, tinha apenas 100 
nas su as fazendas de Cotia, Quitaúna e Juqueri Gua~ú (loe. cit., 
XVI-90-91 ) . O mameluco André Fernandes, já citado, um dos 
maiores preadores de índios, na sua fazenda de Parnaíba só 
tinha 115. kntonio Bicudo, o mo~, outro bandeirante da fa
mosa e1npreitada de oonquista do Guairá, s6 possuía nas suas 
fazendas Carapicuíba, N. S. da Concei~ao e lavras de S. Fé, 
.50 indios. Sünao Borges de Cerqueira, em Quitaúna, tinha 100. 
Diogo Coutinho de Mello tinha 105. Jerónimo da Veiga, outro 
intrépido devassador das selvas, tinha 70 em Caucaia, junto ao 
qual seu sogro, Joao Gago~ da Cunha, também da falange he
róica das bandeiras, só tinha 50, número igual ao de que era 
senhor Antonio Rodrigues Velho, o Araá. Miguel Rodrigues 
Velho, em Macurubu, tinha 60. Domingos Cordeiro, que, em 
J638, desaparecera no sertáo, provavelmente do Tapé, tinha 54 
na ~ua fazenda do Jaraguá. Valentim Pedroso, o capitao reti
rante de Barbalho, do Nordeste, tinha em Itacoatiara 130. Lou
ren90 Castanho, o mo~, na sua fazenda de Parnaíba, a mesma 
q?e for~ de seu .pai, e que Pedro Taques, o imaginoso linha
g1sta, d1z ter ma1s parecido urna vila, pelo seu vulto e mo
~·imento, só tinha 100, pouco mais do que era dono Pedro Dias 
Paes Leme, pai do futuro "Oa~ador das esmeraldas'', em Itam
buré, . onde apenas achei 90. Antonio Rodrigues de Miranda, 
s~~an1sta conhecido e genro de Pascoal Leite, tinha apenas 30. 
Fil1p~ de Campos, em ltapecerica, tinha 26, e muitos outros, 
que tinham ainda menos, ou nenhum de todo, sendo obrigados 
a recorrer aos índios das aldeias de sua majestade para as suas 
lavouras. 

De fato, os potentados paulistas náo tinham necessidade 
de tanta gente, quer para a pequena lavoura a que se entre
gavam, quer ainda como corpo de armas para suas quadrilhas 
de assalto, pois que para tanto bastava o espírito de associa~áo, 
~ue ~empre foi o padráo do paulista antlgo, e o que tornara 
fomndáveis as suas investidas. 
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Oliveira Vianna, tratando desse assunto ( P<>pula~oes me
ridionais, pág. 68), nao faz a distin~ao entre essas pe9as de 
índios forros e administrados com os escravos, que eram urna 
classe a parte, oom um muito menor número. 

Nao sabemos onde os fazendeiros alojavam essa p<>r~o de 
gente rubra ao seu servi90. Os doc~mentos nao dao o mí~imo 
ponto de partida, o que faz supor. viver ela acampada a lei da 
natureza, junto a casa dos fazenderros, ou em cho~as, P?r qua!
quer motivo excluídas das descri~óes das fazendas nos mventa-
rios. 

Nao encontrei também nesses documentos sinais da exis-
tencia de agregados, classe a que Olive~ra Vianna emyresta t~1~ta 
import~ncia, na organiza~ao rural pauhsta ( Popula9oes m~rid~
nais, pgs. 65, 67, 118, 119). lsso faz supor nao t~rem eles 1ama1s 
existido, tanto mais quanto os mameluc?s pauhstas ~raro sem
pre filhos legítimos ou naturais dos proprios banderrantes :a
zendeiros, e, partan to, pertenciam a f a~íli~ d~,stes, . o~ en ta?,, 
anonimamente, ficavam incorporados aos indios adm1n1sb.·ad~ , 
até que um testamento revelador os viesse reconhecer e tirar 
dessa meia servidao. 

Parece, parém, que alguma r~zao ass~ste ~ ~liv~ira Vianna 
quando fala dos foreiros e renderros, . cu1a .. existencia na orga
niza~ao rural paulista tero certa co~rrma~ao nos. docum~ntos, 
como se pode verificar dos inventános de Mart~ Rodn~es 
Tenório e de Henrique da Cunha Gago (Papulayoes ~-
11ais, pág. 69). Talvez esses rendeiros fos~em povoadores ibe
ricos de extra~ao ainda· mais modesta e mais pobre, ou retarda
tários aos quais nao tinham sido concedidas terras para se es
tabelecerem. Infelizmente nao ternos dados para conhecer as 
rela~oes entre eles e os donos das terras. . 

Como já ficou dito aclina, as culturas eram em multo pe
quena escala e relativamente muito menor ainda do que a área 
das propriedades agrícolas. 

Os cereais, como o trigo, o milho, o feijao e a mandioc_a, 
que coro a vinha constituem o padrao, por excelencia, da peque
na propriedade (Oliveira Via~a, Pop. merid., 144) eram consu
midos in loco, na alimenta~o da própria papula~o do pl~alto, 
bem como na engorda dos cevados e no sustento do gado, so ha
vendo urna pequena exporta~áo para o litoral de algumas so
bras de trigo em alguns centenares de alqueires, bem como de 
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alguma marmelada, no segundo quartel do seiscentismo. Antes 
dessa data, de longe em longe, ao aportar alguma esquadra da 
metrópole aos portos vicentinos do litoral, a pecuária paulistana 
era sangrada, sem compensa~ao. 

O algodao era fiado e tecido, bem como a la, pelas mu
lheres da própria fazen~a, do que se originou urna pequena 
indústria caseira, que com a produgáo do a~úcar, em pequena 
escala, na falta dos engenhos, que mais tarde foram aparecen
do para o uso coletivo e comu1n, e a manufatura de marme
ladas, constituiu a indústria paulistana das primeiras eras. 

A pequena escala em que todos esses produtos eram cul
tivados tem ainda a seu favor urna prova, que é a relagao das 
ferramentas agrícolas, achadas nos diversos arrolamentos, que 
em média acusam o seguinte: 18 foices de segar trigo, 12 en
xadas, 10 foioes comuns, urna balan~a e seus pesos, 6 machados, 
2 s_erras, 8 rolos de cobre para ralar mandioca, 2 prensas, 3 ou 
4 tachos de cobre para a9úcar, tenda de ferreiro coro seus canos 
e algaraviz de ferro, sua safra de quatro cantos, bigoma e dois 
malhos grandes e um pequeno, duas tenazes e urna craveira, 
uro tufo, um torno de feiTo, uns foles, instrumentos de carpin
taria, como formoes, cepilhos, rebolos, garlopas, enxós, goivas, 
escopros, verrumas, cantins, compassos, junteiras, etc. 

Em alguns inventários do médio seiscentismo figuram mui
tas bateias de lavar ouro, o que vem provar nao ter nessa 
época morrido a mineragáo nos arredores da vila ( invents. de 
Domingos Cordeiro, Henrique da Cunha Gago e Jerónimo da 
V eiga) . Além desse material, raramente se encontram algumas 
moegas nas fazendas onde a cana era mais abundantemente 
cultivada como na de Francisco Pedroso Xavier, em Parnaíba. 
Tudo, porém, era muito rudimentar. ~ 

Eis pois sinteticamente relatada a divisao da propriedade 
seiscentista, com um ligeiríssimo esbo~o do que teria consistido 
urna propriedade agríoola no tempo dos nossos avós. 

Nao imperou, como se ve, o regime do Iatifúndio, como 
pensava Oliveira Vianna,. refletindo os dizeres dos cronistas 
antigos, e como poderla parecer das cartas de doa~oes das ses.
marias maiores. Essas mediam urna légua em quadra, eram irne
d ia tamente divididas e subdivididas nas centenares de fazen
dolas que os Inventários e testamentos registram nas redonde
zas da vila de Anchieta. Convém nao se esquecer e deixar de 
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observar que, ao lado dessas doa~s maiores ( 4), tambén1 fo
ram feitas, e em muito maior número, doa9óes de minúsculas 
sesmarias como as que rec~beram Matias de Oliveira, Simao 
Borges, Pero Días, Femao Dias, Gaspar Cubas, Manoel Preto, 
Manoel Joáo Branco, Domingos de Góes, Pedro de Moraes 
Madureira, Antonio de Alvarenga, Pedro Domingues e Antonio 
Pedroso de Barros, etc., as quais territoiialmente eram muitís
simo menores do que as terras cultivadas na Bahía pelos ren
deiros de García de Ávila, o senhor da Torre, ou ainda das 
que serviram de padrao para que Gilberto Freyre fizesse a re
c,-onstitui9áo sociológica particular ao Nordeste no seu Casa gran
de e senzala. 

( 4) Essas sesmarias maiores eram logo retalhadas, senáo por compra 
e venda, ao menos por sucessáo hereditária, de modo que se transformavam 
em fazendolas. Com isso, penso que a Eropriedade rural paulista no seis
centismo tenha sido de cerca de 100 alqueires em média; evoluindo no 
setecentismo para maiores propor~, em vista de haverem os paulistas 
emigrado para as minas e para o sertáo mais distante, tomando menos 
densa a popula~o rural. A fazenda de S. Maria da Cantareira que 
pertenceu ao mencionado Francisco Mariano da Cunha, no fim do sete
centismo era aproximadamente de 200 alqueires de terras. 
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CAPITULO XIV 

TIPO SEMI-RURAL, COMUNITÁRIO, PATRIARCAL. 
G~NESE DO PARTICUL.ARISMO NOS S:ÉCiULOS XVIII 

E XIX. 

Vivía a vil.a com as casas fechadas, p<>rque a "assist~n
cia" dos habitantes "mujeres y hijos es en el campo" co
mentava. 

TAUNAY, sobre D. Luís de Céspedes - Na era das 
bandeiras, 109. ~ 

Ficou bem certo que o regi_me da divisao territorial paulis
ta, na época das bandeiras,' foi a pequena propriedade, e que 
se existiram sesmarias cujas dimensóes eram um pouco mais 
avantajadas, como por exemplo a de Brás Cubas, a de Salvador 
Pires, a margem direita do Tiete, de Clemente Álvares, em Pi
ra pitingui, e muitas outras, nao chegaram elas a ser cultivadas 
on sequer habitadas, devendo logo terem sido divididas e sub~ 
divididas, ou pela venda em retalho. Disso se conhecem muitas 
escrituras. Além da venda em retalho as grandes sesmarias fo
Tam fracionadas pelas partilhas nas transmissóes "causa mortis", 
pois na mesma regiáo onde se estenderam essas maiores sesma· 
rias, os documentos da épaca imediata nos revelam miríades de 
pequenas propriedades, que, medidas as bra9as de testada, por 
outras tantas de sertáo, muito se aproximavam do regime por
tugues das aldeias e póvoas, nao passando as suas culturas de 
urna simples jardinagem em escala ampliada, e principalment~ 
em um meio mais vasto. 

Viu-se também a diferen9a entre o regime vicentino do pla· 
rialto e o adotado na Bahia e em Pernaml1uco, com os grandes 
latifúndios, sendo o maior o de García de Ávila, cujos rendeiros, 

175 

13-P. T . I' . 



mais mesquinhos, tinham mais do dobro das terras que aos maio
res sesmeiros paulistanos eram dadas a cultivar. Veja-se ainda 
a reconstituigáo sociológica particular do Nordeste feita por Gil
berto Freyre no seu Casa grande e senzala, a qual é toda cal
cada na grande propriedade territorial. 

Vejamos agora quais as conseqüencias sociais decorrentes 
dessa divisáo territorial paulistana, para melhor ser apreciado 
o tipo do bandeirante em seus caracteres e em sua psicología. 

Em primeiro lugar a pequena propriedade, estabelecida a 
pequena distancia da vila central, faz que obrigatoriamente se 
conclua pela nao existencia de um tipo propriamente rural, co1no 
descreve, em seus coloridos e luminosos escritos, Oliveira Vian
na. Este ilustre sociólogo, ao falar do pauHsta, parece ter-se 
deixado influenciar pelo tipo decididamente rural pernan1bu
cano-baiano, nos seus grandes e isolados latifúndios de a9úcar. 
Muito ao invés deste, o paulista apresentava um misto de rural 
e de urbano, com suas casas na vila, onde naturalmente divi
diam o tempo, aí exercendo cargos da governan9a bem como 
outras profiss6es várias, etc. 

As distancias entre as suas fazendinhas e a vila eram tao 
curtas que ao falecer o fazendeiro ou alguém de sua família, 
para a fazenda se transportava a pé (os documentos nao ci
tam urna só carruagem de qualquer espécie em S. Paulo) toda 
a organizagao judiciária, como juiz, escriváo, tabeliáes, avalia
dores, etc. 

Por isso é que se aplicam bem as palavras testemunhais de 
D. Luís de Céspedes, as quais mostram que por assistiren1 no 
campo os moradores da vila de S. Paulo, as suas casas ficavam 
fechadas, o que faz recordar a vida do lavrador romano das 
eras cláSisicas ( Taunay, Na era das bandei'l'as, 109). 

Assim, pois, concluímos ter sido semi-urbano o bandeirante, 
coisa que tanto mais evidente se torna tendo-se em vista o es
pírito de "cla" que o dominava, imbuindo-o do tipo social co
munitário, que tanto lembra as organiza9óes celtas, italianas ou 
do oriente europeu e asiáticas ( 1). 

( 1) Se o paulista antigo, com os seus atributos de temeridade, nu
dácia, espírito ávido de aventuras e cheio de arrojo, parece a prirneira 
vista definir um indivíduo particularista, como o anglo-saxáo, que sernpre 
desprezou a comunidade, agindo sempre só, ou com wna pequeníssirna 
por9áo de homens, dotados de igual sentimento individualista, a frente dos 
quais empregava as maiores somas de energías, um exame mais profundo> 
no caráter paulista e no seu modo de vida, deixa a evidencia de que, náo 
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O paulista, aliás, nesse pünto, nao se havia modificado no 
meio americano, país que esse caráter semi-urbano era apenas 
uma continua9ao da vida portuguesa, como foi asseverado. Ele 
era agricultor, comerciante e profissional, ao mesmo tempa ti
nha casa na vila, como . na fazenda, alternando a sua morada. 

obstante tudo isso, o paulista 'dos dois primeiros séculos pertencfa ao tipo 
comunitário, dentro do qual foram praticadas todas as fa9anhas do bandei
rismo, que hoje tanto nos enchem de justificado orgulho. 

Nem era de se conceber por outra forma o caráter paulista, adaptado 
a um meio selvagem nesses tempos, como era o do planalto vicentino. 

Atingindo o povoador ibérico as terras de serra acima, na. primeira 
metade do quinhentismo aí se estabelece; em comunidade estreita, náo só 
porque pertencia hereditariamente a urna forma9áo comunitária, como por
que o meio a isso o for9ava. !solado, como guarda-avan9ada na borda 
de um sertáo tenebroso e infinito, cercado de inimigos de todo genero, sem 
poder receber auxilios nem mesmo do litoral, o qual muitas vezes tinha de 
socorrer c-0ntra os piratas, que o infestavam, o planaltino tinha que apertar 
os liames que o ligavam, vivendo cerrado em densos núcleos humanos 
para mais facilmente se opor as yicissitudes do grande isolamento a que o 
destino lhe havia condenado em táo selvagem regiáo. 

Dessas circunstancias nasceram S. André, S. Paulo, Pamaíba, etc., 
vilarejos e burgos, cercados de miríades de fazendolas, microscópicos nú
cleos de atividade rural que, adensadas em tomo dos centros urbanos, se 
protegiam mutuamente, formando urna grande comunidade que foi a 
paulista nos dois primeiros séculos. 

O movimento das bandeiras- mais acentuaría o comunitarismo, pene
trando no agreste e ínvio sertáo, onde ninguém ousaria jamais se aprofun
dar escoteiro. 

Náo só os elementos naturais tornavam impossível o bandeirismo in
dividual como, igualmente, os obstáculos humanos representados pelos 
índios antropófagos fariam morrer qualquer tentativa que ousasse isolar-se 
no hinterland. 

Só resistiria aos elementos naturais e ao selvagem o homem reunido 
em numerosa comunidade. 

As bandeiras eram verdadeiras associa9oes de homens para a Juta 
sertanefa. 

F Ói ela o apanágio do paulista, como o "mir'' o foi dos eslavos do 
norte, e a "zadrouga", dos eslavos do sul. Considerada corno fenómeno 
social, a bandeira foi urna vasta organiza9áo composta de um número 
elevado de células vivas, reunidas na mesma comunháo, por fins identicos, 
interesses ligados e mesmo ideais. Na bandeira náo houve superioridade 
hierárquica, a náo ser do chefe. Todos os lucros nos apresamentos eram 
conquistados em comum, e depois proporcionalmente divididos. O ban
deirante nao foi, como diria Tourville, o guerreiro odínico a frente da 8Ua 

"truste communautaire". llist. de la Formation Particulariste. · 
A bandeira era pois o índice comunitário da f ei9áo que dominou entre 

os planaltinos, completando os indícios que já obtivemos sobre esse tipo 
social quando estudarnos a moradia paulista. • 

A este regime comunitário, o paulista associava o do "clii.", 1,em 
sempre, porém, evidente no "modus vivendi" paulista dos dois primeiros 
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Muita razao tinha Oliveira Vianrra, mostrando que o paulis
ta nunca andou só, vivendo sempre associado; pondo de parte 
os enganos de minúcia histórica, do seu belo trabalho, acha
mos muito boa a descri9ao, por esse sociólogo, do espíriro de 
"cla" paulista ( Popular;oes mermionais, 66, 153 e 154). 

Ora, dotado desse espírito comunitário reconhecido, o 
paulista nao se adaptaría ao latifúndio isolado das grandes pro
priedades, cuja imensidao territorial as distanciaría muito da 
comunidade, junto a qual organizava as suas empreitadas ser
tanejas e dentro da qual fazia prosperar os seus "clas'', notórios 
na história de S. Paulo. Isso é visível na célebre luta entre Pires 

séculos. Já Oliveira Vianna rnuito perspicazmente observou essa fei9áo 
do caráter social da gente do planalto, descrevendo-o no seu belo estudo 
Popular;óes meridionais. 

Esse regime. do "clá" tinha a sua base na solidariedade parenta] 
paulista, sempre evidente nas listas de bandeirantes que partiam para 
o sertao, como nas lutas que ensangüentaram as ruas piratininganas, entre 
as famílias Taques, Pires Camargo e seus aliados. 

Essa solidariedade parental, provocada e exacerbada pelos apertados 
la9os de parentesco consangüíneo, que entrela9ava quase toda a populac;ao 
da regiáo, a princípio apenas composta de diminutos núc~eos de povoa
dores, no quinhentismo ainda sem a organízac;ao de "clii", foi evoluindo 
pelo século seguinte para em seus meados atingir o auge de seu desen
volvimento. 

l\rfesmo nessa época de apogeu da solidariedade parental, nunca o 
" clii" paulista atingiu o grau de desenvolvimento do "clá" europeu, na 
Gália, outrora, com os seus "gentiles", "devoti", "ambacti", "obeorati", 
"dientes", etc., que constituiam a complexa organiza9áo gaulesa, como nos 
relata César nos seus comentários. · 

Poucos foram também, em S. Paulo os "príncipes factionum'', chefes 
ele "clás", como Juseppe de Camargo, Fernáo de Camargo, o tigre, Joáo 
Pires Rodrigues, García Rodrigues Velho, Fernáo Días Paes, Francisco de 
Siqueira, etc., os quais se distinguiram na cé1ebre luta entre Pires e Ca· 
margos. 

Muitíssimo mais simples foi a organiza9áo do "clá" paulista, o qual 
compreendia, além do seu chefe, com a sua parentela, os aliados, de or
dinário os colaterais. Esta era a classe alta do "c?á", a dos potentados, 
índios administrados de serví~(), que formavam os séquitos de armas desses 
chefes e caudilhos. Náo houve assim entre os "clás" paulistas a complexida
de do europeu, náo passando ele de simples embriao, e se chegou a tomar 
certo vulto nao foi em razáo de haverem os povoadores trazido da Ibéria 
o seu espírito, mas porque fornm forc;ados pelas condi9óes de vida a ado
tarem-no. 

N ll Nordeste, suponho que o espírito de "clá" ainda foi menor do 
que no planalto paulista. 

