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Quarenta e cinco anos após a prímeira edt'yao e es
gotado há mais de quinze anos, Mon~ de Sérgio 
Buarque de Holanda volta ao público brasileiro acres
cido de tres capítulos inéditos onde o autor havia co
mefado a estabelecer uma revisao de sua obra. 

Infelizmente Sérgio Buarque de Holanda nao pó
de concluir seu trabalho. Numa justa homenagem e 
mais do que isto, num reconhecimento da importán
cia destes estudos - o antigo e a sua reelabortlfdo -
lanfamos uma edt'yao especial. Ne/a o leitor encontra
rá a obra original, tal como foi editada há quarenta e 
cinco anos, mais os tres capítulos da nova versao. 

Mon~ faz uma análise, do ponto de vista da his
tória social e económica, de um dos aspectos mais im
portantes da expansao geográfica do Brasil. As mon
f6es - diversas em suas características e finalidades, 
dos movimentos dos bandeirantes - eram dedicadas 
ao comércio e foram expedt'yoes decisivas para a inte
grtlf4!.J do nosso a!ual tenit~rio e para a fo'f'mlJfdo e con
solidayao da unidade nacional. 

Obra de referencia obngatória para estudantes e es
pecialistas em História do Brasil, é um exemplo, atra
vés de um de nossos mazares historiadores, de uma pes
quisa histórica impecável e de rara lucidez interpreta
tiva. 

Leia também O Extremo-Oeste do mesmo autor, 
pela Brasiliense. 
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NOTA DO EDITOR 

Este livro foi publicado em 1945 pela Casa do Estudante do 
Brasil, Rio de Janeiro. Em 1976 saiu a 21 edi~ao pela Editora Alfa
Ómega, de Sao Paulo, com texto igual, salvo retoques. 

Em nota introdutória a 21 edi~ao, Sérgio Buatque de Holanda 
declarou que nao pretendía al~erar o livro, mas o fato é que acabou 
¡:><>r reescrever tres capítulos: "Caminhos do sertao", "O transporte 
fluvial" e "As estradas móveis". 

Nesta 3ª edi~ao, foi preciso decidir entre po-los no lugar das 
reda~0es anteriores ou manter na íntegra a yersao original, juntando 
em separado os capítulos refeitos. Optou-se pela segunda alternativa, 
¡:><>is do contrário teríamos o 1 º e o 2º capítulos refeitos; o 3º e o 4º 
na versao original; o 5º refeito; o 6º na versao original. Resultaria 
um texto heterogeneo que nao corres¡:><>nderia a obra publicada nem 
a refusao prevista. . 

Portanto, nesta 31 edi~ao o leitor terá Mon~óes na sua integri
dade originária e, como material novo, em apendice, os tres capí
tulos refeitos. 
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NOTA DA 2ª EDl9ÁO 

Publicado primeiramente no ano de 1945 e em tiragem re
duzida, que por isso mesmo se esgotou com certa rapidez, reim
prime-se boje este livro, sem qualquer retoque substancial no texto 

' antigo. As propostas que nesse intervalo recebi para que dele se 
fizesse a segunda edi~ao, eu vinha invariavelmente resistindo, na es
peran~a de que pesquisas e estudos adicionais me permitissem me
lhorá-lo. Outros compromissos e, acima de tudo, a obriga~ao em que 
me vi e me vejo ainda, de precisar desviar a aten~ao para etapas bem 
diferentes da História do Brasil, iam retardando a execu~ao de 

. semelh~te projeto. De súbito achei-me em face de urna interro
ga~ao: será possível tomar um livro redigido a distancia de trinta 
anos e de tao estreitas vincula~s (pelo espírito em que foi conce
bido e pelos critérios metodológicos a que se cingiu) com a época 
em que era preparado, e procurar refaze-lo agora, sem dar a im
pressao penosa de coisa remendada? Trinta anos de meia hiber
na~ao, mais do que o prazo bastante para nascer, viver e morrer toda 
urna gera~ao histórica, nao haverá receita ad Pisones que suporte um 
tal artificio, mesmo num escrito em prosa e sobre temas prosaicos. 
Nada me impediu, contudo, de ocupar-me durante essas décadas, 
com intermitencias mais ou menos dilatadas, de coligir nova docu
men~ao sobre navega~0es fluviais setecentistas e oitocentistas e 
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seos reflexos na vida brasileira. Será matéria para outro livro e 
provavelmente com título diverso. 

Assim é que realizei, depois, tres viagens a Cuiabá, que 
tomaram possível a coleta e o exame demorado do material que, 
sobre o assunto, guarda a Biblioteca e Arquivo Público do Estado de 
Mato Grosso. Só tenho a lamentar o desaparecimento ocorrido entre 
duas dessas viagens de alguns dos mais velhos inventários de 
povoadores do arraial cuiabano, que um tabeliao mal avisado lan~ou 
ao fogo, em vez de os encaminhar ao citado arquivo. Em Portugal, 
pude examinar, fichar, fazer microfilmar e (antes da revolu~ao xero
gráfica) obter fotocópias de imensa documenta~ao existente, sobre
todo no Arquivo Histórico Ultramarino e entre os "reservados" da 
Biblioteca Nacional de Lisboa. Além disso, guiando-me pelos catá
logos impressos, fiz com que me chegassem as maos microfilmes do 
que me pareceu mais interessante a respeito, dos arquivos e bi
bliotecas de Porto e de Évora, como seja, no primeiro, parte dos pa
péis de Luís Pinto de Sousa Coutinho, Govemador e Capitao-Gene
ral de Mato Grosso, antes de ser, com o título de Visconde de 
Balsemao, Ministro da Guerra e Estrangeiros da Rainha D. Maria I, , 
e em Evora alguma coisa do acervo jesuítico. Por falta de tempo, ou 
pior, por incúria e pouca diligencia minhas, nao examinei outras 
fontes arquivais, possivelmente importantes e além disso nao tive 
ocasiao de explorar os ma~os de Mato Grosso, conservados na 
AHU, senao até os do primeiro decenio do século XIX. Nem tentei 
alcan~ar licen~a para visitar e estudar, por exemplo, o arquivo da 
Casa de lnsua, que guarda a documenta~ao de Luís de Albuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres e de seu innao Joao de Albuquerque, os 
quais govemaram sucessivamente a mesma Capitanía, logo depois 
de Luís Pinto, no extenso período de 1772 a 1796. Duplicatas dessa 
documen~ao existem e pude conhece-las, sobretodo na Cole~ao 
Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa, mas abrangem quase 
apenas papéis de cunho oficial. 

Deveriam ter lugar aqui os vivos agradecimentos, devidos as 
institui~0es que subsidiaram essas pesquisas e as viagens necessárias 
para a sua realiza~ao, como sejam a Funda~ao Calouste Gulbekian 
de Portugal e a FAPESP (Funda~ao de Amparo a Pesquisa do Estado 
de Sao Paulo), se nao coubessem melhor no pórtico de outro livro, 
em vias de elabora~ao, sobre igual tema. Cumpre-me acrescentar 
que, ao lado dos documentos obtidos em Portugal e Mato Grosso e 
também no Museu das Bandeiras da cidade de Goiás, onde existem 

NOTA DA 2' EDI~ÁO ll 

pe~as que podem interessar ao estudo do comércio de Cuiabá, na era 
das mon~0es, cuidei de alargar intermitentemente também minhas 
buscas no Arquivo Público do Estado de Sao Paulo, no Arquivo Na
cion~,. Biblioteca Nac.ional e no Instituto Histórico e Geográfico 
Brastletro, todos no Rio de Janeiro, que foram, juntamente com 0 

Arquivo da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra 
também no Rio, aproveitados para o livro de 1945, assim como 0~ 
arquivos das Cúrias das cidades de Sao Paulo e Sorocaba onde - . ' 
estao, respecuvamente, os documentos eclesiásticos referentes a Itu 
e Porto Feliz. Frustrou-se, infelizmente, minha tentativa de utilizar o 
Archivo Nacional de Assun~ao, que encontrei fechado, para obras, 
em fins de 1969, quando fui ao Paraguai. Aos bons préstimos do Sr. 
Arturo Nagy (húngaro de na~ao, mas devotado a história do 
Paraguai, sua terra adotiva), pouco depois falecido, a D. Benito 
Riquelme, prof~ndo. conhecedor dos desvaos do mesmo arquivo, 
com quem cont1nue1 a corresponder-me, a obsequiosidade do Sr. 
Sanche~ Quell, historiador eminente e diretor daquela institui~ao, 
m,a~ multo especialmente, a solicitude de meu amigo e grande artista 
L1v10 Abramo e a Sra. Rachel Chavez, que me facilitaram alguns 
desses contatos, devo o ter podido tomar conhecimento dos títulos e 
um pouco do conteúdo da série denominada Nueva Encardenación 

' que p:rrece prometer um~ rica seara. Sendo possível, farei segunda 
tentativa para seu aprove1tamento. Se nao, fica esta informa~ao para 
quem se disponha a tentar o mesmo estudo. 

Repito que meu trabalho em preparo tem a ver com as 
chamadas mon~0es "de povoado", que assim se chamavam as frotas 
de comércio entre Porto Feliz e Cuiabá, e com as viagens por terra 
entre Sao Paulo, Rio de Janeiro e Babia, respectivamente, e o ex
tr.emo ocidente do Brasil. Para obra mais completa, seria conve
niente o estudo de toda a vasta estrada fluvial que, com breves inter
valos, abra~ava quase todo o Brasil, desde o Tiete até a Amazonia. 

. Mas tenho de confessar que sinto estar boje fora. de minha capaci
dade enfrentar os muitos e mortais obstáculos, que se oferecem ao 
longo de tao dificultosa navega~ao, de milhares e milhares de 
quilometros. Minha falta neste particular é suprida, aliás, com van
ta~em, pel? magnífico estudo que dedicou as mon~0es do Norte, ou 
SeJa, de Vlla Bela de Santíssima Trindade, do Mato Grosso, para 
Nossa Senhora de Belém do Grao-Pará, o Professor David Davidson 
d.a U~iversidade de Comen, que ainda espero ver impresso e 
traduz1do. Conhe~o bem a obra e seu autor, primeiro como compo-
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nente de urna das comiss0es de julgaménto do concurso, que prestou 
na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, rematada com a tese 
sobre as mon~0es do Norte, que lhe deu o título de Doutor em 
Filosofía - PhD - e, posteriormente, como companheiro de 
pesquisas na minha última estada cm Cuiabá, nossa admirável en
trada de 1967, como costuma dizer. Em Cuiabá, deixei-o para voltar 
a Sao Paulo, enquanto ele se preparava para ir completar suas longas 
pesquisas em Belém e Lisboa. 

NOTA DA lª EDl9ÁO 

Nas páginas que se seguem, nao tive o propósito de tentar urna 
história sistemática e rigorosamente cronológica das mon~Oes sete
centistas. Nem era minha inten~ao separá-las de um estudo onde, cm 
quadro mais amplo, se analisassem aspectos significativos da im
planta~io e expansao, em terra brasileira, de urna civili~ao adven
tícia. Aqueles aspectos, precisamente, em que tal civiliza~ao, colo
cada perante contingéncias do meio, pOde aceitar, assimilar e pro
duzir novas formas de vida, revelando-se até certo ponto criadora e 
nao somente conservadora de um legado tradicional nascido em 
clima estranho. 

Esse estudo acha-se realizado apenas em parte. Se puder re
tomá-lo depois de urna interru~io fo~ada, que talvez ainda se pro
longue por alguns anos, há de .incluir a parte sobre Mon~0es, que 
agora vai publicada separadamente. A oportunidade dessa publi
ca~ao devo-a a Casa do Estudante do Brasil, organiza~ao bene
mérita, cujo convite para incluir meu nome entre os editados de sua 
Col~ao de Estudos brasileiros muito me desvanece. 

Devo também um agradecimento a amigos e institui~s que 
me facilitaram pesquisas em documentos inéditos ou livros raros uti
lizados para a presente obra. Entre essas institui~0es, cabe men~ao 
especial ao· Arquivo da Diretoria de Engenharia do Ministério da 
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Guerra, ao Arquivo Público do Estado de Sao Paulo, a Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e ao Instituto Nacional do Livro. 

As abreviaturas usadas no texto sao as seguintes: 

ABN 
AMP 
DI 

RAMSP 
RIHGB 

RIHGMT 

RIHGSP 

Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Anais do Museu Paulista. 
Documentos Interessantes para a História e 
Costumes de Sao Paulo. 
Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo. 

l. ,.. 

OSCAMINHOSDOSERTAO 

Durante os primeiros tempos da coloniza~ao do Brasil, os sí
tios povoados, conquistados a mata e ªº índio, nao passam geral
mente de manchas dispersas, ao longo do litoral, mal plantadas na 
terra e quase independentes dela. Acomodando-se a arribada de 
navíos, mais do que ao acesso do interior, esses núcleos voltam-se 
inteiramente para o outro lado do oceano. 

Em tais paragens, tratam .os portugueses de provocar um ambi
ente que se adapte a sua rotina, as suas conveniencias mercantis, a 
sua experiencia africana e asiática. O processo evolui gra~as a intro
du'tªº da cana-de-a~úcar, destinada a produzir para mercados es
trangeiros. A lavoura do a'túcar tem seu complemento no engenho. 
Ambos - lavoura e engenho - chamam o negro. Incapazes de 
ajustar-se a esse processo, os antigos naturais da terra sao rapida
mente sacrificados. Aqueles que nao perecem, vítimas das annas e 
também das moléstias trazidas pelo conquistador, vao procurar re
fúgio no sertao distante. 

Vencida porém a escabrosidade da Serra do Mar, sobretudo na 
regiao de Piratininga, a paisagem colonial já toma um colorido dife
rente. Nao existe aqui a coesao externa, o equilíbrio aparente, em
bora muitas vezes fictício, dos núcleos formados no litoral nordes
tino, nas terras do massape gordo, onde a riqueza agrária pode ex-
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primir-se na sólida habita~ao do senhor do engenho. A sociedade, 
constituída no planalto da Capitania de Martim Afonso, mantém-se, 
por longo tempo ainda, numa situa~ao de instabilidade ou de ima
turidade, que deixa margem ao maior intercurso dos adventícios com 
a popula~ao nativa. Sua voca~ao estaría no caminho, que convida ao 
movimento; nao na grande propriedade rural, que cría indivíduos 
sedentários. 

É verdade que essas diferen~as tem caráter relativo e que delas 
nao é lícito tirar nenhuma conclusio muito perell)ptória. A mobili
dade dos paulistas estava condicionada, em grande parte, a certa in
suficiencia do meio em que viviam; insuficiencia para nutrir os 
mesmos ideais de vida estável, que nas terras da marinha puderam 
realizar-se, ao primeiro contato entre o europeu e o Novo Mundo. 
Distanciados dos centros de consumo, incapacitados, por isso, de 
importar em apreciável escala os negros africanos, eles deveráo con
tentar-se como bra~o indígena - os "negros" da terra; para obre-lo 
é que sao for~ados a correr sert0es inóspitos e ignorados. Em toda 
parte é identico o objetivo dos colonos portugueses. Diverge unica
mente, ditado por circunstancias locais, o compasso que, num e 
noutro caso, dirige a marcha para esse objetivo. 

Mas, a lentidao com que, no planalto paulista, se vao impor 
costumes, técnicas ou tradi~0es vindos da metiópole - é ··sabido 
que, em Sao Paulo, a própria lítigua portuguesa só suplantou inteira
mente a geral, da terra, durante o século XVIII - terá profundas 
conseqüencias. Desenvolvendo-se coin mais liberdade e abandono 
do que em outras capitanías, a .a~ao colonizadora realiza-se aqui por 
um processo de continua adap~ao a condi~0es específicas do ambi
ente americano. Por isso mesmo, nao se enrija logo em formas in
flexíveis. Retrocede, ao contrário, a padr0es rudes e primitivos: es
pécie de tributo exigido para um melhor conhecimento e para a · 
posse final da terra. Só muito aos poucos, embora com ex~ 
traordinária consistencia, consegue o europeu implantar, num país 
estranho, algumas formas de vida, que já , lhe eram _familiares no 
Velho Mundo. Com a consistencia do couro, nao a do ferro ou do 
bronze, dobrando-se, ajustando-se, amoldando-se a todas as as
perezas do meio. 

É inevitável que, nesse processo de adapta~io, o indígena se 
tome seu principal iniciador e guia. Ao contato dele, os colonos, 
atraídos para um sertio cheio de promessas, abandonam, ao cabo, 
todas as comodidades da vida civilizada. O simples recurso as rudes 
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v~as de comunic~ao, abertas pelos naturais do país, já exige urna 
penosa aprendizagem, que servirá, por si só, para reagir sobre os 
hábitos do europeu e de seus descendentes mais próximos. A capaci
dade de resistir longamente a fome, a sede, ªº cansa~o; o senso to
pográfico levado a extremos; a familiaridade quase instintiva com a 
natureza agreste, sobretudo com $eus produtos medicinais ou 
comestíveis, sao algumas das imposi~0es feítas aos caminhantes, 
nessas veredas estreitas e rudimentares. Delas aprende o sertanista a 
abandonar o uso de cal~ados, a caminhar em "fila índia", a só contar 
com as proprias fo~as, durante o trajeto. Salvo na proximidade ime
diata das maiore$ povoa~oes, nenhum progresso fundamental será 
possível, antes que se generalize o emprego de cavalares ou muares, 
para extensos perc_ursQs. Nada indica que os trabalhos de reparo e 
conserva~ das estradas mais importantes - trabalhos feítos; a 
princípio, . de mao comum, pelos moradores, e quase só até onde 
chega o poder efetivo das camaras munic:ipais - pudesse modificar 
apreciavelmente a fisionomia e o caráter próprio desses caminhos. 

.. Parece provável, aliás, que, mesmo antes da cploniza~ao eu-. 
J. 

ropéia, algumas trilhas de índios fossem mais do que picadas in-
cultas e intratáveis, onde ao caminhante se recusava todo conforto. 
lsso explicarla, de algum modo, a enfase com que mais de um histo
riador se tem referido a "vias nacionais" de tal ou qual tribo. De urna 
trilha que se dirigía para o sul, rumo ao chamado Sertáo dos Patos, 
já se disse, por exemplo, que era a Via Nacional dos Tupiniquins. 
butra, que partindo de Cananéia procurava o sudoeste - a regiao do 
lgua~u e do Piquiri -, seria a verdadeira estrada real da "ra~a" 
guarani. 

Embora acolhendo com a devida reserva tais precis0es, pode
se admitir, no entanto, que os índios se utilizassem continuadamente 
de determinados caminhos e até mesmo que os adaptassem as .neces
~idades de um transito freqüente. Afirma-se dos Carijós do Guairá, 
que chegavam a semear em suas estradas certa variedade de 
gramínea, capaz de impedir o desenvolvimento das macegas e, 
assim, ·de evftar qualquer obstru~ao. Há~ ainda boje, veredas indf..: 

' A • 

genas de muito transito, onde se deparam, aquí e ali, instrumentos de 
cozinhar e moquear, canoas, ch~as, redes, caba~ de apanh.ar água; 
tudo rigorosamente previsto para a~ conveniencias de um constante 
percurso. A presen~a de tais petrechos faz supor, naturalmente, 
cuidadosa escolha do local - sítios onde existam ríos piscosos, ou 
lagrimais, ou barre iros que atraem a c~a. V ários desses lugares · 
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privilegiados serviriam, como tempo (em Sao Paulo só a partir do 
século XVIII), para neles se estabelecerem pousos reiúnos, de onde 
sairiam depois alguns povoados prósperos. 

Nao obstante tais comodidades e o zelo previdente, que ne\as 
se denuncia, o certo é que nada disso chega a alterar, no essencial, 
esses caminhos primitivos, destinados unicamente a marcha de 
pedestres. Sóbrios, tenazes, afeitos a fadiga, os devassadores do 
sertao nao teriam, nesse ponto, exigencias profundas, que fossem es
tímulo ao progresso. Alguns, os mais respeitados, fazem-se trans
portar em redes, carregadas pelos índios. Esse modelo de veículo 
seria pouco usual longe dos sítios habitados, onde se apagavam os 
derradeiros vestígios da vida civil E se chegou a ser usado, por 
algum cabo de bandeira, durante as extensas jornadas, através de 
terras desconhecidas - como fazem crer vários depoimentos 1 

- é 
lícito sopor que, quando nao servisse apenas para alívio dos en
fermos e achacosos, fosse um modo de afirmar ostensivamente a 
própria superioridade ou dignidade. O mais freqüente, porém, era 
depender cada qual de si mesmo e dos ardis que pode inspirar a 
prática de um mundo hostil. 

A energia física, necessária a muitos desses empreendimentos, 
dispensava de ordinário qualquer ajuda, a nao ser em face de obs
táculos mais poderosos. Assim, diante dos rios maiores, rios de 
canoa, como se chamavam, era for~oso interromper a marcha a pé. E 
também nao faltavam ocasiües em que os rios, deixando de sig
nificar um estorvo para o caminhante, se transformavam, eles 
próprios, em caminhos - os ''caminhos que andam". Embora nao 
constituíssem, ao menos de início, a via mais habitual de penetra~ao 
do continente, desempenhariam, ao cabo, um papel que nao foi sim
plesmente acessório. 

1. "Memória sobre o Estado Atual da Capitania de Minas Gerais, por José Eloy 
Ottoni, estando em Lisboa no ano de 1798." ABN. Vol. XXX, p. 312; Baltazar da 
Silva Lisboa. Annaes do Rio de Janeiro, vol. 11, p. 277. 

2. 
O TRANSP.ORTE FLUVIAL 

É inegável que o aproveitamento dos rios brasileir~s.' .para a 
navega~ao, esteve sempre muito aquém das grandes possib1hdades, 
que parece oferecer, a primeira vista, n<;>ssa rede hidrográfica. o 
certo, porém, é que entre nós, fora da Am8Zonia, os cursos de água 

· raras vezes chegam a constituir meio ideal de comunica~ao. A tant~ 
se op0em obstáculos naturais de toda ordem e que s<? podem se~ evi
tados mediante expedientes já em uso entre os anttgos naturais da 

terra. 
A influencia indígena, que também nesse particular foi deci-

siva, deve-se, por exemplo, o emprego, entre os sertanistas, da canoa 
de casca, especialmente indicada para os rios encachoeirados. Po
dendo ir a sirga ou "varar" com facilidade, ela chegou a prestar 
servi~os valiosos na explora~ao de nosso territóri~. E ~ao só de 
nosso território. Do Canadá, cortado por um magnifico sistema de 
rios e canais, mas onde nao faltam os rápidos ou as quedas d' água, 
já afirmou um historiador que só pOde ser desvendado em toda a sua 
extensao pelos coureurs de bois, gra~as a present;ra dessa~ embar
ca~0es verdadeiramente providenciais. 1 

t. Dr. Walter J. Hofftnan, "Der Indianische Birkenrindenbau". Globus, vol. LXV 
(Brunsvique, 1894), p. 335. 
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Seu fabrico nao oferece dificuldades extremas e nein consome 
tempo excessivo, pois onde há rio, nunca escasseiam matos e, onde 
há mato, raramente faltará arvoredo adequado. Escolhido um tronco 
linheiro e com seiva abundante, é bastante despir-lhe a casca do topo 
a raíz, unindo depois as pontas com auxílio de cipós e mantendo 
aberto o bojo, por meio de travess6es de pau; ou entao aquecendo-a 
em fogo brando, de maneira a faze-la bem flexível e dar-lhe, assim, 
a conforrha~ao desejada. 

Suas vantagens podem ser apreciadas, considerando-se, por 
exemplo, que entre as popula~Oes banhadas pelo Madeira se veri
ficou existir urna perfeita coincidencia da área primitiva de dis
tribui~ao de tais embarca~0es com as partes mais acidentadas do rio. 
Nestes lugares, elas surgiam como único tipo de embarca~ao co
nhecido, só desaparecendo, ou antes, só existindo com as de pau in
teiri~o, escavado a fogo, machado e enxó, onde a navega~ao se faz 
sem obstáculo, como ocorre em todo o curso inferior, depois da 
barra ~o Aripuana e em muitos trechos do curso superior, antes do 
Salto de Santo Antonio. Embora o homem civiliza4o tenha con
seguido, de cetta maneira, modificar semelhante situa~ao, o fato nao 
é, por isso, menos significativo. A constru~ao pouco dispendiosa das 
canoas de casca pennitia que fossem elas abandonadas, sem maior 

.prejuízo, onde quer que ·se tomassem inúteis. Sabe-se que os antigos 
paulistas costumavam largar suas canoas de casca nos maus passos, 
fabricando-as de novo quando precisavam delas.2 

Se, apesar de tantas facilidades, nao se pode afinnar que os 
caminhos fluviais fossem os preferidos dos nossos sertanistas, a 
causa disso deve ligar-se, talvez, a certa incapacidade dos povos 
de origem ibérica para seu aproveitamento. É conhecida a pas
sagem de Sarmiento, onde se descreve o desdém soberano do 
gaúcho argentino ·pelo río, considerado um ob~táculo a livre ex
pansao dos seus movimentos. O neto dos aventureiros penins1:1-
lares, qu.e enfrentaram galhardamente todos os riscos da travessia 
marítima, sente-se como prisioneiro, ·nos estreitos limites de· urna 
canoa. 

Entre nós, o rio também deve ter pareeido, em muitas 
ocasi6es, um empecilho, comparável ao das florestas espessas, ao 

( ; , Cf. Lacerda e Almeida, Diário da Viagem <kJ Dr. Francisco José de ... pelas Capita
l nias <kJ Pará, Rio Negro, Matto Grosso, Cuiabá, e S. Paulo, nos Anos de 1780 a 
' 1790. (Sio Paulo: 1841), p. 78 n. 

'-
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dos pantanais e ·. ao das montanhas. Para as pilhagens do Guairá, 
poucas vezes se recorreu ao Tiete e ao Paraná. A via predileta era a 
terrestre, e o Paranapanema só ocasionalmente serviu para a nave
ga9ao. 3 Nas Minas Gerais, transposta a garganta do Embaú, os rios 
corriam quase sempre em sentido transversal ao das estradas. Por 
vezes, o mesmo curso d'água chegava a interpor-se em diversos 
pontos a passagem do caminhante. Outro tanto sucedía com rela~ao 
ao caminho das minas do~ Goiases, que corresponde grosseiramente 
ao tra~ado da atual Estrada de Ferro Mojiana. 

Em certos casos, para superar tais obstáculos, era bastante im
provisar simples estivas ou pinguelas, fabricadas comumente de um 
tronco único. A constru9ao de pontes menos toscas era impraticável, 
fora das zonas habitadas. E mesmo nesses lugares, os estragos fre
qüentemente causados pelas chuvas, pelo gado e também pelas 
queimadas - se nao existissem bons aceiros - tomavam difícil e 
onerosa sua conserva~ao. 

Quando nao fossem de grande profundidade, o sertanista con
tentava-se com vadear muitos desses rios, levando água pelo peito. 
Onde precisasse vencer corredeiras, itaipavas ou cachoeiras, recorria 
a processos rudes, mas engenhosos e em que jamais faltava a inven
tiva fértil de gente longamente acostumada a tais contrariedades. Um 
dos processos consistía em lan~~m-se os homens ao rio, sobre uns 
mo~os - paus presos entre si com cipós. 4 Só assim conseguiam 
vencer a violencia das águas. 

Se faltasse arvoredo próprio para a · constru~ao de canoas de. 
casca ou madeira inteiri~a, o remédio eram as jangadas, que se fabri
cavam com paus roli~os e seriam pouco diferentes das primitivas 
piperis indígenas. Nao escasseiam notícias sobre o emprego desse 
tipo de embarca~ao, durante as grandes entradas paulistas. Parece, 
entretanto, que a tradi~ao de seu uso cedo se perdeu nos rios do 
Brasil Central, em cujas margens abundavam os paus de canoa, só se 

3. Ao Sr. Alfredo Ellis Junior cabe, aparentemente, o mérito de ter sido o primeiro a 
mostrar o quanto é ilusória a cren~a de que as vias fluviais tiveram urna a~iio decisiva 
sobre esse movimento. Em seu livro O Bandeirismo Paulista e o Recuo <kJ 
Meridiano, A página 44, diz-se, sem muito exagero, o seguinte: "Outro grande erro, 
do qual nao t~m escapado mesmo muitos historiadores de certo renome, consiste na 
suposi~ao de que o movimento expansionista das bandeiras se deu pelas vias fluviais. 
O Tiete, o velho Anhembi, que A primeira vista parece ter sido o grande caudal que 
determinou o bandeirismo, foi desconhecido de grande parte do movimento". 
4. José Peixoto da Silva Braga, "A Bandeira da Anhangüera a Goyaz em 1722'', 
Gazeta Literária, vol. 1, 32 (Rio de Janeiro, 1883), p. 62. 
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mantendo por mais algum tempo nas regiües relativamente despidas 
do extremo-su!. 