É que as condi9óes aí eram muito diferentes e por isso deveriam ter 
produzido conseqüendas tambérn diferentes. 
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e Camargos, quer ainda nas dezenas de fatos descritos pelo 
linhagista, cuja fé neste particular é digna de crédito ( 2). 

Esta organiza9ao comunitária paulista mais se realc;a se se 
exarninarem a família e o home paulistanos dos primeiros séculos. 

A ~amília era d~ ~onstituigao patriarcal, o que se perpe
tuou ate aos nossos d1as. Isso ressalta da leitura dos. documentos. 
E o que se ve das rela96es entre o chefe da família e os filhos 
e netos, até mesmo os ramos bastardos, acolhidos com a major 
isenc;ao de animo pelas "donas" paulistas. Isso ressalta ainda da 
iegi.sla~ito que regulava a transmissao dos bens pela morte dos 
ascendentes ou pelo casamento das filhas. 

O home urbano paulista, que facilmente se poderá re
constituir pela simples leitura dos inventários publicados, é de 
urn interesse fascinante. · 

Naturalmente muito vasto, era assobradado como re.iam os 
documentos, para poder abrigar o número elevado de pessoas, 
que formavam a família, quase sempre constituída pelo casal de 
velhos, 10 ou 12 filhos do· primeiro matrimonio (os muitos ca
sarnentos contraídos por urna .só pessoa em S. Paulo erarn ex
tremamente abundantes), outros tantos do segundo matrimonio, 
além de copioso acervo de índios e índias de servigos, estas 
quase sempre carregadas de filhos bastardos do dono da casa 
ou de outre1n. Assim sendo,- a habita9áo paulista precisaría ter 
urn grande número de quartos, alcovas, etc., que dessem teto 
a toda essa imensa "gens". O volume da família paulista teria sido 
de 7 a 8 em média, enquanto que Salvioni ( Algeime Statistiches, 
apud, Febvre ), diz que na Europa ocidental é de 3,5 a 4,5, na 
Irlanda de 5 e na Bnlgária de 6. (L. Febvre, La Terre et l' evo
lution· humaine, 180). Tirada a pompa emprestada, talvez se 
ajuste bem a descric;ao dada do lar paulistano por Oliveira Vian
na (Papul. merid., 67), fazendo-se, porém, abstra9~0 dos agre
gados (3). 

--- - -
( 2 ) A ·esse respeito, convém lembrar as palavras do historiador 

Laboulaye (Historie des P.tats Unís, vol. I, 223): 
. "C' est ce qui explique et au de]a comment la race germanique est 

fait~ pour coloniser dans la solitu<le et l'isolement, tandis que nos races 
mend1onales ne se developpent et n'agissent que par agg!omération come 
des armées; la solitude leur est mortelle." · 

. ( 3 ) "Dentro do solar fazendeiro o núcleo familiar <leve ser grande, 
ma1or do que o do século IV. O tipo conventual das antigas fazendas 
cl loniais, com a sua série interminável de janelas, e as suas inúmeras 
ª cova~ e os seus pomposos sobrados, denunciam o tamanho da família 
senhonal desses tempos." Popul. merid., 7. Oliv. Vianna. 
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Algumas dessas moradias eram isoladas das outras com suas 
tacani9as e corredores a guisa de chácaras, tendo árvores frutí
feras nos fundos, etc. 

Essas casas, muito grandes, eram completamente nuas do 
inenor conforto, e o mais simples exame do mobiliário das mes· 
n1as, ressalta a rudeza primitiva e a falta do amor a comodidade. 
Esse tra90 é táo evidente nos povos de forma9áo particularista, 
CQmo o anglo-saxáo por exemplo ( 4). E tao forte foi este es
pírito, que até boje se pode observá-lo nas velhas famílias 
paulistas, que o teriam herdado dos seus maiores bandeirantes. 
As velhas fazendas do século XIX refletem esse mesmo espírito 
iniludível. A se crer nos documentos, muito püuco convidativa 
seria a vida nesses interiores, paulistanos, o que faz su por o ne
nhum apego do paulista primitivo ao seu lar, devendo ter sido 
deveras lamentável a vida das velhas matronas, nesses casaróes 
onde faziam falta as mais singelas partículas do necessário para 
um bem viver. · 

Essa ausencia de conforto teve, porém, o seu lado benéfico, 
pois que sem ela os bandeirantes náo teriam a sua tempera en
durecida ·e afeita as _priva90es, e difícilmente deixariam o acon
chego dos amolecedores afagos de urna vida agradável para per
lustrar por largos anos as vias sacras martirizantes de um sertao 
Jmenso. 

Náo se pode, entretanto, atribuir essa falta de conforto á 
desmedida pobreza em que se achavam esses paulistas, por
quanto esses mesmos docum.entos nos dáo conta de outros fa
tores denunciadores da psicología dessa gente. Nao sendo po
bres a ponto de serem obrigados a se privar de todo conforto, 
os paulistas trabalhavam nas suas rudes profissoes, nas lavouras, 
nos descimentos de gentío e nas explora9óes metalíferas, com 
o intuito de formar dotes para suas filhas casadoiras, ou urna 
heran9a que amparas se a f amília em caso de morte com um 
bom monte partilhável, entre os seus muitos herdeiros. 

Revelam essa psicología os testamentos desses nossos ante
passados, a qual teria sido a mesma que a dos senhores de en-

( 4) Ainda no século XIX, Martius, veio encontrar em S. Paulo 
esse modo de vida que os documentos nos ensinam ter sido o apanágio dos 
séculos anteriores. No tom da sociedade náo se nota ainda grande influen
cia da Europa, diz Martius. "Reise in Brasilien", "Revista do Inst. Hist. 
de S. Paulo", 353. 
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genho _no norte. Par~ .isso se privavam de vida mais folgada, e 
que na~ era nece.ssano ~azerem os baianos e pernambucanos, 
em r:zao , de 1?wto ma1ores disponibilidades. A prova dessa 
asser9ao a1 esta, n~s~e~ do~umentos de inventários, figurando 
ao lad? de tanta miseria ob1etos de metal precioso, como tam
~oladeiras e colhere~ de prata, cabacinhas, arrecadas e gargan
:11has de , ouro, ra~a1s de coral, roletas e ajfinetes de prata, al
JO!Tes, perolas, brincos,. ~e~dentes de orelha, anéis, etc., que, 
nao sendo de extraordmano valor, náo estáo, porém, e~ pa
ralel? com a~ I?rivan9as e sacrifícios a que se submetiam os 
pauhstas. Ranss1mos eram os planaltinos que se tratavam com 
mais um pouco de conforto, ou antes, oom menos desconforto, 
co1no Antonio Pedroso de Barros, que tinha abundante roupa 
branca, com renda lavrada e seus abrolhos, de linho e algodao 
quarte~do, tacifiras e alc~tifas da índia, tapetes, redes franjadas 
{' cortinas de tafetá, tra1ando-se casquilhamente com seus ves
tidos, cap: e roupeta de ~~rberisco~ mantéus de renda com pu
uhos, cal9oes de damasco negro, gibao de veludo negro ou de 
da1;1asquilho branco, meias de seda verde e preta, ligas de ta
f eta pardas, e sapatos de cordováo, muita catalufa e sedas re
troz~s e coifas, negalhos, etc., carapu~a de seda roxa e ch~péu 
de f1no felho, adere~ lavrado de cinzeladas adagas e espada, 
tendo .ª mesa bem servida -com bandeja e pratinhos da India, 
tabuleiros da China, etc. (Inv. e tests., XX). (5) 

------
( 5 ) Sobre esse motivo, diz o erudito Taunay no seu magnífico 

S. Paulo nos primeiros anos, 160: , 
"Reinava em S. Paulo no sécttlo XVI, como fá o frisamos, grande des

conf01to nas casas e ausencia de objetos manufaturados, das coisas mais 
usuaís da vida civilizada. 

Náo se pense, porém, que no resto do Brasil hotJvesse muito maio1 
conforto. Se na Bahía, e sobretudo em Pernambuco, os colossais proven
tos do a9úcar permitiam grande importayáo e a vinda de objetos de luxo, 
como sedas, veludos, j6ias, vinhos finos, ninguém imagine, porém, encon
trar nos arrolamentos de bens de finados esses mil e um utensílios que a 
ciuiliza9áo pos ao alcance e tornou indispensáveis ao homem de hoje, nem 
mesmo essa prafusáo de roupa branca que as bolsas mais modestas se 
oferece. Em princípios do século XIX espantava-se Lindley da ausencia, 
nas casas ricas da Bahía - onde encontrava pesada prataria - de vratos, 
facas e garfos, pentes e escovas, tesouras e copos! O próprio mobiliário ~e 
mostrava escasso e deficiente. 

Que poderia existir nas casas poo.listanas quinhentistas? 
Toscos bancos e catres, mesas e escabelos CQmo mobília, rudes arcru 

mal ajustadas, onde se guardava a pouca roupa da família, pois sobre
modo escasseava o pano . .. " 
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De ordinário, os inventários dos bandeirantes nos ensinam 
terem eles vestido muito modestamente o seu gibao de bom
bazina ou de algodao, chamado gibao de armas, cal9ao de es
tamenha, bombachas do mesmo pano, ou de partalegre, etc. 
Eles tinham par armamento a sua escopeta de quatro ou cinco 
palmos, algumas de mais luxo, com seus fechos partugueses, etc. 

A psioologia dos paulistas dos primeiros anos estava muito 
longe de lembrar aqueles velhos baroes normandos, no~ seus 
<1randes latifúndios, centrados pelos ameiados castelos, v1vendo 
do estrépito de suas armas medievais. Ela mais se assemelhava 
ao tipa celta, que E'dmond Demolins descreve no seu magní
fico A quci tient la superiorité des anglo-saxons, ao falar dos 
bretoes, dos auvergneses e dos celtas britanicos. 

Talvez, por assim serem, esses rudes e primitivos paulistas 
nao viam no sacrifício estóico e nas priva96es torturantes do 
bravio sertao, onde imperava urna gigantea natureza, empeci
lhos para a obra ciclópica que realizaram. É que eles diferiam 
do celta pelo nomadismo e espírito de aventura, que haviam 
herdado de seus antepasados. 

10 espírito de iniciativa, que os atirava aos agrestes sertóes, 
mais confirmava essa diferenciagao do caráter celta, aproxi
mando-os neste ponto do que hoje pcdemos ·observar nos an
glo-sax6es, pois apenas atingiam os paulistas a idade de 15 a 
16 anos (Washington Luís, Capitanía de S. Paulo, 39), e já 
os vemos rijos e valentes, sobra9ando a escopeta e o arcabuz, 
empunhando a espadas ou a pistola e, levando as correntes, 
grilhoes e pelouros, penetrar, aventureiros e audazes, pcr terra 
ou por água, nos sertoes distantes, a cata da fortuna e da sorte. 
Isso se pode observar enh·e os contemporaneos anglo-saxoes nos 
vastos domínios da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova 
Zelandia, e como seus antepassados lusitanos, navegadores dos 
mares ignotos. 

Essa gente paulista, muito ao invés de se deixar no tran
qüilo e modorrento esperar pela heran9a paterna, ou avida-

" ... Quáo desconfortável seria a vida no arraial sul-americano, guar
da-avan9ada no limiar do deserto, se nas cortes eurovéias possuir meía dú
zia de camisas brancas era privilégio de ricos; se 

0

len96is e meias havia 
pouco se inventaram? . .. " 

Veja-se ainda Mrs. Kindersley, que presta o seu depoimento sobre os 
interiores baianos setecentistas, Um cimélio do museu paulista; - Cartas 
sobre a Bahía - Tradu~áo do Dr. Vicente de Souza Queiroz .. 
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mente andar a cac;a de dote da mulher mais promissora em 
cabedais, ia a descer gentío, ia a cata do ouro ou a conquista 
das pedrarias. 

É que a legisla9ao da transmissao de propriedade nao havia 
exterminado o germe .da ambic;ao da aventura nesses espíritos 
de elite que tiveram os bandeirantes. 

Eis, resumidamente, a psioologia dessa gente que realizou a 
uniao dos tipos comunitários, patriarcal, semi-urbano, com o de 
nómade aventureiro e ambicioso, saturado de iniciativa. A esse 
6po social devemos a nossa grandeza. 

Já no século setecentista, quando o paulista, largando de 
vez as suas temerosas empreitadas de caga ao índio, para se en
tregar com afa as explora96es dos terrenos auríferos, campeando 
ao longe, e depois minerando os ricos socav6es encontrados, u1na 
evolu9ao bem sensível se operou nesse espírito comunitário 
pau1ista . ~ 

Outrora no seiscentismo, como vimos, associavam-se os ban
deirantes em grande número, para· juntos penetrar nos sertóes, 
em busca do índio. Ninguém se arriscava só nessas lutas for
rnidáveis com a natureza, nesse prélios cruentos com os jesuítas, 
com o índio e com o castelhano. Só a uniáo, só a associa9áo 
dos bandeirantes, em vultosos grupos, pcderia fazer-lhes a for9a, 
dando-lhes a vitória. 

A distribui9ao agrária no seiscentismo, em torno das vilas, 
como já vimos, fez o regime da média e da pequena proprie
cl ade, e o tipo semi-rural, misto de urbano e rural que foi o 
único existente, vivendo em sitiecos que as centenas bordavam . 
os arredores desses vilarejos, formando um verdadeiro enxa1ne 
de aglomera96es na colmeia do planalto. 

Todas essas fazendolas situadas a urna ínfima distancia un1a 
das outras tornavam solidíssimo o lago comunitário que ligava 
essa gente paulista, completamente isolada do resto do mundo, 
e principalmente sem relagóes com os demais núcleos das co
lonias. Por outro lado o lac;o parental, cada vez mais sólido no 
planalto, est:reitava esse comunitarismo, que o espírito de clñ 
eleva.va a alto expoente. 

No século seguinte, quando o paulista trocava o móbil das 
suas enh·adas, fazendo-as buscar ouro, prata e pedrarias, de 
n1uito foram diminuídas as necessidades 'militares das · bandei
ras. Com isso nao era mais preciso que tao numerosos fossem 
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f:Sses corpos expedicionários, bastando que dois ou tres paulis
tas se associassem, reunindo o pessoal dos seus séquitos, pouco 
numerosos aliás, seja dito de passagem, e penetrassem no hin
terland em busca dos "eldorados". 

As bandeiras nao mais tinham o fim agressivo do seiscen
tismo, mas táo-somente eram formadas de modo a com exito 
se defender, se por acaso fossem atacadas. Isso lhes modificou 
a organiza9áo, suprimindo-lhes, senáo totalmente, ao menos em 
grande parte o seu cunho comunitário, fazendo galgar o pri
meiro degrau do particularismo que o paulista, na sua evolu9áo, 
tinha de atingir. 

~1uito longe das grandes organiza9óes bandeirantes do sé
culo seiscentista, estavam já, no século dos setecentos, os explo
radores paulistas. 

No século XVII, as bandeiras eram formidáveis organi· 
za96es guerreiras, levando as vezes várias centenas de gran
des potentados, associados nos lucros, chefiando as suas for9as 
de índios e mamelucos, as quais or9avam por 4. 000 homens 
como nos asseguram os jesuítas espanhóis das missoes do Rio 
Grande do Sul. 

A bandeira de 1628, que destruiu e conquistou o Guairá, 
foi um verdadeiro exército de cujos comandantes se conhecem 
cerca de 80 nomes dentre mais de 300 potentados. A bandeira 
de Nicolau Barreto, que em 1602-1604 foi até o Peru, náo 
era menor. As bandeiras que foram ao Tape, em 1636-1641, 
tinham as mesmas propor9óes vultosas ( Ellis, O bandeirismo 
paulista ). 

No século XVIII a coisa muda completamente de figura. 
Os paulistas que, para a captura do bra90 para a lavoura, ti
nham de tomar urna ininterrupta ofensiva contra o sertáo, o 
índio, o jesuíta e o castelhano, limitavam-se a defensiva, se 
fossem atacados. Assim, as bandeiras de expedi9óes bélicas 
transformam-se em empresas comerciais. Diminuem em volume, 
mas aumentam consideravelmente em número. Se no seiscentis
mo o planalto apenas poderia manter urna bandeira de vulto no 
sertáo, no século seguinte várias dezenas delas concomitante
mente navegaram o oceano verde sem fim da mata virgem. Dois 
ou tres chef es se reúnem, juntam os seus administrados e vao ao 
sertáo em pequenos grupos isolados. 

Assim foi o Anhangüera, assim foram as bandeiras de des
cobrimento das Gerais e de Cuiabá. 
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A evolu9ao da bandeira obrigava também a evolu9áo do 
cará ter que de comunitário se ia tornando particularista. 

Paralelamente a esse fenomeno, ainda outro corroborava 
nesse sentido. 

A distribui9áo agr~ria já nao se fazia somente ao redor das 
Yilas, mas sim também em volta dos arraiais das minera9óes, os 
quais, multiplicando-se ¡x>r enormes extensóes em Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso, iam isolando os mineradores em núcleos 
muito diminutos, distanciando-os das comunidades a medida que 
o ouro ia sendo encontrado em regióes mais afastadas. 

O planalto, por outro lado, despovoando-se, já pela emigra9áo 
para as ininas, como também pela expansa.o para regioes novas 
que iam sendo colonizadas, ia tomando possível o aumento do 
volume das propriedades agrícolas e o abandono das que fos
sem menos produtivas, de modo que a popula9áo diminuiu 
muito em densidade, para se alargar o seu campo de a9ao, cres
cendo enormemente o pe~~metro de expansáo agrícola no pró
prio planalto. Este fato ia, como é natural, fazendo desaparecer 
aos poucos a pequena propriedade, dando origem ao pequeno 
latifúndio, o que isolava o homem, fazendo-o perder o caráter 
semi-urbano, tomando-o mais indiv~dualista e afrouxando os la
~s da comunhao, além de que o isolamento do planalto já náo 
era tao sensível, e os perigos, que do sertao lhe poderiam advir, 
nao cram manifestos. Em enorme área os bandeirantes seiscen
t is tas já náo haviam varrido o gentio, trilhando todas as sen
das, e desvendando todos os mistérios? 

Nao mais havia necessidade desse liame estreito entre os 
moradores, que os tomava fortes em rela9ao as b·evas que os 
rodeavam no quinhentismo e no século seguinte. 

Eis as razóes que incentivaram a muta9áo do caráter social 
do paulista. 

Com o correr do setecentismo, o minerador, fixando-se só 
ou com a sua f amília, por demais se isolavam individualmente 
em seus aluvióes ou nos latifúndios que os circundavam, de mo
do que, quando ricos tornavam ao planalto, já haviam também 
perdido a fei9áo comunitária. 

As mon9óes, grandes agremia~óes setecentistas, que pelo 
Anhembi demandavam as minas cuiabanas, nunca passaram de 
viagens periódicas, de modo que náo podem ser invocadas como 
tipo de organiza9áo comunitária, ou testemunha ao menos de 
um resto que dela poderia ter ficado. Eram comboios que de-
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mandavam as regioes auríferas e que, chegando ao seu destino, 
se desmembravam, tomando cada qual escoteiramente o seu 
rumo para os aluvioes, onde exerciam os seus lavores. Os lu
cros nao mais eram em comum, como os resultantes das expe
di96es seiscentistas. Cada qual trabalhava para si, colhendo o 
ouro para si, nada tendo a ver com os vizinhos. 

Nessas condi96es, trilhando a senda, que levava ao parti
cularismo, o paulista atingiu o ocaso do setecentismo, embora 
nao tenha completado nesse século a sua evolu9ao, de modo 
que o século XVIII foi de transi9ao. 

E'ssa impressao ressalta mesmo da simples análise dos tra
balhos genealógioos de Taques e de Silva Leme. 

Ve-se maior liberdade de ac;ao, mais mobilidade, mais in
dependencia entre os membros dessas famílias vetustas, que com 
mais facilidadt se desagregavam rompendo os la~s da paren
tela, para se dispersar, internando-se isolados, com as suas fa
mílias, pelos sertoes longínquos do Paraná, do Rio Grande, do 
S. Francisco, do Piauí, etc., como o fizeram os Dias Velho, os 
Brito Peixoto e urna multidao de outros mais. 

Só o século XIX seria a testemunha da definitiva transpo
~i9áo das fronteiras do comunitarismo para o particularismo, por 
parte da gente do planalto paulista. 