Consta que durante a entrada de Martim de Sá, em 1597, os 
homens de sua companhia atravessaram o Paraibuna em feixes de 
canas _atadas por meio de cipós. Exigido talvez pelas circunstancias, 
esse sistema de condu~ao nao primaria pela comodidade ou rapidez: 
se dermos ~rédito ao que informa o relato de Anthony Knivet, a pas
sagem do no por toda a tropa nao se fez em menos de quatro dias 
devido as correntezas que a retardaram. Alguns anos mais tarde ~ 
nee_r!andes Glirnmer, que acompanhou outra bandeira, dirigida est~ a 
regiao do alto .sao Francisco, também póde assinalar expressamente 
o emprego de Jangadas, para a travessia de um rio que Orville Derby 
hesita em identificar como das Mortes.s 

Em meados do século XVII, na Amazonia, a gente de Antonio 
Raposo Tavares, depois de caminhar dias inteiros com roupa na 
ca~a e água pelas barbas, comendo olhos de palma, abandonou-se 
a corre~!eza em jangadas ~' com semelhantes expedientes, foi dar no 
Gu.r~upa. Do mesmo meto de transporte serviram-se os compa
?11erros de Fernao Dias Pais, durante a jornada das esmeraldas, a 
J~lgar por u~a referencia do poeta seiscentista Diogo Grasson 
Tmoco, nas 01tavas reproduzidas por Cláudio Manoel da Costa em 
seu "Fundamento Histórico" ao poema Vi/a Rica.1 

O~tro testemunho de como o uso da jangada, boje relegado 
quase so ao nosso litoral nordestino, foi corrente entre os antigos 

5. ·:··· which River wee passed with things made of cane tyed together with withes 
wh1ch the Portug:Us c~ Janga~has." "The admirable adventures and strange fortune~ 
of Master Antome Kmvet, which went with Master Thomas Candisb in his second 
voyage.,ro the South Sea. 1591." Purchas his Pi/grimes, IV Part (Londres, 1625), p. 
1.213. ~trav~ssamo-lo em embarca~0es as quais chamam Jangadas", Jorge Marc
grav~, H1stóna Natu~al '!° Brasil _(Sao Paulo, 1942), p. 264; Orville Derby, "O 
Roteiro ~e urna das Primeiras Bancle1ras Paulistas", RIHGSP, vol. IV, p. 335. 
6. Pe. Joao.de _So~za Ferreira, "_Am~rica Abreviada", RIHGB, vol. LVIII, l', p. 41; J. 
Machado d Ohve1ra, Quadro Histórico da Provincia de Sáo Paulo (Silo Paulo, 1864), 
P· 109. Berredo também se refere ao mesmo fato, dizendo que os homens de Raposo 
Tavan;~ clesceram. o -~mazonas "em humas pequenas embarc~0es que se chamao 
ba!~as .. Annaes H1~toncos do Estado do Maranháo, 2' ed. (Maranhilo, 1849), p. 41 o. 
7. De1xando a pátna transformada em fontes 

Por termos nunca usados, nem sabidos, ' 
Cortando matos, arrazando montes, 
Os ríos vadeando, mais temidos, 
Em jangadas, canoas, balsas, ponles ... " Cláudio Manoel da Costa 
- Obras Poéticas, vol. Il (Rio de Janeiro, 1903), p. 176. 
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paulistas, aparece em documentos dos jesuítas castelhanos do sul. 
Balsas ou jangadas de taquara, desgarradas por urna inesperada 
enchente do Rio Uruguai, denunciam, em 1641, aos missionários, a 
aproxima~ao dos terríveis "portugueses de San Pablo", para o malo
grado assalto do Mbororé. Seu acabamento nao podia deixar dúvidas 
quanto a procedencia, pois tudo indicava serem obra de gente mais 
ladina do que os pobres índios infléis. 

Sessenta anos mais tarde, ainda era usual o emprego desse sis
tema de embarca~ao, nas expedi~ües que demandavam certas para
gens correspondentes ao território do atual Estado do Rio Grande do 
Sul. Para seu fabrico, come~ava-se por escolher madeira seca, de es
pinheiro, destinada as estivas. O comprimento dos tres paus com que 
se fazia a primeira estiva seria de tres e meio a quatro metros. Sobre 
esta, dispunha-se urna segunda estiva de madeira, com travessas, que 
era amarrada a primeira por meio de cipós. Finalmente, sobre o 
estrado assim formado, lan~avam-se ainda dois paus, que iriam 
servir de talabardáo para os remos. Estes, em número de quatro -
dois de cada banda -, eram de voga e fabricavam-se com galhos de 
espinheiro branco, vegetal que nunca faltava nas redondezas. 
Prontas, essas jangadas teriam quase quatro metros de comprido. 
Para o transporte de seis pessoas, era o quanto bastava, mas podiam 
ser maiores, conforme o número dos que pretendessem atravessar o 
rio.8 

Se é certo que, depois de abandonado no Brasil Central, o uso 
da jangada ainda persistía nessas áreas sulinas, nao se deve atribuir 
tal fato unicamente ao caráter da vegeta~ao local. A esse devem 
acrescentar-se outros motivos poderosos, relacionados co01 algumas 
peculiaridades hidrográficas da regiao. É significativo que o Mar
ques de Lavradio, durante a campanha contra os castelhanos no sul 
- em 1776 -, tivesse cogitado em mandar ao General Bohm paus 
de jangada, que fizera vir expressamente de Pernambuco, por julgar 
que nenhum outro tipo de embarca~ao se acomodaria melhor a 
certas vias fluviais do continente de Sao Pedro. 9 

8. "Relación de la Guerra y Victoria alcanzada contra los Portugueses del Brasil ... ", 
RIHGSP, vol. X, p. 530; "Roteiro por onde se deve guiar quem sahir por terra da 
Colonia do Sacramento ... " in Capistrano de Abreu, Ensaios e Estudos, 31 série (Rio, 
1932), p. 104. 
9. Carta do Marques de Lavradio ao Sr. Joao Henrique Bohm, de 8 de agosto de 1776. 
Bo/etim do Centro Rio-Grandense de Estudos Históricos. vol. 1, 12 (Rio Grande, out. 
1939), p. 98. 
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Há notícias de que, também para a travessia do Paraná os 
paulistas se serviram muitas vezes de "balsas", especialmente 'du
rante as grandes enchentes. Nessas ocasi0e's, quando as águas se 
mostravam revoltas e furiosas, passavam por constituir a única em
barca~ao aconselhável. 1º Convém notar, em todo o caso, que a de
signa~ao "balsa" é mais genérica e, por isso mesmo, mais indecisa 
do que "jangada", cabendo a transportes fluviais extremamente di
ve~os uns dos outros e variando segundo as épocas ou os lugares. 
Asslill, em alguns documentos jesuíticos, é ela reservada a um sis
tema de embarca~ao formado de dois botes unidos entre si e 
cobertos de urna plataforma encimada, por sua vez, de urna estrutura 
de madei~ ou taquara, cujo aspecto Iembra o de urna pequena casa. 
Nesse abngo, geralmente forrado por dentro de esteiras de palha e 
por fora de couro, o mate das miss0es era levado até Buenos Aires, 
através do Uruguai ou do Paraná. Os botes que sustentavam a 
plataforma serviam de flutuadores e a navega~ao fazia-se ordinaria
mente a remo. 

Pod~ ter-se idéia de sua importancia no comércio e navega~ao 
daqueles nos, lembrando que o exodo dos índios do Guairá, acos
sados pelos mamelucos de Sao Paulo, já se fizera sobretudo em 
semelhantes embarca~0es. Nada menos de setecentas "balsas", sem 
falar nas canoas isoladas, levando mais de doze mil indivíduos 
teriam descido entao o Paraná, por ordem do Padre Montoya. ' 

Consta que elas costumavam ser utilizadas, de preferencia, 
onde as correntes impetuosas, os saltos ou as itoupavas nao admi
tiam outro meio de transporte. Nada impede de acreditar que a tais 
embarc~0es, menos semelhantes as jangadas do que aos ajoujos, 
e.mpregados .ªté os nossos dias em numerosos cursos d 'água do in te
nor d~ Brasd, se aparentassem as balsas de que se serviram alguns 
sertanístas, para vencer os terríveis redemoinhos do Paraná. 11 Nada, 
a nao ser a ~ircunstancia da constru~ao das balsas jesuíticas já supor 
certas cond1~0es que o sertao ermo dificilmente propicia. Sup0e, por 

l O. "Demonstra~ao dos Diversos Caminhos de que os Moradores de Sio Paulo se 
servem para o Rio Cuyabá ... ", AMP, vol. I, 21, p. 463. 
11 . Cf. P. Pablo Hemandez. Organización Social de las Doctrina$ Guaraníes, vol. I 
(Bam:lona, 1913), p. 241; Dr. D. Francisco Jarquc, Ruiz Monroya en Indias, vol. ID 
(Madri, 18,?0), p. 20~. O uso de balsas semelhantes também é assinalado por volta de 
• ~734 no R10 Paraguai, onde temo aspecto de "casas portáteis annadas sobre canoas". 
Rel~io das Pov~Cies do Cuyabá e Mato Groso de seos Princípios thé os Presentes 

Tempos" (1775) por Joseph Barbosa de Sá. ABN, vol. XIII, p. 34. 
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exemplo, a existencia prévia de botes, que n~nguém iría fabricar es
pecialmente com esse fito. Sup0e, também, nos embarcadouros, 
estabelecimentos humanos fixos e povoados de gente industriosa, 
como parece indicar a alusao feita a revestimento de esteira e couro, 
artigos que nao se improvisam. Onde faltassem semelhantes 
condi~0es, a constru~ao de simples jangadas bastaria para atender a 
todas as emergencias. 

É verdade que o couro, ainda que cru ou mal curado, servia, 
por si só, para remediar, em muitos lugares, a escassez de madeira 
adequada a constru~ao das mais toscas embarca~0es de travessia. As 
vacarias de boi al~ado ou os currais de gado manso fomeciam, nesses 
casos, matéria-prima largamente acessível. Nos campos sulinos, em 
Mato Grosso, e até nos sert0es baianos, mais pobres de madeira e 
caracterizados pela vegeta~ao xerófila, as pelotas prestaram servi~os 
que mais de um viajante teve ocasiao de encarecer. 

O aparecimento concomitante e, segundo muitas probabili
dades, independente, desse curioso sistema de transporte fluvial, em 
todas as regi0es brasileiras, onde se tomou possível a cria~ao em 
grande escala de gado, é fato digno de registro e que parece oferecer 
argumento aos etnólogos empenhados no combate as teorias exage
radamente difusionistas. Em seu notável estudo sobre a navega~ao 
entre os povos indígenas de nosso continente, Georg Friederici, 
referindo-se a pelota e ao seu correspondente norte-americano, o 
bull-boat - cuja dissemina~ao geográfica teria coincidido inicial
mente com a do bisao -, nao hesitou em apontar esse fato como 
belo exemplo em favor da tese de que a similitude do meio natural 
ou das condi~0es de vida tende a gerar identidade ou similitude de 
costumes.12 

Faltam elementos que ajudem a determinar com precisao 
quando e como teve início o emprego da pelota nas vias fluviais 
brasileiras - se nasceu de inven~s provocadas unicamente por 
necessidades e possibilidades locais, ou se derivou, ao contrário, de 
influencias exóticas. O certo é que na segunda metade do século 
XVIII já se assinalá seu emprego nas missiSes do Paraguai que, 
como se sabe, abrangiam~ em parte, territórios atualmente 
brasileiros. 13 

12. Georg Friederici. Die S~hiffahrt der lndianer (Stuttgart, 1907), p. 26 . 
13. A descri~o deixada pelo Pe. Cardiael foi redigida em 1772, quando esse mis
sionário já andava na Europa. e diz o seguinte: "Los rios no tienen puentes: y algunos 
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Um dos modelos mais usuais nos passos dos arroios e rios de 
nado era preparado com o couro fresco de touro que, depois de 
franzido em roda, toma a fonna de urna grande hacia ou de um cesto 
arredondado. A abertura da boca era mantida por meio de um tra
vessao de pau e, antes de o passageiro embarcar, colocavam-se no 

' fundo as suas bagagens, que serviriam de lastro. A frente nadava o 
condutor, levando presa entre os dentes urna tira de couro; urna das 
extremidades da tira era agarrada pelo viajante que, com a outra 
mao, puxava o cavalo pelas rédeas. "A habilidade do passageiro -
narra urna testemunha - consiste em conservar o equilíbrio daquela 
frágil máquina, apesar da agita9ao que recebe dos movimentos do 
condutor e do cavalo." 

Pode-se imaginar quanto esfon;o nao despenderia um nadador, 
mesmo adestrado e robusto, para transportar por si só toda essa 
carga, as vezes pesadíssima. Muitos tinham de abandoná-la ao meio 
do caminho, desamparando o passageiro com todos os seus trastes. 
Para fugir a esse inconveniente surgiram outros recursos, como o de 
estender urna corda entre as duas margens do rio ou o de ligar a em
barc~ao a um cavalo, que efetuava a nado a travessia. 

Além desse, empregavam-se durante o século XVIII outros 
tipos de pelota, diversos no fonnato e talvez na capacidade ou re
sistencia. Um deles tinha o feitio de um tabuleiro e era fabricado 
com um couro de vaca, apenas seco e descamado. Para isso, abriam
se as reses pelas costas, atavam-se as extremidades da pele com tiras 
de couro estreitas e amarrava-se a urna dessas extremidades um la90 
mais comprido, por onde o nadador puxava e guiava a embarca9ao. 
O fundo era revestido de um lastro de ramos verdes, sobre os quais 
se instalavam passageiro e bagagem. O perigo principal oferecido 

son muy caudalosos. Para pasarlos se llevan, prevenidos cueros de toro. Se hace una 
pelota, o un quadrado de un cuero de éstos. Se levantam alrededor las orillas con una 
tercia, y se afianza con un cordel, para que estén tiesas. Metese el hombre y las cargas 
dentro, a la orilla del rio; y otro nadando va tirando de un cordel la débil barca hasta 
la otra orilla, o va desnudo encima de um caballo nadador. Sufre cada cuero de estos 
doce o catorce arrobas: y pasa y vuelve á pasar hasta más de una hora, sin que se 
ablance. Asi camiñan los Jesuitas y toda gente de alguna distinción. Los indios y 
gente baja pasan los rios nadando al lado o encima de sus caballos, y sus alforjitas en 
la cabeza". Relación verídica de las Misiones de la Comp.• de lhs. en la Provincia, 
que fué del Paraguay, y solución de algunas dudas sobre las mismas. Obra del P.N.N. 
(P. José Cardiel, S. l.) Misionero de las dichas Misiones escrita a instancias del P.N.N. 
Misionero apostólico en la Prov.• que fué de Castilla, Faenza, anno 1772. Ms. da Bi
blioteca Nacional do Rio de Janeiro. Col. Benedito Ottoni, 1-5, I, 52. 
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por essas pelotas estava em que se desman~hav~ e iam a pique 
com muita facilidade, após a segunda ou terceira v1agem: . 

Parece que só muito aos poucos come9ar8":1 a ser 1n~oduz1das 
algumas inova9oes e aperfei9oamentos no fabnco de ta1~ embar
ca<rües. Assim é que o couro passou a ser amarrado ou cosido ~ um 
quadrado de varas; com essa espécie de arma9ao, o conjunto 
adquiria, aparentemente, maior solidez. . 

Nao se pode afirmar, contudo, que a pelota .nvesse ~h~g.ado a 
constituir, no Brasil, mais do que um expediente pnmtttvo e 
precário. o fato de ser portátil e utilizável a qualquer mo~ento era, 
em realidade, a única vantagem importante que proporc1onava. E 
essa mesma pouco significava na maioria dos ca~o~. Que grandes 
servi<ros poderla oferecer, por exemplo, a quem vtaJasse sem .com
panhia, um meio de condu9ao que p~a mover-se dependia de 
nadador experimentado, além do passagetro? Ao lado ~e semelhante 
inconveniente, tinha a pelota o de nao poder levar senao urna pess~a 
de cada vez, e essa ia ordinariamente despida, a fim de estar ma~s 
preparada para enfrentar qualquer risco. Do bull-boat n?rte-amen
cano sabe-se, ao contrário, que além de transportar até dots e m~smo 
tres passageiros, podía carregar bagagens num peso total de 01to a 

doze arrobas. 
o resultado de tudo isso é que, nos lugares ónde o costume de 

andar a cavalo conseguiu impor-se, ao ponto de suprimir prat~ca
mente outros meios de locom09ao, tendiam a desaparecer mu1tos 
dos obstáculos que perturbam freqüentemente a mar~ha, mesmo 
aqueles que o recurso as embarca~oes de couro pretend1a supe~ar. O 
hábito, 0 gosto e também a vaidade de vencer, oeste c~o, qu_aisquer 
dificuldades, ensinaram, aos poucos, que o bom cavale1ro nao deve 
apear-se, sequer para transpor um curso d'água. Assim é que, ~~ 
Província de Sao Pedro, em meados do século passado, as pe~ota~ Jª 
se iam tomando quase um objeto de curiosidade, digno de nvahzar 
comas serpentinas e redes de transporte. Se ainda havia quem recor
resse aos seus préstimos, seriam principalmente as mulheres e os 
velhos, ou os que nao quisessem expor a umidade alguma carga 

mais valiosa. 14 

14. Sobre as pelotas, pode-se consultar Georg Friederici, Die Schijfahr! der lndianer 
(Stuttgart, 1907), pp. 26 ss.; Alves Clmara, Ensaio sobre as C,onstru~oes Navaes ln
d(genas, 2• ed. (Sao Paulo, 1937), pp. 226 ss.; "Diário Resumido do Dr. José de~~
danha", ABN, vol. 11 (Rio de Janeiro, 1938), pp. 201-202, nota; N. Dreys, Not1c1a 
Descritiva da Provincia do Rio Grande de S. Pedro (Porto Alegre, 1927), P· 151. 
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Ao fixar a funyao que, para os antigos sertanistas, chegaram a . 
ter as canoas de casca e mesmo as jangadas e outras embarcayües de 
emergencia, é preciso nao obscurecer o papel singularmente impor
tante ~ue. co~~, em nossa expansao geográfica, as ubás e pirogas de 
maderra 1ntemya. Seu emprego em maior escala foi obstado princi
palmente pelo muito tempo que consumía o trabalho de derribar 
falquejar e escavar certos madeiros. Mas mesmo essa regra nao e~ 
absoluta, e onde existissem paus apropriados, como a paineira ou a 
samaumeira, elas chegavam a substituir, muitas vezes, as canoas de 
casca, inclusive para passagens de rios ou percursos breves. De 
samaumeira foi a canoa em que a gente do segundo Anhangüera 
atravessou o Rio Grande, a caminho de Goiás, e nada leva a pre
sunyao de que constituísse esse um caso isolado. Tratando-se de 
madeira extremamente leve, é de crer que muitas vezes existissem 
vantagens - até do ponto de vista da rapidez na construyao - em 
aproveitá-la, de preferencia, para o fabrico de tais canoas. 

Um fato positivo, em todo o caso, é que, recorrendo a matéria
prima indígena, os primeiros colonos e seus descendentes também 
mantiveram a técnica de construyao naval dos naturais da terra. Nao 
se pode afirmar que, durante a era colonial, o imigrante europeu 
tenha acrescentado grande coisa a arte de navegayao interior, tal 
como já a encontrara, praticada entre o gentío. Nao só no fabrico das 
embarcayOes, como na mareagem, os usos estabelecidos, antes do 
advento do homem branco, puderam, assim, sobreviver longamente 
a subjugayaO dos antigos moradores. Um dess.es usos, o dos tripu
lantes remarem sempre em pé, que foi corrente nao só no Brasil, 
como em todo o continente americano, pertence certamente a tal ca
tegoria. Ao tempo de Francisco José de Lacerda e Almeida, que es
quadrinhou numerosos cursos d'água brasileiros e africanos, em fins 
do século XVIII, as canoas paulistas destinadas a viagens prolon
gadas eram movidas por alguns remeiros, que se punham em pé, a 
cada lado da embarcayao e em sua parte dianteira. O govemo das 
canoas cabia, nesse caso, a dois remeiros, instalados na proa e 
também em pé. Nisso principalmente se diferenyavam elas dos 
coches africanos, em que todos os remadores iam sentados e de 
preferencia junto a popa; se algum ficava na proa, era para ajudar a 
ayao do leme e informar dos eventuais obstáculos. •s 

15. "Diário de Viagem de M~bique para o Rio de Sena, feíto pelo Dr. Francisco 
José de La Cerda e Almeida" (1798). Ms. da Biblioteca Nacional, Rio, 1-28-28-8. 
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É possível que o modelo das canoas utilizadas nas mony6es do 
Cuiabá nao fosse exclusivamente peculiar a navegayao élo Tiere, do 
Pardo, do Paraguai, do Coxim ou do Taquari; que em outras regi0es 
brasileiras mais apartadas, sem excluir o extremo norte, onde todos 
os caminhos eram fluviais, esse modelo estivesse _muito genera
lizado. Entretanto, a importancia que rapidamente ganhou o 
comércio cuiabano por intermédio de Sao Paulo e do Tiere fez com 
que o nome de "paulista" muitas vezes se agregasse a esse tipo de 
embarcay~o, onde quer que surgisse. Assim, no ano de 1789, re
ferindo-se as ubás da Amaronia, Gonyalves da Fonseca dizia que 
eram "semelhantes as que usao os nossos Paulistas" .. Com esta dife
renya, que nas ubás, os dois homens a quem competía dirigir a em
barcayao nao se colocavam na proa e sim na popa, de onde, cada 
qual com seu remo, supriam o ministério do leme. 

Cumpre notar que Fonseca se refería especialmente as canoas , 
· de maiores propo~Oes, com quatorze e mais· metros de compri

mento, por mais de dois de largura. A tanto nao chegariam muitas 
das que se usavam nas monyOeS paulistas. Entre estas, o tamanho 
normal era de doze, raras vezes de treze metros de comprido por 
metro e meio de boca. 16 A relayao entre a boca e o comprimento 
seria, assim, aproximadamente, de um para dez ou mais. 

A variedade nas dimens0es e sobretudo na largura das canoas 
parece decorrer antes de diferenyas na vegetayao do que de qualquer 
outro motivo. Se é certo, por um lado, que a forma de embarcayao 
ordinariamente adotada nas monyOeS do Cuiabá resultaría ser a mais 
cOmoda para a navegayao em cursos d'água pouco volumosos, como 
o Sanguexuga ou o Camapua, e até para a v~ao nas partes enca
choeiradas dos ríos, parece indiscutível que ela foi sugerida e im
posta, acima de tudo, pelas formas florestais típicas do Vale do 
Tiere. 

No comércio do Rio Madeira, que alcanya extraordinária in
tensidade entre os anos de 1755 e 1787, utilizavam-se grandes ubás, 
construídas de um só tronco; tao grandes que, ao seu lado, as canoas 
paulistas quase fariam o papel de humildes batel0es. Martius, du-

16. Alves Clmara, ob. cit., p. 103, "Diário de Naveg~ do Rio Tiete, Rio Grande, 
Paraoá e Gatemy, escrito pelo Sargt.11 Mor Teot6nio José Juzane" (1769), AMI', vol. l. 
2' parte, pp. 44 ss.; "Diário de Aguirre". Anales de la Biblioteca, vol. IV (Buenos 
Aires, 1905), p. 57; J. B. v. Spix und Dr. C. F. Ph. v. Martius, Reise in Brasilien, vol. 1 
(Munique, 1823),_pp. 264-265; Hércules Florence. Viagem Fluvial do Tietl ao Ama
zonas (S. Paulo, s. d.), pp. 11-12. 



, 

30 SÉRGIO BU ARQUE DE HOLANDA 

rante sua estada na Amazonia, já no segundo decenio do século pas
sado, pOde encontrar, em pleno uso, algumas dessas ubás· levavam 
em média, vinte homens de equipagem e carregavam dua; a tres mii 
arr?b~ de me~cadori~. 11 Tamanha carga exigirla, no comércio de 
Cu1aba, pela v1a de Sao Paulo, nada menos de seis ou sete canoas 
monóxilas, das que. se empregavam durante as mon~0es de povoado. 
Essa enorme capac1dade das embarc~0es fluviais do extremo norte 
provém, se~ ~úvi~, das excepcionais possibilidades que oferece a 
selva amazon1ca, singularmente opulenta em essencias apropriadas 
para a constru~ao náutica~ · 

O reino vegetal dita, por conseguinte, nao só as dimens0es 
como a própria. configura~ao dos barcos, ao mesmo passo em que 
fomece a maténa de ~ue eles sao feítos. Bem menos pródiga do que 
a ~o Amazonas, em arvores corpulentas, a floresta do Tiete veio a 
cnar. o modelo de canoa peculiar ao comércio das mon~0es e que os 
cr~rustas contemporaneos compararam expressivamente a lan~a
detras de algodao. 

. . Os mais antigos dejJoimentos acerca da navega~ao do Tiete -
que Já se fazia, embora irregularmente e sem continuidade, muito 
antes da era das mon~s e, sem dúvida alguma, antes do advento 
d?s portu~u~se~ - mostram bem como esse modelo de embarca~ao 
nao const1tu1u 1nven~ao caprichosa dos colonos e nem nasceu de 
s~b~to, no ~e~undo decenio do século XVIII, com as primeiras expe
~~s fluv1ms rumo ao sertao do Cuiabá. Um século antes de se ini
c1arem as expedi~0es: já ele existía seguramente, e tudo leva a supor 
~ue: em sua fabnca~ao, o europeu mal terá influído sobre a técnica 
1nd1gena. 

A presen~a dessas magras canoas em águas do Tiere e do 
Paraná está positivam~nte documentada para o ano de 1628, por 
exemplo, quando .da v1agem realizada ao Paraguai pelo govemador 

. caste~ano, D. L~1z de Céspedes Xeria. Em certa paragem, que nao 
devena ficar mu1to longe da atual Porto Feliz, em todo caso, abaixo 

17 S . M . · · . pax u. artaus, ob. cit., vol. 111, 1336. Pizarro .afirma igualmente que a 
eq~1pagem dessas em~a~s constava de vinte homens. Nesse total incluíam-se re
~U'Os, pe~, ~iloto, dono e agregados. V. Pizarro e Araujo. Memorias Histo
ncas do.Rio de Jane1~0 e das Provincias Annexas a Jurisdifáo do Vice-Reí do Estado 
do Brasil,. vol. IX (R10 .~ Janeiro, 1820), cap. 11. Luiz d' Alincoun, por sua vez, es
crevendo Já em 1830, d1z1a que os igarités do Madeira, na província de Mato Grosso 
carregavam: ~m média, mil a duas mil arrobas, "Rezultado dos Trabalhos e Inda~ 
g~s s .ta1!,8llcas da Provincia de Mato-Grosso, por Luiz d 'Alincourt, Sargento Mor 
Engenherro , ABN, vol. m, p. 139. 
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do salto de ltu, os cinqüenta índios e os criados do dignitário es
panhol passaram todo um mes a fabricar tres canoas para a j<?mada 
memorável. De um tronco de dezessete metros e sessenta cen
tímetros de circunferencia, fez-se a primeira, com seus dezessete 
metros e meio de comprimento por um metro e trinta e dois cen
tímetros de boca. Houve, certamente, considerável desperdício de 
madeira, oeste caso, pois de tronco tao volumoso seria lícito esperar 
maior largura para a embarca~ao. Mas nao seriam freqüentes no 
local esses caules gigantescos, e o hábito de lidar com canoas estrei
tas já estarla radicado entre os naturais. As outras, que se destinavam 
a transportar a roupa e a matalotagem dos passageiros, eram ainda 
mais estreitas, e tinham respect~vamente quatorze metros e meio por 
oitenta e cinco centímetros, e onze metros e dez por setenta e sete 
centímetros. 18 

Intensificando-se a navega~ao dos rios do planalto, com o des
cobrimento das jazidas cuiabanas - o que só ocorre a partir do se
gundo decenio do século XVIII -, nao se transformam no essencial 
as características herdadas da piroga indígena. A assiduidade nas 
vias fluviais, que conduzem ao sertao longínquo, a necessidade de 
transportar mercadorias e de resguardá-las durante as viagens, vao, 
aos poucos, fixando o perfil da canoa usada nas mon~é>es, sem no 
entanto alterar profundarilente ~uelas mesmas características. 
Assim é que, embora pouco superiore$ as primitivas pirogas, sem 
quilha, sem leme, sem velas, essas canoas já comportam comodi
dades que denunciam algum progresso: remos a maneira de choupos 
de espontao, varas com juntas de ferro para subir os rios, cumieiras e 
cobertas de lona para proteger das chuvas. 

Se a rel~ao guardada entre o comprimento e a largura dessas 
embarc~0es basta, por si só, para dar urna idéia de seu feitio, cabe 
acrescentar que para a popa e a proa elas sao extremamente agudas, 
o que refo~a a semelhan~a com as lan~adeiras. O casco, de fundo 
achatado, mede de espessura cinco ou seis centímetros, quando 
muito. Para aumentar a seguran~a, costumavam os construtores re
matar a borda coni urna faixa suplementar de madeira .. Chamava-se 
a essa opera~ao bordar a canoa. 

18. Cf. "Mapa presentado a S. M. por D. Luiz de Cespedes Xeria para la mejor in
teligencia del viaje que hizo desde la Vita de San Pablo del Brasil a la Ciudad Real de 
Guayrá", reproduzido em Collectanea de Mappas da Cartographia Paulista, 
abrangendo nove cartas, de 1612 a 1837 ... e acompanhadas de breves comentários por 
Affonso d'E. Taunay, vol. 1 (Sio Paulo), Carta 2'. 
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Além da madeira para casco e bordadura, consumiam-se na 
constru~ao ~as diferentes, destinadas a bancos, travessas, 
cumieira, forquilhas e sustentar de cumieira etc. Capazes, muitas 
vezes, de trezentas e até mais (Martius e Guts Muths falam em qua
trocentas) arrobas de carga, sem contar o mantimento dos viajantes, 
navegavam por tal forma carregadas, principalmente durante as via-

. gens de ida para o Cuiabá, que apenas pouco mais de um palmo de 
casco emergia da água, pela borda. Tal capacidade é assinalada, so
bretudo para fins do século XVIII e princípios do seguinte, quando, 
após longos decenios de explora~ao intensa, o número de árvores 
corpulentas já deveria estar muito reduzido. 