Como o século XVII para XVIII transcorreu com a des
coberta do ouro nas Gerais, etc., fenómeno tao prenhe de con
~eqüencia de toda a natureza, assim também o século XIX foi 
iniciado oom um outr() acontecimento que foi sem contesta9áo 
o credor de todas a nossa vida dos oitocenros e da presente do 
século XX, e de futura, qui9á, até que gera9ao! Trata-se da 
importa9ao da cultura do café. Ela com grande incremento se 
alastrou pelo vale do Paraíba acima, penetrando no planalto 
paulista ( 6). 

Eis um fato dos de maior monta da nossa história. 
O café, defrontado-se com urna regiáo ubérrima, onde os 

espigóes ondulantes, oobertos da luxuriante mata virgem im
penetrável, se estendiam até as ribanceiras do Jeticaí, em urna 

( 6) O particularismo nao tomou maior incremento porque nao eram 
todos os mineradores que retomavam ao planalto, e sim urna pequena por
centagem ficando em parte estabe!ecidos ruralmente junto aos aluvióes, urna 
vez esgotados os mananciais auríferos. 
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área formidável, tinha que produzir as mais profundas oonse-.. /\ . quenc1as. 
Foi o que aconteceu, após a derrubada da mata virgem e 

a invasáo do hinterland pelos descendentes autenticos d9s ve
Jhos sertanistas bandeirantes. 

Mas a forma9áo da lavoura cafeeira tinha que ser feita em 
condi9óes especiais. O paulista, a sua família, o seu séquito de 
agregados caboclos, e escravos negros em caravanas, partiam 
as dezenas dos núcleos urbanos de Itu, Sorocaba, Campinas, 
etc., internando-se profundamente no sertáo, onde se isolavam 
nos latifúndios oompletamente segregados da oomunidade. 

Daí, o particularismo, era forgoso, tinha que tomar um 
grande impulso, com a absoluta elimina9áo das bases do 
comunitarismo. Com este, haviam morrido no passado seiscen
tista todas as causas que o tornavam obrigatório. Com ele ha
via1n desaparecendo no passado setecentista todas as circunstan
das que o faziam possível. 

E, assim, o paulista . se identifioou definitivamente no in
dividualismo, atingindo o pináculo da sua evolu9áo. 

Fenómeno muito interessante se passou com a gente do 
planalto. 

Vimos oomo ela evoluiu da forma9ao oomunitária para a 
particularista, depois de sofrer a influencia de elevado núme
ro de causas. 

O seu estado patriarcal, trazido da Ibéria pelos pavoado
res, e o qual acabamos de analisar, nao passou pela mesma 
evolu9áo que originou o individualismo. 

·Se o patriarcado fora no quinhentismo dos povoadores e 
no seiscentismo dos preadores de índio urna institui9áo arrai
gadíssin1a ao pavo do planalto, nao conseguiu a minera9áo dos 
setecentos, com todas as suas conseqüencias no caráter da gente 
paulista, desenraizá-lo, nem tampouoo a transforma9áo sofrida 
pelo paulista com a lavuura de café foi de molde a alterar esse 
sinal indelével que maroou os nos.sos antepassados até o século 
XX. Malgrado a diversifica9áo completa do sistema de vida, em 
1egi6es as mais variadas, correndo paralelamente a muta9áo 
do re gime de divisa o rural, ou a transf orma9áo do caráter se
min6111ade do bandeirante para o de sedentário cultivador, ou 
ainda a transfigura9áo do tipo acentuado do comunitário, para 
e de evidente individualista, em muito ' pouco foi no século 
XIX alterado o feitio patriarcal do paulista. Esse tra90 na for-
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ma~ao social paulista, sempre evidenci~do . de mod~ notável, 
passou pelas idades para chegar empalidecido ao sec~lo XX, 
que está sendo testemunha da falencia do regime patriarcal. 

Náo é necessário fazer a análise do caráter paulista do sé
culo XIX nesse particular, pois que na lembranc;a . de todos ~e
verá manter-se a figura do velho patriarca dos oitocentos, im
perando sobre urna imensa família, com u~ número elevado 
de filhos, netos, bisnetos, etc., todos reun~dos sob o mes~o 
teto do imenso casará.o da fazenda de cafe, naquela morad1a 
desnudada de conforto e dividida em grande número de quar
tos de propor95es fantásticas, como a descrevemos ero nota 
ao capítulo que estuda o regime social paulista. 
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' CAPITULO XV 

N1VEL SOCIAL NA IBÉRIA DOS POVOADORES 
DO PLANALTO 

l gualdade e democracia dos povoadores no planalto 
durante o século quinhentista. F orrnayáo e dif eren
·ciar;iío das camadas . sociais no planalto durante os 

séculos seiscentista .e s-etecentista. 

Foi Candido Mendes quem deu origem as idéias falsas de 
que os primeiros colonizadores da capitania vicentina haviam 
sido degradados do reino e criminosos dePortados para estas 
plagas americanas. Pretendeu esse senador do Império, e co1n 
·ele urna legiáo de imitadores, derrocar os escritos de Frei Gas
par e de Pedro Taques, procurando náo só provar o nenhum 
fundamento da aristocracia desses que primeiro colonizaram o 
nosso torráo planaltino como denegrindo a sua memória, con
tra eles libelando crimes que nunca praticaram. 

Essa tendencia a enegrecer o nosso remoto passado de
sapareceu Iogo, porém, dando lugar de novo ao que esses dois 
portentos do retentivas, que foram o linhagista e o monge his
toriador, haviam estabelecido. 

Muitos tem sido os trabalhos históri~os aparecidos recen
temente comprovando os assertos genealógicos das duas luzes 
paulistas do século dos setecentos, e monumental é sem dúvida 
o vulto da Geneawgia paulistana, em que Silva Leme deixou 
patente a muita veracidade da parte genealógica da Nobiliar
quia de Taques. 
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A publica9ao recente dos documentos mun1c1pais e dos 
inventários e testamentos, ordenada pelo Dr. Washington Luís, 
é sobre esse interessantíssimo assunto urna fonte preciosa e 
reveladora de conhecimentos, que o vem livrar de qualquer 
sombra de dúvidas, orientando por novas vias o estudo das 
condi9óes em que viviam os primeiros habitantes civilizados 
do planalto piratiningano. 

De fato, essas inestimáveis coletaneas de publica9óes do
cumentais estabelecem com for9a indestrutível que, se é ver
dade terem aportado a Sao Paulo alguns povoadores que 
atrás de si tinham urna linhagem que, por um ou outro cos
tado, ia entroncar-se nas grandes genealogias aristocratas da 
península ibérica, o certo é que a quase totalidade dos pcvoa
<lores pertenceram a boa burguesia e a plebe de Portugal e 
de CastelaJ tendo sido apenas título de nobreza para os mo
destos colonos a "Umpew do sangue dos cri,s:qáos velhos, livres 
de mesc"las impuras c<>m judeus mouros ou quafaquer outras_ 
infetas nar;oes" (Taunay, Sao Paulo no século XVI, 220). 

Assim, pois, a primeira camada de povoadores, sem jus
tificar as horropilantes e ultra-apaixonadas idéias do maranhense 
Candido Mendes, nao deveria ter sido também de calhar com 
as que, a seu respeito, recentíssimamente, Oliveira Vianna ma
nifestou a larga, tanto no Popular;oes meridionais, páginas 13 
e 18, como também no mais recente ainda, Evoluqáo do povo 
brasileiro, pág. 114. 

Candido Mendes desvirtuou apaixonadamente a verdade 
histórica, procurando rebaixar o nível da nossa primeva colo
uiza9ao. Também se enganou Oliveira Vianna, elevando-o des
medidamente ( Popul. meridionais, 110). 

Como dissemos, se é verdade que um ou outro povoadol' 
procedía por algum ramo de sua ascendencia complicada de 
nma genealogia fidalga do reino, nao sem passar por muitas 
bastardías, e, através de muitos cruzamentos com elementos 
afro-asiáticos de arabo-berberes, ia chegar aos primitivos heróis 
peninsulares, esses se pcderiam contar a dedos, tao resun1ido 
era o seu número. E mesmo esses nao se davam ao luxo de 
urna vida aristocrata, eivada de preQOnceitos org11i.11nsos de 
nobreza. Muito pelo oontrário. A impressao de quem percorrc 
muito sumariamente as páginas das publica9óes oficiais dos 
documentos quinhentistas e seiscentistas, é de que urna ver-
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dadeira e inigualável democracia · imperou nesse longínquo e 
brumoso passado sobre os nossos rudes ascendentes ( 1). 

Nem um só título de nobreza, nem urna só expressao dis
tintiva separava esses que teriam possuído algumas gotas de 
sangue azul perdidas entre a massa de glóbulos muito rubros 
de sangue hurgues do restante da popula9ao plebéia do pla
nalto vicentino. O regime democrático que constituiu o 1no
dus vivendi dessa gente, muito simples e rústica, de outras eras, 
foi tao intenso que mesmo esses elementos procedentes de al
guma forma das casas mais nobres da península nao sé pe
ja vaxn de entrar para o inbreeding geral, que constituiu a for
ma~ao da gente paulista e para a. qual o sangue do aborígene 
caudalosamente concorreu. O meio rude e sertanejo paulista. 
foi um agente democratizador tao .pujante que, em S. Paulo 
primitivo, nao houve, em absoluto, distin~ao de classes, ne1n 
mesmo para com os mamelucos, s6 excetuando naturalmente os 
índios, escravos e forros, sendo que, raríssimamente, urna ou 
outra família, talvez atavicamente, se lembrava de justificar 
sua ascendencia, procedendo mais a urna puritate sangurinis do 
que propriamente a urna nobilitate probanda ( 2). 

Já nesse quinh~ntismo, q11ando as tradi96es de separa9ao 
de castas, trazidas de além-mar, deveriam ainda estar quentes, 
viam-se pelos documentos varóes ilustres que se intitulavam 
fidalgos, patriarcas a quem hoje tributamos o nosso culto res
peitoso e urna admira9ao toda cheia de orgulho e reverencia, 
exercendo ofícios mecanicos em completa igualdade de con
di9óes a qualquer labrego saído das mais modestas camadas 
populares reinóis. Assim, sabemos que Pero Leme, aquele v~-

( l ) No século XVIII, parece ter havido um início de prosápias de 
Iinhagens e de pretensóes a origens aristocratas. Isso teria dado origem 
aos trabalhos de Taques e Frei Gaspar, bem como as justifica9óes de 
Pedro Taques de Almeida e alguns vestígios dessa natureza deixados pelo 
Dr. Guilherme Pompeu em mistura com suas contas de furos, etc. 

( 2) O estado de nivelamento social no planalto, durante esses es
tágios primevos é bem aquele que o historiador Laboulaye, no seu Histoire 
des Etats Unis, vol. I, 138, ao descrever a colonia de New Plymouth, pinta 
com rnáo de mestre: 

. . . tous freres par la foi et la souffrance, égaux de conditions et de 
fortune, que pouvait-il étre, sinon une pure démocratie? . 

Il n' y avait pas M. un chef' guerrier partageant la terre entre ses com
pagnons d'armes, suivant leur mérite et leurs exploits. ll n'V. avait pas 
davantage un noble seigneur payant de ses deniers la terre qu il distribiie, 
a des conditions diverses, aux colons qu'il agrée. L' égalité était absolue 
entre les pelerins. 
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tusto povoador que, entre nós, iniciou essa gens formidáveI, 
que no recurso da nossa história foram os Lemes, foi um sim
plíssimo carpínteiro, assim como também o foi seu genro Brás 
Esteves. Bartolomeu Bueno, que aqui iniciou a gente nao me
nos evidente aos nossos faustos e nao menos demonstradora de 
Eugenia que foram os Buenos, assim eomo Gon9alo Pires, tal
vez membro da familia tao celebrada dos Pires (Atas, vol. 11, 
107) também foram carpinteiros. 

Pedreiro foi o patriarca Domingos Luís, o Carvoeiro, sem 
outra nobreza além de professo do Hábito de Cristo. Foram 
ferreiros Clemente Álvares, o grande se1tanista e minerador, Do
mingos Fernandes, o fundador de ltu, e seu parente, talvez, 
Bartolomeu Fernandes. Foi alfaiate e tecelao o fidalgo de Za
mora, Diogo de Lara y Ordoñez, assim como ta1nbém o foi 
Joao Rodrigues de Oliveira. Foi sapateiro o grande batedor 
das selvas, Baltasar Gon9alves, figura obrigatória em todos os 
róis de bandeiras do primeiro quartel do quinhentismo. Foi 
fabricante de chapéus de feltro o aclamado Amador Bueno da 
Ribeira. Foi dentista, curandeiro, barbeiro, varredor de igrejas 
~ ermitao, J oao da Costa Lima, o mirinhao. Foi vendeiro Ma
nuel Pires, bandeirante, conquistador do Guairá e sogro do 
grande Raposo Tavares. Afonso Sardinha foi próspero negoci
ante, exportador de marmelada, bandeirante, minerador, tra
ficante de escravos, importador de peles, lavrador, etc. Antonio 
Pedroso ( provavelmente de Alvarenga ) foi a9ougueiro, assim 
como também o foi Manuel J oao Branco, o célebre herói do 
cacho de bananas de ouro oferecido a D. Joao IV, reunindo a 
esse ofício o de moleiro de trigo, eoisa que, no Mandaí, tam
bém o fora o mesmo Amador Bueno da Ribeira, o aclamado 
(Atas, 11, 368, 375, 377). 

A completa paridade de tratamento entre todos os mora
dores paulistanos, revelada pelo exame dos documentos, foi o 
apanágio dessa democracia que ficou evidenciada. 

Foi ela, pois, observada entre os primitivos paulistas, en1 
toda a sua plenitude, sendo menos certas as idéias de que os 
mesmos tivessem sido extremamente zelosos de suas linhage-ns 
aristocráticas. 

Encontra-se muito pouca ooisa nos documentos, que de
nuncie ter havido excepcionalmente certa vaidade nas exibi96es 
genealógicas, e se nao fosse o grande talento de pesquisador 
de Pedro Taques com os seus preciosos legados, até boje esta-
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ríamos na ignorancia dos la~'<>s que. nos prendero aos prin1itivos 
povoadores. Mesmo assim, esses trabalhos de Taques termina1n 
no remoto passado, sem ousar atravessar o oceano para no velho 
continente prosseguir nas suas estirpes. 

Coro isto, é certo que os paulistas de antanho descurava111 
por completo do conhecimento de suas genealogías européias. 

E por isso nao nos legaram esses paulistas, nos dois pri-
1neiros séculas, nada que demonstre senao esse descaso absoluto. 

Muito a surdina, chegaqi-nos rumores de um trabalho ge
nealógico, da autoría de Pedro de Morais Madureira, paulista 
dos menos ignorantes, que estudara em Coimbra, datando do 
segundo quartel do seiscentismo. Se existiu realmente esse tra
balho, ter-se-ia ele perdido nas trevas de urna indiferen9a dos 
moradores do planalto por esses assuntos. 

Os instrumentos de nobilitate probanda, registrados nos do
cumentos municipais, muito pouca luz lan9am a esse respeito, 
sen do quase todos eles do~ século XVIII ( raríssima exce9áo do 
fim do século anterior), e nao demonstram esse zelo apregoado 
pela fase acima mencionada. · 

É que a nossa a¡ristocracia verdadcira f oi aquí formada no 
bandeiri.sm.o e nao impartada da Ibéria. 

Do exame atento que precede a um raciocínio acurado e 
imparcial, penso que os povoadores de S. Paulo e seus arre
dores, nao só os que Silva Leme menciona na sua genealogia 
como os que se encontram nos documentos de publica9ao ofi
cial, podem ser divididos, quanto a sua extra9ao, em quati:o 
classes distintas: 

1 - De povoadores descendentes por urna ou outra linha
gem, por um ou outro costado, de casas aristocratas peninsulares. 

11 - De povoadores que foram intitulados fidalgos, sen1 
se conhecer a ascendencia, se ligada a aristocracia dos reinos 
peninsulares ou se foram eles feitos fidalgos por qualquer mé
rito pessoal. 

111 - De povoadore$ sem título absolutamente algum e de 
ascendencia ignorada, tendo eles entretanto nomes que den~
tam urna certa oobreza, para a qual, porém, nao se tem ele
mentos para nem ao menos suspeitar. 

IV - De povoadores reconhecidamente plebeus; massa 
enorme que Taunay chama de "vulgum pecus". Esses, consti· 
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tuindo a imensa maioria dos povoadores, eram de extra9áo ainda 
mais modesta do que a precedente. 

A primeira dessas classes constituiu coro a segunda o que 
se chamaría nobreza mediana, pois em Sao Paulo püsitivamente 
nao tivemos elemento algum da grande nobreza. A ela perten· 
ceram muito püucos elementos que teriam sido os Moraes, os 
Lemes, os Laras, os Alvarengas, os Borges de Cerqueira, os Leite 
Furtado, os Arruda Botelho, os Costa Cabral, os Arias de Aguir· 
re, os Rendon de Quebedo Alarcon y Luna Contreras y Torales, 
Cabega de Vaca, Lemos e Zunega. 

Nao deveriam ser todos esses compünentes do elemento 
aristocrata em Sao Paulo perfeitamente conscios da sua linhagem, 
que para muitos deles teria sido qui9á descop.hecida .. É o que 
se concluí da deficiencia de documentos registrados, girando em 
torno dessa pretensa aristocracia. 

Vejamos, p<?rém, mais de perto esses elementos. 
Os Moraes que, pela justificagáo "nobiUtate probanda", pro· 

<->edida em Mogadouro em 1579, por Baltasar Moraes de An
tas, e a qual se acha registada em Sao Paulo, como se ve do 
Registo geral, vol. 111, pág. 95, p.rovinham dos Moraes Navar-
1·0 de Antas, fidalgos de primeira linhagem da corte de Portu· 
gal. A genealogía dessa gente, Pedro Taques reproduziu coro 
o auxílio de numerosa bibliografia de nobiliários, como o de 
José Freire Monte Arroyo Mascarenhas, título Bragangóes, No· 
biliário do conde de D. Pedro de Barcelos, Genealogía da casa 
real po1tuguesa, de Antonio Caetano de Souza. Tinha ela a sua 
nobreza originada nas casas de Braganga, de Dom Mendo Alam, 
Dom Fernando Mendes de Bragan9a, que fora casado coro 
urna filha de Afonso VI, reí de Leáo, de Dom Mendo Fernan· 
des de Bragan9a, casado com D. Sancha Viegas de Baiao, neta 
por Dom Egas Gozendes do célebre Dom Arnaldo de Baiao; 
de Dom Femando Mendes de Bragan9a, o Bravo, companheiro 
de Afonso Henriques, etc., etc. 

Pelo que apurei, pois, essa familia dos Moraes cultivou a 
megalomanía aristocrática, deixando por meio dessa justifica9áo 
citada o seu tronco povoador ligado a familia muito nobre dos 
Navarro de Antas, cujas origens foram os Bragan9as. Pelos ou· 
tros costados ignoro as linhagens <lestes povoadores, a nao ser a 
que diz re~peito aos Moraes, de Trás-os-Montes, os quais eram 
da nobreza mediana, cujas origens remontam a 1217, com Gon-
9alo Rodrigues de Moraes. O brasao de armas desta casa acha-se 
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registado no livro da Torre do Tombo de Lisboa, fls. 32, se~ 
gundo nos relata Sanchez de Baena - lndioe heráldico. 

Igual zelo ao dos ~1oraes, também demonstraram os Alva
rengas, com freí Luís dos Anjos, freí Joao da Luz, e os ca
pitáes Antonio Pedroso. de Alvarenga e Estevao Ribeiro de Al
varenga. Desse zelo deix.aram vestígíos, na documenta9ao im
pressa ( Registo geral, vol. lil, 376) , que é um Registo do 
brasao do reverendo padre frei Luís dos Anjos, religioso de 
N ossa Senhora do Carmo. 