É verdade que em 1724, quando essas mesmas explora~é>es se 
achavam, por assim dizer, apenas em seu início, o Govemador Ro
drigo Cézar de Menezes queixava-se, em carta a El-Rei, de que as 
canoas empregadas no comércio do Cuiabá nao carregavam além de 
cinqüenta ou sessenta arrobas, incluindo-se o peso das pessoas em
barcadas. É de crer, contudo, que esse cálculo fosse excessivamente 
moderado, pois apenas dois anos mais tarde, escrevendo já do 
Cuiabá, para onde se transportara com urna armada de trezen~ e 
oito canoas, confessa o mesmo govemador que só tinham chegado 
com vida ao termo da viagem tres mil pessoas, "havendo muitos 
falecidos afogados e perdidas várias canoas ... "19 O número total de 
embarcados teria sido, por conseguinte, muito superior a tres mil; e 

· se eram trezentas e oito canoas da expedi~ao, pode-se afirmar, sem 
exagero, que cada urna, entre passageiros e tripulantes, levaria, cer
tamente, mais de dez homens. 

Uní máximo de dez homens, embora sem incluir marinhagem, 
isto é, piloto, contrapiloto, proeiro e cinco remadores, era quanto ad
mitia cada embarc~ao pelo ano de 1786, se dermos crédito ao que 
consta de um relatório escrito nessa data pelo explorador dos 
campos de Guarapuava e do lgureí, Candido Xavier de Almeida e 
Souza. 20 Mas mesmo tal cifra há de parecer bem diminuta a quem 
examine certos textos anteriores, principalmente de meados do 
século, onde se assinalam, com freqüencia, canoas transportando 

19. " ... e como semclhantes cm~ nao tem quilha e passlo com tanto risco e 
em pan.e he preciso levarem-se aos hombros, por cuja rezio se fazem tlo pcqucnas 
que apenas levario cada hui cinqüenta ou sessenta arrobas, entrando ncstc J>C5? trez 
ou quatto pessoas, que he o mais que podem levar ... " DI, vol. XXXII, p. 84. Cf. 1gual
mentc DI, vol. XXXIl, p. 185. 
20. DI, vol. XLIV, p. 273. 
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quinze ou dezesseis homens e mais, sem falar na marinh~gem. ~abe
se, por exemplo, que na viagem do Conde de Azambuja, realizada 
em 17 57, a média dos passageiros conduzidos por cada barco fora de 
vinte homens, sem contar remeiros e pilotos . .2• Nao está excluída, 
por conseguinte, a hipótese de ter havido na capaci~ade das canoas 
urna diminui~ao constante, já no século XVIII, exphcável pelos mo
tivos que acima se indicaram, ou seja, pela míngua de árvores de 
tamanho adequado, em algumas florestas marginais do Rio Tiete ou 
dos seus afluentes. . 

A preferencia dada para tal fim a essencias determinadas, 
como a peroba ou a ximbouva (tambori), que se cortavam, em geral, 
durante os meses de junho e julho, explica-se antes pelo diametro 
relativamente grande que atingem seus troncos do que pelo fato de 
suportarem bem a umidade, virtude essa partilhada no mesmo, ou 
talvez em maior grau, por diversas outras espécies de madeira. Essa 
capacidade de resistencia a umidade parece aliás tao decisiva, que 
chega a compensar por si só certos inconvenientes apresentado.s 
pelas mesmas madeiras. É o que ocorre em particular no caso da 
peroba, sujeita a fender-se com gíande facilidade. 

A destrui~ao sistemática e progressiva desses gigantes flo
restais, em extensas áreas, tenderla a criar um problema cada vez 
mais premente, para o comércio do Cuiabá, se nao coincidisse, por 
um lado, com o esgotamento, também progressivo, das minas de 
ouro do Brasil Central, e conseqüente declínio da importancia 
económica dessa regiao e, por outro, com o incremento das viagens 
terrestres através de Goiás. Cumpria nao só descobrir, escolher, der
rubar e preparar os troncos, como ainda varar do mato as canoas já 
prontas, vencendo distancias intermináveis. Apesar disso: os P":~os 
que alcan~am tais embarca~é>es, depois de postas no no, dev1da
mente bordadas, estivadas e encumieiradas_, ainda parecem exces
sivos. No ano de 1769, um simples casco de canoa, sem preparo de 
qualquer espécie, era vendido pela quantia, entao respeitável, de se
tenta a oitenta mil réis e mais.22 Coma quinta parte dessa soma com
prava-se em Sao Paulo, pela mesma época, um cavalo de carga, com 

21. "Carta do Dimo. e Exmo. Sr. Conde de Azambuja ao de Val de Rcys em que lhc 
relata os sucessos de sua viagem para o seu Govemo do Matto Grosso em 1950." Ms. 
da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: 
Cod. DCxLIV 

. 28-17. 
22. AMP, vol. I, 2• parte, p. 44. Na mesma ocasiao, o preyo médio da bordadura de 



34 SÉRGIO BU ARQUE DE HOLANDA 

arreios e bruacas ... Meio século mais tarde, em 1818, já andava por 
cento e cinqüenta mil réis o p~o de urna canoa pronta.23 

A escassez dos paus de canoa e madeiras de constru~ao 
acentua-se de modo bem sensível durante a aventura trágica do 
lguatemi, e a preocupa~ao causada por essa escassez encontra eco 
em numerosos documentos Óficiais do tempo. O sistema das 
queimadas e r~as para a lavoura vinha agravar ainda mais a situ
a~ao, transformando em campos gerais léguas e léguas de terreno 
em redor dos sítios povoados. Para encontrar paus de lei e 4e canoas, 
saíam os homens pelos brayos dos ríos, internando-se nos matos 
meses a fío. De urna povoayao - a atual cidade de Piracicaba -
sabe-se mesmo que só conseguiu vingar, nos primeiros tempos de 
seu estabelecimento, depois que os moradores se dedicaram a fa
bricar e vender canoas, aproveitando para isso as matarlas espessas e 
quase intactas que orlavam seu rio. Foi, segundo parece, com o pro
duto da venda de sete dessas canoas, postas em Araritaguaba, em 
princípios de 1769, que o primeiro diretor do povoado logrou 
atender as despesas de conserv~ao, desempenho e aumento dos 

urna canoa era de 4$000; o de um cento de pregos de pau a pique para consertos, 
$720; o de um remo de proeiro, $160; e o de um remo de remar, $120. DI, vol. V, p. 
17 e vol. VI, pp. 39 e 82. 
23. Ms. do Arq. Publ. do Est. de S. Paulo: Ma~o 54, Pasta l , n11 77. Além dos pro
cessos primitivos de fabrico, a incúria e a prodigalidade de empreiteiros ou traba
lhadores concorreriam sem dúvida para esses pre~os elevados. Muitos anos mais 
tarde, em 1858, quando se construíram em Constitui~ao (Piracicaba) canoas desti
nadas ~s mon~0es do Itapura, seu custo "excessivo e exagerado" será atribuído princi
palmente a identicos motivos. Ém depoimento prestado durante inquérito entíio rea
lizado naquela cidade paulista, houve quem dissesse que os operários construtores das 
referidas embarca~0es trabalhavam quatro horas por día e ganhavam quatro e cinco 
mil réis diários, sem ter, muitas vezes, quem fiscalizasse os servi~os, "e que por estas 
raz0es tomaram-se duplicados os prefos das constru~0es". Outra testemunha disse 
saber que "as canoas forarn feítas em seu sítio, e se tomaram excessivas, talvez 
porque os trabalhadores lá apareciam para o trabalho só por formalidade, alguns días; 
que ao· princípio trabalhavam bem e depois pouco a pouco foram-se relaxando, a 
ponto de irem ao serví~ só por formalidade ao que atribuí ficarem as ditas canoas 
por p~os exagerados". Joaquim d ' Almeida Leite Moraes, Representaf áO sobre a 
colonia Naval de Itapura dirigida a SM. o lmperador por ... bacharel em direito pela 
Faculdade. desta cidade e deputado a Assembléia Legislativa da província (Sao 
Paulo, 1860), pp. 48-49. Convém notar que, nesse caso, a constru~io das canoas fez
se, nao em lugares ínvios e distantes, mas no sítio ou chácara do Capitao Joao Morato 
de Carvalho - urna das testemunhas acima citadas -, onde poderla ser objeto de 
fácil fiscaliza~ao . Conquanto faltem dados acerca do tipo dessas canoas, do modo de 
fabricá-las e do material empregado na constru~ao, nada indica que fossem distintas 
das que se utilizavam nas mon~0es do Cuiabá. 
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moradores.24 Nenhuma outra indústria casava-se aliás tao bem como 
caráter rústico de urna regiao ainda coberta de arvoredo e de onde as 
canoas, levadas nas águas do Piracicaba e do Tiere, ganhavam fácil 
acesso ao seu ponto de destino. A presen~a de um núcleo de 
povoadores permanentemente instalados no lugar diminuía, além 
disso, os azares de urna empresa muitas vezes arriscada e nem 
sempre compensadora. Mas nao era possível descansar indefinida
mente sobre a suposta eficácia de semelhantes expedientes. 

O remédio para urna situa~ao que, só por si, já amea~ava pre
judicar os planos de expansao do governo de D. Luiz Anronio, o 
morgado de Mateus, nao escapava ao raciocínio do imaginoso 
capitao-general. Enquanto faltasse caminho por terra, ao lguatemi, a 
comunica~ao regular com as raías do Paraguaj castelhano só de
pendía de estradas fluviais, e estas, para serem largamente percor
ridas, exigiam embarcayé>es apropriadas e em bom número. 
Cumpria, assim, substituir o processo de constru~ao naval, herdado 
diretamente do gentío, por outro mais moderno, mais parcimonioso 
e, portanto, mais conforme as possibilidades de urna terra já empo
brecida de árvores volumosas. Em junho de 1767 confiava D. Luiz 
ao Conde da Cunha, Vice-R.ei do Estado do Brasil, este seu novo e 
audacioso projeto: " ... quero dar princípio a fazer barcoens a modo 
dos que andam no Douro para experimentar se posso conseguir 
navegar o Rio com eles para me livrar das canoas, para as quais já 
aparecem poucos paus nos matos, e levao pouca gente, e para fazer 
barcoens ha muita taboa".25 

Sua longa assistencia no Porto, onde constituíra família, devia 
ter habituado D. Luiz a fisionomía dos singulares rabelos durienses, 
sempre ocupados no comércio do vinho fino. A forma desses bar
coes, que se mantém ainda hoje inalterada, adaptava-se admiravel
mente as condiy5es do Rio Douro, que é um rio de montanha, como 
o Tiete é um rio de planalto; apenas nas propor~ües teve de sub
meter-se, de entao para cá, a limita~ao imposta pelo alvará de 1773, 
tendente a reduzir os riscos de naufrágio. Até aquela data, cada 
barcao conduzia setenta, oitenta, até cem pipas de vinho: boje, se
gundo parece, nao levam mais de cinqüenta. 26 

Se por certos trayos - fundo achatado, ausencia de quilha ... 

24. DI, vol. V, pp. 84, 88, 90, 92, 102 e 146. 
25. DI, vol. IX, p. 12. 
26. Armando de Mattos, O Barco Rabelo (Porto, 1940), p. 41 , e passim. 
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-, o aspecto desses barc0es poderla aparentá-los vagamente as 
canoas do comércio do Cuiabá, no mais a diferen~a entre urna e 
outra era radical. Desde o casco, fonnado de diversas tábuas super
postas nas bordas, como o dos antigos navios dos vikings, até as 
velas quadrangulares e também ao aparelho do govemo - um longo 
remo-leme ou espadela, cujo antepassado remoto já se quis identi
ficar em certa gravura egípcia no tempo da XII dinastia21 

- o rabelo 
tem urna silhueta tao peculiar e tao tradicionalmente ligada a paisa
gem portuguesa, onde surgiu, que nao é fácil imaginá-lo em águas 
do Tiete ou do Pardo. . 

A enonne vantagem que realmente oferece esse barco, sobre 
as canoas monóxilas, está em que pode ser construído com qualquer 
tabuado, mesmo os de qualidade inferior, desde que possa con
servar-se sem altera~ao ao contato da água. Ora, madeira, até de 
primeira ordem e apropriada a constru~ao naval, era coisa que nao 
faltava nas matas paulistas. Embora os navios ou embarca~0es de 
quilha só fossem fabricados mais largamente no nosso litoral, a ex
periencia já tinha ensinado quais os paus recomendáveis para esse 
fim. Em urn rol organizado por ordem do Capitao-General Antonio 
Manuel de Melo Castro e Mendon~a, o Pilatos, e apenso ao seu an
teprojeto de regulamento para a conserva~ao das matas e paus reais 
de Sao Paulo, le-se, por exemplo, que a canela-preta, a peroba, a 
urucurana davam excelente tabuado para embarca~0es, ao mesmo 
tempo que da sua galharia se faziam bra~os e cavernas para navios. 
Da folha-larga consta apenas que fomecia madeira ótima. Para mas
trea~ao e vergas, nada como o cauvi, o óleo, o vapuan (?), o gua
nandi, o jataí. Finalmente o sassafraz, a upiuva (?), o araribá, por 
serem madeiras rijas, mas de pouca espessura, seryiam, pelo menos, 
para algurnas miudezas no interior dos barco~.28 Exc~ao feíta~ pe
robeira, que dá muitas vezes toros com mais de metro e meto de 
grossura, nenhuma dessas árvores possui tronco de diametro sufi
ciente para a confec~ao de canoas monóxilas, posto que disponham 
de todos os demais requisitos para a constru~ao naval. 

No entanto, apesar das extraordinárias possibilidades que 
parecía prometer nossa flora, existem motivos para a suspeita. de 
que, mesmo os barc0es sugeridos pelo morgado de Mateus, senam 

27. Cf. AntOnio Sérgio. História de Portugal, vol. I, Introdu~ao Geográfica (Lisboa, 
1941), pp. 97 e 241. 
28. DI, vol. XLIV, pp. 187-188. 
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hóspedes por demais delicados e exigentes em urn país desprovido 
de qualquer comodidade. As cachoeiras do Tiete, do Pardo e do 
Coxim, que muita canoa indígena, ainda qUjllldO vazia ou "a meia 
carga'', nao enfrentava sem grande risco, deveriam constituir um 
obstáculo invencível a toda tentativa de introduzir embarc~0es mais 
civilizadas. 

O primeiro passo para superar tamanhos empecilhos estarla no 
estabelecimento de condi~s capazes de garantir urn mínimo de se
guran~a a navega~ao fluvial, concebida segundo padróes do Veltio 
Mundo. O milagre de domesticar estes sert0es incultos, com~ando, 
se possível, por transformar o áspero Anhembi quase em um come
dido rio europeu, nao estarla muito longe da imagina~ao de D. Luiz 
Antonio, sempre empenhado em fazer mais cómodo o acesso ao seu 
Iguatemi. Seria necessário, para isso, fixar moradores mais ou 
menos numerosos, em todas as barras principais e junto aos sítios 
em que se fazia mais perigosa a navega~ao. Sem essa providencia, 
tendente a criar escalas fixas, onde os barcos pudessem achar so
corro e refresco, as jornadas fluviais, rumo ao sertao remoto, nunca 
deixariam de ser o que sempre foram, urna empresa para aven
tureiros audaciosos, mais inclinados a turbulencia do que a sub
missao e ao trabalho construtivo. 

Já em 1776, quando apenas tinha tido tempo de se aprofundar 
no conhecimento dos negócios do govemo, determinara o morgado 
de Mateus o estabelecimento de urna espécie de arraial pennanente 
na barra do Rio Piracicaba, entregando sua dire~ao a Antonio Cor
reia Barbosa. O sistema de povoamento, concebido aqui segundo 
velha tradi~ao portuguesa, consistia em agremiarem-se numa 
aparencia de vida civil os criminosos e vadios de toda sorte, que 
entao infestavam a capitania. Com a assistencia desse pobre material 
humano, contava a administra~ao colonial lan~ar as sementes de um 
plano soberbo e que teria por objetivo converter o Tiete em urna ver
dadeira linha estratégica para a ocup~ao mais efetiva do Oeste e do 
Sudoeste, ainda mal seguros nas maos dos portugueses. Tratava-se, 
nem mais nem menos, de corrigir vigorosamente as condi~0es natu
rais do país, mudando os mais graves obstáculos a penetra~ao e a 
civiliza~ao em verdadeiros centros de atra~ao para novos moradores. 

Dois anos mais tarde, mandava o govemador que se passasse 
um bando por toda a capitania, estabelecendo que seriam doadas 
sesmarias nas bordas do Tiete a quem as pedisse. Ao mesmo tempo 
enviava a Antonio Correia Barbosa urna primeira leva de 
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vagabundos, a fim de serem fixados da melhor forma pelas margens 
do rio. Já agora nao se propunha povoar apenas a barra do Piraci
caba, a seis ou sete dias de viagem do tradicional porto de embarque 
das canoas, mas também os sítios do Avanhandava, os do ltapura, e 
"os mais que forem convenientes para o bem dos povos". 

Neste ponto o morgado de Mateus deixara-se levar, em 
termos, pelas sugest0es que do lguatemi lhe mandara o fundador da 
pra~a, Joao Martins de Barros. Em carta datada.de outubro de 1767, 
o valente ituano chegara mesmo a propor que se transferissem res
pectivamente para o Salto de Avanhandava e para o de ltapura as 
novas povoa~0es de Woutucatu e de Faxina. Se assim se fizer -
ponderava ele - "ficarao os Povoadores arrumados, os Cuiabanos 
socorridos, e este lugar tao facilitado, que canoinhas de duas pessoas 
podiao andar sem susto e darem as maos uns aos outros em qualquer 
ocasiao e tempo ... ''29 A iniciativa proposta, se viável, viria a ter, sem 
dúvida, outras conseqüencias de enorme importancia, dilatando até 
as barrancas do P~á a área regularmente povoada da Capitania, 
que nessa dire~ao só alcan~ara a muito custo o Porto de Ara
ritaguaba, distante menos de cinco léguas de ltu. 

Entretanto, os primeiros entusiasmos do govemador logo ar
refeceram a notícia das dificuldades sem conta que iam encontrando 
seus auxiliares. A gente de que ele dispunha era escassa para tao ex
traordinário empreendimento, e a situa~ao no sul do país ia de mal a 
pior, em face da crescente amea~a castelhana, reclamando cautela 
crescente e consumindo, aos poucos, todos os elementos dos quais 
seria lícito esperar alguma utilidade e proveito. Além disso, fal
tavam, precisamente as nesgas de sertao que mais convinha povoar, 
condi~0es favoráveis a um engrandecimento rápido, pois em lugares 
tao rudes e apartados dos centros de consumo a lavoura nao poderia 
constituir ocupa~ao muito sedutora. 

Ao outro grave inconveniente apresentado por esses sítios - o 
clima notoriamente hostil e os ares pouco saudáveis, que eram um 
contínuo espantalho para os colonos -, D. Luiz António tratara, no 
primeiro momento, .de fechar os olhos, só aceitando de bom grado 
informa~0es que procurassem ir ao encontro do programa anterior-

29. DI, vol. IX, p. 26. Cf. também DI, vol. V, pp. 75-76, 78, 141, e vol. XXIII, p. 376. 
Sobre a funda\:io de Piracicaba cf., além disso, Mário Neme: "Piracicaba no Século 
XVIB", RAMSP, vol. XLV, pp. 133 ss. e Antunes de Moura: ''Govemo do Morgado 
de Mateus no Vice-Reinado do Conde da Cunha", ldem, vol. LII, pp. 109 e 132. 
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mente tra~ado. "Em quanto ao passo do Avanhandava - dizia em 
urna das suas cartas - me tenho informado que o Lugar pestilento e 
doentio hé só onde faz inunda~ao, porém que tem Campos Sau
daveis, e aprazíveis, em que Se pode formar a Povoa~ao, ou mais 
além, ou mais abaixo hade haver Sitio acomodado para a dita 
Povoa~ao; e pouco mais ou menos já sei quem hade ser o que hade 
ir a essa deligencia e os Carijós se farao conduzir de outra parte, 
visto já nao os ha ver por essa vesinhan~a. "30 Nao se justificou, entre
tanto, o otimismo do capitao-general. Entre as povoa~0es que proje
tara, somente urna, Piracicaba, chegou a tomar-se realidade e, 
mesmo essa, teve de ser fundada, nao na barra do río, mas quase 
onze léguas acima, onde os colonos foram encontrar terra generosa, 
águas mais fartas de pescado, ares mais sadios, e um núcleo· de ro
ceiros já estabelecidos de longa data. A viabilidade dos outros 
povoados, que se destinavam a facilitar o transito fluvial, nao 
poderia apoiar-se em condi~~s semelhantes; dependia exatamente 
da freqüencia desse mesmo transito. 

Seria indispensável, pois, que um motivo poderoso, vindo de 
fora, alimentasse de modo duradouro a navega~ao. Ora, o Cuiabá, 
cujas minas se achavam aliás em franca decadencia, desde a 
primeira metade do século XVIII, já nao precisava dos ríos - prin
cipalmente os rios da Bacia Platina - para se comunicar com as 
terras da marinha, e a empresa do lguatemi, animada pela capri
chosa vaidade .dos govemos, estava em vésperas de arruinar-se. A. 
ambi~ao de povoar ermos em todos os maus passos do Tiete, esse 
rio que, segundo a descri~ao do Brigadeiro José Custódio de .sá e 
Faria, "bem se pode dizer que todo ele é urna contínua cachoeira", 
faltavam, pois, fundamentos sólidos e perduráveis. Só assim a . . 
memória do morgado de Mateus, tao devoto dos apelidos da própria 
família e da Senhora dos Prazeres, deixou de perpetuar-se na to
ponímia paulista. 

Nao morreu logo, porém, o sonho magnífico de D. Luiz An
tónio. Alguns anos mais tarde, quando govemava Sao Paulo o 
Capitao-Generál Antonio Manuel de Melo Castro e Mendon~a, no- . 
vamente se cogitou no povoamento "de toda a extensao do Rio 
Tiete", assim como das· margens orientais do Paraná. O objetivo, 
ainda desta vez, era socorrer os viajantes que se destinassem a 
Cuiabá e Mato Grosso, facilitar as diligencias do Real Servi~o e pro-

30. DI, vol. V, p. 78. 
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mover a pronta e eficaz comunica~io com as fronteiras "quando se 
restabelecessem em seguran~a do Estado". 

Encarregou-se de tra~ar o plano dos novos estabelecimentos 
um paulista largamente experimentado na milícia dos sert0es, o 
Tenente-Coronel Candido Xavier de Ahrieida e Souza. A primeira 
povoa~io a ser fundada, de acordo com esse plano, ficaria em Po
tunduva, onde se instalariam casais de povoadores, providos de 
generos de subsistencia por seis meses, ferramentas de lavrar a terra 
e algumas cabe~as de gado. Para a propaga~io dos vacuns e cava
lares nao existiam ali perto os famosos campos de Araraquara? 
Através dessa extensa planície seria fácil, certamente, abrir comuni
ca~áo breve com a freguesia de Piracicaba. 

O problema do povoamento das áreas circunvizinhas dos dois 
maiores saltos do Tiete, que já tinha chamado a aten~ao do morgado 
de Mateus, nao poderla deixar de fazer parte do projeto de Candido 
Xavier. No Avanhandava, o estabelecimento de um núcleo de 
moradores, dispondo de bois de tra~ao e carros, facilitarla grande
mente as vara~0es, permitindo, ao mesmo tempo, considerável 
economia de pessoal das canoas que costumava ser empregado . 
nesses serv1~os. 

Identicas vantagens ofereceria o povoamento da regiio do Ita
pura, de preferencia na margem meridional do rio, onde os 
moradores poderiam resguardar-se melhor dos assaltos do gentio 
Caiapó, trai~oeiro de natureza, e que no tempo seco passava fre
qüentemente o Paraná no Salto de Urubupungá e dirigia-se para 
aquele sítio. 

Aprovado e realizado ·o projeto de funda~ao dos povoados, 
seria necessário abrir comunica~ao por terra entre eles, aproveitando 
para isso os terrenos planos que margeiam o Tiete. 

Urna quarta povoa~ao seria estabelecida a pouca distancia do 
Rio Paraná e fronteira a boca do Pardo, utilizado ordinariamente na 
naveg~áo para Cuiabá e minas de Mato Grosso. A esse lugar ia ter 
.a estrada que, nos tempos de D. Luiz Ant6nio de Souza, abrira o 
entáo capitao-mor de Sorocaba, José de Almeida Leme - ou 
reabrira se, como parece, era a mesma picada que tinha feito Luiz 
Pedroso de Barros meio século antes.31 Ainda no ano de 1783 eram 

31 . Cf. "Rclatório aprcsentado pelo Sr. Gentil Moura" cm Explor(lfáo dos Rios Feio e 
Aguapehy, publ. da Comissio Geograpbica e Gcologica do Estado de S. Paulo (Sio 
Paulo, 1906), pp. 3 ss. Ver tam~m sobre o mesmo assunto, Gentil de Assis Moura: 
"O Primeiro Caminho para as Minas de Cuyabá", RIHGSP, vol. XIIl, pp. 131 ss. 
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visíveis os sinais de derrubadas e queimadas, ao longo do antigo 
caminho, que ligava as bordas do Rio Paraná a Sorocaba e, através 
de Sorocaba, a cidade de Sao Paulo. Um decenio mais tarde, na carta 
corográflca atribuída a Joao da Costa Ferreira, já nao se faz men~ao 
de sua existencia - assinalada anteriormente no mapa de Sá e Faria 
-, e os terrenos por onde se projetara lá aparecem sobo letreiro, 
que haveria de perdurar para a mesma regiáo até o com~o do século 
atual: "Sertáo Dcsconhecido". 

Era esse o caminho que, de acordo com o plano, seria nova
mente desembara~ado em toda a sua extensio, para maior comodi
dade dos comerciantes e expedicionários destinados ao B.rasil Cen
tral. A pov~io deveria erigir-se em sítio suficientemente retirado 
do rio, a fim de se evitarem as epidemias que nas ocasioos de 
enchente assolavam essas paragens. 

Para a cabal execu~ao do programa, propunha-se seu autor 
deixar feitas, ele próprio, as r~as para dois alqueires de pés de 
milho, nos lugares que prometessem melhor fruto, contanto que o 
capitio-general fosse servido expedir os povoadores no mesmo ano 

. (1800) e ainda em tempo de queimar e plantar, o que se costumava 
fazer antes de dez.embro . 

O projeto de Candido Xavier divergia do ·que pretendera re
alizar D. Luiz Ant6nio principalmente no critério proposto para a se
l~ao dos povoadores. A seu ver, estes deveriam ser recrutados nao 
somente entre os indivíduos desocupados ou facinorosos, que pertur
bavam a tranqüilidade pública nos lugares habitados, mas entre 
gente ordeira, trabalhadora, dotada de alguns meios e de trato urbano 
e civil. Pensava mesmo que o atraso das colonias portuguesas resul
tava do antigo erro de serem povoadas apenas de homens indigentes, 
degredados e foragidos, sem cabedal, nem abonos, nem crédito, que 
pudessem cooperar para o aumento dos lugares onde residiam. 

Para se chegar a esse resultado bastaria, em sua opiniio, in
cumbir da di~ao de cada um dos núcleos algum dos numerosos 
oficiais de milícias existentes na capitania e que nao tinham onde 
empregar seu tempo e seus recursos. As quatro povoa~0es citadas e 
mais tres, que se fundariam junto a margem do Paraná, ao sul da 
barra do Rio Pardo, dependeriam, além disso, de um capelio, para a 
administra~ao dos sacramentos.32 

32. O plano de Cindido Xavier figura integralmente na Parte 6' de sua "Discri~io 
Diaria dos Progressos da Expedí~ destinada da Capitania de Si<> Paulo para as 
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Nao consta que os planos do Tenente-Coronel Candido Xavier 
tivessem merecido mais vivo interesse do que os do morgado de 
Mateus. A transferencia de número apreciável de colonos para 
aqueles sítios, notoriamente doentios, separados por um território 
imenso e ermo da área do Porto Feliz e Piracicaba, que eram entao 
boca do sertao, seria difícilmente praticável durante a época das 
mon~0es. Mais tarde, quando o caminho fluvial para o Cuiabá já es
tava abandonado, ou quase abandonado, é que, em parte para re
animá-lo, se cuidou em fixar núcleos de moradores nas margens do 
Tiete, em pontos onde a navega~ao se tomava mais penosa. 

Quando afinal, em 1856 e 1858, se efetuaram as primeiras ten
tativas para o povoamento das terras do ltapura e do Avanhandava, 
mediante a funda~ao de colonias militares, f oi a carencia de boas co
munica~0es, mais talvez do que a apregoada insalubridade dos lu
gares escolhidos, o que condenou as mesmas tentativas ao malogro. 
Alguns relatórios de presidentes da província do tempo da monar
quía, principalmente do Conde de Pamaíba, poderiam servir para 
documentar esse fato. Nascidos dos mesmos motivos que já tinham 
aconselhado sua funda~ao quase um século antes, ou seja, a necessi
dade de facilitar o transito para o interior do país, esses estabeleci
mentos estavam longe de corresponder as esperan~as depositadas em 
seu futuro. A navega~ao fluvial já nao oferecia poderoso atrativo aos 
borneos do Planalto e, mesmo durante a Guerra do Paraguai, a van
tagem estratégica das duas colonias militares nao conseguiu impor
se de forma a pateniear a necessidade absoluta de sua manuten~ao. 

Fronteiras do Paraguay" que consta de um códice hoje pertencente ao Arquivo da Di
retoria de Engenharia do Ministério da Guerra. É o mesmo que se acha assinalado no 
Catálogo da Exposi~iio de História do Brasil, com o n11 1.045. 

3. 
OURO 

A história das mon~0es do Cuiabá é, de certa forma, um pro
longamento da história das bandeiras paulistas, em sua expansao 
para o Brasil Central. Desde 1622, numerosos grupos armados 
procedentes de Sao Paulo, P~aiba, Sorc>eaba e ltu, trilharam cons
tantemente terras hoje mato-grossenses,' preando índios ou assolando 
povoa~0es d~ castelhanos. Em 1648, Raposo Tavares atravessa a 
regiao da Vacaria, sob o Paraguai, para ganhar depois os rios da 
Bacia Amazónica. Luiz Pedroso Xavier como, antes dele, Antonio 
Castanho da Silva, vai morrer entre os índios das cordilheiras perua
nas. Manoel de Campos Bicudo chega a penetrar · vinté ·e- quatro 
vezes a área entre o Paraná e o Paraguai. Antonio Ferraz de Araújo e 
Manoel de Frias descem em 1690 o Tiete, alcan~am as miss0es dos 
Chiquitos, amea~am Santa Cruz de la Sierra e sao finalmente derro
tados, salvando-se com vida, segundo testemunhos jesuíticos, 
apenas seis homens de sua bandeira. 1 

O próprio Río Cuiabá, percorreu-o Antonio Pires de Campos, 
nao em busca de ouro, mas do gentío Coxiponé, que vivia nas suas 

1. Cf. J. Patricio Femandez, Relacion Historial de las Misiones de Indios Chiquitos, 
vol. 1 (Madri, 1893), pp. 92 a 104; cf. tambérn Paulo Prado, Paulística (Sio Paulo, 
1925), pp. 58 SS. '~ . " . .. . . 

. . •' 
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bei~adas. Foi o primeiro descendente de europeus a atingir essas re
motas paragens, conforme consta da rela~ao escrita por José Barbosa 
de Sá. 2 O segundo foi Pascoal Moreira Cabral que, junto a barra do 
Coxipó-Mirim, encontrou, em 1718, granitos de ouro cravados pelos 
barrancos. Daqui subiu o rio até ao lugar depois chamado Forquilha, 
onde teria aprisionado índios, com mostras de ouro nos botoques e 
em outros enfeites. 

Reunindo-se entao aos companheiros, formaram arraial no 
sítio em que mais tarde se erigiría a Capela de Sao Gon~alo. Como 
nao tivessem outro instrumento de minerar, além dos pratos de pau, 
de que se serviam para as refei~5es, cavavaÍn a terra com as l'róprias 
maos e desse modo nao faltou quem colhesse até duzentas oitavas de 
ouro. Enquanto passavam os dias a arranchar-se nas margens do 
Cuiabá e do Coxipó, · fazendo suas casas e lavouras de maritimento, 
chegaram socorros ao arraial, com ·a bandeira dos irmaos Antunes, , 
de Sorocaba, que se uniu aos descobridores. E o que se le na cronica 
de Barbosa de Sá: contudo, segundo Pedro Taques, os Antunes, ou 
pelo menos Antonio Antunes Maciel, já faziam parte da bandeira de 
Pascoal Moreira Cabral. 

Os trabalhos eram extremamente penosos e a resistencia dos 
índios. vinha agravar cada vez mais as condi~5es do nascente arraial 
e de seus moradores, já faltos de armas, pólvora e chumbo. Numa 
avan~ada que fizeram estes, houve forte peleja com o gentio con
trário, ficando cinco dos sertanistas mortos, além de quatorze 
feridos, e tao maltratados que foram conduzidos em redes para o ar
raial. O exito dos esfor~os de Pascoal Moreira e seus associados 
teria sido difícil, neste transe, se nao surgisse a bandeira de Fer
nando Dias Falcao, com seus cento e trinta homens de guerra e re
cursos de toda espécie para a minera~ao e conquista do gentío. 
Gra~as a esse auxílio providencial, ficaram remediados os mineiros, 
que já se viam sentenciados a morte pelos índios bravíos. 

Acomodada a situa~ao, fizeram-se as necessárias consultas, e 
assentou-se a ida de Antonio Antunes Maciel a Sao Paulo, a fim de 
levar amostras de ouro, dos novos descobertos e, ·de regresso, trazer 
as ordens necessárias ao bem comum e ao servi~o de Sua Majestade. 

2. Joseph Barbosa de Sá: "Rel~ao das povoa~0ens do Cuyaba e Mato Groso de seos 
princípios thé os prezentes tempos". ABN, vol. XXIII, pp. 5-58. É essa a principal 
fonte de infonna~0es conhecida acerca dos inícios da minera~áo no Cuiabá. A "Re
l~ao" vem reproduzida quase textualmente nas "Chronicas do Cuyabá" escritas por 
Joaquim Costa Siqueira. Cf. RIHGSP, vol. IV, pp. 4-217. 
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Pela mesma ocasiao, foi eleito Pascoal Moreira Cabral para o posto 
de guarda-mor das minas, até segunda ordem, podendo guardar 
todos os ribeiros de ouro, fazer as socava~5es e exames necessários 
e assegurar a paz e boa ordem entre os moradores. 

Em Sao Paulo, nas minas gerais, no litoral, tamanho foi .o 
alvoro~o causado pela notícia do descobrimento que - diz o ero- . 
nista - "se aballarao muitas gentes deixando cazas, fazendas, mu
lheres e filhos botando-se para estes Sertoens como se fora a terra da 
promissao ou o Parahyso incoberto em que Deus pos nossos 
primeiros paes". 3 

Ao espírito de iniciativa, a longa experiencia e aos largos 
haveres de Femando Dias Falcao, devem-se, tanto ou mais d() que a 
Pascoal Moreira, os primeiros resultados felizes de urna empresa 
destinada a dilatar notavelmente os domínios portugueses na 
América. Tendo regressado a Sao Paulo, talvez em companhia de 
Antonio Antunes, o valente pamaibano apressou-se em organizar, a 
sua custa, urna nova mon~ao que, meses depois, ainda em 1719, 
seguia com destino ao Rio Coxipó, conduzindo os elementos indis
pensáveis a explora~ao das riquezas encontradas. Levava ferreiros, 
carpinteiros, alfaiates, e tudo quanto parecesse necessário. ao au
mento do arraial. Além das excessivas despesas em que teve de em
penhar-se para a compra e transporte de imensa bagagem - só de 
pólvora iam seis arrobas que, em moeda da é~a. custaram sessenta 
e quatro mil réis - emprestou somas avultadas a muitos compa
nheiros, entre os quais se citam: Braz Mendes Pais, Gabriel Antunes, 
José Pompeu, Antonio Antunes e outros. 

Nao admira se, depois de regressar ao arraial sertanejo, Fer
nando Dias Falcao foi eleito cabo maior dos mineiros, conservando 
Pascoal Moreira o título de guarda-mor. No exercício desse posto, 
parece ter agido a contento, pois o próprio descobridor, colocado 
agora em segundo plano, diría mais tarde do pamaibano que soube 
agir "catolicamente", acomodando os habitantes e conservando o 
povo unido. A todos patenteava-se a prosperidade do esta
belecimento e é significativo que, voltando a Sao Paulo no ano de 
1723, o mesmo Falcao pagasse de quintos a Fazenda Real doze li
bras e oitenta e quatro oitavas de ouro.4 

3. Joseph Barbosa de Sá, ob. cit., p. 9. . 
4. Azevedo Marques, Apontamentos Históricos da Província de S. Paulo, vol. 1 (R10 
de Janeiro, 1879), p. 147. 
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O afluxo de aventureiros para o novo estabelecimento tomava
se cada dia mais intenso e apesar dos extraordinários riscos ofere
cidos pela v'iagem, os rios que levavam ao sertao cuiabano 
encheram-se de canoas. Estas, partindo de Araritaguaba, seguiam o 
rumo tra~ado pelas bandeiras seiscentistas. Houve comboio, saído 
em 1720, em que todos pereceram. Os que vieram mais tarde encon
traram as fazendas podres nas canoas e, pelos barrancos do rio, 
corpos mortos de viajantes. Correu esse ano de 1720, sem que 
chegasse viva alma ao arraial do Coxipó, embora inúmeras pessoas 
tivessem embarcado no Tiete com esse destino. Dos que chegaram 
em 1721, escapando a morte, alguns tinham perdido amigos, es
cravos e bagagem. Conta-se de um, o Capitao José Pires de 
Almeida, que chegou a dar um mulatinho, que tinha em conta de 
filho, por um simples peixe pacu. Só assim póde conservar a vida, 
pois perdera toda a ~scravatura e o mais que consigo trazia. 

Esses contínuos desbaratos foram até certo ponto compen
sados pelo desenvolvimento que iam tendo as pesquisas auríferas ao 
redor do arraial. Um feliz acaso revelou aos aventureiros as riquís
simas aluvié>es do sítio onde hoje se ergue a cidade de Cuiabá. O ex
traordinário acontecimento é narrado pelos cronistas da maneira 
seguinte. Em outubro de 1722, o sorocabano Miguel Sutil foi a esse 
sítio, onde tinha principiado urna ~a de mantimentos. Chegado, fez 
as planta~ües e mandou dois índios com machados e caba~as a 
procura de mel de pau. Alta noite voltaram eles ao rancho, sem 

' trazer urna só gota de mel. As palavras irritadas que, por esse mo-
tivo, lhes dirigiu o Sutil, replicou o mais ladino: 

- V ós viestes buscar ouro ou mel? - e metendo a mao no 
seu jaleco de baeta, tirou um embrulho feíto com folhas. Ali estavam 
vinte e tres granitos de ouro, que pesaram cento e vinte oitavas. 

Na madrugada seguinte, guiados pelos do is índios meleiros, 
seguiam Sutil, um seu companheiro e os escravos, para o lugar onde, 
a flor da terra, reluzia o metal precioso. Depois de trabalharem ali o 
día inteiro, recolheram-se ao rancho o Sutil com meia arroba de ouro 
e seu camarada com seiscentas oitavas. 

A divulga~ao do fato foi quase imediata, nao obstante todas as 
precau~é>es tomadas pelos descobridores, e acarretou o despovoa
mento rápido do arraial do Coxipó. Toda gente dirigiu-se ao local do 
descoberto e em pouco tempo abatía-se o mato cerrado, que enco
bria essas deslumbradoras lavras do Sutil, formando-se em seu lugar 
um arraial novo. 
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Ao cabo de um mes de trabalho, as minas do Senhor Bom 
Jesus do Cuiabá - nome da igreja que ali se fabricou - tinham 
fomecido mais de quatrocentas arrobas de metal, sem que as socavas 
se tivessem aprofundado muito mais de meio metro. 

Determinou logo Pascoal Moreira a arrecada~ao do tributo 
real por bateias - ou seja, por escravo ou administrado que as uti
lizasse -, tal como se praticara nas Minas Gerais, antes de vigorar o 
regime das fintas instituídas por D. Braz Baltazar da Silveira. A co
bran~a por bateia, que encontrava apoio na Corte, fora julgada a 
mais conveniente em junta celebrada em Sao Paulo com o ouvidor 
da Capitanía, oficiais das Camaras daquela cidade e das vilas de 
Sorocaba e ltu. Fora, além disso, preconizada pelo Capitao-General 
Rodrigo Cézar de Menezes como sendo o método mais útil ao Real 
Servi~o e o mais suave aos mineiros. 5 Em realidade, a contribui~ao 
"voluntária" que se estipulou em Cuiabá - duas oitavas e meia anu
almente, para cada pessoa que trabalhasse na minera~ao - estava 
longe de ser excessiva, se comparada ao que era pago em Minas 
Gerais pela mesma época. Apuraram-se, ao todo, quatro arrobas de 
ouro, que foram imediatamente encaminhadas a provedoria da 
cidade de Sao Paulo. Pode-se crer que teria sido muito mais consi
derável o rendimento da Coroa, se o modo de tributar o ouro fosse 
rigorosamente o dos quintos, porque, segundo afirmou um autor 
setecentista, quando as minas sao ricas, o sistema de capita~ao "é só 
útil aos povos".6 

Seja como for, a notícia do achado das minas do Cuiabá, 
levada a Sao Paulo pelo portador das quatro arrobas de ouro, pro
duziu alvor~o geral na popula~ao. A fama das lavras cuiabanas 
logo chegaria "thé os fins do Orbe, passando os Limites do Brazil a 
Portugal e daly aos Reynos extrangeiros".7 Corriam coisas prodi
giosas acerca da riqueza sem par daqueles serté>es. Dizia-se, por 
exemplo, que a falta de chumbo, eram empregados granitos de ouro 
nas espingardas de ca~a; que eram · de ouro as pedras onde se 
punham as panelas nos fogé>es ... 

As centenas de paulistas e adventicios - "frausteiros" ou em
boabas - que chegavam continuamente ao arraial cuiabano, em-

5. DI, vol. XII, p. 88 e vol. XXXII, p. 60. 
6. Filipe José Nogueira Coelho: "Memorias Chronologicas da Capitanía de Mato 
Grosso, principalmente da Provedoria da Fazenda Real e Intendencia do Ouro", 
RIHGB, vol. XIII, p. 141. 
7. Joseph Barbosa de Sá, ob. cit., p. 12. 
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bara~avam, no entanto, e cada vez mais, a a~áo do velho Guarda
mor Pascoal Moreira, com notório prejuízo da justi~a e do fisco. 
Vivía aquele povo entregue inteiramente as suas paixües, sem forma 
alguma de ordem política e de govemo económico, embora se 
tivesse ensaiado entre eles urna espécie de senado, onde tomavam 
parte o guarda-mor, um escrivao, o meirinho e doze colatários 
eleitos, com o pomposo título de deputados. 

O predomínio de certas parcialidades e grupos, as tiranias 
irresponsáveis de algum potentado da espécie dos terríveis irmaos 
Leme, que já estavam desaparecidos, depois de dois anos de as
sistencia nesses sertües,8 seriam certamente mais típicos das 
condi~ües do arraial do que o arremedo de govemo civil, represen
tado pelo Senado dos doze deputados. Entre os abusos que constan
temente se cometiam, conta-se casos como o de certo indivíduo que, 
tendo comprado um jaú aos pescadores do porto geral, por urna 
quarta de ouro, cortou-o em postas, foi vende-las nas lavras, sem 
pagar os reais direitos pelo negócio, e ganhou meia libra. Diz-se de 
outro que comprou urna abóbora por quatro oitavas de ouro, co
zinhou-a em um tacho, fazendo urna espécie de quibebe, repartiu-a 
em pratos, e vendeu tudo aos tapanhunos por quinze oitavas. , 

E na crónica já citada de Barbosa de Sá que vamos encontrar 
um relato minucioso do padecimento desses primeiros cuiabanos, 
agravado agora pela penúria de víveres. Os generos que em 1723 
chegaram de Sao Paulo estavam quase todos deteriorados, devido ao 
mau acondicionamento nas canoas. Os moradores, além disso, com 
a clássica imprevidencia do sertanejo, tinham empregado a maior 
parte de sua escravatura nas lavras de ouro, descuidando-se das 
lavouras de mantimento. 

A conseqüencia foi que, nos meses de maio e junho, quando 
costumam quebrar-se as espigas, o milho colhido nao chegou para o 
sustento dos habitantes. A mandioca, se plantada logo depois de des
coberta as lavras do Sutil, o que é bem duvidoso, ainda nao estaría, 
por sua vez, em condi~aes de produzir. Assim, a ca~a e, um pouco 
menos, a pesca tomaram-se recurso ordinário e obrigatório de quem 
quisesse sobreviver. , 

E evidente que essa comunidade de tres ou quatro mil borneos, 

8. A história bem conhecida dos innaos Joao e Loure~ Leme da Silva está narrada 
em cores vivas no livro de Washington Luís - Capitanía de Sáo Paulo, Governo de 
Rodrigo Cézar de Menezes (S. Paulo, 1918). 
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concentrados em urna breve faixa de terra que as aluviües auríferas 
delimitavam, apartada dos povoados paulistas por urna áspera nave
ga~ao, em que se gastava mais tempo do que de Lisboa ao Rio de 
Janeiro, nao poderia perdurar longamente sem base económica se
gura. Urna existencia de índios coletores e ca~adores, que era a rigor 
a que suportariam agora os moradores do arraial, só se pode con
ceber em espa~os consideráveis e só se concilia com um genero de 
vida andejo e inconstante. A fixa~ao definitiva, em tais distancias, 
de aventureiros instáveis, acostumados de longa data a atividade er
rante de preadores de índios bravos, nao se podia fazer senáo pau
latinamente, e na medida em que se fossem criando ali condi~ües ca-
pazes de admitir certa sedentariedade. · 

Até entao, toda a lavoura local resumira-se em algumas r~as 
de milho, feijao, abóbora, banana e talvez mandioca. A cana-de
a~úcar nao era hóspede que as administra~ües coloniais vissem com 
bons olhos perto de lavras auríferas, e inúmeras foram as medidas 
adotadas, ao menos no papel, para evitar sua propaga~áo em tais sí
tios. Um motivo aparentemente plausível existia para tais medidas: o 
receio de que comos canaviais surgissem os engenhos de aguarden
te. E estes, segundo palavras de Rodrigo Cézar de Menezes, que go
vemava a capitania, eram "a principal causa de muitas desordens, 
além de ser a perdi~áo dos negros".9 

Nada impediu, porém, que mais tarde, em 1728, e quase sob as 
vistas do capitao-general, come~assem a crescer as canas em 
Cuiabá, e que em 1729 já se destilasse e vendesse aguardente fabri
cada na terra. Nao se sabe se os maleficios introduzidos por essa in
dústria teráo sido tao graves quanto o fariam esperar os bandos dos 
govemadores. As notícias que nos restam da época, através do único 
informante que se ocupou <lestes assuntos, levam a crer o contrário. 
A aguardente, fonte notória de muitos males, também era remédio 
eficaz para quase todas as doen~as. Em Cuiabá, pelo menos, teve o 
dom de sustar a mortandade dos escravos, curar enfermos, dar a 
outros boas cores, "que thé entao tinháo-nas de defuntos" e fazer 
diminuir as hidropisias e inflama~ües de barrigas e pernas. Por onde 
se mostra - conclui Barbosa de Sá - "o quanto aproveitao os en
genhos de agoas ardentes nestes certoens principalmente para a con
serva~áo dos escravos que trabalhao nos servisos de minerar". 

Entretanto, o desequilíbrio, provocado pela intrusáo de formas 

9. DI, vol. XII, p. 103; vol XLI, pp. 220, 255 ss. 
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de atividade mais ou menos domésticas e sedentárias, em um serta.o 
ainda t»aI preparado para recebe-las, nao seria corrigido, nos 
primei1ros tempos, apenas coro o cultivo do solo. As produ~ües da 
agricultura exigem aplica~ao constante, que pode distrair os homens 
do servi~o mais rendoso: O trabalho de plantar, colher, debulhar e 
pilar o milho para o fubá, a farinha, ou a canjica, sempre consome 
bra~os que nos desmontes seriam, sem dúvida, mais lucrativos. 

A solu~ao ideal parecia estar nos animais de cria~ao, capazes, 
em alguns casos, de viver quase sem trato e a lei da natureza. Os 
primeiros chegaram já nas mon~ües de 1723: porcos e galinhas. Só 
mais tarde seriam também introduzidos ~ boi e o cavalo. Pode-se 
imaginar que já existissem por volta de 1727, a vista, entre outros 
textos, do regimento, para registro de entradas que, nesse ano, 
manda pagar tres oitavas "por cabe~a de gado e por cavalgadura". 
Existiam alguns vacuos, já entao, no sítio de Domingos Gomes Be
liago, a margem direita do Taquari, caminho das minas do Cuiabá, 
levados, parte "de povoado", isto é, do planalto paulista, em canoas, 
"com grande trabalho e despeza", e parte por terra. 1º 

Barbosa de Sá afirma positivamente que as primeiras vacas 
surgidas na Vita de Cuiabá nao foram antes de 1739. É fácil atinar· 
coro as razoes desse aparecimento tardío, tendo-se em conta o que 
seria, apesar do exemplo de Beliago, o trabalho de transportar gado 
em pé nas canoas, através de um sem-número de cachoeiras, desde 
Araritaguaba até aquetas minas. 

Urna tradi~ao, corrente ainda no século passado, pretendia, de 
resto, que os primeiros bovinos chegados ao Cuiábá seguiram da 
fazenda de Camapoa, levados por µm dos possuidores da mesma, 
que para isso tivera de atravessar sertües nunca, ~té entao, transi
tados, orientando-se unicamente por estimativas. 11 E presumível, poi: 

l O. "Arquivo do Estado de Sao Paulo, Sesmarias (l 720-1736). Vol. DI (SaQ Paulo, 

1937), p. 231 . 
11. Seg~do D' Alincourt, o autor..,dessa proeza foi o sertanista Manuel Al~es. Cf. 
"Resumo das Explo~0es feitas pelo eng. Luiz D ' Alincourt desde o Registro de . 
Camapoa até a cidade de Cuyabá", RJHGB, vol. XX, pp. 336-337. Cf. também La
cerda e Almeida, Diário de Viagem, cit. pp. 74·e 75. Nao se sabe com que base Seve
riano da Fonseca fixou a data de 1729 para a entrada em telias mato-grossenses 
(Cuiabá?) das primeiras ca~as de gado, que consistiriam em duas vacas leiteiras, 
trés novilhas e um touro. Segundo o mesmo autor, esses animais foram l~va<Jos de 
Sao Paulo por Antonio de Pinho de Azevedo, o mesmo que abrirla, ~ais tarde, co~u
nica~ao terrestre para Vila Boa de Goiji, J. Severiano da Fonseca e ~s de Alme1da, 
Voyage Autour du Brésil (Río de Janeiro, 1899), p. 175. Outro depo1mento, o de Joao 
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outro lado, que os próprios bovinos do Camapoa descendessem do 
gado al~ado da Vacaria, levado por terra através dos cerrados do alto 
Rio Pardo. 

A cria~ao e multiplica~ao do gado, sobretudo do gado vacum, 
encontrarla, aliás, no Cuiabá dos primeiros anos, um obstáculo insu
perável. Como desenvolver essa cria~ao em terra onde o sal consti
tuía verdadeiro artigo ·de luxo, faltando geralmente para consumo 
dos moradores e, algumas vezes, para os próprios batizados? 

Infelizmente, esses bichos servi~ais nao seriam os únicos que 
acompanhariam os paulistas as lavras do sertao. Ao lado ~ _porco6· e 
galinhas, e quase pela mesma época, também foram di$sjmulados 
entre sacos de mantimento os primeiros ratos caseiros. · Sua prolife
ra~ao tomou-se tao espantosa e nociva que nos faz evútar o exemplo 
célebre do coelho europeu transplantado a Austrália .. Nada roáis re
sistia a faina desses novos invasores, pois destruíam os alimentos, 
roíam as roupas e inquietavam a todos durante a noite. Para a 
lavoura chegaram a constituir tremenda praga, acrescentada as 
muitas que já existiam, de modo que o milho plantado come~ava a 
ser devorado por eles antes de nascer; se nascia, destruíam-no os 
gafanhotos; se crescia, brotava o sabugo sem graos, e se granava, era 
devastado pelos pássaros. Conta-se que um casal de gatos, chegado 
de Sao Paulo, foi vendido por urna libra de ouro, e as crias por vinte 
e tres oitavas cada urna. 

Outra causa de prejuízos para a lavoura, as estiagens prolon
gadas, também perturbavam, nao raro, o ritmo dos servi~os de mi
nera~ao, e o milagre das quatro arrobas do tributo de 1723 deixou de 
reproduzir-se nos anos imediatos. Alguns meses de seca eram o bas
tante para deixar inteiramente desamparada a popula~ao, e muitos já 
pensavam, entao, em largar esses sertües. Tendo chegado em fins de 
1726 a Cuiabá - onde levantou pelourinho - , Rodrigo Cézar de 
Menezes mandava dizer, no ano seguinte, a El-Reí: "Procurei justa
mente examinar o estado destas Minas e achei estarem da mesma 

António Cabral Camelo, diz, no entanto, que com sua frota, chegada a Cuiabá a 21 de 
novembro de 1727, foram quatro ou seis novilhas pequenas "e já no ano de 1730 fi
cavam algumas paridas, e se produziram couros de porcos e cabras, em breve se co
brirao de gado os campos", RIHGB, vol. IV, p. 498. Pode-se supor que a descenden
cia desses novilhos foi sacrificada pela falta de recursos, de que padeceram os 
moradores de Cuiabá nos primeiros anos, o que justificaría a versao acima citada, de 
Barbosa de Sá. Desde 1725 empenhara-se o govemo da Capitanía em estimular a cri
~ao de gado em Cuiabá, permitindo que fosse levado da Vacaría. Cf. DI, vol. XIII. p. 
74. 
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sorte no q'respeitava a haver nellas ouro e a cauza de se nao tirar 
muito tinhao sido as grandes secas, pois havia dous annos q'nao 
chovia hua pinga de agoa, por cujo effeito experimentavao as ~as 
hum grande estrago, plantando-se tres vezes no anno, apenas davao 
a semente q 'se plantava na terra, cuja falta havia descorsoado tanto 
os homens q'nao só nao faziao a deligencia por novos descobri
mentos, mas nem se aproveitaváo do q'tinháo e só cuidavao em de
zertar, recolhendo-se para as suas cazas ... "12 

Muitos, efetivamente, desertaram, como o próprio Sutil, des
cobridor das lavras, que, aliás, desde princípios de 1724 já se achava 
de regresso na sua cidade natal. Femando Dias Falcao também nao 
terá ficado por muito mais tempo: a partir de 1727 desaparece seu 
nome das crónicas cuiabanas e vai surgir ulteriormente em Soro
caba.13 Nesse mesmo ano de 1727 e no seguinte, o exodo dos 
moradores de Cuiabá chega a assumir proporyóes de verdadeira 
avalanche. Mais de mil pessoas deixam entáo a víla e ora regressam 
para o planalto paulista, ora se encaminham para as minas de Goiás, 
já descobertas e prósperas. 

O ouro cuiabano comeyara a perder muito do prestígio tao 
rapidamente conquistado. As minas só eram opulentas na superficie 
e nada se fizera para melhorar os processos empregados em sua ex-

; 

plorayao, os mesmos que tinham trazido da Africa os pretos es-
cravos. Durante secas freqüentes e demoradas, como aquela cujos 
efeitos Rodrigo Cézar de Menezes tivera ocasiáo de testemunhar, o 
servi~o dos veios dos rios, conquanto penoso, ainda era, provavel
mente, o que melhor resultado prometía. Para o tratamento das gru
piaras ou guapiaras - depósitos existentes nas vertentes -
também chamado, em Cuiabá, servi~o de batata/, os mineiros viam
se foryados pela penúria de água a recorrer aos caxambus. Juntavam, 
nesse caso, o cascalbo extraído da guapiara em um pequeno monte 
- o caxambu - · e a medida que essas terras auríferas, lanyadas do 
alto, rolavam pelas encostas, desprendiam-se as pedras que facil
mente se apartavam. Em seguida lavava-se o cascalbo mal "coado" 
- pois nas pedras sempre ficava muito ouro - em cuiacá, isto é, 
batiam-no em pequenos ~os formados junto ao caxambu. 

Esses métodos persistiram quase sem altera~ao nas minas de 

12. DI, vol. XXXII, pp. 185-186. 
13. Cf. Cónego Luiz Castanho de Almeida. "Bandeirantes no Ocidente", RIHGSP, 
vol. XL, pp. 346 e 370. 
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Cuiabá e, em geral, do território boje mato-grossense, durante todo o 
período colonial. Os guindastes. ou sarilhos para tirar terra das catas, 
as bombas para esgotar água e outros instrumentos tendentes a eco-. 
nomizar mio-de-obra, nunca chegariam a naturalizar:se ali. Mesmo 
as simples rodas de rosário, que tanto se empregavam nas Minas 
Gerais, e cujos inconvenientes, ainda no século XVIII, foram apon- . 
tados por José Vieira Couto, jamais penetraram, ao que parece, 
terras de Mato Grosso. Os trados, levados. por Alexandre R-Odrigues 
Ferreira, para a sondagem das minas, nio.tiveram emprego e ficaram 
abandonados a ferrugem, talvez 1>9r nao existir na capitanía quem 
soubesse manejá-los. . . 