Este documento é urna carta de brasao passada pelo prín
cipe regente, futuro reí D. Pedro. II, e pela qual, depois da 
necessária justifica9ao por meio de testemunhas, deixou certa a 
Jimpeza do .sangue desses Al varengas .. Além disso, ficou provada · 
também a liga9áo por descendencia de Antonio Rodrigues de 
Alvarenga, o povoador paulista, aos Alvarengas de muito ilus
tre gera9ao portuguesa. Esses eram provenientes de Mem Paes 
Curvo e de seu filho Martim Pires de Alvarenga, fidalgos so
larengos em Entre Douro e Minho .. Esse documento menciona
do e passado pelo príncipe regente a favor dos Alvarengas 
paulistas, nada diz, porém, dessa ascendencia citada, que foi 
colhida no nobiliário do visconde de Sanchez de Baena, men
cionado. 

Também tiveram linhagem muito ilustre, os Laras, descen
dentes do povoador alfaiate Diogo de Lara y Ordoñez, caste
Jhano de Zamora. Foi feíta urna justifica9áo na cidade de Za
mora, pela qual ficou certo provir essa família da célebre gens 
feudal dos condes de Lara e de Castela, cujos remotos ante'7 
passados originadores dessa prosápia foram Gon9alo Fernandez, 
conde de Castela e de Burgos, grande guerreiro da época da 
reconquista peninsular, e seu filho Gustios Gon9alez. Este se 
casara com Dona Ortiga Ramirez, filha do reí de Leao, Dom 
Ramiro Il, e de sua esposa a moura conversa Ortiga. Este 
Gustios Gon9alez morrera em batalha contra Almanzor, o ha
jib de Córdova, sendo seu filho Gon9alo Fernandes, que se cason 
com dona Nonia, filha de D. Femando, conde de Lara, o pai 
de Dom Fernando, conde ·de Lara y Alava y de Castela, que, 
casando-se com Dona Sancha, filha do reí Dom Garcia lII, o 
Tremedor de Navarra, foi o tronco primitivo de todos os Laras 
de Zamora, entre os quais o ramo colonizador do planalto 
paulista. Isto se teria dado depois de passar por gente mui ilus
tre, sempre em Castela, dentre a qual Dom Pedro Gon9alez 

195 



\ 

de Lar a, genro que f oi do célebre fidalgo galego conde da 
Trava, o amante da infanta D. Tareja, de Portugal, filha de 
Afonso VI, de Leao. 

Antepassado muito distinto da família dos Laras, foi tam
bém D. Nonio Gon9alez de Lara, que, como um leáo, morreu 
na batalha de Eciza, tendo sido uma das lan9as mais valentes 
de toda a península. 

Eis a fidalguia do povoador vicentista. Nao figura ela en
tretanto nos autos de genere processados em Zamora em 1707, 
por Pedro Taques de Almeida, habilita9ao essa que obteve sen
len9a de puritate sanguinis. 

Se só em 1707 um descendente aristocratomaníaco de Diogo 
de Lara se lembrou de ligar o seu ascendente a família ilustre 
de Castela Vieja,_ ressalta a evidencia que Diogo de Lara nunca 
tivera zelos de linhagem. Tivesse ele tido esses pruridos e teria 
poupado ao seu bisneto o trabalho de proceder a essa liga9ao. 
Se tivesse ele se preocupado em tra9ar com mao firme a sua 
árvore genealógica, nao seria preciso Pedro Taques de Almeida 
ir ao reino buscar provas de pureza de sangue, aliás toda hi
potética e ilusória, porque, na verdade, nao havia casa na pe
nínsula ibérica que nao tivesse mistura de sangue semita ou 
camita, árabe, judeu ou berbere. Isso certamente também foi 
extensivo aos Laras, como mostrei falando do casamento de 
Gustios Gon9alez com Ortiga Ramirez, filha de urna moura. 
Assim, pois, é de crer tivesse Diogo de Lara sido mais pro
penso aos seus lavores de alfaiate e de teceláo do que aos mis
teres de linhagista, tendo mais apego a roca, ªº fuso e a tesoura 
do que aos nobiliários e brasoes. Os descendentes de Diogo de 
Lara no bandeirismo e nos demais fastos da história do planalto 
~e encarregaram de fazer o nome Lara muito mais nobre e lus-
troso. 

Pascoal Leite Furtado e os irmaos Arruda Botelho foram 
outros troncos fidalgos povoadores vicentistas, aquele aportado 
r1os fins do quinhentismo, ligando-se por matrimonio a urna das 
filhas de Joáo do Prado, e estes vindos em fins do século se-
guinte. 

A linhagem de Pascoal I,eite foi provada pelo brasáo de 
armas passado em 1707 pelo rei de armas aos padres Gaspar 
de Andrade Columbreiro e Francisco de Andrade. Isso constituí 
urna prova de que só no século XVIII os paulistas oome9aram 
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a ligar importancia a assuntos heráldicos-genealógicos, promo
vendo essas célebres justifica9oes, as quais eram indiferentes 
os povoadores do quinhentismo e do seiscentismo. 

Por esse documento, a linhagem de Pascoal Leite se en
troncava com a dos Arruda Botelho, em seus ascendentes Joao 
Gon9alves Botelho e Isabel Días da Costa, formando com ela 
um só todo, até aos seus mais remotos ascendentes. 

Pedro Taques reproduz essa ascendencia dos Arruda Bo
telho no seu título inédito Arruda, e Gaspar Frutuoso Jaz o 
n1 esmo em Saudad..es da terra. 

Essa linhagem dos Botelho procede de valentes cavaleiros 
e ricos homens dos tempos heróicos da península, tais como 
Do1n Paio de Mogudo, Dom Egas ·Moniz, fidalgo dos Mendes 
da Maia, entre os quais o famoso lidador, dos condes de Tras
tamara, dos condes de Cabrera, dos senhores de Albergaría, 
Azevedo, Sandim, Peneg~t~e, Ferreira, de BaiáQ. Ela atinge na 
~ua remota ascendencia a dinastía real de Portugal com Afonso 
Henriques, naturalmente por vários· ramos bastardos. Atinge tam
bém as de Leáo, Caliza e Astúrias, oom todos aqueles monarcas 
neo-hispanicos, cuja série se inicia no nobre Pelayo da prosápia 
de Cantábria e naqueles primeiros fidalgos da terra lusa, entre 
os quais D. Arnaldo de Baiao, antepassado obrigatório de to
das as genealogías peninsulares. 

Toda esta linhagem, que constituí a nobreza de Pascoal L. 
Furtado e dos irmáos Arruda Botelho, e que Silva Leme re
produz, é baseada em dados fornecidos por muitos nobiliários, 
citados no trabalho, entre os quais Os grandes de Portugal. · 

Igualmente ilustre é a ascendencia de Simao Borges de 
Cerqueira, outro varao ilustre da nobreza portuguesa, trans
plantado para o planalto vicentino. No vol. 3 . 0 da Genealogía 
paulistana, Silva Leme a reproduz dos A¡xmtamentos geneaM· 
gicos do Dr. Moretzsohn de Castro. Nela figuram vultos de 
grande destaque na história peninsular, tais como os lendários 
conde Dom Mendo, o Souzao, Egas Moniz, Dom Martim Mo· 
njz, conde Osório, o célebre m~árabe conde Dom Sesnando, 
Gon9alo Mendes de Maia, além de várias testas coroadas que, 
iniciando-se em Dom Fernando Magno, constituem urna vasta 
série ascendente. A ela pertence também' o indefectível Ramiro 
II e sua mulher a moura Ortiga. Além disso, a linhagem dos 
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Borges de Cerqueira provém de várias das mais ilustres famí
lias da península, dentre as quais a dos Telles de Menezes, mais 
celebrizada pela luxúria e ambi9ao de Leonor Telles do que 
pelo brilho heráldico dos seus brasóes. 

Como esta teria sido também n1uito nobre a ascendencia 
de alguns ramos da genealogia de Antao Leme ( 3), que com 
seu filho Pero Leme aportou a S. Vicente no quinhentismo. 
Como é sabido, por varonia, esses Lemes procediam de Antonio 
Leme, filho natural do flamengo Martim Lems, tendo entre o 
p<>voador Antao Leme e este seu antepassado flamengo me· 
diado quatro gera9oes, de maneira que teria ele apenas l l 16 de 
sangue holandes, e Pero Leme, seu filho, também povoador pri
mevo, somente 1132. 

Antao Leme era filho de Catarina de Barros, da ilustre 
iinhagem dos Gon9alves de ca.mara, que procedia do célebre 
navegador e guerreiro Joao Gon9alves Zargo. Ela vinha ainda 
da família dos Noronhas, ramo bastardo de Henrique de Tras
tamara, o rei bastardo de Castela, tao famoso pela sua luta con· 
tra o príncipe Negro, na guerra dos Cem anos. Eram os Gon· 
galves da Gamara ainda ligados aos Sciarra Colonna, familia 
romana muito nobre, cujas origens remontavam as épocas da 
antigüidade clássica. Isto fica afirmado segundo dados que me 
forneceu o fidalgo Dr. Brás de Souza Arruda, amante de coisas 
genealógicas, que os colheu por sua vez com o Dr. Moretzsohn 
de Castro (D. Tivisco de Nazao, Zarco e Colonna; Montan·oyo 
Mascarenhas, etc.). 

E nisso consistiu a fidalguia paulista de genealogías co
nhecidas e ligadas a aristocracia reinol. 

É preciso notar, porém, que de todas essas linhagens, apon
tadas, só a dos Moraes Dantas era sabida nos dois prin1eiros 
séculos, datando o conhecimento das outras do século XVIII 
e1n diante. 

A segunda das nossas classifica9oes sociais, muito mais 
vultosa do que a primeira, correspondia, como esta, a mediana 
nobreza. A ela teriam pertencido os cavaleiros fidalgos da casa 

( 3 ) Este Antáo Leme, povoador, _era filho do grande descobridor, 
o navegador Antonio Leme, da ilha da Madeira ( 1474-1484), companheiro 
de Vicente Días, Diogo de Teive, Afonso Sanches, que cruzavam nessa 
época o oceano ocidental em todas as dire9óf,s, como ensina Las Casas, 
e repetem Faustino da Fonseca e Sophus Ruge, 

Rocha Pombo - Hist. do Brasil, vol. I, pág. 49 e 65. 
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de Dom Joáo III, sem outros títulos nobiliários, e sem que se 
saiba serem eles pertencentes a linhagens aristocráticas da pe
nínsula. 

Dentre esses, sabe-se Dom Antonio de Oliveira, loco-tenente 
do donatário da capitan.ia de S. Vicente, o qual deixou grande 
prole, que até hoje perpetua o nome de Oliveira. 

Nao se sabe se ele, no reino, teria pertencido a casa fidalga 
do brasáo rubro com a oliveira verde, de frutos de ouro e raízes 
de prata. Nao achei urna só pe9a documental, que a isso diga 
respeito. Esse silencio dos documentos faz crer ter sido Antonio 
de Oliveira um nobilitado pelos seus méritos pessoais e na.o um 
herdeiro desse medíocre e muito modesto título nohiliárquico de 
cavaleiro fidalgo da casa del-rei. 

O mesmo se teria dado em rela9ao ao seu congenere An
tonio Rodrigues de Almeida, também cavaleiro fidalgo de Dom 
J olio III, ou o genro deste, Antonio de Proen9a, o degradado, 
mo90 fidalgo da Camara d.o~ infante Dom Luís, ou ainda com 
Brás Cubas, ou os irmáos Pinto, e com Jorge Fen·eira, o genro 
de Ramalho. · 

É passível terem eles sido nobres por heran9a, mas nao 
vi nada ainda que autorize a isso pensar, e o mutismo dos do
cumentos é bem significativo e demasiado eloqüente para se 
concluir o contrário. 

A terceira das classifica9oes é a da burguesía. Composta 
de gente possuidora de nomes de família identicos aos da no
breza peninsular, mas náo só sem os atributos de fidalgos, mas 
também sem liga90es conhecidas com essas f amílias ilustres na · 
Europa, cujos nomes reproduziam na colonia. 

Dessa gente nao há o menor indício de nobreza por qual
quer título nobiliárquico, por mais modesto que tivesse sido. 
O simples fato de seus no mes serem identicos aos das famílias 
da nobreza reino! só por si nao dá motivo para se concluir ti
vessem eles sido de alta extra9ao. 

Achei que nessa classe ficariam bem colocados os seguin-
tes povoadores: · 

Henrique da Cunha, Joao do Prado, Antonio Bicudo Car-· 
neiro, Manuel Preto, García Rodrigues, Isabel Velho, Días Cha
ves, Vaz Guedes, Almeida Castanho, Saavedras, Rafael de Oli
ve~a,. Joáo Marciel, Baltasar de Godoy, Góes Raposo, s{itil de 
Obve1ra, Pedroso de Barros, Pero e Lopo Días, Joao Ramalho, 
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Baiáo, Jorge Velho, Pires de Ávila, Ten6rio de Aguilar, Jorge 
Moreira, Rodrigues Miranda, Almeida Miranda, Quadros, etc. 

É gente que nao se sabe se de extra~áo baixa ou elevada. 
mas que tudo leva a crer ter sido da burguesia peninsular, de 
onde deveria ter vindo grande corrente migrat6ria, tanto mais 
quanto, se ela tivesse sido da aristocracia, nao teria deixado de 
proclamar bem alto as cores dos seus brasóes, e nos documentos 
teriam ficado alguns vestígios dessa nobreza. 

É certo que, em rela~áo a alguns deles, os genealogistas se 
tem externado querendo ver gente de fidalga ascendencia e 
inembros de famílias das aristocracias peninsulares, mas nada 
apresentam que demonstre essa afirmativa inverossímil. 

Assim, Silva Leme diz que Henrique da Cunha descendía 
em linha reta masculina do rei Dom Fruella II de Leáo, Astúrias 
e Caliza. Náo sei onde o genealogista colheu essa informa~ao, 
que na sua primeira parte parece de todo destituida de funda
mento, e sem nenhum valor nobiliárquico quando a segunda 
parte, pois que Dom FrueUa 11, tendo vivido em 927, deveria 
ter, seiscentos anos depois, cerca de 20. 000 . 000 de descenden
tes, se calcularmos por progressáo geométrica, tendo por base 
tres filhos cada descendente desse monarca hispanico. 

É possível também que Henrique da Cunha houvesse pro
vindo da ilustre linhagem dos Cunha em Portugal, iniciada em 
Dom Goterre, o cavaleiro gascáo, companheiro do conde Dom 
lfenrique de Borgonha, seu filho Dom Payo Goterre e seu neto 
Fernao Paes da Cunha, este casado com D. Ouroana Ramires 
Alboazar, filha de Alboazar Ramires, por este neta da moura 
Ortiga e do rei Dom Rodrigo II, e, portanto, assim, descendente 
do rei Dom Fruella II, supramencionado. 

Assim se conciliariam as conjeturas sobre a nobre.za dos 
Cunha paulistas, mas nada nos autoriza a entrar nesses obscurís
simos recantos de urnas tantas hipóteses genealógicas, que nao 
tem o menor sustentáculo sério de urna prova documental, nao 
tendo sido encontrado nos documentos coisa alguma referente 
aos Cunha, que nem ao menos procederam a urna nobilitate pro
banda qualquer. 

Assim sendo, penso que o ramo iniciado com Henrique da 
Cunha procedesse nao da nobreza portuguesa, mas sim da bur
guesía bem nomeada, mas sem costados aristocratas. 

Nestas condi~6es, estaría Joáo do Prado, possivelmente des
cendente da ilustre família dos Prado ( Martim Afonso de Souza 

200 

com que1n veio Joao do Prado, era o senhor do Prado, o que 
leva a su por qualquer rela9ao entre eles), que Piferrer e o mar
ques de Mondejar quiseram ver nascida do casamento de dom 
Nuno Fruella, filho do rei Dom Fruella 11 com Dona Branca 

' Gutien·ez da Silva, senhora do Prado. Esta Dona Branca era 
clessa linhagem dos Silva, que os nobiliarquicomaníacos mais 
f~xal tados, nos seus pruridos de aristocracia, querem ver proce
dente de Lain Calvo, este oriundo da família Júlia, cuja ante
passada prüneva fora Rea Sílvia, a filha de Venus única senhora ' . 
de procedimento meio duvidoso em toda essa multisecula1' 
genealogía . .. 

É também muito possível qué o povoador Antonio Bicudd 
Carneiro se tenha originado duma família desse nome, estabe
Jecida no Porto. Nao contesto ainda ·que os Preto de Sao Paulo 
tivessem sido oriundos dos que tinham esse apelido na' penín
sula, onde usavam o escudo xadrezado de azul e ouro. Assim 
como os nossos Marcieis, ,provindo dos que com esse nome ti
nham seu solar em Barcelos, na freguesia de Santo Adriáo de 
Faria, talvez tenham tido liga~óes· de parentesco com aqueles 
que tinham suas armas de lis azul em campo de prata e águia 
rubra. É muito possível que Estevao Baiao Parente fosse des
cendente do célebre Dom Arnaldo de Baiao, antepassado de 
toda a aristocracia ibérica, bem· como d.os senhores de Azevedo, 
com a sua águia negra em campo de ouro do brasáo. 

Outrossim é p<>ssível terem os Mirandas, povoadores do 
planalto, sido descendentes dessa familia, que proveio de Mar
tim Afonso, arcebispo de Braga, e de Emilia Gongalves de Mi
randa, de extragao muito fidalga, gente toda ela muito nobre 
da Beira. Nao é impossivel que D. Genebra Leitao de Vascon
celos tenha sido membro dos Leitao, que foram originários em 
D. Gueda, outro companheiro do conde Dom Henrique de 
Borgonha, quando este, da Fran9a, passou a corte de Afonso VI, 
seu sogro. 

Apesar de possível, tudo isso nao tem, entretanto, o menor 
ponto de apoio, de maneira que nao se pode enquadrar esses 
povoadores na nobreza. Para isso falariam indícios documentais, 
o que leva a crer terem eles procedido de camadas sociais mais 
baixas. Mas também por outro lado, pode-se ter certeza, por 
vias de outra natureza, de que nao foram as altas esferas dos 
reinos ibéricos as que mais concorreram para a coloniza9ao nos 
dois primeiros séculos. É isso que já tive ocasiao de dem_?nstrar. 
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A plebe peninsular foi a que mais concorreu para a colo· 
nizac;ao do planalto piratiningano. Nao houvesse já certeza disso 
por estudos que procedi na História de Portugal, das eras ma
nuelinas e do Dom Joao 111, a simples leitura das docum:nta
c;óes paulistas de publicac;ao oficial levaría a essa conclusao. 

O número elevadíssimo de nomes, constantes dos documen
tos paulistas, que em nada se assemelhan1 aos que encimam 
pomposos títulos dos nobiliári~~ lusitanos ~ castelhanos, pulu
lando nas páginas dos lnven;,ta"::>s, do Registo, ?as Atas. e das 
Sesmarias, ferem pela dissonanc1a os no.ssos ouv1dos ha~1tuados 
com aqueles que os nossos velhos cronistas e genealogistas as
sentaram por sobre os capítulos patriarcais dos seus trabalhos. 

Entre os muitos que constituíram a onda de povoadores ple
beus, acho que estariam bem colocados os seguintes nomes ex
traídos dos documentos mencionados: 

Joao Rodrigues Bejarano, Diogo Ramirez, Gon9alo Chass~m, 
Joáo Bernal, Ribeiro Boito, Antonio ~o~ro, Lourenc;o Cab~·eira, 
Perez Calhamares, Joao Santana, Antonio Rodovalho, Domingos 
Crou, Comes Ruxaque, Manoel Requeixo, Manoel do .sover~l, 
Cornelio Arzam, Perestrello, Perdomo, Conc;alves Maho, Joao 
Mendes Ceraldo Collac;o Villela, Farel, R. Freire, Luiz Delgado, 
Felippe de Vére~, Lourenc;o Ravelo, Manuel Morato, Luiz Feyo, 
Baldaya, Faria de Figueiró, Joao Favacho, Aguiar Giráo, ~on-
9alves Varejáo, Matheus Serao, Salvador de Edra, Domingos 
Pereda, Joáo Martins de Heredia, Antonio Agostim, Ribeiro Ro· 
xo, Domingos de An1orez, Jaques Felix, Pedro Fernandes Ara· 
O'Onez, Manuel Joao Branco, Manuel Soeiro Ramires, etc. 
0 

Entre esses pavoadores de extrac;ao plebéia, também coloco 
Bartolomeu Bueno da Ribeira, Manoel Fernandes Ramos, Pero 
Domingues, J useppe de Camargo, Salvador Pires e Sebastiáo de 
Freitas troncos todos de importantes familias paulistas. 