· É prováv.el que só tardíamente tenham passado os mineiros da 
exploi;ayao das aluvióes para a ~ rochas auríferas: <lo "ouro de 
pedra" ou "veeiro de cristal". As dificuldades desse serv·ÍQO seriam, 
entretanto, mais consideráveis ·aquí do . que em outras capitanías de 
minas, porque esses veeiros· se apresentavam, em geral, de modo 
bastante irregular e descoritínuo, mal compensando as despesas 
feítas com a extrayao. Pouca vantagem ofereceriam, assim, os pro
cessos mais aperfeiQoados e os mineiros contentaram-se com a tritu
rayao das pedras por meio de marretas, antes da lavagem nos bo
linetes. Nisso ia, sem dúvida, grande desperdício, porque os resíduos 
abandonados: da tritura9ao quase sempre carregavam consigo 
partículas de óuro. . 

Talvez naó exagerasse muito o. Padre José Manuel de· Se
queira, autor.de urna valiosa memória manuscrita, acerca das minas 
mato-grossenses, quando, já nos primeiros anos do século passado, 
afirmou que o mais ignorante da Capitanía de Minas Gerais sabia 
melhor didgir um servi~o do que o mais entendido niineiro da .Capi
tanía de Goiás e que o mais ignorante de Goiás tinha mais co
nhecimentos da arte de mineirár do que o mais entendido da Ca
pitanía de .Mato Grosso. E tudo isso, explicava, porque os mineiros 
de Mato ~ros~o encontram, a pri.meira vista, ouro mais abundante 
ou de extrayio mais fácil, e assim nao cuidam em melhorar o 
serviyo, ."nem se lembriio de alguma industria com q 'em menos 
tempo fa9ao o mº q' com dobrado fariao e tal vez com m~nos 
brayos". •• .. 

.. 

14. "Memoria q'J.e M.el de Seqr.1 Prcsb.2 Secular Professor Real de Filosofia Reac.al e 
Moral da V. o. de Cuiabá Academico da R.' Academia dC Sciencias de Lx.• enviou a 
m.ma Academia sobre a decadencia atual das tres Capitanías de Minas e os meios d'a 
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Justamente a falta de bra<;os, que foi constante na Capitania de 
Mato Grosso·, representava o obstáculo mais sério ao melhor 
aproveitamento das minas. E esse problema manifestava-se de forma 
particularmente aguda no Cuiabá dos primeiros tempos, com a 
inexistencia de animais de tiro e carga, pois nas lavras o transporte 
de água ou terra deveria ser feíto unicamente por escravos. E estes 
nao podiam conduzir, cada um e de cada vez, mais de urna arroba de 
terra, ao passo que um boi conduz sem dificuldade oito e até dez ar-
robas. 

Ao mesmo tempo em que se agrava a situa9ao dos mineiros, 
crescem as exigencias do fisco. O sistema de arrecada<;ao faz-se 
mais oneroso na medida em que a extra9ao do ouro se toma mais 
difícil. Em mar90 de 1724, quando as pepitas já nao aparecem a flor 
da terra, quando é preciso revolver forma90es auríferas em busca do 
precioso cascalbo, institui-se em Cuiabá regulamento novo para os 
impostos de capita9ao e de entradas. A taxa lan9ada sobre cada 
pessoa que trabalhe nas minas, negro ou índio, passa entao de duas e 
meia a tres oitavas de ouro. Além disso, cada venda ou loja passará a 
pagar onze oitavas e · cada oficial de qualquer oficio outro tanto. Os 
tratantes sem loja assentada pagarao seis oitavas apenas; cada carga 
de secos ou molhados, duas oitavas e cada negro que entre pela 
primeira vez, igualmente duas oitavas. 

· Mas já em setembro do mesmo ano, cinco meses depois, a re
forma é julgada insuficiente, talvez a vista dos parcos resultados 
obtidos na arrecada9ao, que nao chega a render urna arroba. Passa-se 
entao a cobrar quatro oitavas por escravo, oito por carga de secos, 
cinco por carga de molhados. Até o ano de 1728, em que cessa a 
capita9áo e principia o regime da cobranya dos quintos, na Casa de 
Fundi9ao, mandada estabelecer em Sao Paulo, os tributos nao 
deixam de aumentar de ano para ano. Ao mesmo tempo, tomam-se 
necessariamente mais explícitos e discriminatórios os regulamentos, 
o que nos permite, por vezes, algum vislumbre da vida cuiabana du
rante aquele período. 

Assim, gra9as a tais regulamentos, ternos notícia, entre outras 
coisas, de que em 1727 as duas "casas de truque de taco" existentes 

Reparar, no Anno de 1802." Ms. do Arquivo da DÍJ'Ctoria de Engenharia do Mi
nistério da Guerra. A memória de Sequeira é. a principal fonte utilizada, no presente 
estudo, acerca da minera~Ao na Capitania de Mato Grosso. (Vide Anexo D, ao fim do 
volume.) 
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no vilarejo pagavam anualmente cento e vinte e oito oitavas de im-
~ 

postos. 15 E sabida a grande difusao que alcan9ou o jogo nos antigos 
arraiais de minera9ao, mas chega a ser surpreendente essa referencia 
a um antepassado próximo do bilhar, na humilde e longínqua Cuiabá 
do tempo de Rodrigo Cézar de Menezes. Quase tao surpreendente 
quanto ao fato de sessenta anos mais tarde, ao tempo do Ouvidor 
Diogo de Toledo Lara Ordonhes, ter sido possível, na mesma 
Cuiabá, representar-se de modo "muí plausível" nada menos do que 
urna tragédia de Voltaire. 16 

Já nao parecerá tao estranha a notícia de que em 1727 havia ali 
dois mil e seiscentos negros e índios labutando nas lavras de ouro. 
Isso significa - se o regimento em vigor ainda era, nas suas linhas 
gerais, o de 1725 - que só o tributo por bateia teria rendido a 
Coroa, naquele ano, perto de quatro arrobas. 

As autoridades punham entao todo o empenho em fazer com 
que ninguém se eximisse dos pagamentos, e o proprio capitao-ge
neral recorreu a um estratagema para animar o povo a cumprir as 
sagradas leis fiscais. Chegando a Cuiabá, pagou imposto correspon
dente aos negros remeiros que levava para seu próprio servi90, du
rante a viagem, embora, na qualidade de govemador, estivesse 
isento de semelhante obriga9ao. A 12 de mar90 de 1727, em carta a 
El-Rei, solicitava, contudo, restitui9ao da importancia paga, ale
gando que tivera em mira, unicamente, dar um exemplo ao povo. 17 

Nao representando, talvez, mais do que urna sombra da reali
dade,18 as cifras relativas a cobran9a anual da capita9ao, consignadas 
nas "Memórias" de Nogueira Coelho, servem para indicar como o 
empenho da administra9ao colonial em aumentar a qualquer pre90 
os rendimentos da Coroa, nao obstante a decadencia já manifesta da 
minera9ao cuiabana, produziu algum resultado positivo. Foram os 
seguintes esses rendimentos, a partir de 1724, de acordo com as cita
das memórias: 

15. Nogueira Coelho, ob. cit., p. 144. 
16. Cf. "Lista das pessoas que entraram, nas func~0es principais de Agosto de 1790", 
RJHGSP, vol. IV, p. 226. 
17. DI, vol. XXXII, pp. 188-189. 
18. Baseado na correspondancia de Rodrigo Cézar, que aliás só fomece dados incom
pletos, póde apurar, o Sr. Washington Luiz, cifras diversas e, em geral, muito mais 
elevadas do que as de Nogueira Coelho, concluindo que nos arquivos mato
grossenses nao existiria, segundo muitas probabilidades, escri~ao precisa dos im
postos. Washington Luiz, ob. cit., pp. 251 ss. 
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1724 
1725 
1726 
1727 
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3.805 oitavas 
8.953 oitavas 

16. 727 oitavas 
35.210 oitavas 

Para o ano de· 1728, em que o ouro passaria a ser quintado em 
Sao Paulo, só ternos o total correspondente aos direitós de entradas, 
que atingiu 14.263 oitavas. Foi esta soma, juntamente coma da ar
recada~ao do ano antecedente, que se tomou objeto de urna das mais 
extraordinárias burlas de nossa história colonial. Consta que, em 
Lisboa, ao serem abertos, na presen~a do rei, os caix0es onde de
veria estar o ouro, só se encontrou chuinbo de muni~ao. o escandalo 
e a constema~ao produzidos motivaram providencias enérgicas das 
autoridades luso-brasileiras para a captura dos culpados, mas a ver
dade é que nunca se conseguiu apurar, com absoluta certeza, quem 
fosse o autor do furto, e o que ainda boje corre a r:espeito nao passa 
de conjeturas bem ou mal fundadas. 

Tudo isso terá contribuído para desacreditar ainda mais as 
·minas cuiabanas. Os trabalhos de ex~ao já se limitavam as sim
ples faisqueiras, que nao deveriam estimular nenhum otirni.smo exa
gerado e nem dávam para distrair sertanistas e mineiros de terras 
talvez mais produtivas, como as de Goiás. . 

Entretanto, o sacrificio dos moradores do antigo arraial do 
Bom Jesus, agora elevado a vila, nao tinha sido inteiramente inútil. 
Vencidas as tristes prova~0es· dos primeiros anos, aqueles que nao 
desertaram logo já come~avam a colher os frutos de urna tenacidade 
verdadeiramente sobre-humana. Depois da partida de Rodrigo 
Cézar de Menezes, em 1728, afrouxam-se as exa~oos, produzem 
melhor os mantimentos, submetem-se ou afastam-se da regiao os 
índios bravos e anima-se enfim o povo a _novos empreendimentos. 
Colonia de aventureiros paulistas, sobretudo ituanos e sorocabanos, 
Cuiabá vai transformar-se em verdadeiro trampolim para a ativi
dade desses borneos, muitos deles fixados e congregados momen
taneamente pelas aluvi0es auríferas. As calamidades que se aba- · 
teram durante anos seguidos sobre essa ge~te tinham exercido urna 
fun~ao seletiva, pois, eliminando os mais impacientes, retempe
raram nos outrós a energia agressiva que requeria o movimento de 
expansao. 

Esse movimento transp0e em pouco tempo o Planalto dos 
Parecis, onde mora um gentío numeroso e dócil, capaz de suprir a 
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carencia de mao-de-obra para a minera~io, e alcan~a, no Guaporé, a 
Bacía Amazónica. Já em 1734, Femando País de Barros e seu innao 
Artur País, sorocabanos de nascimento, como os descobridores de 
Cuiabá, encontram nessas paragens as minas chamadas de Mato 
Grosso, cujo nome se estenderá aos poucos a toda urna extensa capi
tanía. 

Gra~as a tais circunstancias, a navega~ao dos rios continua a 
fazer-se sem interru~0es e a rota seguida desde Araritaguaba vai as
sumindo, cada vez mais, o caráter de urna via de transito regular. O 
que estimulava agora essas e~pedi~0es já nao era tanto o inimo 
aventureiro, mas o lucro certo, que prometía o comércio com esses 
remotos sert0es, distanciados de qualquer recurso, onde os p~os 
atingidos por todos os artigos, até mesmo os de uso indispensável, 
parecem destinados a compensar abundantemente todos os riscos da 
v1agem. 

Essa normaliza~ao do tráfego fluvial nao se faz, em todo o 
caso, da noite para o dia. As primeiras mon~0es destinadas ao 
Cuiabá constituíram verdad,eiros saltos no desconhecido. As canoas 
utilizadas nao eram, entiq, mais comodas ou mais seguras do que as 
pirogas indígenas que lhes serviram de modelo. , Com o tempo, sem 
que se modifiquem os tra~os essenciais dessas embarca~0es e nem 
mesmo seu caráter primitivo, · introduzem-se nelas certas comodi
dades rudimentares: o bastante para que se possam tomar o veículo 
ordinário de comerciantes, mais cautelosos, sem dúvida, e mais exi
gentes do que seus precursores, os bandeirantes. 

O primeiro passo há de consistir, necessariamente, na escolha 
da rota mais adequada, entre as muitas que podiam levar ao extremo 
Oeste. Os antigos sertanistas costumavam ir aos chamados campos 
da Vacaria (ao sul do atual território mato-grossense), ora pelos rios 
Paranapanema e Ivinheima, afluentes ambos do Paraná, ora pelo 
Tiete, o Pardo e o Anhanduí-Gua~u. Por qualquer das duas vias iam 
ter a lugares de onde podiam atingir facilmente o Paraguai. 

Essas rotas ofereciam, no entanto, múltiplas desvantagens. A 
principal estava cm que, freqüentadores constantes da Vacaria, nao 
deixariam os castelhanos, em caso de guerra, de tentar paralisar o 
tráfego, ocupando o varadouro que utilizassem os navegantes para 
alcan~ar o Paraguai, ou mesmo apoderando-se das mercadorias cm 
transito. A propria indecisao reinante na época, acerca do direito de 
Portugal a posse dessa extensa área, devia aconselhar os govemos a 
usar <;le toda a prudencia e evitar incidentes que pudessem gerar 
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complica~0es intemacionais. 19 Outro embara~o nada desprezível. e~ 
a presen~a, nas campanhas, do terrível gentio Cavaleiro ou Gua1cu-
ru, que se opunha a qualquer intrusao nos seus domínios. · . 

Aviado Paranapanema-lvinheima ainda oferecia um terceuo 
inconveniente, ao qual nao deixariam de ser sensíveis os respon
sáveis pela administra~ao colonial. É que, com a cria~ao de urna 
Casa de Registro perto das barrancas do Paraná, acima da barra do 
Pardo, essa passagem daria lugar, por for~a, a muitos desc~inhos 
de ouro, em prejuízo do Real Erário. As contínuas advertencias d~s 
govemos para que as expedi~0es evitassem o caminho da Vacana 
devem relacionar-se especialmente com este fato. 

O descobrimento de urna nova rota, por onde fosse possível 
escapar a tamanhos inconvenientes, é em geral a~buído aos 
famosos irmaos Leme. O caminho primitivo dos que sub1am o Pardo 
desviava-se para seu afluente da margem direita, o Anhand~í-Gua~u, 
que tra~a aproximadamente o limite setentrional da Vac~a. Des~
josos, talvez, de procurar passagem mais breve para as minas.' deb
beraram aqueles sertanistas continuar em águas do Pardo, sub1ndo a 
parte encachoeirada, que fica além da barra do Anhand.u~, e 
chegaram, assim, ao Ribeirao de Sanguexuga. Neste ponto, o di;1sor 
das bacias do Paraná e Paraguai abrange apenas cerca de duas leguas 
e meia de exteilsao e parece admiravelmente apropriado a vara~ao 
das canoas. 

Esse descobrimento deve ter ocorrido pelo ano de 1720, em 
que os Leme estavam a cáininho do Cuiabá. Tao manifestas pare
ceram logo as vantagens do novo itinerário do alto Rio Pardo e do 
vacadouro de Camapoa, que nao tardariam em utilizá-lo as canoas 
saídas de Araritaguaba. É significativo que um bando, publicado já 
em 1723, em Sorocaba, e provavelmente, também, em outras vilas 
de Sao Paulo, já faz men~ao expressa do Camapoa, quando or~ena 
que nao passem do referido sítio as pessoas interessadas em 1r as 
minas de Cuiabá "até nao chegarem as ditas partes do Cap.m Mor 

19. Veja-se a carta dirigida a Sua Majestade pelo Governador ROdrigo Cézar de 
Mcne:zes, datada de Sao Paulo, 13 de setembro de 1722: " ... porq. a mayor p.te dos 
sertanistas desta Capitania intcntava frequentar a sua marcha por hua paragem 
chamada Vacaria, a qual ainda está indicizo se pertence á Real C~ de V .. Mg.e ou 
de Castella por falta de demarc~io; me pareceu embara~ar-lhes nao contmuasscm 
aquelle caminho q • como os Castclhanos. costumao v~ a dita p~gem ~e anos em 
anos com cavallaria, a observar se os Pauhstas fazem ah1 algua prez1stcnc1a ou desco
brim. to, por esta cauza como pella de se poder divertir o ouro para Castcla se por 
aquella parte viessem os mineiros, mandei I~ o bando ... " DI, vol. XXXJ, p. 19. 
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Femando Dias Falcao e Thenente Coronel Joam Antunes Masiel de 
q·m seguiram as ordens que lhes deram".20 

Entretanto, a rota do Pardo-Anhanduí nao foi inteiramente 
desprezada nos primeiros tempos. A prova está em que, até o ano de 
1726, pelo menos, o Govemador da Capitanía de Sao Paulo conti
nuava a insistir pelo seu definitivo abandono. Sabe-se que, mesmo 
depois dessa data, o caminho da Vacaría ainda foi seguido pelo Dr. 
José de Burgos Vilalobos, quando ia assumir sua ouvidoria no 
Cuiabá.2 1 E nao seria esse, certamente, um caso isolado. A preferen
cia que davam numerosos sertanistas, a semelhante rota, explica-se, 
sem dúvida, pela grande abundancia de gado que ali iam encontrar e 
que supria as dificuldades de transporte dos mantimentos neces
sários ao consumo durante a jornada. 

Essa mesma vantagem desapareceu, entretanto, depois que se 
fizeram as primeiras r~as na paragem de Camapoa. Com isso deu
se, sem dúvida, um passo importante para a maior seguran~a e co
modidade dos viajantes. Estava fixada a estrada definitiva das 
Mon~Oes, que deveria prevalecer, sem altera~ao apreciável, durante 
mais de um século. 

Restava, porém, outra providencia de decisivo alcance: a 
adapta~ao das canoas indígenas as necessidades de transporte e do 
tráfego normal. Os progressos nesse sentido teriam de ser, por for~a, 
moroso~ e orientados pela contínua experiencia. Durante as 
primeiras entradas, que se faziam muitas vezes sem roteiro preciso, 
as canoas eram, em sua maioria, improvisadas no percurso. Por isso . 
me~mo, e conforme já se iridicou no capítulo precedente, nao 
custava abandoná-las onde se tornassem desnecessárias. Quando era 
possível contar de antemao com varadouros extensos, preferiam-se, 
certamente, as de casca, mais leves do que as de madeira inteiri~a, e 
por conseguinte de mais fácil condu~ao fora da água. 

Os generos que transportava urna dessas embarca~0es nao se
riam, naturalmente, mais numerosos ou volumosos do que a carga 
que podiam levar os cativos, em suas jornadas a pé; através de dis
tancias mais ou nienos longas. Limitavam-se ao estrito necessário, 
já que os matos e rios constituíam, nesses casos, as principais esta·
lagens do viajante, habituado a restringir sua dieta a fnitos, raízes 

20. Ms. do Arq. Públ. do Estado de S. Paulo: Ma~o 8, pasta I, n2 25. 
21. "Parecer de Joao de Souza A7.evedo (acerca do Tratado de Limites de 1750)." 
RIHGB, vol. CLXXII, p. 187. 
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silvestres, répteis e ao que alcan~asse com stias espingardas e an
zóis. 

Desde o momento, porém, em que com~ou a instalar-se um 
número considerável e crescente de moradores, em lugar situado a 
vários meses da regiao mais populosa da capitania e longe de todo 
recurso, o problema teria de assumir aspectos muito mais compli
cados. Além dos artigos que se destinavam ao uso dos viajantes, 
seria preciso levar também aqueles que fossem indispensáveis a 
manuten~ao e aumento de um arraial. E cumpria, além disso, apa
ft?lhar as canoas com meios que permitissem conduzir, sem muito 
perigo, semelhante carga. Para tanto, revelaram-se logo insuficientes 
os elementos que proporcionava a tradi~ao local. Já se viu como as 
fazendas levadas no ano de 1720, ao arraial do Coxipó, chegaram ao 
seu destino completamente arruinadas. O motivo apontado pelo cro
nista desses acontecimentos foi a ausencia de prot~ao contra as 
chuvas, o que fazia apodrecerem todos os generos transportados. 

Mais tarde tratou-se de remediar a falta, fazendo toldar as 
canoas, a exemplo do que acontecia nas embarca~0es fluviais do 
Velho Mundo. Usaram-se, com esse fim, cobertas de lona, brim ou 
baeta, sustentadas sobre urna arma~ao de madeira, constituída de 
urna barra, que descansava sobre duas forquilhas, dispostas de um 
lado e outro da parte central da canoa, destinada a carga. Sobre a 
barra horizontal, a que chamavam cumieira, colocavam-se perpen
dicularmente, de palmo a palmo, barras menores, formando como 
um telhado, cujas extremidades ultrapassavam as bordas da canoa. 22 

Entretanto, esse sistema de cobertas, que acabou prevale
cendo, parece ter sido introduzido só muito aos poucos. Nos 
primeiros tempos usou-se, provavelmente, estender sobre a carga al
guns metros de tela encerada. Do rol das despesas feitas com vinte e 
tres canoas, que seguiram para Cuiabá, na expedi~ao do Governador 
Rodrigo Cézar de Menezes, constam cento e cinqüenta varas desse 
encerado. O p~o de oitenta e um mil réis, pago pelas cento e cin
qüenta varas, nao parecerá demasiado, quando se tenha em conside
~ao que a linhagem destinada só ao toldo do capitao-general e sua 
família custou nada menos do que cento e quarenta mil réis. 23 

Com o tempo, o emprego da aniagem, para a prote~ao contra 

22. "Diário da Naveg~o do Rio Tiete, Rio Grande, Paraná e Rio de Gatemy pelo 
Sargento-mor Theotonio José Juzarte". AMP, vol. I. 2• parte. p. 45. 
23. Cf. DI. vol. XIIl. p. 144. 
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picadas de insetos e outras pragas, deveria generalizar-se cada vez 
mais. Desde o momento em que as expedi~5es ao sertao ocidental ·se 
transformaram de entradas mais ou menos aventurosas em viagens 
regulares, metodicamente org~izadas, essa pro~ao aos tripulantes 
e passageiros de "canoas de comércio" passava a constituir necessi
dade imperiosa. Em todo o século XVII - o século das bandeiras 
- aqueles que se embrenhavam no sertao nao teriam outro recurso 
contra os mosquitos além da roupa do corpo e, durante a· noite, das 
cobertas ou de alguma capa de baeta. O próprio mosquiteiro nao 
parece ter sido utilizado, ou sequer conhecido, nesses primeiros 
tempos. Tudo tenderla a indicar que, ao surgir mais tarde com as 
mon~0es, foi elemento adventício, transplanta~ao, taJvez, do tradi
cional mosquiteiro da Europa; sobretudo dos países banhados pelo 
Mediterraneo, ou oriundo de urna adapta~ao dos pavilh0es e corti
nados caseiros as exigencias da vida sertaneja. Adapta~ao que repre
sentaría um passo dos mais significativos para a vitória sobre as hos
tilidades do meio. 

Algumas velhas crónicas, as de Oviedo, Cristobal de Saave~ 
dra, Mauricio de Heriarte ou Laureano de la Cruz, assinalam, é cer
to, as "barbacoas con toldos" e as "camas toldadas" em determinada 
regiao do alto Amazonas, a terra dos. Omagua - lugar apartado de 
toda comunic~ao regular com europeus. Um século depois de Heri
arte, La Condamine ainda se refere aos pavilh0es de pano de algo
dao, que usava o gentio da mesma área para se ver livre dos mosqui
tos e morcegos. 

Depoimentos bem mais recentes ainda registram seu emprego 
fora da Amazónia, entre diferentes grupos indígenas, como os Yuru
caré e os Guató: .nada prova, em todo o caso, que nestes últimos 
exemplos nao seja resultado do contato com os brancos. Tais teste
munhos, e alguns outros, forneceram a Nordenskiold pretexto para 
interessantes especula~5es, em . torno da origem dos mosquiteiro~ no 
continente sul-americano, antes do advento dos portugueses e caste
lhanos.:M Que tal instrumento ocorresse entre os Omagua e tribos vi
zinhas, quando ainda estremes de qualquer comércio com europeus, 
parece mais do que presumível. E se sua difusao cingiu-se espe
cialmente a essa área restrita, foi sem dúvida pela dificuldade, entre 
povos tao primitivos e isolados, de se obterem tecidos próprios. 

24. "Erland NordenskiOld - La Moustiquaire est-elle Indigene en Amérique du 
Sud?'', Journal de la Societé des Américanisíes, vol. XIV (Paris, 1922), pp. 119-126. 
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Também é lícito acreditar que o recurso ao mesmo expediente 
por parte de um ou outro missionário em transito pela regiao fosse 
devido apenas a influencia de tais índios, embora urna passagem de 
Laureano de la Cruz deixe dúvidas quanto a hipótese de semelhante 
influencia: "Para reparo de los mosquitos - observa esse religioso 
- usamos de unos lienzos, de que tambi~n ellos usan, aunque de 
diferente materia, porque lo hacen de los desechos de mantas y 
camisas de que se viesten".-25 Seja como for, até o século XVIII, as 
notícias do uso, entre civilizados, de toldos para resguardo contra 
moscas e mosquitos, referem-se a casos isolados e aparentemente 
sem continuidade. O próprio nome de mosquiteiro nao aparece em 
nenhum documento conhecido. No Vale do Amazonas, nem o exem
plo dos Omagua parece ter contribuído para modificar semelhante 
situa9ao, e os textos do século XVIII nao fazem crer que se tivesse 
propagado ali, entre colonos, esse sistema de abrigo. Ainda em 
1775, Ribeiro de Sampaio, lembrado por Nordenskiold, em seu es
tudo já referido, nao chega a fazer-lhe a menor alusao, muito embora 
tenha tido inúmeras ocasi5es de conhecer o incómodo causado pelos · 
mosquitos, aos viajantes que percorriam as regi5es por ele visitadas. 

Se, pois, em 1775, o mosquiteiro seria ignorado, ou pelo 
menos mal conhecido, nas margens do Amazonas, nao haverá ab
surdo em supor que tenha surgido independentemente nas do Tiere, 
onde já aparece, em meados do século, na bagagem ordinária dos 
que iam para o .Cuiabá. Pode-se até estabelecer, com sofrível 
aproxima9ao, a época de· seu aparecimento, nas paragens sulinas, 
lembrando que, desconhecido ainda em 1720, durante as primeiras 
mon9óes, .segundo se le em antigos documentos, já em 1725 surge 
no Cuiabá, onde, inquietados a todas as horas pelos mosquitos, os 
moradores, de noite, dentro das suas casas, nao dormiam sem tais 
abrigos, assim como, de dia, nunca estavam sem abanos nas 
maos.-26 

D. Antonio Rolim de Moura, mais tarde Conde de Azambuja, 
ao fazer, em 1751, a navega9ao do Tiete rumo ao Cuiabá, atribuí ex
pressamente o invento do tipo de mosquiteiro usado nessas jornadas 
aos que costumavam realizá-las. A descri9ao que nos deixou do ins
trumento coincide, por outro lado, em todos os pontos essenciais, 

25. P.e Fr. Laureano de la Cruz. Descubrimento del Rio Marañon (Prato, 1878), 
p. 37. 
26. Barbosa de Sá, ob. cit., pp. 9 e 16. 
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com a que fez, dezoito anos depois, o Sargento-mor Teotónio J~sé 
Juzarte. 

Por essas descri9óes, ficamos sabendo que o sistema entao 
adotado nao se diferen9ava, no principal, de alguns dos que ainda 
boje se usam n~ertao. Constava de urna cobertura, de cerca de qua
torze varas de comprimento, feita de aniagem ou outra substancia 
leve, e que se lan9ava sobre urna corda, presa em cada urna das ex
tremidades, aos paus onde se sustentava a rede. Fechada em todas as 
partes, até chegar ao chao, tinha apenas urnas mangas, que davam 
passagem aos punhos da rede. Algumas varetas, metidas na parte su
perior, serviam para abrir-lhe mais o bojo. Assim armado, sua 
aparencia lembrava a de um grande saco, e se lhe punham por cima 
quatro covados de baeta, a maneira de um ~queno telhado, quem 
nele se abrigasse poderia dormir tranqüilo, embora chovesse muito. 
"Incrível he o que isto resiste ainda nas chuvas maiores, do que eu 
nao podía persuadir-me em quanto o nao vi ... ", comenta D. Antonio. 
Nada faltava durante a noite aos que se preveniam bem, pois o vao 
entre a rede e o solo servia como de urna pequena barraca, onde 
guardavam o necessário na melhor ordem e seguran9a.21 

A inven9ao, ou pe~o menos, a difusao desse engenhoso sis
tema de abrigo, como o das canoas toldadas, que preservam os man
timentos, permitiu, como decurso do século XVIII, que o comércio 
entre Sao Paulo e o Cuiabá se fizesse~ aos poucos, sem grande parte 
das importuna9óes e prejuízos que perseguiam as primeiras canoas. 
Nao admira, pois, se os cronistas que discorreram sobre essas expe
di90es se detiveram prolixamente em apresentá-lo como ~uriosidade 
prodigiosa e mal sabida. Com o tempo, impos-se porém o seu em
prego, definitivamente incorporado a aparelhagem das mon90es. Já 
em 1788, ao percorrer os rios mato-grossenses, freqüentados pelas 
embarca~óes paulistas, Lacerda e Almeida limita-se a registrá-lo de 
passagem e sem explica90es maiores. 