B¡rtolomeu era filho de Francisco Ramires de Porres, cujo 
nome nao quis adotar ( talvez por achá-lo pouco reverente), 
para se chamar Bueno, apelido incógnito nos nobiliários penin
sulares, e que só foi ilustrado e enobrecido pelos feítos dos Bueno 
paulistas. 

Juseppe de Camargo também tem um nome exótico aos no
biliarquicomaníacos dele só se sabendo uro suposto parentesco 

' b' com o navegador Afonso de Camargo. Salvador Pires taro ero 
tudo denuncia urna extrac;áo baixa, pois nada mais comum em 
Portugal do que o apelido de Pires, que com Femandes, Con-
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c;alves, Alvares, Joannes, etc. eram nomes derivados de Pero, 
Fernando, Con9alo, Alvaro, Joáo, etc., nao significando nobreza 
alguma. 

Eis pois a gente que teria constituído o "pectis vulgum" 
do planalto paulista, gr~nde maioria da pcpula9ao colonizadora, 
principalmente de quem provieram os bandeirantes, os verda
deiros aristocratas que honram a posteridade. 

Assim concluo em rela9ao as origens dos povoadores- do 
nosso torráo se a verdade de todo nao me tiver traído. Isso nao 
é provável porquanto as nossas conclusóes nao só sao tiradas 
do cadinho da mais estrita imparcialidade e isenc;ao de animo, 
como bebidas nas provas documentais e no que se sabe a res-
peito, em matéria de genealogía. · 

Com isso, ve-se que se os primitivos pavoadores d~ pla
nalto vicentino nao foram degradados por crimes infamantes, 
tan1bém nao foram fidalgos. da mais alta linhagem peninsular. 

Quando nos dois primeiros século de povoamento do ter
ritório do planalto paulista, chegaram os nossos antepassados 
ibéricos, como acabo de fazer sentir, vieram eles das esferas so
ciais mais modestas da penÍ?sula. Era aí que repousavam, la
tentes e capitalizados, os potenciais de Eugenia da ra9a ibérica, 
pois que as camadas da aristocracia se haviam depauperado, 
sangradas a branco pelas sele9óes que lhes extinguiram a vida. 

Assim a plebe e a burguesía peninsulares, como se acaba 
de ver, forneceram a maior parte das co1Tentes povoadoras do 
planalto além de uns poneos saídos das altas esferas. Vinham 
eles portante no regime democrático o mais perfeito, nivelados 
uns com os outros, pela leí da miséria e da necessidade, em que 
viviam na Europa. Aqui, na colonia, formaram um meio social 
''sui gener-is", absolutamente desprovido de castas e até de clas
ses, vivendo todos, os ibéricos e mamelucos, irmanados na mais 
absoluta igualdade, a qual é mostrada pela simples leitura dos 
documentos de publica~áo oficial. 

Esse regime democrátioo «in extremis" nao podía, porém, 
perpetuar-se coro a evolu9áo histórica do planalto e o aumento · 
paulatino da riqueza, e da diferen9a de índice do potencial de 
trabalho de cada uro. lam-se aos poucos cavando os degraus 
das classes sociais nascentes no seiscentismo; e já desenvolvidas 
no século XVIII. 
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Se é certo que a desigual distribui9ao de riqueza, que a des
propür9ao da capacidade de trabalho de cada um outorgava aos 
rnoradores, foi um elemento indiscutível da forma9ao dessas 
classes, foram elas causadas, principalmente, pela sele9áo moral, 
que aos poucos ia separando os elementos que deveriam cons
tituir as classes elevadas ou aristocracia, dos que teriam de for
mar baixas camadas incorporando-se a massa de índios admi-
nistrados e escravizados. 

Foi no cadinho dessas sele9oes morais, que saíram as mul
tidóes de bastardos mamelucos, filhos de ibéricos ou de paulis
tas com índias escravas e administradas, tendo a lhes crestar a 
fronte a origem misteriosa. 

Os bastardos e mamelucos, passando a vida na ignorancia 
no nome paterno, quando este, ao morrer, nao fazia urna réstea 
de luz, pelo testamento, para iluminar as trevas de pecados co
metidos nos teµlpos de mocidade fogosa, eram deserdados da 
fortuna e tinham de acompanhar a condi9ao de desventura das 
suas maes indígenas. A bastardía foi a alavanca mesti9adora eu
Jopeanizante das grandes massas de índios administrados, que 
a faina incansável do bandeirante trouxe do sertáo. Foi ela 
também que, injetando o sangue ibérico nesse bloco, deu início 
a forma9áo entre elas das baixas camadas sociais do planalto, 
diferenciadas das que formaram os bandeirantes senhores de 
fazendas, descobridores e exploradores das minas, etc. Aquelas 
se entregaram aos ofícios mecanicos, a princípio exercidos in
distinta e niveladoramente pelos próprios püvoadores, bem como 
todos os cargos subalternos, principalmente o bra90 rural, e estas 
formaram a nossa aristocracia rural, de onde saíram mais tarde, 
no século XIX, os abridores de fazendas do nosso vasto hinter-
land paulista. 

Eis, püis, como se deu a genese da separa9ao social no 

planalto. 
No primeiro século, nivelamento absoluto entre os povoa-

dores e mamelucos, frutos de legítimos matrimonios entre ibérico 

e índia. 
No segundo século, grandes massas de índios administrados 

e escravizados, servindo seus senhores ibéricos e mamelucos, que 
passaram a formar a aristocracia, e deram início em larga escala 
a procria9áo de urna multidáo de bastardos mamelucos, que se 
foram incorporando aos índios administrados, europeanizando-os. 
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No terceiro século, distinc;ao perfeita entre os senhores 
paulistas, bandeirantes, fazendeiros, etc.,. que formavam entao a 
aristocracia e a massa de bastardos e filhos de mamelucos, ao 
lado dos r~stos dos administradores, que oonstituíam as ínfimas 
esferas da sociedade, exercendo entao todos os ofícios grosseiros, 
que no primeiro século eram de atribuic;ao dos pavoadores in-
distintamente. 
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' CAPITULO XVI 

CLI~ifATOLOCIA. NUTRICAO. 
~ 

"Se nós procurannos quais sáo os agentes físicos que 
exercem a influencia mais · poderosa sobre a ra9a humana, 
acharemos que eles podem ser divididos em quatro classes: 

o clima, a nutri~áo, o solo, e o aspecto geral da na-
tureza." · 

BucKI.E, História da Civiliza9áo na Inglaterra, vol. l. 
pág. 45. . 

"O clima da cidade de S. Paulo é dos ·mais salubres 
e agradáveis da terra." 

MARTIUs, Reise in Brasilien. 

"Talvez em. nenhuma outra. provincia do Brasil baja 
tao sólidos e esperan90sos fundamentos para a j>iosperida
de dos futuros habitantes como aqui, onde · as condi~óes 
do solo e o clima abrem fontes perenes de bem-estar." 

MARnus, (loe. cit.) 

"Sáo os ares frias e temperados, como os de Espanha, 
e assim é a terra mui sadia, fresca e de boas águas. "· 

Frei VICENTE DO SALVADOR 

A causa do bandeirismo e da persistencia da Eügenia 
nas popula~óes paulistas, por tantos séculos manifestada de 
forma evidente, nos surtos homéricos dessa epopéia que recuou 
o meridiano de Tordesilhas e no estado atual da nossa gran
deza eoonomica, nao podia ter como explicac;ao unicamente o 
fator raga. 

Embora esse fator tivesse sido filtrado pelas sele~óes que 
o depuraran1 e o fizeram um elemento de escol, só por si nao 
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teria ele sido suficiente para se fazer credor dos acontecimentos 
do nosso passado. 

A mesma ra~a, igualmente selecionada, Povoou também 
outras capitanías e colonizou o litoral vicentino, desde Cauanéia 
até Angra, e se os filhos desta gente a princípio manifestaram 
urna certa dose de Eugenia, como a hist6ria nos ensina, logo os 
seus descendentes se atrofiaram, o que lhes impediu de pro
ceder como a gente paulista de serra acima ( 1 ) . 

Assim, s6 o altiplano paulista produziu o bandeirismo e as 
suas papula~óes nunca perderam as virtudes que as fizeram sern
pre superiores, enquanto as das outras capitanías se limitavarn 
a arranhar o litoral, quais . caranguejos, na feliz e pitoresca ex
pressáo do "suave" frei Vicente. 

O motivo que teria agido nesse sentido foi iudubitavebnente 
a mesologia, influenciando o indivíduo progressiva ou regressi
vamente, de acordo coro os seus elementos, pr6 e contra o de
senvolvimento da ra~a. A essa rnesologia <levemos, em boa par
te, os fastos da nossa história brilhante; a ela <levemos, ero muito, 
a nossa situa~ao de grande superioridade em rela~áo as regióes 
brasileiras. 

A for~a do meio físico sobre o indivíduo já era conhecida 
desde as épocas da civiliza9áo clássica, tendo sido proclamada 
na Grécia por Hipócrates, Platáo, Aristóteles no que foram imi
tados mais tarde por Galeno, Políbio, Ptolomeu, Lucrécio, Ibn 
Kaldoun, etc. 

Modernamente Bodin, o abade Dubos, Montesquieu, Ma
lebranche, Buffon e outros dela se fizeram apologistas, no que 
foram continuados por Michelet, Curtius, Duruy~ Humboldt, 
Taine, Ritter, Buckle, Ratzel, Vidal de la Blache, Le Play, 
Durckheim, Hannotaux, e principalmente por Knox, Agassiz e 
os da escola americana de Morton. Sao estes os que levam a 
teoria da autoctonia ao últilllQ extremo, a ponto de nao admitir 

( 1) Em outras capitanias, "O espírito de iniciativa cedo feneceu 
aos primeiros insucessos", diz Teodoro Sampaio, "das expedifóes sertane
jas; e com isso reinava a inércia e o desélnimo, que um historiador contem
pordneo (Gandavo) proourou explicar ou por náo haver gente na terra 
para cometer esta empresa, ou também por negligencia dos 1noradores, que 
se náo querem dispor a esse trabalho". O sertáo antes da conquista, "Rev. 
Inst. Hist. S. Paulo". 
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a menor mudan~a de habitat, sem que as mais formidáveis con
seqüencias tenham lugar ( 2). 

Hoje os antropogeógrafos americanos, V ar ley, Courcy W ard 
(Weather lnfluences), Edwin Dexter, Ellsworth Huntington e o 
australiano Griffith Taylor muito se tem dedicado a esse proble
ma da for~a do meio físico atuando no homem, principalmente 
no que concerne a climatología. 

É também no meio físico, como se sabe, que os neo-lamar
quianos, herdando os princípios do velho sábio franc&, s~ es
tribam para explicar a evolu~áo transformista nos reinos animal 
e vegetal, em oposi~ao aos exagerados neo-darwinianos, que ne-

( 2) Quatrefages, contrariando as opinióes exageradas de Knox, e . 
dos de sua escola, cita na sua L' espece H. u.maine, 159, urna longa série 
de casos de adapta9áo, como por exemplo a dos franceses na Córsega, a dos 
fugitivos da revoga~áo do Edito de Nantes no vale do Danúbio e na Co
lonia do Cabo, onde foram depois sup~rpostos por camadas de holande
ses e ingleses, o rápido crescimento dos anglo-australianos e a adapta9áo 
dos ·ingleses e franceses no Canadá, etc. 

Knox se extrema de tal maneira que afirma a esterilidade das popu
la9oes americanas, de modo que explica o · crescimento da popula~áo desse 
continente ao afluxo ininterrupto da corrente imigratória. A se crer nesse 
sábio, os europeus perdem no fim de certo número de gera~s a facul
dade de se reproduzir, quando levados para fora da sua pátria. Se parasse 
a onda humana que do velho mundo se dirige para a América, as popu
la9óes decresceriam rapidamente e as ra~s locais retomariam o ascendente> 
nos Estados Unidos os pele-vermelhas, no México os netos de Montezuma> 
etc. 

A razáo parece náo estar nem com Quatrefages, nem Knox. No meio 
termo, parece que é onde deve ser procurada a verdade. Náo há certa
mente ra9a ubíqua, isto é, que suporte uma desigualdade acentuada de 
mesologias. Entretanto uma mesologia diversa, tal seja a sua diversidade .. 
groduz urna maior ou menor sel~áo mesol6gica de adapta~áo. Os indiví
auos poupados por essas sele9óes, sendo mais fortes, etc., sao o ponto de 
partida da adapta9áo. 

Assim é que Knox, proclamando a impossibilidade absoluta da coloni
za9ao francesa na Argélia, errou; e Quatrefages aceitando o princípio de 
fácil aclima~áo no norte africano, também náo andou certo, corno diz a 
experiencia. 

No infoio dessa coloniza~áo, a mortalidade foi formidável, como- pro
clamaram Boudin, o marechal Bugeaud, os generais Duvivier e Cavaignac. 

Era a a~o inexorável da sel~o mesológica. 
Em 1845 a mortalidade dos franceses no norte africano era muitíssimo 

mais considerável do que na Fran~a, assim como o número dos mortos era 
muito superior ao dos nascimentos. As crian9as acusavam urna mortalidade 
dupla sobre as estatísticas francesas. Em 1870, porém, os recenseamentos 
já acusavam um aumento de 25. 000 almas, devido em parte ao excedente 
da natalidade sobre a mortalidade. , 

. Era a adapta9áo que se iniciava. Era a a~o da primeira gera9áo sele
c1onada, que nascera na nova mesologia. 
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gam a b·ansmissibilidade dos caracteres adquiridos, querendo 
atribuir tudo as mais diversas sele9óes. 

Nao Pode, porém, restar a menor dúvida de que a causa 
inicial tenha de repousar na adapta9áo, porque nao havendo 
modifica9áo por adapta9áo náo pode haver transformismo. 

Com tudo isso, sendo inegável a for9a do meio físico sobre 
o indivíduo, vou estudar a mesologia paulista e a atua9ao desta 
no homem do planalto. É como eu penso completar o estudo an
tropológico dessa gente que aquí plantou os alicerces da nossa 
estirpe. 

Estudamos já o fator ra9a, trazido para o planalto com a 
Eugenia que lhe era inerente. Vejamos agora como essa Eugenia 
. se adaptou ao habitat americano, aí criando raízes, que até agora 
.brotam em soberbas manifesta90es de vitalidade, por lhe ter 
sido o meio propício, estimulante e incentivador. 

Analisemos e~se habitat, embora procurando sempre nao 
nos deixarmos atrair pelos exageros, para cuja trilha perigosa 
descambaram Buckle e Demolins, bem como os filiados as es
colas de Morton e de Ratzel. 

Procuremos, de preferencia, colocar-nos com o ponto de 
vista do pDssibilismo mesológíco, de Vidal de la Blache, e 
nao exatamente com o da teoria do determinismo mesológico 
da gente ratzeliana. Isso se me afigura fácil porquanto nunca 
perco de vista que, se a mesologia é um poderoso agente mo
dificador e conservador da Eugenia, náo o é menos a ra9a 
l1ereditariamente, acompanhada das sele9óes, como ensinam os 
mestres da antropossociologia. 

A minha tarefa ainda se facilita sobremaneira por nao me 
abalan9ar ao estudo de teorias mesológicas generalizadas, em 
que os obstáculos determinadores do fracasso se antolham. O 
meu objetivo é, pcrém, um caso concreto particular. Vou es
tuoar a mesologia do planalto paulista e as suas conseqüencias 
no morador, e com isso as conclusóes que podem ser tiradas 
c.:om muito menos perigo de se errar. 

Assim, analisemos o nosso meio do planalto e, para o fazer, 
estudemos os seus fatores, clima, solo e aspectos da natureza 
compreendendo os fatores geográficos e topográficos. 

A influencia climatérica, considerada sob o ponto de vista 
indireto, isto é, através das sele9óes, já exerce surpreendentes 
efeitos sobre a rac;a, quando esta é transplantada de um clima 
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para outro. Sobrevém, entáo, intensa mortalidade entre os mais 
fracos, etc. ( Lapouge, Selections, 133). 

Os imigrantes de maior debilidade e menor resistencia mor
rem, degeneram e nao se reproduzem, só se perpetuando os 
mais resistentes, que se. aclimaram no novo meio ( 3 ). 

A for9a seletiva do clima é, pois, formidável, em vista de 
que nao há ra9a ubíqua, -só p00endo haver adapta9áo em cli
mas aproximados aos do "habitat" primitivo, sendo que cada 
grupo humano tem urna área de habitabilidade limitada; trans
portado fora dela, as conseqüencias logo se f.azem notar ( Oliveira 
Vianna, Terra de sol, n. 5; L. Febvre, La terre et tévoluti<>n 
humame, 120) . 

Talvez a a9áo mesológica de um clima completamente di
verso tenha sido o fator extintivo primordial dos dólico-louros, 
euro-paeus, das invasóes germanicas, no sul da Europa, princi
palmente na Ibéria. Essa gente, oriunda de um clima setentdo
nal; nludando-se para um, ~clima quente o seco do meio-dia 
(clima portugues, de Martonne) quase tropical, "habitat" do 
1neridionalis, teria dentro de alguns séculos desaparecido pela 
a9áo seletiva do clima. É um dos motivos pelos quais nao passo 
crer na existencia em número avultado do d6lico-louro na pe
nínsula ibérica, no momento da coloniza9áo. Esse raciocínio é 
particular ao sul da península, de onde saíram em maioria . os 
nossos povoadores, bem como haviam saído antes os autores das 
epopéias de navega9ao, descobrimento e conquista hispano-por
tuguesa. Tantos séculos da a9áo climatérica . seletiva teri.am bas
tado para a definitiva elimina9áo qos dólico-louros, descentes 
dos godos, suevos, normandos e burguinhóes, enquanto o me
ridionalis, já afeito a esse clima, teria saído incólume dessas 
sele9óes. 

Nao é essa, entretanto, a única influencia do' clima, pois a 
que se exerce diretamente sobr.e o indivíduo que é, progressi
vamente, modificado e adaptado nas sucess~vas geragóes pela 
transmissibilidade dos caracteres adquiridos pelo uso ou nao uso,. 
------

,( 3) O erudito sábio Professor Roquette Pinto, citando Bertillon, na 
sua Anthropologia, 53, diz que os acidentes provocados pelo aclimatamento 
súbito sáo classificados em 4 grupos: 

I - Doen~as imediatas. 
II - Enfraquecimento individual consecutivo, facilitando doen~as aciden-

tais e senilidade precoce. , 
III - Doen~as da primeira infancia dos descendentes. 
IV - Degenera~áo física e psíquica das primeiras gera~óes. 
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é mais imediata e moldadora. Por isso deixando de analisar 
a a~ao indireta do clima, pelas sele9oes, o que já fiz em capí
tulos anteriores, ªº proceder a análise da antropossociologia 
paulista, só tratarei da influencia direta do crime sobre o ha
bitante do planalto paulista ( 4). 

O clima atua sobre o indivíduo primeiramente através dos 
seus fatores combinados, nas mais variadas propor9óes entre si: 
temperatura e umidade, pressáo barométrica, etc. 

Esses fatores, agindo diretamente sobre o indivíduo, pro
duzem nele as mal_s extraordinárias modifica9óes. Bucl<le fazia 
já, da oonjun9áo desses elementos, de calor e umidade, a causa 
de todas as civiliza~s de oub-ora. Hoje, entretanto, está ave
riguado que nao sao o calor e a umidade excessivos que pro
duzem as civiliza90es, como queria Buckle, mas que cada povo 
tem necessidade, para o seu perfeito desenvolvimento e produ
~áo de energías, de urna determin~da quantidade de umidade, 
combinada com · certa eleva9ao de temperatura. Esses dois fa-

( 4) Quatrefages, sobre a a9áo direta do meio, como agente modifi
cador, assim se exprime: 

"Na segunda gerar;áo, os ingleses da América apresentam trO{:os q1.1e 
os aproximam da rafa 'local. 

Mais tarde a pele se destaca e perde seu colorido 1'6seo; o sistema 
glandular se reduz ao mínimo, a cabeleira escurece e se alisa, o pesoor;o 
se afina e a caber;a diminui de volume; as fossas temrporais se salientam, 
e bem assim os malares, as cavidades orbitá~ se cavam, e macir;o se 
torna o maxilar inferior, etc. 

Ktwt. obliterado pela sua idéia de autoctonía, ve nessa modif icar;áo 
inegável um sinal de degenerescencia, preludiando a extin{(áo. 

Reclus e Brasseur de Bourbourg afirmam que o negro na América do 
Sul também se aproxima das rll{:as indígenas. . 

Quatrefages emite a opiniáo de que a substituir;áo dos caracteres do 
adventício pe'los do indígena é o resultado de ser aque~e suhmetido ao mes
mo meio criador de CMacteres, que assim tem de ser iguais. 

Todaoia, diz ele, nem o branco, nem o negro, se transformaráo de
finitivamente em verdadeiro pele-vermelha, ou em guaraní. (L'Etude des 
Races Humaines, 170). 

Cornejo ( Sociologie Générale, 261) diz a esse respeito: Os americanos 
formam urna raga que se distingue dos ingleses e dos alemAes, 
seus progenitores, pelo diferentes caracteres, segUDdo Todds, pela forma 
angular da fisionomía a qual, particularmente na parte inferior do rosto 
quase quadrado, difere do oval ingles; segundo Knox pelo tecido adiposo e 
os aparelhos glandulares menos desenvolvidos; enfim segundo Delsor pelo 
aumento do pescogo, a esfericidade da cabe9a, a palidez da pele, a cor 
escura dos cabelos, todos os caracteres que desde a primeira geragáo trans
formarn o dolicocéfalo louro em urn braquicéfalo pálido. 
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tores, combinados na determinada propor9áo necessária, fazem 
a evolu9ao das populagóes que os demandam. 

Se o calor é demasiado e a umidade é deficiente, os povos, 
que nao estáo adaptados as condi9oes de existencia determi
nadas por essas circunstancias, degeneram. Se o calor faz falta, 
embora a umidade seja superabundante, o mesmo fenomeno 
se dá. Assim, cada grupo humano exige, pai·a a sua evolu~áo 
perf eita, urna determinada propor9ao de calor e umidade. 

O colonizador portugues, aportando ao Brasil, teria ~noon
b·ado aquí as condi9<5es climatéricas requeridas para o seu de
senvolvimento? 

":E; verdade, já dizia Emile Beringer (Estudos sobre o olíma e mor· 
talidtide na capital de Pernambuco), que .a raga portuguesa parece dotada 
de um temperamento que lhe permite adaptar-se rnais facilrnente do que 
outras ragas a climas diferentes do da máe pátria" ( Reclus é de opiniáo 
que a razáo está na sobriedade do portugues). Veja-se (Ripley, The 
Races of Europe, 582). · ~ 

As condi~óes climatéricas da América lusa diferiam extra
ordinariamente das que o povoador portugues havia deixado na 
Ibéria. 

Em Portugal e na Espanha o clima é subtropical, seco, ao 
passo que os climas nas regióes luso-americanas sao geilerica
mente tropicais-úmidos. Ora, isso, apesar da virtude apontada ao · 
portugues por Beringer, apesar da sobriedade que Reclus nele 
quis ver, nao padia deixar de pesar fortemente na vida do po
voador. Este, transplantado para regióes como as do norte bra
sileiro e do litoral, tinha de sentir o ef eito depressivo de um 
clima formidável. Sim, parque o portugues, apesar de sóbrio, 
nao foi e nao é ubíquo. Esse efeito depressivo do calor e da 
umidade exagerados nao podía deixar de, progressivamente: 
fazer a ra~a caminhar na trilha da degenerescencia. A causa era 
de origem fisiológica e, portanto, fatal. 

Belém do Pará acusa urna média de ch uvas de 2. 482 mm 
e urna umidade relativa 88,0; Recife, 1. 930 mm; Bahía, 1. 329; 
Ilhéus, 1. 896 mm; Santos, 2. 243 mm; S. Paulo, 1. 3.32 ( Afranio 
Peixoto, Higiene, vol. 1, 116). 

Ora, o clima do planalto paulista, situado em urna eleva~ao 
de 800 metros, era muitíssimo mais ameno, quer quanto a tem
peratura, quer ainda quanto a umidade, 'do que o das regióes 
onde a colonizagao portuguesa se exerceu. Destarte a conjun~áo 
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da temperatura e da umidade sensíveis foi muito propícia ao 
desenvolvimeno humano. O grupo humano assim teria prospe
rado no planalto paulista, deixando de o fazer onde o clima 
lhe era adverso e causador de urna fisiología coibidora da agáo 
e de energía ( 5). 

De fato, Griffith Taylor, analisando os climas do império 
britanico no seu trabalho The control af setllenzent by humidity 
and temperature with especial ref erence to Australia and the 
Empire, pág. 10 ( apud. dr. Morize, Dicionário hi.st. e geog. 
bras. 1, 83), e tomando por critério essa pr0Por9áo entre a 
umidade e a temperatura sensíveis, escolheu doze cidades do 
mundo, situadas nos dois hemisférios, cujas condi\'oes climaté
ricas, de temperatura e umidade, sao propícias ao pe1·feito 
desenvolvimento das ra9as anglo-germanicas, que nelas pode
riam prosperar física e mentalmente. 

Sao essas cidades: Londres, Berlim, Aberdeen, Toronto, 
Nova York, Seatle, Chicago, Sydney, Capetown, Joannesburgo, 
Perth, Hobart. De acordo com os climas ( te1nperatura e umi
dade) dessas cida4es, Taylor organizou um climograma ideal 
para a adaptábilidade das rac;as citadas servindo de padrao ou 
termo de comparac;áo a todos os climas mundiais. O professor 
11orize, na sua obra constante do Diciorzáfli-0 hist. e geográfico 
referido, também organizou um climograma ideal para o Brasil, 
tendo em considerac;áo os fatores temperatura e umidade sen
síveis, das diversas regioes brasileiras. 

Ora, do climograma, padráo ideal, do dr. Morize, como se 
pode observar, os climas de todas as regi6es brasileiras se afas
tam aberrantemente. Há entretanto notável coincidencia das li
nhas ·climogrfunioas do planalto paulista com as do climograma 
ideal referido. As grafias de Sao Oarlos, Apiaí, Sao José dos 
Campos e de Sao Paulo tem as suas linhas representativas de 
calor e umidade sensíveis, como as que o dr. Morize acho.u 
ideais por excelencia. . . 

Assim, pois, o planalto paulista, com. o seu coeficiente Ill()

derado de calor e de umidade combinados, apresentava con-
' . ' 

( 5) Martonne, no seu Traité de Géographie Physique, coloca o nosso 
planalto no clima mexicano da sua classifica9áo, clima esse que o notável 
sábio define na sua página 217 como clima de altitude subtropical. Na 
quarta edi9áo refundida, da sua magnífica obra, Martonne coloca o nosso 
planalto no "clima chines", classifica9áo dos climas mediterraneos e vizi
nho do "clima portugues". O clima chines particularizado pelas "cold
wares" é estudado a páginas 254 e seguintes, vol. l. 
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di~oes a prosperidade do povoador ibérico, que ao Brasil teriam 
feíto falta. 

Além desse fator, ainda o clima do planalto merece ser es
tudado sob outra feigáo, que também teria muito pesado na 
balanga. 

É c<>nclusáo indiscutível, tirada dos ensinamentos mais mo
dernos de climatología. Como diz Ellsworth Huntingtoil ( Ci
vilization and Climate), para o desenvolvimento máximo da efi
ciénoia humana, além de certas condi~oes de temperatura e 
umidade, se faz necessário principalmente haver urna certa va
ria9áo: 

"Another highly. important climate condition is the cha.nge of t~e 
temperature from one day to the next. Péople do not work well when 
temperature remains constant. The ideal conditions are moderate changcs, 
especially a cooling of the air at frequent intervals ( como no planalto 
paulista). 

Prov·ided it does not impo;e ~ an undue strain on the heart or arteries, 
any thing that stimulates the circulation appears to be helpful. 

Changes of temperatures are powerful agent to this end." ( 6) 

( 6) Ellsworth Huntington, no seu interessantíssimo trabalho Civi
lization and Climate (Yale University Press), outorga elementos novos, 
descortinando horizontes mais amplos, para o estudo da influencia da cli
matología na civilizac;áo do planalto paulista. 

Sem os exagero$ e as extremadas opinióes dos fundadores de doutri
nas, Huntington sabe bem se colocar em um ponto de vista moderado 
que atrai para a sua teoria urna robusta confianc;a de todos os que nela se 
enfronhaII}. Assim, Huntington náo despreza o fator das suas compara9óes 
iniciais entre os brancos e negros americanos do Norte e do Sul dos 
Estados Unidos. 

Náo desprezando esse fator ra~a. o sábio Huntington estuda o fator 
clima mas sob um aspeto, nas suas influencias sobre o homem, que até agora 
me era desconhecido. 

Assim, sem desprezar o fator umidade, e o temperatura, a este atri
buindo mais importancia do que aquele, Huntington diz que as varia9óes 
de temperatura, nas esta9óes, e especialmente as varia~5es que ocorrem de 
~ia para dia, e as que se fazem sentir dentro de 24 horas, sao o fator mais 
importante do clima agindo sobre o hornero, nele produzindo o "stimulus'', 
que gera a eficiencia. 

Náo foi gratuitamente que o sábio americano chegou a essa inte-. 
i·essante conclusáo que tao bem eluc-ida o nosso problema da civiliza<;áo 
no planalto paulista; mas sim, depois de estudos profundos e acurados 
nas. estatísticas da eficiencia do trabalho agrícola e industrial nos Estados 
U rudos, como nas estatísticas de clima to logia mundial comparadas· com o 
grau de civilizac;áo atingindo por cada grupo de popula~áo, que vive em 
certas e detenniuadas regióes climáticas. 
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Urna particularidade entretanto de que é dotado o clima do 
planalto, e que certamente muito teria interessado Huntington 
como todos os adeptos das muta9óes, é a rapidez com que se 
observam as varia9óes no planalto paulista, varia9oes essas que 
sao constantes durante todas as esta9oes do ano. Ora, esta par
ticularidade, extraordinariamente estimulante, com as suas que
das rapidíssimas da temperatura, determinadas pela intermitencia 
com que sopram os ventos sul, frio e o noroeste quente, The 
changes fro-m one day to another depená largely upon our or
dinary éyclonic storms (Huntington). (7) 

Enquanto isso se dava corri o planalto paulista, que sempre 
teve temperatura em urna oscila9ao constante, as regióes brasi
leiras, principalmente as do norte, nao teriam varia9ao palpáveJ, 
com a uniformidade ininterrupta e monótona das suas tempe
raturas. Com suas temperaturas uniformes durante o ano todo, 
elas nivelavam as esta9óes, apenas distinguíveis pela maior ou 
menor por9áo · de chuvas ( Afranio Peixoto, Higiene, vol. 1). 
Assim, acusa o Rio de J aneiro urna média de máximas de 26° e 
urna média de mínimas de 2()0 (Clima do Rw de ]aneiro, Dr. 
L. Cruls). S. Salvador, média de máximas 27° e de mínimas 
23°. Aracaju, 23° e 20°, respectivamente. NataL 29° e 22°. S. 
Luís do Maranhao, 290 e 23°. Belém, 26<> e 21°, etc. (Prof. Mo
rize, loe. cit.). E'ssa uniformidade dos climas brasileiros, deter
minada pelas calmarías, isto é, pela falta dos cyclonics storms, 
segundo _as opinióes manifestadas por Huntington, causa urna 
depressáo originadora da atrofia do indivíduo: 

A uniformidade do clima ¡xirece ser mais mortal do que o 
seu calor. Essa. uniformidade, ainda mais do que a alta tempe
ratura e a alta umidade, é provavelmente a causa mais póderosa 
da debilidade que afeta os brancos nos .-ópicos . . . ( Civüiza-

Fazendo ressaltar a pobreza das regióes de climas constantes e de tem
peraturas que nao mudam, onde vivem popula~óes inferiores ou gente de
generada ( poor whites), Huntington também oom nitidez faz sobressair a 
exuberancia dos que vivem em terras de oscila~óes violentas, causadas pelos 
cyclonics storms. 

( Esses cyclonics stonns, diz Huntington, sao urna área de pressáo 
barométrica baixa, a qual é sempre acompanhada de ventos e usual, mas 
náo invariavelmente, de chuva. ) 

( 7 ) O regime de ventos ( cyclonics storms) no planalto paulista 
é de alternativa entre os ventos frios de S. E . e S. e os quentes de N. 
em razao da sua situa~áo geográfica. Vejam-se dados climatológicos de Rio 
Claro, Apiaí, Campinas, Taubaté e S. Paulo ( Dicionário hist. etnográfico e 
geográfico do Brasil, vol. 1, 170, 173, 17 4, 176, e 177). 
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i'ion and Climate, 136). Tal é o caso dos poor whites das Ba
amas. (8) 

Com esse . exposto, pois, evidencia-se que 0 clima paulista 
se adapta particularmente as condi9oes ideais estabelecidas por 
Taylor e pelo professor Morize, como também preenche de mo
do . notável as ~ndigóe~ requeridas por Huntington para 0 
ma1or desenvolvunento da eficiencia. Enquanto isso B ·1 

1. 1 . , o ras1 e 
o seu itora sens1velmente se afastam desses ideais com os 
1. d" , seus 

e 1m~ extraor inariamente quentes e úmidos, além de uma· con-
fo~1dade de temperatura que impossibilita a distin9a0 das es
tagoes. 

. Assim, ~is, verifica-se que o. planalto f<>i uma regiiio de 
cltma excepcional e magnífico, onde. o povooilor eurapeu teria 
fatalmente de prosperar, como ac<>nteceu. . 

. ~st~dei o clima privilegiado do planalto paulista e a sua 
~nfluenc1a sobre o morador ~ vi como esse elemento mesológico 
L'On~rreu. para o . desenvolv1mento Eugenico da popuia9ao, já 
de si_ mmto selec1onada. Vou verificar agora outro fator me
s~l6g1co, que também muito deveria ter influído nas popula-
9oes,. 1uer_ quanto ao desenvolvimento físico, quer ainda quando 
~volu~ao mtelectual e social, ~ que teria sido a nutri9ao que, 
s:gundo Malthus, é o fator . primordial no aumento ou diminui-
9ao das popula~s. 

Quero referir-me a alimenta9áo. A nutri~áo exerce de fa
to poderosa influencia na PoPula~áo. Se ela é deficiente ou 
~bu~dante, n~da mais natural do que o homem se ressentir e 
ieagir regress1vamente ou progressivamente a essas duas causas. 
Se é mal <losada, em seus elementos químicos, faltando-lhe azo
ta?os~ fosfatos, calcários, hidrocarbonados ou matérias graxas, 
0 1ndiv1duo tende a definhar, se lhe afeta urna ou outra fun~ao. 
A s?a prole acentua naturaJm,ente essa degeneres~ncia, que 
cammha a passos . suce~sivos na via do rebaixamento biológico. 
'?s aparelhos resprrat6r10, digestivo e circulatório bem como . 0 
sistema nervoso, muscular e ósseo, além da morf~logia externa, 
00~o estatura, dermocromia, etc., e as aptidóes intelectuais mo-
rrus · I' · ' ' ps1co og1cas, etc., refletem logo essa degenerescancia, cau-
--
norte ( ! ) O !~gime de ven~os dessas regióes acusa os ventos quentes do 
produzequatona e as ca~anas que tanto enervam e entibiam, coisas que 
do Med~~~:esmos efe~tos que os que sopram da• África (Siroco) através 
o nom. d Veo, na Itália, ou o que Huntington menciona na Pérsia com 

e e ento dos cento e vinte e cinco dias. 
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sando urna longa série de conseqüencias soc1a1s. Os "superavits" 
de certos elementos também trazem más conseqüencias, 00010 

a obesidade, a diabete, a gota, o artritismo, etc. Da nutrfr;áo, 
rica ou pübre, talvez se tenham originado os povos de alta es
tatura, de conforma~ao atlética, como os germanicos, os pata
góes, os pele-vermelhas, alguns africanos e algumas tribos de 
sul-amerindianos, assim como talve~ se tenham gerado os pig
meus, co1no os bosquímanos, os australianos, fueguinos, etc., nos 
quais se notam caracteres de gente mal nutrida. 

Entre os primitivos paulistas, a nutri9áo nao teria escapado 
como fator das condi~óes sociais em que viviam os povoadores 
do planalto. É ela fartamente conhecida pelos documentos de 
publicagao oficial ( Inuentários e testamentos). 

Muito equilibrada, além de abundante e variada, teria sido 
a nutri~áo nos primeiros séculos, quanto aos seus elementos 
químicos. E'sses elementos químicos existiam em abundancia pa 
proteína da carne dos rebanhos de bovinos, como tambérn so
brava na carne de porco. Esta é rica também em inatérias 'gor
durosas de grande valor. Essa alimentagao fazia carnívoros . os 
planaltinos. Além disso, havia copiosa variedade na alimenta~áo 
cerealífera, como o trigo, a mandioca, o milho, o feijao, etc., 
cujas planta~óes semeavam as redondezas paulistanas. Cont~m 
elas elevada porcentagem de hidrocarbonados. 

Com isto ressalta que os nossos maiores tinham urna farta 
e variada alimenta~áo, muito bem combinada, em seus elemen
tos químicos necessários para a perfeita manuten9ao da espécie 
e1n urna constante eficiéncia ( Afranio Peixoto, Higiene, vol. 1; 
140). lsso náo se daría com outros povos, como o escoces, ·que, 
vegetarianos, com a sua aveia, só lhe adicionava o regime lácteo 
do leite de cabras montanhesas; o irlandes, com a batata; o 
escandinavo, com o salmao e o arenque; os hiperbóreos, coro a 
carne da baleia; os egípcios, com a dourra; o italiano, com o 
macarrao, ao sul e polenta de milho, ao norte; o ingles, com a 
carne; o hindu, com o ragi; o japones, com o arroz; o africano 
do norte, com a tamara, o árabe com o leite e a carne, etc. O 
paulista reunía urna alimentagao de alto teor de albuminóides, 
que lhe substituíam as matérias gastas do seu corpo, restau
rando-lhe o organismo, a urna bem rica em substancias gordu
rosas e hidrocarbonadas, que lhe permitiam viver em climas mais 
frios e altitudes mais elevadas. 
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. o equilíbrio dessa alimenta~áo, a qua} é de s·e notar o com
plemento da alimenta~áo láctea, facilitado pela abundancia de 
rebanhos, teria sido um dos muitos motivos da persistencia da 
Eugenia paulista no planalto, durante tantos séculos, urna vez 
que: tiveram elementos outros, de naturezas várias, a lhes cor-
1X>ho~a~ nesse s~ntido. Pelo me~os. é o que se firma pelos mo
<lern1ss1mos ens1namentos' dos sabios americanos Atwater, Rub
n~r,, Bryante, Carpenter, etc., sintetizados por Afranio Peixoto, 
lo_c. cit., a respeito da alimenta9ao. . 

É , d~ not~r, entr1e~anto, que a nutri9áo ~o paulista, quando 
~edentano, fo1 magn1f1ca, dado o natural on1voro do indivíduo, 
quando este, na fase nómade de · sua vida no sertao deveria 
ter sofrido profundos abalos, nao só devidos a carenci; mas ªº 
desequílibrio na composi~áo química· dessa nutri<~áo. ' 

Sao de fácil imagina~ao os sofrimentos passados no · sertáo 
pe]?s bandeiramtes, que as vezes, as centenas (coro os índios) ' 
se internavam em caravanas, a milhares de quilómetros de seu 
centro, sem pader contar com o menor recurso sob o ponto de 
vista de alim·enta~áo. Isso persistiu ·até o século XVII nos seus 
últi~os. anos, .quando come9aram os paulistas o sistem~ de plan
ta9oes 1nterm1tentes pelos caminhos que levavam as minas. An
tes disso tinham eles de viver da ca9a, da pesca, dos frutos sel
vagens e até das raízes das árvores que encontravam no decurso 
de suas ~.?numenta~s caminhadas, quando se esgotavam as par
cas ~rov1soes de fannha e de carne seca ou de marmelada, que 
da VJla levavam. Também é muito fácil de se depreender que 
ta~s recur:os, muito aleatórios, nem sempre chegavam para a 
ahmenta9ao de toda a gente componente das bandeiras, e que 
ne1n sempre as zonas por elas atravessadas eram fartas nesse 
in.atería] nutritivo, de modo que um dos suplícios mais tor· 
inentosos do bandeirante foi sem dúvida o da fome (a dificul
dad~ de a1imenta~áo teria feíto que as bandeiras fossem rela
tivan1ente minguados corpos de homens ). A fome e a dificul
dade de nutri9ao teriam <losado o caráter do bandeirante de 
urna .forte tempera de sohriedade, de estoicismo e de tenacida
d.e~ o que Ihes permitiu serem os autores das páginas mais glo
nosas da história paulista, concretizadas nas bandeiras e na 
planta~áo da lavoura de café. · 

· .Apesar disso, porém, e talvez por ser esse nomadismo ser
tal)~jo muito intermitente, co1n urna vida 's·edentária mais pro
longada nas fazendolas e nas vi1as do planalto onde a alimen-
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ta~áo era abundante, parece que o físico do paulista náo se 
teria ressentido dessas priva~0es. Estas só agfram como ele
mento selecionador dos mais fracos, como já tive ocasiáo de 
estudar mais detalhadamente, pois que em regra a longevida
de imperava entre os paulistas, que deixavam prole muito 
abundainte, coisas que também já foram objeto de estudos ana
líticos. 