Mas na própria · defesa contra os mosquitos, a eficácia de tais 
abrigos tem naturalmente seu limite. Servem, antes de tudo, ou uni
camente, para resguardar contra ~ espécies caracterizadas por 
hábitos noturnos ou crepusculares, sem dúvida das mais perigosas, , 
como por exemplo os anofelíneos vetores da malária. E impossível, 
no entanto, impedir, com esse simples recurso, o incomodo e, as 

27. Cf. Carta do Conde Azambuja ao de Val de Reys, relatando os sucessos de sua vi
agem. Cod. Ms. da Biblioteca Nacional Rio: Cod. DC + LIV /28-17 Cf. também 
Juzarte. Ob. cit., p. 47. 
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vezes, o dano produzido pelas que preferem molestar suas vítimas a 
luz do sol. A essas, certamente, também cabe urna parte de respon
sabilidade, no terror que costumam causar os mosquitos a nossas 
popula~0es rurais e sobretudo aos viajantes - terror que Herbert 
Smith, naturalista preciso e benigno, ousou comparar ao dos tigres e 
das anacondas, embora confessando que, mesmo no Amazonas, suas 
picadas nao chegam a ser tao doloridas como nos pantanais de Nova 
Jersey.28 Contra isso, nao resta senao o pobre paliativo das roupas es
pessas que, em nosso . clima, equivale a substituir um suplício por 
outro. 

Flagelo incomparavelmente mais temível eram os ferozes Pa
iaguás, cujos ataques, estimulados talvez pelos castelhanos das vi
zinhan~as, tiveram princípio em 1725. Nesse ano surgiram eles junto 
a barra do Xanés e acometeram a conserva de vinte canoas, que ia de 
Araritaguaba para Cuiabá, sob o mando de Diogo de Souza. Tao 
inesperado e violento foi o assalto que, de um total de seiscentas 
pessoas, distribuídas pelas vinte canoas da conserva, só duas se sal
varam, um branco e um negro. 

Ninguém sabia, até entao, que gentío era esse, nem em que 
partes habitava, nem que nome tinha. Soube-se depois que eram ín
dios de corso e sem morada certa, vivendo constantemente sobre as 
águas do Paraguai e dos pantanais. 

Sucedem-se logo as expedi~é>es organizadas, para dar combate 
a esse novo inimigo, mas os resultados obtidos nao correspondem as 
grandes esperan~as nelas depositadas. Dos insultos constantes do 
Paiaguá, ficou particularmente célebre o ataque efetuado em 1730 a 
mon~ao em que voltava para Sao Paulo o Ouvidor Antonio Alves 
Lanhas Peixoto. Na peleja que entao se travou, pereceram quase 
todos os cristaos, inclusive o ouvidor, e perderam-se sessenta ar
robas de ouro, de que se iam pagar os quintos na Casa da Fundi~ao. 

Só cessariam de todo as agress0es desses índios quando, já em 
fins do sécµlo XVIII, se desconcertou o trato de amizade que tinham 
com os Guaicuru, principal esteio de seu antigo poderlo. Para de
fender-se de semelhantes agress0es, habituaram-se os viajantes a 
navegar somente em comboios e com canoas artilhadas. Por outro 
lado, a crescente f amiliaridade com os ri~s sertanejos, seus escolhos 
e imprevistos, tinha ensinado aos pilotos mais habilidosos novos re
cursos contra tao temíveis adversários. 

28. Herbert Smith. Brazil. The Amazon and the Coast. (Londres, 1879), p. 94. 

• 
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A experiencia destes homens deve-se a seguran~a relativa que 
iria alcan~ar a navega~ao fluvial em tais paragens. A ela também se 
deve, em grande parte, o desbravamento das comunica~0es entre 
Mato Grosso e o Pará, que abrirla mais urna importante linha de 
comércio para aqueles dilatados serté>es. Com o tempo e o floresci
mento da nova via de comércio, muitos pilotos e práticos acabaram 
abandonando o caminho fluvial de Porto Feliz a Cuiabá, o que sig
nificou um sério golpe nas tradicionais mon~s de comércio, e urna 
das causas de 8eu declínio, durante o segundo decenio do século 
passado. No ano de 1818, o Capit.ao-mor de Porto Feliz chegou a 
queixar-se de que já nao havia ali práticos, pilotos e proeiros para 
mais de seis ou oito canoas. Dos que serviam agora no caminho de 
Cuiabá ao Pará, muitos nao pensavam em voltar, e nenhuma autori
dade poderla obrigá-los a tanto.-29 

A partir de entao e sobretudo depois da Independencia, as via
gens fluviais tomaram-se cada vez mais raras, até desaparecerem 
completamente por volta de 1838. Foi exatamente nesse ano que 
urna epidemia de febre tifóide aparecen no Tiete, deixando poucos 
sobreviventes entre os últimos mareantes e pilotos de Porto Feliz. 30 

O aproveitamento dos rios que procuram o Oceano, no ex
tremo norte, prende-se, assim, ao velho caminho das Mon~0es, que 
avan~a do sul, do planalto paulista. A fun~ao histórica dessa auten
tica estrada fluvial · de perto de dez mil quilómetros, que ab~a 
quase todo o território da América portuguesa, supera a de qualquer 
das outras linhas de circula~ao natural do Brasil, sem excluir a do 
Sao Francisco, chamado, por alguns historiadóres, o "rio da unidade 
nacional". 

29. Ms. do Arquivo do Estado de Sao Paulo: Ma~o 54; Pasta l; nº 75. 
30. Antonio Mariano de Azevedo, Relatorio tÜ> Primeiro Tenente d' Armada ... sobre 
os exames de que/oi incumbit:Ü> no interior da provincia de S. Paulo. (Río de Janeiro, 
1858), pp. 10 SS • 



4. 
SERTANISTAS E MAREANTES 

Nao se pode dizer que durante o século XVIII, quando foi 
mais intenso o comércio fluvial do Cuiabá, os servi~os a bordo das 
canoas despertassem voc~ües numerosas. O engajamento dos 
homens que se empregavam na mareagem, especialmente em expe
di~ües reiúnas, tem mais de um ponto de semelhan~a com aqueles 
recrutamentos militares da mesma era, tao tristemente célebres na 
história de Sao Paulo. Nao se exagera ao afirmar que o duplo signifi
cado da palavra "galé" valia aqui em toda a sua extensao, e conta-se 
de muitos remadores que, trabalhando ordinariamente nus da cintura 
para cima, costumavam untar-se de gordura, a fim de nao poderem 
ser facilmente agarrados quando tentassem fugir. 

Junto aos pousos, onde os navegantes passavam as noites e 
mesmo parte dos dias, colocavam-se freqüentemente sentinelas de 
ronda, para impedir as dese~ües. Em certas viagens, sobretudo as 
que se destinavam ao lguatemi, havia o cuidado de contar ·os 
homens sempre que entrassem oµ saíssem das canoas. Quem pre
tendesse deixar o porto devia esperar que se fizesse o sinal, a fim de 
acompanhar o guia. 

Nao parecerao excessivas tamanhas precau~0es, quando 'se 
saiba que a escolha dos tripulantes recaía, geralmente, sobre indiví
duos pouco afeitos a qualquer ocupa~ao útil. Os próprios vícios do 
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sistema económico de produ~ao tinham criado, em todo o Brasil 
colonial, urna imensa popula~áo flutuante, sem posi~ao social nítida, 
vivendo parasitariamente a margem das atividades regulares e remu
neradoras. 1 Em muitos lugares, tais elementos podiam ser apro
veitados com vantagem, e de fato o eram, na forma~ao de corpos 
militares destinados a fronteira, na organiza~ao de povoa~ües novas, 
no desbravamento de sertOeS desconhecidos, como os de Ivaí e 
Guarapuava. Mas nos distritos vizinhos do porto de embarque das 
mon~ües, urna grande parte do pessoal disponível tinha de ser ab
sorvida no servi~o das canoas. 

Os próprios capitaes-generais chegaram, por mais de urna vez, 
a aconselhar modera~áo nos recrutamentos militares, que se 
fizessem em lugares tais como Araritaguaba e ltu, sob a alega~áo de 
que seus moradores eram "os mais ocupados e necessários para a 
marea~ao dos Rios nas viagens do Cuyabá, em utilidade do bem 
comum". 2 

E ainda em 182(), para explicar a dificuldade de obter ele
mentos destinados ao batalhao de ca~adores de Sao Paulo, um 
capitao-mor de Porto Feliz, a antiga Araritaguaba, observava que 
"com os vadios deste país hé que se formao as tripula~üens das 
repetidas expedi~üens q'desta Villa partem para Cuyabá, e por isso 
esta gente de alguma maneira devem ser respeitados por sua abili
dade no trabalho do Rio ... " 3 

Criados na ociosidade e inadaptáveis a disciplina ágida que 
requerem tais trabalhos, muitos tripulantes parecem fazer jus as 
acusa~ües freqüentes que contra eles se levantam em documentos 
setecentistas, onde nos sao apresentados como criminosos, amoti
nadores e insubordinados. Durante as viagens, era principalmente 
em terra, nos pontos de escala obrigatória, que esses homens viviam 
suas horas de verdadeira anima~ao e alegria, entretendo-se as noites 
nos jogos de cartas, nas músicas, nas dan~as, nos desafíos e em 
outros folguedos, de modo que era pouco o tempo para dormir e des
cansar. As expansües alentadas pelo álcool tinham, nao raro, epílogo 
tumultuoso, e entao tratariam os mais ousados de iludir a vigilancia 
da guarda, escapando para os matos. 

1. Urna recente e lúcida análise dessa situa~ao pode ser encontrada no livro do Sr. · 
Caio Prado Júnior, Forma~áo do Brasil Contempordneo - CoMnia (Sao Paulo, 
1942), especialmente as pp. 281 SS. 

2. DI, vol. V, p. 38. 
3. Ms. do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo: Ma~o 54, Pasta 2. n" 5. 
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Um dos motivos de contentamento nas viagens de volta para o 
povoado era, por certo, a visáo da barra do Tiere, que evocava ima
gens familiares da terra natal. Foi numa ocasiao dessas que os cama
radas da expedi~áo Lacerda e Almeida prorromperam em gritarla fu
riosa e gastaram, nas salvas, frasqueira e meia de aguardente. Se 
havia espontaneidade na manifesta~ao, é matéria para dúvida, e o 
próprio Lacerda nao a considerava sem urna ponta de malícia: 
"Talvez que a alegria fosse fingida - escreve - e servisse de pre
texto para subir a frasqueira a riba'~. 4 

A monotonía da longa viagem fluvial quase reclamava essas 
compensa~0es ruidosas. Delas participavam nao só a gente de 
servi~o co~o os próprios comerciantes, que iam trocar por ouro sua 
mercadoria civilizada: fazendas de algodáo e la, ferragens, lou~as, 
chapéus de pelo, pólvora, chumbo e sal. Já nas vésperas de em
barcar, em Porto Feliz, costumavam muitos deles provocar, com 
seus desmandos, contínuo sobressalto entre os moradores. Porque 
essa "gente do caminho" - diz um testemunho da época - "sao 
quasi · todos achacósos a se embriagarem, principalmente nas 
vésperas, e no dia da partida, custa ter mao nelles: sao salvas des
propozitadas nas ruas pelas portas com os mayores desaforos, e 
perigo".S 

A verdade é que as mon~0es nunca chegaram a deixar, nos 
hábitos e na vida social do paulista, nenhuma dessas marcas de vivo 
colorido, que nascem de urna intimidade grata e quase lírica entre o 
homem e sua ocupa~áo mais constante. Faltou-lhes a vida fluida, 
rica de formas, que brota do esfor~o livremente consentido e que flo
resce nas lendas, nos usos e nas tradi~0es do povo. A psicología de 
nossa gente rude nao a acomodava aog rios, como nao a acomodou 
verdadeiramente ao solo. Os próprios nomes que se davam as canoas 
das mon~0es, pelo menos os raros de que ainda há notícia, eram 
lamentavelmente prosaicos e nao denunciam certamente urna ra~a de 
navegantes. Alguns - Perova, Ximbó; nomes de árvores servi~ais, 
nao de mulheres, nem de flores, nem de santos - pretendiam tao
somente designar a qualidade da madeira de que eram feítas as em
barca~ñes. 

Os escassos documentos iconográficos que boje possuímos, 

4. Lacerda e Almeida. ob. cit., p. 80. 
5. "Carta do Capitao Mór de Porto Feliz, Francisco Corréa de Moraes Leite ao ge
neral da Capitania." Ms. do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo: Ma~o 8, Pasta 
4, n2 13. 
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acerca de tais canoas, parecem indicar que apenas um critério estri
tamente utilitário presidia sua fabrica~ao. No conjunto, pouco suges
tivo dessas silhuetas sombrias, despidas de qualquer atavio, a nota 
mais viva é o vermelho da baeta, que serve para as cobertas. E nao 
faltaria, talvez entre imagina~ües supersticiosas, quem relacionasse 
semelhante detalhe aos constantes perigos da navega~ao dos rios, 
perigos de doen~as, nao menores, no tempo das águas, do que os 
perigos de naufrágio e de frechadas. É conhecida a misteriosa 
afinidade que, no espírito dos antigos paulistas, parecia associar fre
qüentemente a baeta vermelha a determinadas moléstias, sobretodo 
moléstias contagiosas, pois pendurada, por exemplo, a porta de urna 
casa, servia para anunciar a presen~a de bexiguentos, e empregada 
em cueiros e cobertores fazia "sair" a doen~a. mormente quando se 
tratasse de. escarlatina ou sarampo. 

As vestimentas usadas durante o trajeto nao deviam destoar 
dessa simplicidade rústica. É verdade que algum comerciante mais 
abastado nao abandonarla jamais seu robicao solene ou seu casaco 
de gola larga, acompanhando o clássico chapéu de Braga. Gravuras 
de come~o do século passado ainda nos mostram como, nessas via
gens, certos trajes tipicamente urbanos eram mantidos em pleno 
sertao. Mas mantidos, de qualquer modo, excepcionalmente, pois 
parece que a grande maioria dos viajantes se contentava com vestes 
roceiras de algodio, refor~adas, quando muito, em tempo de frio, 
pelo surtum de baeta. 
· Já iam muito longe os tempos de um D. Antonio Rolim de 
Moura, que saiu em sua canoa especial, com piloto de farda azul e 
chapéu de plumas, todo agaloado, e mais seis remeiros de véstia e 
cal~5es encarnados e carapu~a ou barrete com as armas de Sua Ex
celencia abertas em prata. 6 Menos do que isso seria intolerável para 
a alta prosápia e a dignidade do futuro Conde de Azambuja. Mas o 
certo é que todo esse aparato, unicamente de fachada, só servirla 
para comover a imagina~ao de algum incauto na hora da partida. 
Á.queles que o acompanharam, nao passou talvez despercebida a 
particularidade de D. Antonio só se ter despido pela primeira vez, 
desde que deixara Araritaguaba, ao aportar na fazenda de Camapoa, 

6. "Rela~ao da chegada que teve a gente de Mato Grosso e agora se acha em com
panhia do Senhor D. Antonio Rolim desde o porto de Araritaguaba, athé esta Villa 
Real do Senhor Bom Jesus do Cuyabá (1754)." Cópia Manuscrita existente na Bi
blioteca Nacional: 1-32. 17, 21. 
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tres meses depois. 1 A limpeza corporal nao era certamente um 
atributo das classes nobres, por essa época, mas a gente mais hu
milde, hapituada de longa data, senao ao banho diário, pelo menos 
ao tradicional lavapés, exigencia mínima da higiene em terra. tro
pical, nao passaria ~vez despercebido o suntuoso desasseio do ge-
neral emboaba. · 

Quase meio século mais tarde, na expedi~ao comandada pelo 
paulista Candido Xavier de Almeida e Souza, os soldados que par
tiram numa ter~a-feira de Porto Feliz,já no sábado tratavam de lavar 
suas roupas, barbear-se e pentear-se a fim de penetrar o sertao com 
"decencia e pontualidade".8 Um zelo tao minucioso faz crer que o 
banho diário já fosse de uso corrente entre tais viajantes - gente do 
planalto em sua maioria -, eivbora nenhum depoimento nos au-

1 

torize a urna afirma~ao desse teor. 
O duro e tosco realismo que o comércio do Cuiabá refletia, ern 

seus vários pormenores, e que se denuncia no próprio aspecto exte
rior das embarcá~Oes, nao é senao o fruto de urna aplica~ao volun
tária de todas as energías ao ala de enriquecimento, de domínio e de 
grandezas. Se requer audácia, pode-se quase dizer que é urna au
dácia contrafeita, incapaz, por isso mesmo, de se elevar sobre o 
plano da realidade mais rasteira e agreste. O que nao significa, é 
certo, .exclusao obrigatória das 'for~as sobrenaturais, pois os santos 
das igrejas, as rezas, os bentinhos, as feiti~arias pertenceram sempre 
ao arsenal dos que se embrenhavam no sertao. Mas o céu é aqui sim
ples dependencia da terra, disposto sempre a amparar os homens na 
persegui~ao de seüs apetites mais terrenos. , 

E esse, de certo modo, o sentido das cerimonias religiosas, rela-
cionadas mais dfretamente com o movimento das mon~oes de 
povoado, a com~ar pela cerimónia da ben~ao das canoas, em Ara
ritaguaba, quando o padre implorava para os navegantes a mesma 
prote~ao divina, outrora dispensada a Noé sobre as águas do Dilúvio 
ou ao apóstolo Pedro sobre as do mar: "Porrige eis, Domine, dex-

7. "Neste Citio me despi pela primeira vez, o que athe entao nao tinha feíto desde o 
primeiro dia da viagem, excepto para mudar de roupa, tanto assim de estar mais 
prompto para as madrugadas que sempre era pelas tres horas da manhá, principal
mente quando subí o Tieté. porque naquele rio sempre me levantava mais tarde ... " 
Carta do IDmo. e Exmo. Sr. Conde de Azambuja ao de Val de Reys ... Ms. cit. 
8. "Descri~ao Diaria dos Progrei;os da Expedii;ao destinada da Capitanía de Sao 
Paulo para as Fronteiras do Paraguai. em 9 de Outubro de 1800 ( ... ) Por Cfutdido 
Xavier de Almeida e Souza." Cod. Ms. da Diretoria de Engenharia do Ministério da 
Guerra: nº 2221. 
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teram tuam, sicut porrexisti Beato Petro ambulante supra mare ... ''9 

O medo inspirado pelas cachoeiras, pelos índios bravios, pelo 
"minhocáo" - essa entidade monstruosa que parece resumir em si 
todas as fo~as hostis da natureza - poderia ajudar a corrigir um 
pouco o pobre naturalismo daqueles aventureiros, ~ o recurso aos 
poderes sobrenaturais nao fosse entendido, neste caso, menos como 
um meio de salva~ao das almas do que de conserva~ao e sustento 
dos corpos. 

As primeiras · mon~0es do Cuiabá deveriam recrutar a ·mesma 
gente fragueira e turbulenta que constituíra as bandeiras do século 
XVII. . 

· Todavía, os elementos de que agora dispé>e o sertanista para al
can~ar sua terra de promissáo váo deixar menor margem ao capricho 
e a iniciativa individuais. É inevitável pensar que o rio, que as 
longas jornadas fluviais tiveram urna a~ao disciplinadora e de algum 
modo amortecedora sobre o animo tradicionalmente aventuroso 
daqueles borneos. A própria exigüidade das canoas das mon~0es é 
um modo de organizar o tumulto, de estimular, senao a hannoni~ ao 
menos a momentanea conformidade das aspira~0es em contraste. A 
ausencia dos espa~os ilimitados, que convidam ao movimento, o es
petáculo incessante das densas florestas ciliares, que interceptam a 
vista o horizonte, a abdica~ao necessária das vontades particulares, 
onde a vida de todos está nas maos de poucos ou de um só, tudo isso 
terá de influir poderosamente na mentalidade dos aventureiros, que 
demandam o sertao remoto. Se o quadro dessa gente aglomerada a 
popa de um barco tem, em sua aparencia, qualquer coisa de desorde
nado, nao será a desordem das paix0es em alvor~o, mas antes a de 
ambi~0es submissas e resignadas. 

Nao é só o emprego de meios de locom~ao diversos, é, . 
também, e principalmente, o complexo de atitudes e comporta
mentos, determinados por cada um desses meios, o que fará com
preender a distin~ao essencial entte a primitiva bandeira e a mon~ao 
de povoado. Naquela, os rios constituem, efetivamente, obstáculos a 
marcha, e as embarca~óes sao apenas o recurso ocasional do ser
tanista, utilizável onde a marcha_ se tornou impossível. Nas mon~0es, 
ao contrário, a navega~ao, disciplinadora e cerceadora dos movi
mentos, é que se toma regra geral, e a marcha a pé, ou a cavalo, ou 

9. Cf. Botica Preciosa e Thesouro Precioso da Lapa. Composto e descoberto pelo 
Missionário Apostólico Angelo de Sequeira (Lisboa, 1754), p. 536. 

SERTANISTAS E MAREANTES 73 

em carruagem (na fazenda de Camapoá, por exemplo), constitui ex
c~ao a essa regra. 

Nao é inútil, a propósito, insistir no fato de a técnica da nave
ga~ao fluvial, em Sao Paulo, ter tido sua fase de maior desenvolvi
mento, sobretudo no século XVIII, com o declínio das bandeiras. 
Embora muito antes disso já o Tiete tivesse servido ocasionalmente 
de via de penetra~ao, a verdade é que sua navega~ao só se aper
fei~oou quando foi necessário um sistema de comunica~0es regu
lares com o centro do país. 
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Era regra, durante as viagens, ir o piloto de pé, no bico da 
proa, o proeiro da mesma forma e cinco ou seis remeiros, também de 
pé, distribuídos pelo espa~o livre de carga, que media, junto a proa, 

... 
pouco mais ou menos dois metros e meio. A popa, em espa~o de 
tamanho correspondente a esse, amontoavam-se, mal abrigados, os 
passageiros. 

Nos lugares encachoeirados levava-se um guia ou prático, as 
vezes dois, que trabalhavam alternadamente, além do piloto e do 
proeiro. Este último, segundo parece, era a personagem mais impor
tante da tripula~ao, pois guardava consigo a chave do caixao das 
carnes salgadas e do frasqueiro, comandava e governava a proa e, 
batendo no chao com o calcanhar, dava o compasso para as remadas. 
Nas descidas de cachoeira, obrigado a manobrar a canoa com ex
trema rapidez, era incomparavelmente quem mais se arriscava. A 
prática das navega~ües apurava nele, a tal ponto, a capacidade de 
observa~ao que, pelo simpies movimento das águas, podía muitas 
vezes distinguir onde o rio era mais fundo ou mais raso, onde havia 
canal ou pedra. 

O extraordinário, em viagem tao longa e de mais de cem ca
choeiras, todas diversas "nao só entre si, mas cada urna de si mesma, 
a medida em que os rios levam mais ou menos água", conforme 
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pondera urna testemunha, era a capacidade que tinham esses homens 
de reter na memória todas as manobras necessárias para enfrentar 
tantas dificuldades. A destreza com que sabiam vencer esses obs
táculos, a consciencia de sua grave responsabilidade e o prestígio de 
que justamente desfrutavam, podía dar a alguns proeiros "toda a 
chiban~a de um vilao obsequiado e respeitado". 1 

Em certos casos, fazia-se necessário passar por terra, arras
tando as canoas ou guindando-as em cordas, no que se gastava 
muito tempo e trabalho. Nos saltos medianos, os barcos nao pre
cisavam sair do rio, conquanto fossem previamente aliviados da 
carga e dos passageiros. Alguns pilotos mais temerários nao hesi
tavam em tudo arriscar e freqüentemente tudo perdiam. 

O período que vai de mar~o a maio e mesmo a junho, até Sao 
Joao, era, em geral, o preferido para partirem as frotas do Porto de 
Nossa Senhora da Mae dos Homens de Araritaguaba. Explica-se a 
preferencia por tratar-se de época em que os ríos ainda estao cheios, 
o que tomava menos trabalhosa a navega~ao. Nao faltava, entre
tanto, quem, por outras causas e acima de tudo pelo recejo das 
sez5es e febres malignas - amea~a constante na ocasiao das en
chentes -, optasse pelos meses de junho a setembro. 

Já na primeira hora e meia de navega~ao, as frotas saídas de 
Araritaguaba deviam vencer a Cachoeira de Canguera, e de Juru
mirim e a de Avaremanduava. A última podia constituir obstáculo 
poderoso a passagem das canoas, quando nao fossem a meia carga. 
Toda esta parte do Tiete era, aliás, de navega~ao muito penosa, pois, 
numa extensao de seis léguas apenas, a partir de Canguera, há nada 
menos de doze cachoeiras. A maior delas - a de Pirapora ou Pirapó 
Grande - só se alcan~ava, em geral, no segundo dia de viagem. 
Aquí eram aliviadas as canoas, seguindo os volumes por terra, até o 
ponto onde a navega~ao já nao encontrasse maiores estorvos. 

Em quase toda esta regiao, o rio corre por entre altas e es
pessas matarias, opulentas em ca~a e em frutas, sobretodo jabuti
cabas, que refrescavam os passageiros durante as viagens de volta 
do Cuiabá, em outubro e novembro: os meses em que já aparecem 
bem sazonadas. Junto as barras do Capivari-Gua~u. do Capivari
Mirim, do Sorocaba e de outros ríos, avistavam-se gigantescas pe
robas, apropriadas para o fabrico de embarca~5es. A abundancia de 
pescado fazia com que muitos moradores de Porto Feliz, ltu, Soro-

l. Lacerda e Alrneida, ob. cit., p. 84. 
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caba e mesmo Jundiaí, saíssem a ·procurá-lo por esta distancia, indo 
alguns deles até ao Salto de Avanhandava. Os enormes jaús que se 
criam no rio e que chegam a pesar, . cada um, mais de seis arrobas, 
compensavam bem essas fadigas, pois pescados, salgados e re
duzidos a postas, eram vendidos depois nas povoa~5es, com lucro 
apreciável para os comerciantes. 

As quedas d • água, as corredeiras e também as grandes voltas 
que o rio dá, deve atribuir-se a extrema lentidao no seu percurso, que 
nao se completava em menos de vinte e cinco dias. O maior estirao 
limpo de cachoeiras e outros obstáculos nao chega a ter quatorze 
léguas de comprimento - mais precisamente oitenta e um qui
lómetros e meio - e principia logo abaixo da corredeira chamada 
boje do Arranca Rabo. 

Esse trecho, de águas excepcionalmente mansas e de nave
ga~ao franca, recebe~ dos viajantes o nome de rio morto, que ainda 
presentemente lhe dio. Para quem descesse o Tiete, a paisagem da 
regiao nao deixava de oferecer aspectos novos. Se os terrenos ele
vados da margem esquerda conservavam urna pujante vestimenta 
florestal, os da direita apresentavam vegeta~ao mais rala e mesmo 
extensas campinas, como as da Fartura, só interrompidas, aquí e ali, 
por alguma ilhota de mato espesso. 

Coma corredeira da Laje cessa o rio morto e volta a ser cada 
vez mais trabalhosa a navega~ao. O desnivelamento das águas toma
se também mais pronunciado, a medida que se vai aproximando o 
grande Salto do Avanhandava. Aqui descarregavam-se as canoas e 
transportava-se por terra toda a carga em um varadouro de mais de 

: ·<>itocentos metros. No lugar onde se despenham as águas, sobretudo 
junto a margem esquerda, tamanha era a farlUra de peixes que, na 
época de D. Ant6nio Rolim, cosnimava muita gente matá-los com 
fisgas e paus. 

Abaixo do Avanhandava e até chegar ao ltapura, o curso aci
dentado do rio desafiava muitas vezes a habilidade dos práticos. No 
mesmo dia em que deixavam o Avanhandava, tinham as canoas de 
transpor as tortuosidades da Escaramu~a. Embora permitisse pas
sagem com carga inteira, esta cachoeira só podia ser vencida com o 
socorro de pilotos espertos e experimentados. Mais importantes, 
porém, do que a Escaramu~a, porque de descarreto, eram as ca
choeiras de ltupanema e Aracanguá-Gua~u. 

Ao lado dos trechos extremamente acidentados, como que se 
segue ao Itupanema - onde há, por espa~o de nove léguas, em dis-
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rancias quase iguais, sete cachoeiras de maior ou menor extensao -
deparam-se zonas de água lisa, estendendo-se algumas vezes por 
várias léguas: o "manso do Bacuri", por exemplo, ou o "manso do 
Lambari". 

Com o Salto do ltapura, cujas águas, despenhando-se de 
grande altura, nao encontram obstáculos que as dividem, como no 
Avanhandava, caindo o rio "para dentro de si mesmo", conforme ex
pressao de um geógrafo moderno, 2 fecha-se a série de cachoeiras do 
Tiete. Daqui até a barra só se encontram corredeiras de menor im
portancia. 

Embora nao isenta de riscos, a navega~ao do Paraná - o Rio 
Grande dos velhos sertanistas - era incomparavelmente mais 
suave, devido a falta de cachoeiras, em todo o longo trecho que vai 
do Urubupungá, acima da barra do Tiete, até as Sete Quedas. Em 
compensa~ao, ocorrem, aqui, com grande freqüencia, as tormentas 
de vento que, em algumas ocasi0es, podem durar grande parte do 
percurso, de cinco ou seis dias, até a barra do Rio Pardo. 

O maior perigo estava, porém, no Jupiá, onde era preciso mao 
forte nos remos, para vencer os terríveis redemoinhos. Do terror que 
causava este passo aos navegantes, há testemunho, já em 1628, no 
diário de D. Lui;z de Céspedes Xeria: "grandissimos remolinos de 
agua y de mucho peligro para las canoas, donde me desembarqué 
con toda mi gente, siendo por tierra grande pedazo y las canoas por 
este peligro". Toda a habilidade dos proeiros consistia, oeste passo, 
em evitar, tanto quanto possível, o sorvedouro central que, ora atrai 
as águas, ora as vomita, "a maneira de um homem que respira", se
gundo a compara~ao do Sargento-mor Juzarte. 