O regime nutritivo do paulista nao teria sido, país, dos fa· 
tores que menos concorreram para a prosperidade de gente do 
planalto ( 9). 

( 9) Martius, no seu Reise in Brasilien, tem urna preciosa obser· 
va9áo, a qual, bem se ve, é o efeito da diferenc;a entre os elementos de 
nutri9áo usados pelos paulistas e pelos brasileiros, em combina~áo com as 
disparidades climatéricas do planalto e das regióes brasileiras ( Rev. Inst. 
Hist. S. Paulo, vol. XV, 358): 

"O caráter das doen9as em S. Paulo dijere conside·ravelmente das 
condiyóes patológicas observadas no Río, devido talvez ná.o tanto a dife
re119as de constituiyáo dos habitantes como a diferen9a do clima. V erificam
se aquí, com mais freqüencia, doen~as reumática.s e estados inflamatórios, 
principalmente dos olhos, do peito, do pesco~o e subseqiientes tísica pulmo
nar e traqueal, etc." (E a manifesta{Jáo mais patente das for9as seletivas do 
clima do planalto, eliminando os indi1'"Íduos de aparelho respiratório menos 
resistente.) 

"Ao contrário, as doe~ gástricas sáo mais raras, faltando aquela fra
queza geral do sistema digestivo, assim c<mW as cardialgias que sáo tiío 
freqüentes nos habitantes das regióes mai.s próximas do equador, parecendo 
aumentar na mesma propor9áo do calor." (t a evidente manifest{lfáO da 
exceMncia dos elementos nutritivos usados pelos paulistas.) 
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CAPITULO XVII 

SOLO. ASPE1CTO GERAL DA NATUREZA 

"Paludismo - No que ~iz respeito ao paludismo nada 
observamos de mais notável ou menos conhecido; , o que 
vimos já é por demais sabido: Im¡xiludados e anofelinas 
por toda a parte ... " 

AooLro Lun . ~ 

"Num meio as vezes rico, vegeta o sertanejo na misé· 
ria, idiotizado pela moléstia de Chagas ou caquetizado 
pela malária ou pela ancilostomíase, inteiramente aban-
donado a sua trágica sorte.,, . 

BELISÁRJo !>ENNA. 

"La foret, comme la mer, est éducatrice d'énergie." 
La Géographie de l'Histoire, 171. 

JEAN BRUNHES ET CAMILLE V ALLAUX. 

O solo, com todas as suas propriedades químicas e físicas, 
geográficas e topográficas, também muito merece ser pesado no 
estudo de urna popula~áo, pela influencia que indiscutivelmente 
exerce. 

Da sua composi~ao química resulta a produ~ao agrícola, 
abundante ou parca, rica ou pobre. Indiretamente, através da 
nutri~áo, o solo vai influir no individuo, moldando-o conforme 
as suas circunstancias. 

O solo paulista, considerado sob esse aspecto, presente· 
mente é pouco aproveitado para esse genero de atividade hu-
1nana. Talvez só as hortali~as e as flores sejam os seus produtos 
atuais. 
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Nos primeiros séculos, entretanto, quando a área agrope
cuária paulista se limitava a urna circunferencia de raio curto, 
cujo centro era a vila de Anchieta, parece - e os documentos 
de publica~o oficial, tais como os inventá1ios, nos assegura_m 
- que a nossa regiao paulistana ~oi a~undante. em p~du9ao 
agrícola de cereais, algodao, etc. Ate o trigo e ~ vmha, ho1e fora 
das intensas atividades dos plantadores pauhstas do Estado, 
prosperavam na nossa agricultura primitiva. 

Com isso se origina a hipótese de que, se boje as. terras 
paulistanas sao fracas ( regiáo existe como na CantareJTa,. no 
Juqueri, em Parnaíba, onde as terras sao excelentes, vestidas 
com luxuriante matarla), talvez, .séculos passados, quando as 
matas, ainda quase intatas, protegiam a terra contra os desca
labros das enxurradas, carregadores de húmus, tivessem sido 
elas mais ricas em produtividade agrícola, pois que planta96es 
que demandam terras ótimas aquí vicejavam magníficamente. 

Tao fértil' se me afigura ter sido o nosso ptanalto, que a 
produ9áo dos climas frios, como o trigo, a vinha, e o linho, foi 
fecunda. Ao lado desses produtos de zona fria, o planalto fez 
evoluir as prósperas planta9óes de clima ~ropical, tai~- eomo o 
algodáo, o feijao, o milho e a cana-de-a9ucar, que, na.o sendo 
rica em sacarose como as que o litoral e o norte produziam, 
nao deixavam, e;tretanto, de nos engenhos toscos daquela época 
produzir o magnífico a9úcar, o que constituiu os primórdios da 
nossa indústria nascente. 

o paulista, muito adstrito a alimenta9ao produzida in loco, 
estaria sujeito aos elementos químicos desse solo, chegando ela 
perfeitamente as 11ecessidades "alimentar~s dos s~us mor~dores, 
que dispensavam qualquer genero de imp01-t~9a~, a nao ser 
talvez, o sal. Ignoro, infelizmente, a natureza qurm1ca desse solo, 
tal como teria sido nessas eras longínquas, o que me priva de 
importante elemento para julgar da morfologia d.o 1b~ndeir~nt~. 
Teria ele visto a sua alta estatura de povoador ibenco, pnnc1-
palmente dos povoadores ilhéus, diminuir pela falta de calcá
rios na alimenta9ao provinda do solo? 

Ou teria ele, pelo contrário, elevado o seu esqueleto, pela 
rica propor~áo desses elementos químicos ajuntados aos fosfa
tos abundantes? 

Infelizmente ainda náo conseguí ele1nentos para estudar essa 
parte do nosso programa. Pesquisas futuras poderáo trazer es
darecimentos nesse sentido. 
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Viu-se o solo como parte da mesologia com as suas pro
priedades químicas influenciad01·as do morador; vou estudar 
agora esse solo nas suas propriedades físicas, e qual a sua im
portancia como agente evoluidor da ra9a, bem como causador 
de fenómenos sociais é históricos. 

É sabido que da estrutura topagráfica do solo provém um 
dos mais importantes fatores da degrada9áo física, moral e in 
telectual a que atingiram, nao só os ameríndios em geral, com<. 
também as popula96es sertanejas do interior brasileiro, o que 
permitiu a frase do saudoso sábio Miguel Pereira, de que o 
Brasil é um vasto hospital. . 

O solo, ingrato na sua conforn1a9áo física, é em grande par- . 
te o responsável por essa circunstancia, como o clima o é em 
rela~ao a apatia que entorpece a mentalidade do morador do 
norte do país. Os formidáveis e sinuosíssimos ríos do Brasil, os 
quais as chuvas diluvianas, atraídas pelas colossais florestas vir
gens, nas esta~óes das ágúas aumentam de volume, a ponto de 
transbordarem dos seus Jeitos, cavados em um solo de imper
meabilidade pouco profunda, formam esses charcos e pA.ntanos 
intermináveis, que sao os imens()s viveiros de larvas de todo 
genero. Foram eles assim a causa indireta dessa circunstancia, 
que é o impaludismo, as moléstias intestinais, as febres malignas, 
etc., que como urna faixa negra lhes acompanham os seus mor
tíferos cursos, quase desprovidos de declividade. Daí o enfra
quecimento das popula~óes interiores do Brasil ( 1). 

( l ) "A malária é talvez a mais geral das endemias reconhecidas 
desde os primeiros dias do povoamento. E mais pr6pria das regi-Oes baixas 
dd costa, e, no interior, das vizinhan~as dos grandes ríos. 

Náo se vos fala, diz Ferdinand Denis, em todo o Brasil, senáo de 
f ebres intermitentes e muitas vezes perniciosas, que esperam o viajante 
que ousa atravessar essas perigosas e magníficas regióes. Os pr6prios co. 
lonos sáo a imagem viva dos sofrimentos que nos esperam: sua cor é 
amarelada, e come diz um viajante que passou algum tempo entre eles, 
tem um ar de languidez que náo se observa entre os habitantes das outras 
parles da provincia (refere-se aquí aos colonos das margens do S. Fran
cisco )." (Rocha Pombo, vol. l, 431, Historia do Brasil). 

Já em 1787 Joseph Braga escrevia: · . 
"E: constante que a atmosf era entre os trópicos é quente e úmida e 

que estes países sáo regados de numeráveis e caudal,osos rios. Eles siio 
cobertos de altíssimos arvoredcs, e pela maior parte táo espessos que qUtl$~ 
sempre náo se deixam penetrar, tanto dos raios de· sol, como da quantidade 
de ar, que é capaz de sacudir e ventilar os miasmas podres, de que a at
rnosfera se acha carregada. Qu.anto mais se remonta a sua origem, 
tanto menos esp~osos se váo etes fazoodo, menos vad~áveis e a.de-
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A situa9ao privilegiada das vilas paulistas, levantadas na 
crista de um planalto, que em declive descamba para oeste, fa
zia a totalidade das águas escorrerem nessa dire9ao, escoando 
toda a superabund!ncia delas na esta9ao das chuvas, de modo 
a nao permitir a forma9ao de pantanos. E'ssa circunstancia cons
titui a salubridade dessa regiao feliz, onde a bicharia alada ino
culadora das maleitas nao podía penetrar e proliferar. 

rentes a altas e rústicas montanhas, quando por outra parte, a propor
'áo que eles se dilatam, inundam com as suas águas vastas ca.mpinas, 
subíndo a alturas consideráveis. V eem todos que via¡am que, pelas suas 
margena, lhes ficam terras mais baixas e fossos profundos, onde se con
serva a água todo o ano. Esta recebe anualmente durante a enchente 
inúmeroa cadáveres de quadrúpedes, aves, peixes, anfíbios, insetos e ver
mes, os quais ali fícam misturados com as raízes, troncos, ramos e ·fol1uu 
das árvores que caem ou apodrecem, encarcerados até que o calor do sol 
lhea volatize as partes mais sutis, e as espal.he pela atmosfera. Enquanto 
náo se volatizam fica o ar demasiadamente denso privado de sua elastici
dade, incapaz de entrar nos pulmóes, o que vem causar diversas enfermí
dades. 

,A, enxurradas dos ríos que escorrem das serras, das cabeceiras d<>s 
rioa arrastam consigo as diversas subúincías térreas caídas que con$igo 
levam as correntezas, e os que as bebem por costume logo que as tiram 
dos rios, sem esperar que assentem nos potes, de um para outro dia de
póem no ventrículo, de cada vez que as bebem, um sedimento viscoso, o 
qual obstruindo os orificios dos pequenos vasos, anuncia pela clorosi.s a 
obst~ que todo o rrwndo sabe, que é um como seminário de outras 
quelxas em que degenera, como sáo as palpita~óes de corayáo, as cardial
gias, a ictericia, a hiaropsia, a cachexia, etc." (Rocha Pombo, loe. cit., 432). 

Cunha Mattos, Corografia Hist6r-ica de Goiás, afirma a mesma coisa: 
"Desde o ano de 1819 as chu-vas t~m diminuído consideravelmente 

e por isso os ribeiróes, córregos e mesmo os rios arenosos ficam de todo 
secos ou pelo menos cortados, e logo as águas dos po~os ou peirat4S, cor
rompendo-se por motivo da putrej-a~o da. folhagem das. árv~r~s e dos 
peixea que ali morrem, exalam vapores ou miasmas tilo pestilenciais que de 
repente corrompem a atmosfera e produzem febres ter~ás, malignas e out-ras 
enfermidades". 

Rocha Pombo, loe. cit., 449, citando D' Alincourt ( Anais da Bibli-Oteca 
Nacional), Baráo de Melga~, Joaquim da Costa Siqueira e outros, diz: 
"quantos tem tratado da geografia física de Mato Grosso assinalam ali º" 
m esmos fen6menos que se observam em grande número de afluentes do 
Amazonas, e em outros ríos do Brasil: os resíduos das al.uvióes tornam-se 
a causa das insalubridades das paragens mais baixas. 

. . . "Quando as águas crescem, diz D' Alincourt, a superficie daque
les terrenos (principalmente para oeste) existe como abrasada, as correntes 
ª"astam grandes imundícies e podridóes das espessas matarías, funtando
se-lhes os de animais de muitas espécies; e estes males, assini preparados, 
fazem que as evaporafóes contínuas alterem o equilíbrio que deve existir 

224 

O planalto, já o fazia notar Elisée Reclus (La Terre), é o 
acidente geográfico de mais import!ncia na história humana. Os 
planaltos da Etiópia e de Madagáscar na Af.rica, os platós an
dinos dos Incas, as terras altas de Nova Granada, onde prospe
raram os Muyscas, os "altos" de Guatemala, do Anauac, bem 
como a península de Iucutá, sempre foram focos de original 
civiliza9áo e 'nabitat" de ra~s distintas das suas limítrofes (L. 
Febvre - La Terre et lEvolution Humaine, 231 e 232). 

o planalto paulista nao Podía pois fugir a regra, romo fa
tor benéfico das suas popula~oes. Da mesma maneira se expri
mia o saudoso sábio John Casp~r Branner, particularizando os 
nossos planaltos quando dizia: 

"Em certas 'J'<lrles do Brasil o. clima é tlW bom como em 
qualquer outra parle do mundo, tais siio os plaooltos de Minas. 
Gerais, Goiá.s e os Estados do sUl, Siío Paulo, Paraná, Santa Ca
tarina e Río Grande", (Mapa geológico do Brasil - pág. 851). 
· Se é certo que a vila paulistana tinha nas suas redondezas 

o curso do Tamanduateí, que nas . baixadas junto a vila forma va 
várzea e brejos, nunca esses alagadi9os cultivaram mosquitos. 
Creio eu que isso foi devido a permeabilidade dos terrenos, que 
nao deixava a água elevar-se acima do nível de suas terras ne
gras e turfosas, que dela se embebiam, formando antes um 
barro preto de matéria org!nica vegetal saturado de extrema 
. umidade. Com isso nao havia pantano. Essa terra preta vegetal 
como urna esponja se apoderari_a das águas transbordadas, im-

necessariamente entre os gases de que se compóe o ar vital e, sobreca"e
gando-o de azoto e carbono, vao desta forma infestar e alterar o organismo 
produzindo enfermidades . .. ,, 

"Nas partes su¡eitas a inundatóes, domina a malária", afirma Rocha 
Pombo, loe. cit.. as afec~óes pneumáticas, a disenteria; sdo comuna ainda 
a sífilis, moléstias da pele, a cloro-anemia, o ptialismo ( saliva,áo em ex
cesso ), e algumas outras." 

"Ide ao imenso vale do S. Francisco, desde as cabeceiras até os 
extremos de sua parte baixa. Em contraste saliente com a mafestade de um1J 
natureza sempre nova, com a exubertlncia de urna flora sempre verde, com 
a variedade de uma fauna das rnais ricas, encontrareis urna popular;áo d6 
definhados, de anemicos e de caJ::éticos, homens sem energia produtiva· em 
uma condi~o de quase incapac · de, que fará apelo aos vossos sentimentos 
de altruísmo. 

De nada lhes valeu ainda o alcalóide salvfldor, nem a seguranfa da 
rnétodo profilático contra a malárl~. Aí permanecem, votados a morbidez, 
deixando inaproveitado u.m solo fértil e representando u.m coeficiente nega
tivo ao engrandecimento económico do país." Dr. Carlos . Chagas. 
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pedindo assim a prolifera~ao do mosquito. Esse fenómeno pode 
ainda ser observado nas várzeas do río Pinheiro onde estáo 
sendo construídas as "garden cities", no bairro do Jardiin Amé
rica, etc 

Além disso a vila paulistana, edificada sobre colinas, a se
melhan~a da velha capital do mundo antigo, colocava-se a ca
valeiro de qualquer foco que porventura existisse nas suas vár
zeas. A prova disso está em que, enquanto S. Paulo apresenta 
7 mortos anormais de malária, o Rio de Janeiro apresenta 530; 
S. Salvador, 216; Maceió, 160; Recife, 100; Belém, 166 e Manaus> 
393, segundo os dados da Inspetoria de Demografía Sanitária 
do Rio (Dr. Sampaio Viana). O beribéri, a ancilostomíase, a 
elefantíase, a moléstia de Chagas, etc., que tanto prosperam 
alhures, nao conseguiram implantar-se no planalto paulista. 

Dessa maneira conseguiram os paulistas escapar ao flagelo 
que até boje cons~itui urna das maiores desgra9as dos habitantes 
do Brasil. Se é certo que os bandeirantes, quando no sertao, 
poderiam contraír o mal, travando oom ele conhecimento as ve· 
zes fúnebres, ele entretanto nao existía em S. Paulo com cará
ter endemico, de maneira que só em casos isolados se manifes
taría, devendo mais ser um elemento de sele~ao do mais fraco 
e menos 1·esistente do que um enfraquecedor genérico das po
pula~es do planalto, como atuava nas regióes brasileiras. 

A conforma9áo geográfica do solo do planalto paulista muito 
teria influído, ainda na expansao dos bandeirantes, se o consi· 
derarmos sob outro prisma. Como já tenho dito, as vilas paulis
tas situadas na crista do planalto que se iniciava na serra do 
Mar, tinham os seus rios correndo nao em dire~áo ao litoral, 
como acontecía aos estabelecimentos europeus das outras ca
pitanías, mas em dire~ao oposta, demandando o sertao do rio 
Paraná, onde encontravam outros caudais navegáveis a canoa; 
subindo a margem direita desses grandes cursos internavam-se 
no interior do continente sul-americano, até as suas nascentes 
J1os Andes, ou no "divortium aquarum" com a hacia amazónica. 
Esse empecilho era transporto com relativa facilidade, e assim 
os paulistas tinham acesso aos imensos caudais afluentes do rio 
l\if ar. 

Por outro lado o rio Paraíba, que banhava duas iinportantes 
vilas paulistanas como Taubaté e Moji das Cruzes, fundadas no 
século seiscentista e que, nao longe de S. Paulo, n1uda repen
tinamente a dire~áo do seu curso de S. O. para N. E'., também 

226 

foi um ótimo orientador das entradas, que pelo Embaú deman
daram os rios Verde, SapUlCaÍ, das Mortes, P~aopeba e S. 
Francisco, nas Minas. 

Se os paulistas nao se util_izavam da navega_~ao fluvial nas 
suas entradas, os cursos dos rios com os seus vales lhes eran1 
úteis, nao só para fugir as agruras das cordilheiras ou do ondular 
sem fim do sertao semeado de colinas e espig0es, como exce
lentes pontos de reparo geográfico, para orientar Os seus empre
endimentos. Assim deveriam eles ser procurados pelos condu-
tores dessas caravanas de outras eras. · 

Teria sido, assim, a conforma~áo geográfica do solo paulis
ta um elemento diretor das bandeiras, na sua expansao. Nao tí
vessem os nossos rios essa dire~áo apontada nos seus cursos,. 
talvez o movimento bandeirista nao se tivesse iniciado, ou pelo 
menos tivesse tomado outra forma a for~ de expansao da gente 
paulista, e Tordesilhas, talvez, nao tivesse sido recuado assim. 