As ondas, em tudo semelhantes as do mar, eram, por vezes, 
tao violentas, que amea~avam derrubar as embarca~0es. Para es
capar ao risco de se perderem no meio desse labirinto de mais de 
meia légua de largo; iam as canoas muito encostadas as margens, 
procurando alguma praia que permitisse melhor amarra~ao em 
tempo de borrasca. 

Chegando a barra do Pardo, mesmo aqueles que nao se desti
navam ao Cuiabá tinham o hábito de· pousar na margem do afluente. 
Junto a urna grossa árvore, ao lado direito de quem sobe o rio, exis
tia, em fins do século XVIIl, urna cava onde os viajantes costu-

2. Miguel Arrojado Lisboa. Oeste de Sáo Paulo, Su/ de Mato-Grosso (Rio de Janeiro, 
1909), p. 9. 
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mavam largar sua correspondencia. A frota que navegasse depois, 
em sentido contrário, cabia transportar as cartas aos destinatários. 

As matas de galeria, que acompanham o Pardo, até chegar o 
Salto do Cajuru, nao deixavam notar, a primeira vista, a nítida fron
teira que tra~a o Paraná entre duas áreas de vegeta~ao bem caracteri
zadas, interrompendo as florestas paulistas para ceder lugar aos 
vastos cerrados da vertente ocidental. Com as imensas extens0es de 
campo limpo, que se descortinam a partir do salto, manchadas 
apenas em alguns pontos pelos tacurus de cupim, é que principia 
verdadeiramente urna paisagem nova, em tudo diversa das an
tecedentes. 

As próprias águas do rio, em geral frescas, cristalinas e boas 
para beber, contrastam singularmente com as do Paraná, quase 
sempre turvas e pestilentas. Com mais propriedade se apelidaria Río 
Verde - disse o Tenente-Coronel Candido Xavier de Almeida e 
Souza - "pela diafaneidade com que as suas aguas recrea.o a vista e 
o paladar, como despenhando-se por leito de esmeraldas".3 Só nas 
ocasi0es em que alguma tempestade, vinda dos lados do Ribeirao 
Vermelho, tingia essas águas até a barra, é que podia assentar-lhe, 
talvez, o nome de Pardo. A ca~a era excepcionalmente abundante 
nas terras ribeirinhas, compensando, de certo modo, a notável es
cassez de frutas e de pescado. 

Algumas raras formas vegetais totalmente ignoradas ou, 
quando muito, mal conhecidas nas margens do Tiete, contribuíam 
para acentuar a novidade destas paragens. De duas qualidades de 
palmeira, o guacuna e o buriti, serviam-se os viajantes para vari
ados misteres. A primeira, além de bom palmito, fomecia, por 
exemplo, excelente isca para tirar fogo, e a fruta do buriti dá um 
licor apetecido de muitos sertanistas, que chegavam a compará-lo 
ao vinho do Reino, na cor, na aparencia e no gosto. Nao faltou 
quem atribuísse a bondade das águas do rio a influencia da vege
ta~ao local, notadamente da salsaparrilha, que se cria em suas 
beiradas. 

A subida das canoas pelo Pardo, até o lugar de Sanguexuga, 
era mais difícil e morosa do que a própria navega~ao do Tiete, 
pois, num percurso de pouco mais de sessenta léguas, intrometiam
se nada menos de trinta e duas cachoeiras de vários tamanhos. 
Com as da Ilha (ou das Capoeiras) e do Cajuru-Mirim, a poucas 

3. C. X. de Almeida e Souza, "Discri~ao Diaria", parte 11• Ms. cit. 
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léguas de distancia da barra do Orelha de On~a, afluente da 
margem esquerda, é que principiava o trecho verdadeiramente 
penoso da viagem. 

As quedas d 'água surgem agora numa sucessao quase ininter
rupta. Duas ou tres léguas acima do Cajuru-Mirim e precedido da 
Cachoeira do Quebra Proa, há o Salto do Cajuru-Gua~u, formado 
por urna série de rochedos, de cerca de dez metros de altura, que 
cortam transversalmente o rio. Neste ponto era indispensável es
vaziar completamente as canoas e transportar a carga por terra, num 
varadouro de quinhentos metros ou pouco menos. Os trabalhos 
eram efetuados sobre o barranco íngreme da margem oriental, a 
custa de grande esfor~o. e ainda boje nao se apagou de todo o sulco 
ali deixado pelos servi~os de vara~ao durante mais de um século. 
Teria sido, sem dúvida, mais fácil efetuar-se todo o trabalho pela 
margem esquerda, se nao fosse o extenso brejal ali existente, anun
ciando a longa distancia pela quantidade extraordinária de pin
daíbas .. 

Outro cordao de rochedos, de onde se despenham quase vertí-, 
calmente as águas, aparece duas léguas adiante do Cajuru-Mirim. E 
a chamada Cachoeira da Canoa do Banco, ou simplesmente ca
choeira do Banco, que as embarca~ües, na subida, deviam transpor 
vazias, a sirga. 

A seguir e por espa~o de tres léguas apenas, vinham, unia após 
outra, as cachoeiras da Sirga Comprida, do Embiru~u, do Chico 
Santo ( ou Chico Grande), do Mangaba! ou Magual, do Tapanhu
canga, do Tejuco. De todas estas é a do Tejuco a mais violenta, pois 
exige descarreto para as canoas e tem varadouro de perto de cento e 
cinqüenta metros para a carga. Em seguida há ainda um jupiá, 
semelhante ao do Rio Paraná, embora de menores propo~ües e 
menos perigo. Para se acautelarem, os navegantes faziam atar a proa 
da embarca~ao urna corda ou correia de ferro, por onde a puxavam 
do lado da terra, no momento em que a canoa passasse a altura do 
sorvedouro. Algumas vezes amarravam urna corda ou correia seme
lhante a popa, a fim de impedir que fosse empurrada pela revessa, o 
que poderia prejudicar toda a manobra. 

A pouca largura do rio, neste trecho, permitia observar o jupiá 
de distancia relativamente curta. Descreve-a um antigo viajante, 
dizendo que a água faz a figura de um covo fundo e estreito: "a cir
cunferencia da base, que ficava para cima, era maior do que a de um 
grande alguidar de amassar, e nesta figura redemoinha a água, de 
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forma que, dizem os pilotos, tem já sucedido ali alagarem-se várias 
canoas, puxando-as para o fundo a for~a d'água".4 

Nao cessavam, neste ponto, as dificuldades da subida, pois 
menos de urna légua acima do jupiá há a Cachoeira do Nhanduí
Mirim e logo depois urna corredeira. Com mais meia légua de per
curso, chegava-se a do Taquaral - onde as canoas passavam descar
regadas -, seguida muito de perto pela dos Tres Irmaos e a do 
Tamanduá, que também é de descarreto. Entre esta última e o Salto 
do Corau, a maior catadupa do Parto, há, numa distancia de tres 
léguas, a sirga do Campo, a do Mato, e mais duas, assim como a Ca
choeira do Balo (ou Robalo). No Corau, em tudo semelhante ao 
salto de ltu, com pouco menos altura, segundo observa urn viajante 
paulista,S existia, para as embarca~ües, varadouro em seco, de 
sessenta a setenta metros de comprimento; o das cargas era de perto 
de urn quarto de légua. Nao raro consumiam-se dois dias ou mais no 
trabalho de vara~ao e no transporte de cargas volumosas. 

Vencido esse salto, o mesmo que tem boje a denomin~ao de 
Amorim, seguia-se ainda urna série de cachoeiras de relativa im
portancia, entre outras a do Campo, a de Manoel Roiz (do nome de 
um piloto que ali pereceu), a do Pombal ou Pomba, a do Sucuriú, a 
do Corriqueira, a da Laje Grande - onde as canoas eram carregadas 
nurna extensáo de oitenta metros, sendo de cento e trinta o varadouro 
das cargas -, a do Embiru~u-Mirim, a do Embiru~u-U~u, a do 
Paredao, a do Formigueiro e, finalmente, a das Pedras de Amolar. 

Meia légua acima desta última queda d'água, entravam as canoas 
pelo Sanguexuga que, juntamente com o Vermelho, é um dos for
madores do Pardo. Vadeável durante a es~ao seca, esse ribeirio mal 
darla passagem a outras embarc~s, além das que se usavam cor
rentemente no comércio do Cuiabá. Estas, com seu fundo achatado, 
conseguiam, no entanto, sem diminui~áo de carga, vencer a distancia 
que separava da fazenda de Camapoa a confluencia do Vermelho. 

· Num pequeno trecho de tres léguas, as canoas que navegavam 
' · a montante ainda deviam enfrentar nada menos de quatro cachoeiras, 

onde costumavam ser descarregadas, total ou parcialmente. A subida 
do ribeirao era feita, em grande parte, com socorro de varas 
manobradas pelos pilotos. Em alguns lugares, como na Cachoeira do 
Banquinho, tornava-se necessário, porém, o auxilio dos remos. 

4. Carta do Conde de Azambuja ao de Val de Reys ... 
S. C!ndido Xavier de Almeida e Souza. Ms. cit., parte 11• 
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Os incómodos e riscos, a que se expunham as frotas de comér
cios na navega~ao do Rio Pardo, eram bem conhecidos durante toda 
a era das mon~óes. Pode-se ter idéia do que fossem essas dificul
dades, considerando que as canoas destinadas ao Cuiabá gastavam, 
em muitos casos, cerca de dois meses para vencer, ali, o mesmo per
curso que, no sentido inverso, era completado em sete dias e menos. 

Todavia, as maiores facilidades, que proporcionava esse áspero 
caminho, para o transporte de certas mercadorias mais volumosas e 
pesadas, como artilharia e muni~s, permitiram que ele sobrevivesse 
longamente a abertura da estrada terrestre, através de Goiás. 

As raroes que determinaram a preferencia dada ao Rio Pardo, in
clusive ao alto Rio Pardo, sobre outras vias fluviais possíveis e porven
tura mais cómodas, foram sumariamente abordadas em capítulo ante
rior. É preciso acrescentar que, numa navega~ao longa e sem porto se
guro, era de necessidade restringir ao mínimo qualquer contato com a 
terra firme. O breve varadouro de Camapoa correspondia bem a essa 
necessidade. Um estabelecimento permanente, em tal situ~ao, permi
tirla evitar ou, ao menos, diminuir o risco de assaltos de gentío Caiapó, 
que vagava nas comarcas a leste do Pardo e só sabia pelejar trai~oeira
mente, atacando, em seus ranchos, as tropas descuidadas. 

Assim o caminho· do Pardo-Sanguexuga veio a tomar-se tao 
natural para as mon~0es quanto o do Pardo-Anhanduí o fora para as 
bandeiras seiscentistas, que se dirigiam ao ocidente. Armados para 
a guerra e para a marcha a pé, empregando unicamente embar
ca~ües mal improvisadas, que fabricavam e abandonavam conforme 
lhes parecesse necessário, os bandeirantes nao tinham conhecido os 
problemas que provocam a cria~ao de urna rota comercial perma
nente e regular. Limitavam-se, por esse motivo, a percorrer o Pardo 
na parte mais baixa e limpa de cachoeiras, metendo-se logo no 
Anhanduí-Gua~u e alcan~ando mais tarde a Bacia do Paraguai, por 
um dos seus galhos, provavelmente o atual Aquidauana, depois de 
vencer a pé a regiao em que boje se estende o município de Campo 
Grande. 

Se, como parece, é exata a identifica~ao que propós Paulo 
Prado, entre o Imuncimá, de certo roteiro castelhano de origem 
paulista, e o Pardo,6 foi esse precisamente o caminho seguido no úl
timo decenio do século XVIII pela famosa bandeira que, sob o co-

6. Paulo Prado, Paulistica (S. Paulo, 1925), p. 58. O Sr. Afonso de Taunay (História 
Geral das Bandeiras Paulistas), vol. VI, Sao Paulo, 1930, p. 42, julga discutível essa 
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mando de Antonio Ferraz de Araújo e Manuel de Frias, alcan~ou a 
missao de Chiquitos, dos padres da Companhia. 

As tentativas efetuadas, já depois da Independencia, com o 
propósito de reanimar a navega~ao do Anhanduí, tiveram a princípio 
resultados promissores. Dizia-se que, nessa antiga rota de ban
deirantes, era incomparavelmente menor do que no alto Rio Pardo o 
perigo das cachoeiras. A mais séria desvantagem estava em que difí
cilmente se poderla levar a cabo sua navega~ao durante os meses de 
estiagem, devido aos muitos baixios de lajedo, em que as canoas 
eram for~adas a interromper o percurso. 

Mais antiga talvez do que a rota Pardo-Anhanduí foi a do Ivi
nheima, outro afluente do Paraná. Sabendo-se que muitos ser
tanistas, nos primeiros tempos, freqüentaram, de preferencia ao 
Tiete, o Paranapanema, que era estrada mais fácil para as redu~0es 
do Guairá, nada há que admirar nessa escolha. Para atingi-lo na 
parte navegável, aqueles que saíam de Sao Paulo caminhavam qua
torze ou quinze dias a pé, e, em seguida, rodando esse rio águas 
abaixo, iam dar no Paraná. O lvinheima, embora corra em ~ao 
contrária, é, do outro lado do Paraná, quase um prolongamento da 
estrada fluvial representada pelo Paranapanema. Urna vez verificada 
sua navegabilidade, que explora~0es mais recentes comprovaram, 
tudo indicava que seria essa a passagem natural para os campos da 
Vacaria e as funda~0es do ltatim. 

Segundo se le, em velho roteiro bandeirante, depois de subir 
por algum tempo o lvinheima, costumavam os sertanistas tomar um 
dos seus formadores, provavelmente o Vacaria e, ao cabo de dezoito 

identific~io. O exame dos antigos mapas geográficos espanhóis e jesuíticos con
vence, entretanto, de que o nome de lmunciná ou Umuncimá era dado ao proprio 
Anhanduí-Gua~u. O Pardo figura raramente com o nome atual nos referidos docu
mentos cartográficos e, em um deles, reproduzido por Pastells, Pablo Hemandes e 
mais recentemente Furlong, na sua Cartografia Jesuítica del Río de la Plata, vol. 11 
(Buenos Aires, 1936), aparece em posi~ao bem diversa da que ocupa em realidade, 
isto é, desembocando na margem direita do Paraná, mas em ponto sito ao norte da 
barra do Tiete, ao passo que o Imuncimá surge como afluente do Igairi que, pela 
posi~o. poderla ser o lvinheima Na carta de d' Aoville, de 1748 - que está incluída 
sob o nº 6-A na col~o anexada pelo Barao do Rio Branco a exposi~ao da questio 
de limites com a República Argentina -, e na de Olmedilla (1775), ve-se ainda o 
Imuncimá, agora expressamente como tributário do Pardo e em posi~ao que corres
ponde, de maneira inequívoca, a do Anhanduí-Gu~u. Como o roteiro de procedencia 
paulista, divulgado por Pastells, diz do Imuncimá que "por la banda del Sur entra en 
el Paraná", cabe supor que o nome do afluente se tenha estendido, também, em certa 
época, ao curso inferior do Pardo, até a sua barra. Justifica-se assim a identific~Ao 
proposta por Paulo Prado. 
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dias de navega~ao, iam ter a um_ sítio, onde deixavam as canoas e 
faziam suas r~as de planta~ao:·besse ponto caminhavam por terra 
durante oito dias, pouco mais ou menos, e atingiam as cabeceiras do 
Aquidauana. 1 

Na segunda metade do século XVII, alguns moradores de 
Sorocaba e Pamat'ba teriam chegado ao ponto de criar aqui um ar
raial fixo. ª O estabelecimento castelhano de Santiago de Xerez, ar
rasado anteriormente pelos paulistas, e as funda~0es jesuíticas do 
alto Paraguai, que por esta banda alcan~avam as margens do 
Mbototéu (Aquidauana}, ficavam no caminho dos sertanistas que 
subissem o Ivinheima. 

Em carta datada de 1770, o margado de Mateus reporta-se a 
tradi~ao dessa primitiva vía fluvial, ainda entao freqüentada por al
guns raros comerciantes de Curitiba e que o govemador vira assi
nalada em um mapa antigo. Verificou-se por esse documento que, 
saindo de Sao Paulo, aqueles sertanistas rumavam primeiramente 
para Sorocaba; daí para o lugar Woutucatu, que, a partir de 1719, foi 
fazenda dos jesuítas; de Woutucatu para Sao Miguel, redu~ao je
suítica, de onde, costeando o rio pela margem esquerda, iam a En
camación, a San Javier, a Santo Inácio;9 chegados a esta última pa
ragem, tomavam embarca~0es no Paranapanema e, do Salto das 
Canoas até a barra, gastavam vinte dias. Aqui, depois de descer o 
Paraná algumas léguas, entravam no Ivinheima por urna das suas 
tres bocas, navegavam-no quase até as nascentes, venciam depois a 
pé as vargens da Vacaria, em dire~ao ao Caagua~u, deixando, a mao 

7. "Demons~io dos Diversos Caminhos de que os Moradores de Sao Paulo se 
servem para os Ríos Cuyabá e Província de Cochiponé." AMP, vol. l. pane 21, p. 461. 
Cf. também "Notícias Utilíssimas A Coroa de Portugal e suas Conquistas" em "Inven
tário dos Documentos relativos ao Brasil no Archivo de Marinha e Ultramar, organi
zado por Eduardo de Castro e Almeida", VI, ABN, vol. XXXIX, p. 224. 
8. Sobre a existencia desse povoado, consulte-se Luiz Castanho de Almeida. "Ban
deirantes no Ocidente", RIHGSP, vol. XL, pp. 343 ss. e também Afonso d'E. Taunay, 
Hist6ria Geral das Bandeiras Paulistas, vol. IV, pp. 219 ss. 
9. Veja-se a respeito desse caminho DI, vol IX, p. 84. O Sao Miguel, "que hoje ·se 
acha destruido", ficavajunto ao Paranapanema, segundo se le na carta de D. Luiz An
t6nio. Há certamente engano ncsta última afirma~io, pois a única Sao Miguel exis
tente no Guairá foi S. Miguel de lbiangui, arrasada em 1629 por Ant6nio Bicudo, e fi
cava peno do sítio onde se ergue hoje a cidade paranaense de Castro. Alc~do o 
Tibaji, através do lapó, passariam os sertanistas por Encamación e San Javier, A 
margem do mesmo Tibaji, e atingiriam o Paranapanema algumas léguas antes de 
Santo Inácio. Esse trajeto era, assim, aproximadamente idCntico ao que, em meados 
do ~ulo passado, fez explorar o Bario de Antonina, empcnhado em procurar comu
nic~io fácil entre a comarca de Curitiba e os senóes do Rio Paraguai. 
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esquerda, as taperas de Viia Rica, a direita, as de Santiago de Xerez, 
e alcan~avam, enfim, na altura de Santo Inácio, um dos bra~os do 
Rio Paraguai. 

Entre os ·inumeráveis projetos que concebeu o morgado de 
Mateus durante sua administra~ao na Capitania de Sao Paulo, nao 
poderla deixar de figurar o da reabertura dessa via de comunica~ao 
com as partes centrais do Brasil. Para tanto, cogitou mesmo em 
restaurar o velho núcleo fortificado dos paulistas nos campos da 
Vacaria. O estabelecimento, confonne o plano do capitao-general, 
deveria situar-se mais ou menos entre as cabeceiras do lvinheima e 
as do Miranda, antigamente chamado Araguari, ou as do Ribeirao 
das Correntes, afluente do Aquidauana. Os povoadores seriam recru
tados de preferencia entre curitibanos, por serem estes, de todos os 
paulistas, os mais afeitas ao uso do cavalo e a vida campestre. Bem 
tratada e lisonjeada, tal gente prestarla certamente excelentes 
servi~os na defesa contra o gentio; sem isso poderla desertar para os 
domínios de Castela, "por serem muito parecidos aos Castelhanos 
nos costumes".'0 A tal povoado estariam destinadas, com o tempo, 
fun~ües semelhantes as que tinha a fazenda de Camapoa, na nave
ga~ao do Rio Pardo. 

O que nao chegou a realizar D. Luiz Antonio, efetuou-o, até 
certo ponto, o govemo imperial, quando, a partir de 1854, tratou de 
incentivar as viagens pelo Ivinheima. A velha rota come~ou, nessa 
época, a ser mais praticada, abandonando-se de todo, ou quase, o 
trajeto pelo Camapoa. A vara~ao pelo Rio Nioac fazia-se a partir do 
Brilhante, sendo preferido este ao outro galho do Ivinheima, o Va
caria, que freqüentaram tao assiduamente as bandeiras seiscentistas. 
O trato de terra de oito a nove léguas, que era a quanto chegava, 
neste ponto, o divisor entre as bacías do Paraná e do Paraguai, seria 
balizado, nas ex~midades, por duas povoa~0es. Chegou-se a dar 
princípio a execu~ao desse plano, com fixa~ao de dois destaca
mentos de vinte e cinco pra~as cada um nos portos do Brilhante e do 
Nioac. Diversos contratempos impediram, porém, que tal iniciativa 
produzisse todos os resultados esperados. Em compensa~ao ela veio 
a permitir o crescimento do núcleo de Nioac, fruto dessa navega~ao. 

Nos tempos coloniais, semelhante varadouro, tres vezes mais 
extenso do que o de Camapoa, seria quase de todo impraticável, para 
um comércio regular e pacífico, devido aos índios bravos e também 

10. DI, vol. IX, p. 87. 
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- conforme já se observou - a proximidade da fronteira paraguaia, 
que o expunha a ser facilmente cortado e ocupado pelos vizinhos do 
sul. Foi com o fim de evitar semelhante perigo, que o Barao de Mel
ga~o, depois da Guerra do Paraguai, chegou a recomendar o resta
belecimento da rota do Pardo -Anhanduí-Gua~u até ao ponto onde 
principiava a ser mais difícil a navega~ao. Desse ponto em diante, na 
~ao da Vacaría e do Nioac, seria aberto um caminho de carros, 
empreenclimento relativamente fácil em lugar pouco acidentado. 11 

Domados, enfim, os caiapós e os ferozes índios cavaleiros, afastada, 
por conseguinte, a amea~a constante de seus insultos, era lícito co
gitar no aproveitamento, para vias de comunica~ao terrestre, de um 
imenso carrasqueiro, onde o caminhante, nos seus percursos, pode, a 
qualquer momento, escolher a linha reta. A própria Serra do 
Amambaí nao oferece, ao menos do lado do Paraná, mais do que um 
leve declive, apenas sensível a vista. 

Em um papel anónimo, sujeito ao Conselho Ultramarino, e es
crito aparentemente no ano de 1695, já se acentuavam as vantagens 
desse terreno, geralmente plano e assentado, capaz de carros ou 
bestas carregadas e onde nao existía outro perigo além do gentío 
Guaicuru. 12 Perigo que, de resto, nao se poderla impunemente des
denhar. O fato é que, em todo o correr do século XVIII, apenc;tS aven
tureiros bem armados e acostumados ao sertáo ousariam, por isso 
mesmo, internar-se nestas paragens remotas. Por outro lado, a bordo 
das canoas de monc;ües, podiam livrar-se muito mais facilmente da 
ameac;a, enquanto nao se metessem no país dos Paiaguá, canoeiros 
eles próprios e inimigos irreconciliáveis dos portugueses do Brasil. 

A possibilidade de urna alternativa para a laboriosa subida do 
Rio Pardo e a apertada navega~ao do Sanguexuga e do Camapoa nao 
deixaria, em todo caso, de perseguir os sertanistas de Sao Paulo na 
era das mon~0es. É verdade que essa rota, com todos os seus incó
modos, acabara por prevalecer, de modo exclusivo, e nao deixa de 
ser característico que mapas setecentistas, como o de Antonio Ruiz 
de Montesinhos, composto de acordo com observa~0es realizadas 
em 1791 e 1792, assinalem ·todas as circunstancias do curso do 
Pardo, bem conhecido dos pilotos de Araritaguaba, deixando, no en
tanto, de registrar a existencia de outros afluentes da margem oci
dental do Río Paraná. 

11 . "Apontamento para o Diccionario Corographico da Província de Mato-Grosso 
pelo Barao de Melga~o." RIHGB, t. XLVII, p. 317. 
12. ABN, vol. XXXIX, p. 224. 
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Urna carta corográfica da Capitanía de Sao Paulo, pertencente 
boje ao arquivo do Ministério da Guerra e publicada pelo Sr. 
Afonso de Taunay, dá testemunho ainda mais expressivo - isso em 
1795 - do esquecimento em que jaziam entao os antigos caminhos 
fluviais para a Vacaría, pois compreende na designac;ao de "Sertao 
Desconhecido" ·quase toda a área entre o Pardo e o célebre 
lguatemi. '3 

Mas a imagina~ao dos que viajavam para o Cuiabá continuou 
acalentando perspectivas de um trajeto menos áspero. Tomou-se cor
rente em Sao Paulo a história de certa canoa que, escapando a um as
salto do gentío Paiaguá, nas vizinhan~as do Rio Cuiabá, navegara 
para o Sao Louren~o ao arrepio das águas, tomara um dos seus 
brac;os, o Piquiri, e com pequena vara~ao passara para o Sucuriú, que 
se lan~a no Paraná, quase em frente a barra do Tiere. Acrescentava-se 
que, em todo o percurso, os tais navegantes nao teriam sofrido o 
transtomo das cachoeiras, embbra encontrassem muito índio Caiapó, 
motivo pelo qual foi desprezada mais tarde essa rota. 

Registrando a cren~a de que o Sucuriú - ou o Verde, con
forme quería outra versao - proporciona excelente via de acesso ao 
sertao cuiabano, sem a desvantagem do longo desvío pelo Rio 
Paraguai, Lacerda e Almeida só descobria um inconveniente grave 
nesse caminho, o de deixar ao desamparo e talvez em proveito do 
Castelhano um importante território, conquistado para Sua Majes
tade Fidelíssima, a custa de imensos trabalhos e sacrificios dos 
paulistas. 

Foram projetadas, aos poucos, expedi~oes tendentes a verificar 
a notícia da navegabilidade do Sucuriú. Tinha-se como certo que as 
próprias dificuldades de tais empresas seriam pagas com usura, 
pelos grandes beneficios do comércio e a felicidade dos povos da 
Capitanía de Mato Grosso, onde era enorme a carestía dos generos, 
devido principalmente a sua custosa e arriscada condu~ao. Essas re
flex0es sao do Govemador Oeynhausen, em oficio dirigido no ano 
de 1811, ao Conde de Linhares, onde se dá conta dos preparativos 
para urna expedi~ao destinada a explorar essa passagem. '4 Nenhum 
resultado favorável, ao que parece, decorreu de tal iniciativa ou de 

13. Cf. Collectanea de Mappas, cit. 
14. "Ofício nº 17, dirigido ao Conde de Linhares por Joao Carlos Augusto d 'Oey
nhausen, relativamente aos meios de comunica~ao da Capitanía do Matto Grosso com 
as outras por via fluvial ( 1811 ). " Cópia Ms. do Arquivo da Diretoria de Engenharia 
do Ministério da Guerra (V. anexo C., no fim do volume). 
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outras semelhantes. Os contemporaneos preferiram atribuir os ma
logros a má organiza~ao das expedi~aes e a falta de mantimento su
ficiente para os exploradores. •s O fato é que a cren~a na possibili
dade oferecida pelo Sucuriú nao sofreu forte abalo; nada tao expres
sivo do otimismo com que se encarava tal possibilidade do que as 
ordens expedidas em 1818, por um govemador, a fim de se substituir 
ao nome tradicional desse rio o de Novo Tejo. 

Seis anos depois desta data, o Sargento-mor Engenheiro Luiz 
d 'Alincourt, a quem se devem admiráveis descri90es das partes cen
trais do Brasil, ainda sustenta, em oficio dirigido ao Ministro da 
Guerra do Império, a necessidade de se explorar meticulosamente o 
Sucuriú, pois, caso fosse navegável, como se dizia e ele mesmo 
acreditava, ficaria mais suave e menos dispendiosa a comunica~ao 
entre as províncias de Sao Paulo e Mato G_rosso. E argumentava: "o 
trajeto de Alto Sucuriú ao Alto Itiquira é muito mais curto, compara
tivamente ao do Camapoa, que tem quase tres léguas; o Itiquira entra 
no Piquiri, que vai confluir no Sao Louren~o e, navegando por este, 
águas abaixo, chega-se ao Río Cuiabá; a barra do Sucuriú, no 
Paraná, é muito perto da do Tiere, pois nao se gasta meio dia na des
cida" .16 

Todas essas razé>es fundavam-se, na realidade, apenas em um 
conhecimento superficial e incompleto da geografia da regiao, pois 
nem existe só um breve varadouro para as margens do Piquiri mas, 
ao contrário, um largo território de dezenas de léguas de extensao, 
cortado pelo alto Taquari, nem o Sucuriú é isento de cachoeiras e 
empecilhos, mas os teme numerosos. Pode-se formar idéia das difi
culdades de sua navega~ao, com o caso, narrado por ·Leverger, de 
um tenente que, em 1827, gastou dezessete dias para subir um 
mesmo trecho do rio que desceu depois em tres dias e meio. Além 
disso, quem desejasse evitar o longo percurso a pé, teria de transpor 
dois varadouros mais ou menos extensos, em lugar de um só: o 
ptimeiro, entre as cabeceiras do Sucuriú e as do Taquari, e o outro, 
entre este último rio e o Piquiri. Mas para isso, seria preciso veri
ficar, antes de tudo, se o Taquari é navegável em seu curso superior. 