. ~ 
O solo do planalto ainda teria determinado formidável evo-

lu9ao do paulista se o considerartnos sob outros aspectos. Assim, 
como é sabido, todo o planalto é ooberto por uma luxuriante 
vegeta9ao de mata virgem, fruto de seu solo. Ao lado desse em
pecilho a penetra~ao, era ainda o solo semeado de agruras na· 
turais que ainda mais dfficultavam a vida humana nesse sertáo 
agreste. Ora, esse feitio do nosso sertao, onde os bandeirantes 
náo viam peías para as suas empresas temerárias, moldou a ru
deza no espírito paulista e o adaptou a produ~ao de somas fan
tásticas de energía, para p<>der domar os obstáculos que se lhe 
antepunham. · 

Dessa adapta~áo a luta constante contra os elementos na
turais resultou na psicologia paulista essa grandeza de iniciativa 
nas suas empreitadas, que parecem imbuídas de urna incons
ciencia temerária, que tem sido sempre urna das causas do su
cesso. 

Com essa inconsciencia da relatividade do esfor~ en1pre
gado, e com essa soma de energías desenvolvidas, os paulistas 
venceram todos os obstáculos, bateram os jesuítas, enxotaram 
os castelhanos, descobriram metais e pedrarias e colonizara·m o 
sertáo gigante, etc. Esse potencial de eficiencia só poderia ser 
atingido depois de urna adapta~ao ao solo com os seus aciden
tes e a sua vegeta~o intransponível. 
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Desse solo formidavelmente vestido e fantasticamente aci
dentado que os paulistas logo se habituaram a vencer, teria nas
cido urna das causas da for~a do bandeirante, que persistia atf> 
a abertura das fazendas no século XIX. 

Ainda a esse feitio da vegeta~ao que cobria o solo paulista, 
deveu a bandeira a sua organiza~áo adaptada a esses acidentes 
geográficos. 

Pelas agruras desse solo e devido a formidável densidade 
das florestas, os paulistas tiveram que organizar as suas entradas 
com abstra~ao do cavalo, o inestimável auxiliar nas longas ca
minhadas, quer como meio de transporte humano rápido, como 
de tiro ou de transporte de bagagens. Isso, sem dúvida, teria 
alongado de muito o raio de penetra9ao bandeirantes no con
tinente, trazendo aos paulistas um concurso que difícilmente a 
imagina~ao poderá acompanhar. 

Nao fossem esses elementos do solo, e se este assim moldado 
nao proibisse quase absolutamente ao cavalo de ser utilizado, 
onde teriam podido os bandeiran!es chegar com urna cavalaria 
numerosa e rápida em movimentos? 

Náo tendo os paulistas podido assim proceder, tiveram que 
andar a pé, do que resultou para eles serem andarilhos incan
sáveis e peóes de infantaria inigualáveis. O exercício constante 
dos músculos dos membros inferiores náo teria também deixado 
de trazer a essa gente urna série de adapta~es fisiológicas e 
modifica~oes do seu organismo primitivo. 

Sao fatos que, embora só digam respeito a parte da popu
la~ao masculina, nao deixariam de ter poderosa influencia sobre 
o todo. 

Grande importfillcia sobre a psioologia dos povos atribui 
Buckle aos aspectos da natureza. Segundo esse grande pensador 
britAnico, a mentalidade de um povo se molda pelos aspectos 
naturais que se lhe apresentam no seu ''habitat". 

Se esse aspecto é portentoso amesquinhador do hornero que 
nele vive, aterrorizando-o com os seus elementos, forma-se urna 
mentalidade mística e supersticiosa, de desenvolvida imagina~áo, 
criadora das religioes mais complicadas e transcendentais. Nesse 
cadinho se formam os espíritos mais propensos as artes do que 
as ciencias, etc. 
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O aspecto da natureza paulista é o de isolamento em um 
sertáo imenso, onde a vila de Anchieta era a guarda avan~ada 
da civiliza~ao longínqua. 

O isolamento gera a iniciativa (nao a imaginagao) e estreita 
os llames do comunitarismo, de modo que, por isso, o paulista 
talvez só tenha conseguido deixar de ser da formagáo comuni
tária, quando iniciou a expansao cafeeira no século XIX. Toda 
iniciativa de que, allás, a nossa história está prenhe, nao era 
senao coletiva de um um grupo avultado de gente. Nunca o 
.homem assim poderia atrever-se a romper com a sua organiza-
9ao comunitária e penetrar no individualismo. 

Desgra~ado de quem aventtµasse sozinho nesse sertao gi
gante! 
~ Nao foi, Porém, quanto ao seu tipo social que o "aspecto de 
natureza" mais influiu no paulista. A situa~ao da vila paulistana, 
na orla de urna mata virgem interminável, na boca de um sertao 
f ormidoloso, nao teria influido no animo do paulista, levando-o 
ao sertanismo? · ~ 

. Nao teria esse sertao imenso .exercido urna atra~áo sobre o 
espírito do morador, como outrora o horizonte revolto do Me
diten-Aneo chamou a si os empreendedores fenícios, ou ainda o 
azulino Atlfilltioo foi o íma dos navegantes de Sagres, ou, final
n1ente, o enevoado mar d~ Norte foi o chamariz dos "vikings" 
normandos, como convictamente afirma Ratzel? ( 2) 

Onde, porém, esse fator mesol6gico parece ter cavado fundn° 
sulco na mentalidade paulista, foi no que diz respeito a grandio
sidade, a imponencia, ªº aspecto gigantesco dos acidentes geo
gráficos, a largueza dos horizontes e panoramas de intermU:iá~ 
vel ·alcance visual. Os ríos, que os bandeirantes tiveram de ven
cer, bordados pela mata virgem, de aspecto sombrío e tenebroso, 
e as cordilheiras que tiveram de transpor, quer pela altura, quer 
pelas agruras com que se apresentavam, deveriam ter evoluído 
a concep~ao do paulista nos mesmos grandiosos moldes onde 
1-oram forjados os empreendimentos do bandeirismo. 

Teria sido essa concep~ao urna das causas geradoras do ar
rojo da ambi~o e da temeridade co1n que buscavam os nossos 
maiores, sem medir os obstáculos, os mitos de riquezas fabulosas. 

( 2) "A floresta, como o mar, é educa<k>ra de energía?', diz Jean 
Brunhes em colabora~áo com Camile Vallaux, no seu Géographie de 
l'.Histoire, 171; - "enguanto que, na estepe, p homem se contenta do· 
menor esfor~o em vida semicontemplativa, o terreno ganho a floresta, 
a custa de duros esfor~os, recompensa o pioneiro". 
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O aspecto da nossa natureza, em vez de amesquinhar o 
paulista, como afirmaria a priori Buckle, teria feíto essas virtu
des proporcionais aos elementos contra os quais tinham de lutar, 
e que os apresentava1n constantemente nos seus variados cam
biantes aos olhos estáticos dos bandeirantes. E isso porque o 
paulista tinha outros elementos de valia para manter a sua efi
ciencia, a sua Eugenia altamente dosada. 

O espectro esquálido de Ada1nastor1 muito longe de atemo
rizar os paulistas, teria sido um incentivo as suas empreitadas. 

A grandiosidade da nossa natureza, por outro lado~ nao 
criou no morador do planalto urn indivíduo contemplativo, mís
tico, imaginoso, dado as artes e, Por isso, despido de raciocínio. 
No lugar disso, criou-se, sim, um homem rude, sem cultura, sem 
inteligencia brilhante e viva, mas de largueza de vistas nas suas 
conce~oes, de um bom senso notável ao lado de urna religio
sidade extrema. Foram esses os contornos que, ao analisar a psi
cología do paulista, já fiz ressaltar. 

Eis, p<>is, c<>mo a mesologia teria provavelmente influído so· 
bre a popula9áo do planalto paulista. 

Este, povoado por gente identica a que em escala muitÍS· 
simo maior se fixou nas capitanías brasileiras, produziu a epo
péia das bandeiras, que teve a dura~o de dois séculos, en
quanto essas outras regióes citadas, que deveri.am produzir al
guma coisa, só alimentavam a sua prosperidade a custa de san
gue novo que a esfallada metrópole -enviava ( 3). 

Se é verdade que o Nordeste teve a guerra holandesa, fe
nomeno fulgurante demonstrador da Eugenia na sua história, é 
preciso ter-se em conta que ele foi de rapidez meteórica. É por
que entao a a~o 1nesológica ainda nao havia conseguido su· 
plantar a eficiencia racial do europeu colonizador. 

-----
( 3) "Tais sáo as efu.sóes e a abundáncia vitai.s que distfoguem o 

Brasil entre todas as regióes do mundo,,, dizia Buckle, "mas no mefo 
da pompa deste esplendor da natureza náo há lue,ar para o lwmem. 

Ele é reduzido a insignificancia pela majestade que o cerca. 
A., for~as que lhe stlo opostas sáo tá-0 fo-rm.idáveis que ele nunca 

pOde resistir a sua ímensa pressáo. 
O Brasil inteiro, sem embargo das vantagens que ele parece ter, sem

pre vit>eu sem a menor ciVÜiza~. 
Seus habitantes sáo selvagens errantes incapazes de combater os Qps

táculos que a riqueza da própria natureza atirou no seu cmninho" ( Buükle, 
História cla civiliza~áo na Inglaterra, vol. I, 123 ). 

Eis o juízo que o sábio ingles fez dos brasileiros e do Brasil. 
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Se também é ce1io que o litóral paulista, nos primórdios 
do bandeirismo, teve alguns surtos magníficos, nao passaran1 
eles da primeira gera9ao, logo se amortecendo a vida dessas re
gióes na obscuridade do anonimato, a tal ponto que só as vilas 
do planalto, como Pamaíba, Sorocaba, Itu, Moji das Cruzes, 
Taubaté, Guaratinguetá, etc., se distinguiram no bandeirismo e 
na planta9ao da lavoura de café. . 

Nao foram, porém, somente essas duas manifesta9oes de 
eficiencia do povo paulista as únicas que os moradores do pla-
nalto manifestaram através da sua história. · 

A extraordinária fecundidade dos nossos antepassados é urna 
evidente prova da Eügenia planaltina além das manifesta9óes 
n1encionadas. Esses nossos ancestrais que viviam em sociedade 
muito rudimentar e primitiva, estando por isso muito mais su
jeitos ao sabor das leis naturais da mesologia, do que aos com
plexos problemas sobre a natalidade, que fizeram quebrar a ca
be~ desde Malthus, Jacoby, Nicephoro, e Spencer, até Karl 
Marx, Arsene Dumont, e os ~ntropossociólogos contemporiueos . 
evidenciam a prova bem estampada do quanto era propícia essa 
mesologia ao desenvolvimento do hornero. 

Pesquisas nos arcanos genealógicos paulistas, grandemente 
facilitadas pelo monumental trabalho de Silva Leme, dao a con
clusao de que, se os povoadores ibéricos aquí aportados nos 
primeiros anos, foram muito fecundos, por serem elementos se
lecionados, antropossociologicamente os filhos desses povoado
res, já aquí nascidos, foram en:i regra ainda mais fecundos. 
Assim esses primeiros paulistas tinham ~ais fil~os do que seus 
pais ibéricos embora fossem mamelucos. A medida que as gera-
9óes se suoediam no planalto paulista, a fecundidade caminhava 
em progressao crescente, fixada pela estreita consangüinidade. 

Ora, nao se pode deixar de ver nesse fato muito caracte
rístico a influencia mesológica do clima, agindo de modo favo
rável sobre a gente planaltina. 

É a mesologia agindo no mesmo sentido da hereditariedade, 
das sele~óes da mesti~agem, e presidindo a consangüinidade es
treita. 

Essas for~s concentradas no mesmo ponto teriam prod~
zido a extraordinária natalidade paulista, urna das mais evi
dentes manifestaQOOs da Eugenia a qual até boje se perpetua. 
Essa natalidade verdadeiramente fenome»al aumentaria a po
pula~o, com urna rapidez nunca vista, se nao fosse a mortali-
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dade ter-se exercitado em elevado coeficiente, motivada pelas 
más condi~s sanitárias e atraso dessa gente rústica. Mesmo 
assim, quem percorre os trabalhos de Taques e de Silva Leme 
tem a impressáo de que a papula~ao teve no seiscentismo um 
aumento formidável, favorecido ainda pela largueza e amplidao 
do território. Havia no planalto lugar para esse aumento, e nu
tri~ao abundante para os que viessem, porque o aumento da 
popula~áo era seguido da expansao rural, proparcional a ele. 

A extraordinária longevidade de que em regra eram dota
dos os paulistas, principalmente as mullieres, menos sujeitas do 
que os homens aos perigos do sertao, onde esses, em bandei
rismo, achavam a morte e o depauperamento físico, foi urna 
nao menor manifesta~ao da excelencia da mesologia do planalto. 
O vigor físico e as energías ll].Orais acompanhavam essa longe
vidade, sendo fartos os exemplos de sertanistas septuagenários 
internando-se no sertao e praticando fa~anhas memoráveis. 

Isso tudo s6 se poderia explicar, pelos fatores que ficaram 
cxpastos acima. 

Nem ao menos serve de argumento em contrário o fato de 
haver ocorrido a decadencia paulista no século XVIII, século e 
meio depois do início da coloniza9áo. Esse fenómeno é rnuito 
explicável pelas grandes correntes migratórias saídas do planalto, 
para onde a regiáo do ouro e das pedrarias as atraía. Os ele
mentos que nao se deixaram chamar par essa miragem e que 
permaneceram aconchegados ao ninho paulista, embora sobre 
eles passasse a sele~ao repressiva de gente menos migradora e 
1nenos amante de aventura, se momentaneamente caíram da 
antiga pujan~a, foi par haverem sido sangrados na maioria de 
seus elementos. Logo depais de refeita numericamente a sua 
popula~ao, tres quartos de séculos depois recuperaram a antiga 
pujan~. Isso foi gra~as a fecundidade paulista nunca diminuída. 
Eis que é cabal demonstra~o o esfor~ . fantástico feíto oom a 
planta~áo da lavoura de café, no século XIX, em toda a zona 
Oeste do Estado, soberba evidencia da grandeza da gente 
paulista, ligada a condi~óes mesológicas bem dignas das suas 
virtudes. 

E'nquanto os filhos dos paulistas que deixaram de correr 
as minas erguiam da terra roxa do planalto paulista o maiot 
monumento agrícola do pwneta, qual e a lavoura cafeeira, os que 
emigraram para os "el dorados" mineiros, goianos, e "manoas" 
mato-grossenses, bem como para as outras regióes, como dos ca-
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f undós baianos, nordestinos e piau1enses, etc., is to é, para n1e
sologias muito diversas, aí se estiolaram na decadencia e as snas 
progenies se esterilizaram na infecundidade. 

A estirpe do glorioso Anhangüera finou-se nos sertóes goia
n os ( 4) e as de Joao Amaro, Matias Cardoso, etc., entraram na 
mesti9agen1 com o negro e tornaram-se indistintas do restante 
das popula~óes nortistas. 

Nao pode haver dúvida, país, que o paulista do planalto foi 
a melhor exemplifica~o do sábio adágio britAnico The right man 
in the right place. 

Antheu nao padia descolar impu.nemente seus pés da terra 
mater. 

O planalto paulista é urna regiao predeterminada ao sucesso 
e a prosperidade, como a sabia argúcia de Martius previu com 
um século de antecedencia. 

. ~ 

~ 4 ) O malogrado homem de letras goiano Moisés Santana que a bes
tiali dade humana roubou trágica e dolorosamente ao convívio intelectual 
dos contemporaneos, por "O Estado de S. Paulo", em um dos seus vee
mentes e luminosos apelos a alma do paulista em lembranga aos despojos 
mortais do Anhangüera, pinta com máo de mestre, gujada por um cérebro 
<le investigador emérito, a decadencia da Eugenia ~a gloriosa estirpe do 
bandeirante atirada as circunstancias deletérias da mestigagem e da meso
logia ingrata. 
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CONCLUSAO 

A ra~a, o meio físico e o meio social sao os criadores da 
nossa grandeza. Esses fatores do passado secular, agindo sobre 
a raga, no seu físico, no seu moral e na sua psicología; esses 
fatores, moldando os moradores e orientando-lhes na sua evo
lu9ao histórica e social, predeterminaram que seríamos um agru
pamento humano superiormente dotado, capaz de atingir o grau 
de prosperidade em que nos ~encontramos . 

Esta conseqüencia <levemos exclusivamente a esses fatores 
apontados, tendo, apenas, o elemento estrangeiro das correntes 
hnigratórias avolumado o nosso progresso e nos auxiliado a con
quistar a opulencia. 

Se o elemento imigratótio so nesses moldes deve ser con
siderado, ao Governo Federal, apontado, levianamente, como 
criador, pela sua prodigalidade, da nossa situa9ao, nada <le
vemos. Pelo contrário. E isso já tem sido . evidenciado pelos 
n1uitos que se tem ocupado de estudos demográficos. 

Assim, se o nosso desenvolvin1ento nos permitiu atingir urna' 
fase que nos coloca em plano superior a muitos países 
estrangeiros, de vida autonoma, como, por exemplo, o Uruguai, 
que~ sen1 contar a centésima parte dos nossos recursos econo
micos, goza, entretanto, de cambio ªº par, o futuro certamente 
nos abrirá urna época de descomunal opulencia. e 

4 
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ALFREDO ELLIS JúNIOR 

proveio da regiáo cafeeira do oeste paulista e de pio
neiros da nossa cafeicultura. Foram seus país Alfredo 
Ellis, médico, lavrador, depois senador por Sáo Paulo 
na Primeira República, e Sebastiana Eudóxia da Cunha 
Bu~no Ellis. 
. Nasceu a 6 de junho de 1896, na fazenda Santa 
Eudóxia (Sáo Carlos) e cresceu junto a lavoura cafei
cultora, onde aprendeu a conhecer a terra, o meio rural 
e seus problemas. Do Colégio de Sáo Bento e da Facul
dade de Direito - en1 que se bacharelou · em 1917 -
presenciou o crescimento da cidade de Sáo Paulo que, 
conforme escreveu, " recebia o bafejo eufórico e cálido 
do ciclo do café com o seu latifúndio que ainda náo 
morrera, porque a era rodoviária náo havia chegado 
ainda". Interessou-se pelo estudo do homem e de seu 
meto ambiente, e dedicou-se, especialmente, ao da Geo
grafia, da História, da Antropologla, da Economía e 
da Sociologia, em que se fundamentou para as futuras 
lides na Assembléia L~gislativa do Estado de Sáo Paulo 
e no magistério secundário 1.1931 a 1940) e superior, na 
Universidade de Sáo Paulo (1938-1956) . Foi advogado, 
promotor públicó (Ltm·etra, 1919, e Sao Carlos, 1920-
1922), deputado estadual pelo P . R. . P . (1925 a 1930 e 
1935 a 1937) . 

Em 1930 organizou for~s para a defesa da legali
dade e, em "-932, participou ativamente da preparac;;ao 
psicológica de Sáo Paulo para a Revoluc;¡áo Constitucio
nalista e lutou corajosamente contra a ditadura, no 
setor de Cunha, onde foi ferido. 
. Em 1935, deputado estadual, atuou operosa e comba

tivamente na Assembléia Constituinte e, depois, na 
Legislativa, conforme reglstram os A t1.aia daquela 
Assembléia, até 1937, ano da lmplantac;;áo do Estado 
Novo. 

Escreveu para vários jornala, notadamente O Oorreío 
Pau.liatano, e revistas. Foi, além de escritor, pesquisador, 
professor e historiador. Como professor no ensino supe
rior foi catedrático de História da Clvilizac;áo Braslleira 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni
versidade de Sáo Paulo, da qual também foi 4iretor 
<1939-1941), e se aposentou, por motivo de saúde, em 
1956, como Profe880r Emérito. 

Ao falecer, a 13 de junho de 1974, deixou quase uma 
centena de trabalhos publicados entre artigos . e livros. 
Sua obra náo apenas estuda o paseado da sua terra e 
da sua gente, como também dep0e sobre a época em 
que viveu, de intensas transformac;oes na paisagem 
económica, política e social de Sáo Paulo e do país. 
Foi um liberal e um grande lutador. Como historiador, 
defendeu a idéia de que o estudo da História requer 
compreensáo, raciocinio, explica~o. associac;oes, rela
cionamentos e a contribuic;áo de outros campos 
científicos. 


	000
	000_i01
	000_i03
	000_i05
	000_i07_sumario
	000_i09
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	238