Nao faltavam caminhos, aliás, para aqueles que, desafiando 
perigos de índios e de feras, ousassem, a velha moda bandeirante, 

15. Cf ... Resultado dos Trabalhos e lndaga~0es Statisticas da Provincia de Mano 
Grosso por Luiz d ' Alincourt."ABN, vol. fil, p. 117, nota. 
16 ... Luiz d ' Alincourt - Oficios sobre Estatisticas, Defesa e Administra~o da Prov. 
de Mato Grosso, de 1824 a 1826." RIHGB, vol. XX, p. 375. 
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fazer a pé grande parte do percurso, em ~ªº as terras cuiabanas. 
Alguns meios de acesso a essas terras, além da derrota ordinária dos 
rios, vem relacionados em um precioso texto dos primeiros decenios 
do século XV~II e só modernamente publicado, acerca dos diversos 
caminhos de que se serviam os moradores de Sao Paulo, para ir aos · 
rios de Cuiabá e a província de Coxiponé. 11 Sabe-se, por esse docu
mento, que, saindo do Tiete, havia quem navegasse apenas dois dias, 
entrando, em seguida, no Verde; depois de subir durante dez ou doze 
dias este rio, chegavam a um salto, onde eram deixadas as canoas. 
Desse porto, marchavam por terra cerca de vinte e cinco días, até as 
margens do Piquiri, tomando aqui novas canoas, que os conduziam 
rumo ao Sao Louren~o e ao Cuiabá. 

Já se mostrou, entretanto, como os riscos que acarretavam essa 
e outras rotas só parcialmente fluviais deveriam incompatibilizá-las 
com as conveniencias de um transito intenso e regular, em que o 
animo aventureiro precisa subordinar-se as necessidades do tráfego 
comercial. Necessidades que aconselhavam a contar com as amea~as 
certas e previstas, por conseguinte suscetíveis de serem atalhadas ~m 
tempo, como o sao os perigos de cachoeiras, e a evitar cautelosa
mente as imprevisíveis, sobretodo os assaltos dos indígenas. 

Além disso, as marchas a pé anulavam, em grande parte, as 
vantagens decorrentes da maior facilidade de transporte nas canoas; 
vantagens que fizeram com que o caminho fluvial do Pardo pudesse 
sobreviver longamente a abertura da estrada terrestre de Vtla Boa de 
Goiás. O simples fato da viagem pelo Rio Pardo e pelo Ribeirao. de 
Sanguexuga deixar as canoas a menor distancia dos cursos d 'água da 
Bacía do Paraguai contribuiu, sem dúvida, para a escolha dessa via 
de comunica~ao durante o século XVIII. No lugar de Camapoa, o di
visor nao chega -a quinze quilometros de um extremo ao outro e a 
vara~ao e transporte das cargas efetuava-se em condi~óes relativa
mente favoráveis. 

Só as vantagens que proporcionava essa . vara~ao breve e . . 
sofrivelmente comoda poderiam ter levado os sertanistas a suportar 
a tormentosa derrota do alto Rio Pardo e as aperturas do San
guexuga. ~ funda~ao, por volta de 1728, de um sítio de cultura no 
Camapoa, onde os viajantes podiam achar mantimento, agasalho e 
bois de carga para a condu~ao de suas mercadorias, constituiu um ,. 
fator da maior importancia na história do comércio do Cuiabá. Antes 

17. AMP, vol. I, parte 21, pp. 465-468. 
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disso, os navegantes que iam por esse caminho costumavam deixar 
as canoas a altura do salto do Cajuru e levavam suas fazendas as 
costas, por terra, até ao Coxim, onde os esperavam outras embar
ca~5es. Alguns, depois de abrir r~as e lan~ar planta~5es, pre
cavendo-se para o regresso, preferiam seguir a pé para o Cuiabá, no 
que podiam gastar um mes ou pouco menos. 

Os inconvenientes do longo transporte por terra, principal
mente enquanto o recurso as bestas de carga nao chegara a gene
ralizar-se, ou era pouco praticável nestes sert5es, parecem justificar 
a extensao do itinerário fluvial até as margens do Sanguexuga. Com 
o te.ropo, fizeram-se nesse porto as acomoda~5es indispensáveis para 
um trajeto assíduo. Chegando ao Camapoa, já encontravam, os 
navegantes, grandes carros de quatro rodas, puxados por seis a oito 
juntas de bois, que se destinavam expressamente ao transporte de 
canoas. A carga ~a em carros menores, de duas rodas apenas, quando 
nao as costas dos negros. Em poucas horas de trajeto, por entre 
capóes de mato e campos cerrados, chegava-se a sede da fazenda de 
Camapoa, junto ao ribeirao do mesmo nome. Era aqui que os via
jantes tratavam de reformar seu mantimento e retemperar energias 
para o prosseguimento da jornada. 

Situada ao meio da rota do comércio do Cuiabá, em posi~ao 
imposta pela geografía aos pioneiros da ocupa~ao do Brasil Central, 
Camapoa estaría destinado, talvez, a transformar-se em entreposto 
comercial de primeira ordem, se a decadencia da minera~ao e a con
correncia, mais tarde, de outras vias comerciais nao tivessem matado 
em gérmen essas possibilidades. A leitura de antigos relatos de via
jantes está muito longe, aliás, de sugerir que o trabalho ~os homens, 
aqui, tivesse correspondido, em qualqúer momento, as vantagens 
dessa situa~ao. Passagem obrigatória para urna zona pioneira, 
Camapoa parece ter permanecido, entretanto, quase alheia a agita~ao 
tumultuosa dos centros de minera~ao. Contentou-se com um ritmo 
sonolento e rotineiro de velha fazenda sertaneja, mal interrompido, 
de vez em quando, pelo movimento das frotas. Viveu parasitaria
mente, a margem das ambi~5es dos ca~adores de ouro e de aven
turas, preferindo os lucros mais seguros da carrega~ao das canoas e 
da venda de generos aos passageiros. 

A gente do lugar, bronca e indolente, compunha-se em sua to
talidade de mesti~os, nos quais o sangue africano tinha papel impor
tante, senao predominante. Ao tempo de Hércules Florence, isto é, já 
no século passado, essa gente distava pouco do estado selvagem, 
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vestindo-se unicamente de ceroulas, quase de tanga; só mesmo os 
mais endinheirados davam-se ao luxo de usar cal~as e camisas de 
pano grosseiro. Viviam geralmente sem os socorros da religiao e 
sem quem os confessasse nas ocasi5es de perigo. Alguns ocupavam
se de escassas planta~5es de mantimentos, da cria~ao de capados e 
galinhas, da fabrica~ao de rendas, panos toscos de algodao e lou~as 
para seu uso. Ao contato dos índios do lugar, a popula~ao tinha 
adquirido um falar arrastado e desagradável, "que fazia fugir", co
menta Lacerda e Almeida. 

D.o porto a fazenda, os viajantes, mesmo os mais grados, como 
um D. Antonio Rolim de Moura, tinham de caminhar a pé, devido 
ao pouco número ou ao pouco préstimo dos animais de sela. Os 
carros nunca seriam em quantidade suficiente para o transporte de 
todas as canoas e cargas de urna só vez, de modo que efetuayam 
várias viagens para cada frota que chegasse. Lerdos e provavelmente 
mal nutridos, os bois de tra~ao nao suportavam o menor esfor~o ao 
calor do sol, e por isso as carrega~5es eram feítas quase só a noite. 
Embora cada carro fosse puxado por diversas juntas, isso pouco al
teraría a situa~ao, se é certo, como afirmou o Conde de Azambuja, 
que tres ou quatro juntas faziam o servif;o de um boi "dos nossos". 

O transporte entre o porto de Sanguexuga e a sede da fazenda 
de Camapoa nao era das menores fontes de lucro para os sócios da 
fazenda, que sabiam tirar todas as vantagens possíveis · de seu 
monopólio. No ano de 1788, a condu~ao de urna canoa custava tanto 
como vinte mil réis, moeda da época, e cada carrada, nove mil e 
seiscentos réis. O pior é que nesse chapadao nao cessavam os in
sultos do gentio Caiapó e, assim, carros e passageiros só podiam 
deslocar-se em grupos e sob a escolta de homens bem armados. 

Na sede da fazenda, além das casas de sobrado telhadas e 
outras menores, de pau a pique, cobertas de sapé e capazes de aco
modar muita gente, existía capela e senzala de escravos, tudo dis
posto desordenadamente, em volta de um largo pátio. Como a con
veniencia dos donos era que se demorassem os passageiros, havia 
muito gado de corte (mais de seiscentas cabe~as, só de bovinos, em 
1751), embora de qualidade inferior, além das planta~5es de 
legumes, milho e cana-de-a~úcar. Durante as festas de irmandade e 
fun~Oes de igreja, que foram sempre numerosas, nao obstante a es- . 
cassez de sacerdotes, gastavam-se cada ano, nas épocas de maior 
prosperidade, mais de cem capados. A maior falta de que padeciam 
os moradores era, sem dúvida, a do sal, verdadeira raridade aquí, 
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como aliás em quase todos os povoados sertanejos. Muitas pessoas 
tratariam de remediar essa falta, abusando largamente da canjica de 
milho, que dispensava qualquer tempero. 

Em Camapoa costumavam as frotas renovar suas provisoos de 
farinha de milho, fubá, feijao, arroz,__ galinhas e porcos. Nao há 
notícia de que a farinha de mandioca, de uso tao generalizado no 
litoral brasileiro, tivesse grande consumo por estas paragens. Para 
fabricarem a de milho, recorriam os moradores ao rústico monjolo. 
Depois de 1820, privados dessa máquina por urna inundayao dorio, 
que carregou a única entao existente, já se contentavam, para o 
mesmo fim, com piloos simples, manejados pelos negros de serviyo. 
O pouco estímulo para os negócios, numa ocasiao em que já se 
achava quase abandonada a navega~ao pelo Pardo, e também a in
dolencia natural dos habitantes, impediam que nessa, como em 
outras indústrias, se fizesse qualquer progresso. 

Ao lado dos comestíveis, proviam-se os navegantes, em 
Camapoa, de aguardente de cana e fumo em rolo, dois generos que, 
nas palavras de um viajante, eram para os trabalhadores o mesmo 
que o maná para os israelitas. 18 

Junto ao lugar onde ficavam as casas, levava o Rio Camapoa 
pouca água e sua navegayao tomava-se tao embarayosa que quase 
todos, principalmente durante as estiagens, preferiam marchar por 
terra até a confluencia com o Camapoa-Guayu, gastando pouco mais 
de meia hora, para o mesmo percurso que as canoas faziam em dois 
ou tres dias. Mesmo depois de engrossadas as águas do ribeirao, nao 
desapareciam, entretanto, os embarayos. 

O aspecto geral do Rio Camapóa é comparável, em muitos 
pontos, ao do Sanguexuga, mas, ao oposto <leste, que banha, em 
parte, extensas pastagens, despidas de qualquer arvoredo, o per
curso fazia-se, nele, por entre matagais espessos e com raízes a 
flor da terra. Por isso mesmo, durante as cheias, caíam das riban
ceiras muitos paus, atravessando-se de lado a lado sobre a estreita 
corrente. Alguns desses troncos ficavam a tao pouca altura, que 
quase rasavam as canoas, e por esse motivo chamavam-lhes "ra
souras" . . A fim de evitar o perigo que isso acarretava, muitas 
vezes, iam a frente os bateloos ou canoas de montarla, levando 

18. Lacerda e Almeida, ob. cit., p. 74; Hércules Florence, Viagem Fluvial do Tiete ao 
Amazonas (Sao Paulo, s. d.), pp. 49 ss.; "Resumo das Explora~0es feitas pelo Enge
nheiro Luiz d'Alincourt, desde o Registro de Carnapua até a Cidade de Cuiabá", 
RIHGB, vol. XX, pp. 335 ss. 
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gente e machados para os cortar e deixar desimpedida a nave
gayio. Há notícia de que em urna só viagem, entre a fazenda de 
Camapoa e a foz do rio, foram cortadas, dessa maneira, nada 
menos de oitenta tranqueiras. 

Devido ao pequeno cabedal de água e aos numerosos baixios, 
as canoas desciam o rio levando somente metade de carga. Em ran
chos de folhas de palmeira situados junto a embocadura, abrigava
se, sempre com alguma pessoa de guarda, a carga assim levada; em 
seguida voltava a frota a fazenda para conduzir o resto, gastando, em 
toda esta diligencia, vinte días e mais. . 

A forte conenteza do rio trazia outro perigo muito grave, que era 
o de impelir as embarc~oos, com violencia, sobre escolhos de toda 
sorte. O recurso de que se serviam os remeiros para evitar choques e 
abalroamentos eram as varas, que funcionavam neste caso como freios. 

O mesmo risco e também o dos madeiros derrubados nao de
saparecía ao entrarem as canoas no Coxim, chamado por um via
jante o cabo tormentoso da navegayao do Cuiabá. Embora relativa
mente largo, s~ comparado ao Camapoa, esse rio nao o é a tal ponto 
que im~a os colmos das taquaras, debruyados das ribanceiras, de 
formarem verdadeiras arcadas sobre as águas. Há nisto um dos es-

- petáculos aprazíveis, que o viajante podía encontrar nestas paragens, 
e dele nos deixou Florence urna animada descriyao. Em alguns 
pontos, no Boqueirao das Fumas, por exemplo, o canal nao mede 
mais de dez ou doze metros entre as duas margens. Por vezes, a água 
abre caminho entre barrancos abruptos, de mais de cinqüenta metros 
de altura. Muitos navegantes se admiraram do proveito que poderla 
tirar, e nao · tirava, o gentio Caiapó, tao belicoso e inimigo dos 
cristios, se, do alto dos montes, lanyasse pedras sobre as canoas. 
Com urna acometida dessa ordem, onde o agressor nao chega a ar
riscar-se .. poucas embarc~s escapariam incólumes. 

O grande perigo ,a que se expunha, neste rio, o viajante, eram, 
porém, as cachoeiras. Do ponto onde as águas do Camapoa se des
pejam no Coxim, até o Taquari, contam-se nada menos de vinte e 
duas. Destas, apenas quatro - a das Fumas, a do Avanhandava
Guayu, a do Avanhandava-Mirim e a da Ilha - obrigavam a descar
regar inteiramente as canoas e arrastá-las sobre os rochedos das mar
gens. As outras podiam ser varadas, sem dificuldade, indo as embar
cayOeS a meia-carga. Eram contudo um grande estorvo para a 
navegayao que, a montante, como a jusante, se fazia, no Coxim, em 
oito ou dez dias. 
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Vencida a última Cachoeira do Coxim, a da Ilha, toda ela de 
descarreto, os que faziam a derrota para Cuiabá entravam no Taquari. 
É este um rio vistoso e alegre, povoado de ilhotas, abundante de 
pescado e ca~a. com boas praias e mato limpo. Logo abaixo da boca 
do Coxim enfrentava-se o primeiro obstáculo a sua navega~ao, que é 
a chamada Cachoeira da Barra. Neste ponto costumavam os traba
lhadores aliviar as canoas de parte da carga, quando iam cheias -
como era quase sempre o caso na viagem de ida para Cuiabá -, ou 
esvaziavam-nas por completo, a fim de as tomar mais boiantes. 

Durante cerca de um quarto de légua, precipitara-se as águas 
furiosamente por entre canais de pedra muito estreitos e penedias de 
grande inclina~ao, formando, em alguns lugares, urna sucessao de pe
queninos saltos, que exigiam vigilancia continua da parte dos pilotos. 

Aqui principiava o país do gentio Cavaleiro. Passada a foz do 
Coxim, há mesmo um sítio que os comerciantes do Cuiabá 
chamavam ordinariamente Passagem do Cavaleiro, e por ela os Guai
curus - como ainda em nossos días sao conhecidos esses índios -
costumavam atravessar o rio. O meio de que se serviam muitos para 
se livrar dos seus insultos era levantar os pousos no meio do mato 
pois, ao oposto dos Caiapó, o Guaicuru só combatia em campo raso e 
onde pudesse movimentar-se facilmente com seus cavalos. 

O aparecimento desse gentío na estrada fluvial para as minas 
do Cuiabá nao deve ter provocado a mesma surpresa que causaram 
os Paiaguá. Dizem as crónicas que, até 1725, ninguém sabia ao certo 
que índios seriara estes, tao destros na arte de navegar, nem onde 
habitavam, nem que nome tinham. Os Guaicurus, ao contrário, eram 
antigos conhecidos dos bandeirantes. Os paulistas que primeiro 
penetraram os sertües da Vacaria encontraram-nos de posse de ca
valgaduras e de armas de procedencia européia, como ter~ados e 
facües. As planuras que habitavam, os instintos predatórios que os 
caracterizavam e sua vida ambulatória, os deviam ter predisposto, de 
longa data, ao uso do cavalo, introduzido por espanhóis. Essa 
aquisi~ao deu-se, certamente, nos .momentos iniciais da coloniza~áo 
e foi tao rápida que, em geral, as mais antigas reminiscencias deixa
das no conquistador, por semelhantes tribos, já os apresentam inse
paráveis dos seus cavalos.19 

Assim devem ter aparecido aos homens de Sao Paulo que 
transpuseram o Rio Paraná, rumo ao Oeste, em come~os do século 

19. Cf. Clark Wissler, The American lndian (Nova York, 1931), p. 34. 
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XVIl. "Os primeiros que deram notícia <lestes bárbaros foram os 
Paulistas - afirma-nos um deles -, e já os encontraram senhores 
de grandes manadas de gado vacum, cavalar e lanígero. "20 Nao ad
mira, pois, se ganhou crédito, durante algum tempo, a suspeita de 
que estes animais seriara autóctones nessa parte do continente e nao 
obtidos por furto ou permuta com os cristaos. Parecia refor~ar tal 
suspeita a circunstancia de os Guaicurus terem, em sua linguagem, 
nomes próprios para os designar, ao passo que as demais tribos indí
genas conservaram, para o cavalo, designa~ües já usuais entre as 
na~ües civilizadas de quem o obtiveram. 

Embora nao se conhe~am as etapas históricas dessa aquisi~ao, 
tudo inclina a crer que ela nao terá exigido da parte do Guaicuru 
nenhuma readapta~ao violenta a novas normas de existencia. Em 
outras palavras, sua vida nao precisou suportar nenhuma transfor
ma~ao verdadeiramente radical, para acomodar-se ao uso do eqüino. 
Quando muito terá encontrado, no recurso ao animal importado, um 
poderoso estímulo e refor~o a tendencias preexistentes. 

Pode-se imaginá-los, já antes da conquista, em constantes cor
rerias pelas campinas da Bacía do Paraguai, fiados apenas em suas 
pernas ágeis e numa surpreendente capacidade de resistencia ao 
cansa~o. Nao faltara mesmo depoimentos, notadamente de pro
cedencia castelhana, para confirmar tal impressao. Nos Comentários 
do "adelantado" Cabeza de Vaca, redigidos em meados do século 
XVI pelo escrivao Pero Hemandez, descrevem-se esses . indígenas 
como "tan ligeros y recios, que corren tanto tras los venados, y tanto 
les dura el aliento, y sufren tanto el trabajo de correr, que los cansan 
y toman a mano ... "21 De modo que, longe de ter tomado personagem 
intrusa e supérflua, o cavalo deveria coordenar-se a semelhante so
ciedade, como o órgao de urna fun~ao necessária. 

Enriquecidos desse órgao, puderam os Guaicurus tomar-se 
facilmente temíveis as outras tribos, bem assim como aos cristaos. 
Desenvolveram-se neles, ao extremo, o genio vagabundo, o tempe-, 
ramento agressivo, a voca~ao invencível para a rapina. E expressiva, 
a esse propósito, urna das tradi~ües de sua mitología, onde se narra a 
cria~ao do mundo e dos homens. Segundo tal tradi~áo, o Grande Es
pírito, ao formar os seres humanos, teve o cuidado de dar a cada 
povo um atributo particular. Aos brancos, por exemplo, deu o gosto 

20. "Historia dos Indios Cavaleiros ou da Na~ao Guaycurú, por Francisco Rodrigues 
do Prado." RIHGB, t . I, p. 35. 
21. Alvaro, Nuñez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios (Madri, 1922), p. 201. 
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do comércio. A outros, a aptidao para a lavoura. O Guaicuru, que 
fora esquecido na partilha, teve de sair a procura do Grande Espírito, 
a fim de conhecer sua sina. Correu, de urn extremo a. outro, o vasto 
deserto do Chaco, interpelando bichos e plantas. Ao cabo da longa 
peregrina~ao, deu certo dia corn o gavia.o Caracará, que assim lhe 
falou: 

- Queixas-te sem motivo, pois teu quinhao é o melhor. Urna 
vez que nada recebeste, trata de tomar o que pertence a outros. Es
queceram-se d~ 'ti, e por isso deverás matar todos aqueles que surjam 
ern teu caminho. 

O Guaicuru nao deixou de cumprir o conselho e, para 
com~ar, matou a pedradas o próprio Caracará. Desde entao p0s 
sempre seu orgulho ern saber praticar a risca as li~0es do infortu
nado mestre. 22 A violencia, a agressividade, a rapinagem, tornaram
se, assim, virtudes nacionais, que ele procurou exercer indiscrimi
nadamente contra todos os que se intrometiam em suas terras. Até 
fins do século XVIII, foram os Cavaleiros um dos grandes flagelos 
dos navegantes e também de numerosos lavradores de Cuiabá e 
Mato Grosso, calculando-se, por volta de 1795, em mais de quatro · 
mil o número de paulistas e outros portugueses vítimas de sua 
sanha.-23 

Nao há notícia da época exata em que principiaram as agres-, 
s0es desses índios aos que navegavam entre Camapoa e Cuiabá. E 
provável, no entanto, que, confinados inicialmente a Vacaria e outras 
áreas mais ao sul, tenham sido atraídos para a regiao do alto Taquari 
só muito depois de inaugurada a passagem das frotas pelo Camapoa, 
e animados, talvez, pelos sucessos ruidosos que, a partir de 1725, al
can~ou, nos seus assaltos, o gentío Paiaguá. 

O fato é que, quando com~ou a avultar a afluencia de 
mineiros e comerciantes para o Cuiabá, a idéia de povoar terras do 
Taquari, no intuito de se abastecerem as frotas de comércio, ainda 
nao parecía impraticável a certos aventureiros. Um deles, o ituano 
Joio de Araújo Cabral, chegou a fixar-se .com sítio de cultura na 
barra do Rio Coxim e, desse modo, "tinha servido de grande utili- . · 
dade aos passageiros para as ( ... ) minas, assim nas invernadas como 
para se proverem de mantimentos".24 Por ocasiao da viagem de Ro-

22. Cf. Francis de Castelnau, Expédition dans les Parties Centrales de I' Amérique du 
Sud-Histoire du Voyage, vol.11(París, 1850), p. 395. 
23. Rodrigues do Prado, ob. cit., p. 35. 
24. Sesmarias, vol. 111 (Sio Paulo, 1937), pp. 179 ss. 
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drigo Cézar de Menezes, em 1726, o estabelecimento já dava algum 
fruto, pois consta que nele se abasteceu de mantimentos, no valor de 
duzentas e cinqüenta oitavas de ouro, a frota em que viajava o 
capitao-general de Sao Paulo.25 

Abaixo das terras de Joao de Araújo e também na margem do 
Taquari, da parte direita do rio, estabeleceu-se, pela mesma 
ocasiao, Domingos Gomes Beliago, o que primeiro introduziu 
gado vacurn neste sertao, conforme já ficou dito em capítulo an
tecedente. 26 

Ao lado desses nomes, o de urn Luiz Rodrigues Vitares -
que, depois de se ter estabelecido junto a barra do Camapoa-Gua~u, 
onde sofreu muitos incomodos com a vizinhan~a do Caiapó, asse
nhoreia-se das terras situadas junto a boca do Taquari - e o de um 
Manoel Goes do Prado - que em 1727 solicita e obtém sesmaria 
junto as r~as de Joao de Araújo - assinalam o come~o da ocu
pa~ao de um vasto território que, povoado e cultivado, traria seguros 
benefícios as frotas. Mas esse movirnento povoador, iniciado com 
certo ala entre 17~3 e 1730, bem cedo se interrompe: as restingas 
voltam logo ao seu primitivo estado, e as pastagens sao rapidamente 
abandonadas pelos· colonos. Nada explicará esse malogro se nao ad
mitirmos que entao, e só entao, surgiu bruscamente nestas paragens 
o gentio Cavaleiro, atraído talvez pelas possibilidades que a seu 
genio predatório ofereciam as mon~aes de povoado. 

A presen~a daqueles pioneiros, sobre os quais silenciam histo
riadores e cronistas, seria recordada; apenas, no nome dado a urna 
Cachoeira do Taquari: a do Beliago. Tao vaga recorda~ao que, já em 
firis do século XVIII, quase nao havia quem escrevesse esse nome, 
sem torná-lo irreconhecível. "Belial" é como lhe chama, por exem
plo, o Tenente-Coronel Cindido Xavier de Almeida e Souza. E acha 
necessário notar que em nada pode assem~lhar-se essa queda d'água 
"áquelle spirito infernal do mesmo norne, incombido da impureza e· 
da sensualidade".27 

Situada a pouca distancia da Cachoeira da Barra, a do Beliago 
caracteriza-se por numerosos baixios e ilhotas. O canal é exíguo e 
passava-se por ele com dificuldade extrema. É esta, pela rota or
dinária, a 1131 e última cachoeira·que encontrava o viajante saído de 
Porto Feliz, com destino ao Cuiabá. Vencido tal obstáculo, no que 

25. DI, vol. Xill, p. 145. 
26. Sesmarias, vol. m, cit., pp. 231 SS. 

27. Cindido Xavier de Almeida e Souza. Ms. cit. 
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consumiam muitas vezes um dia inteiro, desciam as canoas por 
longos estir0es de navega~ao limpa e desembara~ada. 

O grande problema, em alguns lugares, estava em encontrar-se 
fundo suficiente por entre os inumeráveis bancos de areia. Mesmo 
pilotos habilidosos e experimentados enganavam-se com freqüencia 
nestes lugares, desviando-se do leito principal. ~ao raro ficavam as 
embarca~óes encalhadas no meio das pedras, e entao era preciso 
abrir caminho com o auxílio de enxadas e de outras ferramentas. 
Quando o rio se espraia, alargando extensamente as margens, ficam 
a descoberto as copas de algumas árvores; por essas manchas de ver-· 
dura orientavam-se entao os práticos, a fim de distinguirem o ver
dadeiro canal. No tempo das cheias, que principia em m~o e vai até 
setembro e outubro, nem tal precau~ao era necessária, pois os nave
gantes que chegassem ao sítio de Pouso Alegre, quinze ou vinte 
léguas abaixo da Cachoeira do Beliago, podiam deixar tranqüila
mente o álveo do rio e, segundo o estado das águas, atravessar os 
campos e pauis alagados da margem direita para atingir o Paraguai 
no lugar de Tres Bocas, ou o Sao Louren~o na fazenda do Alegre, ou 
o próprio Rio Cuiabá em alguma paragem nao muito distante da vila 
desse nome, geralmente na tapera do Bananal. O difícil, em tais 
ocasi0es, era descobrir terreno apropriado para pouso, conquanto 
sempre houvesse capües de mato sobranceiros a água. De resto, 
mesmo quando o río estava em sua menor altura, nao era fácil, 
muitas.vezes, encontrar, pelas margens, lugar perfeitamente enxuto e 
abrigado. 

Mais de vinte léguas antes de chegar a foz, divide-se o Taquari 
em muitos e sinuosos bra~os, por onde despeja suas águas no Paraguai. 
Nesse terrível labirinto de canais, baías, escoantes e furos, perdiam as 
canoas muito tempo pelas veredas falsas, fo~ando passagem entre os 
aguapés. Até 1780, aproximadamente, costumavam alguns pilotos di
rigí-las ao Paraguai, por um galho do Taquari, que principiava urna 
légua abaixo do Pouso Alegre; no entanto, alguns anos mais tarde, 
achava-se essa passagem inteiramente obstruída pelas areias. 

Chegando ao Paraguai, as primeiras frotas paulistas, em vez de 
tomar a madre, preferiam, ao que parece, entrar por um furo da 
margem esquerda - o chamado Paraguai-Mirim - evitando, dessa 
forma, a grande volta que dá aquí o río. Ainda em 1758 foi esse o 
caminho praticado pela expedi~ao de D. Antonio Rolim de Moura. 
Entretanto trinta anos depois, o Capitao Engenheiro Ricardo Franco 
de Almeida Serra gastou nada menos de quatorze dias em percorrer 

(, 
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as onze léguas e meia que mede o furo de um extremo a outro, e 
achou sua navega~ao das mais intrincadas e penosas. 28 

A subida do Paraguai até a confluencia do Sao Louren~o - o 
antigo Porrudos - efetuava-se em grande parte com o socorro de 
zingas ou varas, quando nao bastassem remos para vencer as cor
rentezas. Era impossível, com isso, evitar certa morosidade no tra
jeto, que demandando a montante oito a dez dias, fazia-se, no sen
tido contrário, em cinco dias e menos. 

Quase tudo quanto se possa dizer da navega~ao do Paraguai 
aplica-se, sem diferen~as notáveis, a dos outros rios da extensa área 
de cerca de cento e setenta e cinco mil quilómetros quadrados29 que 
abrangem os Pantanais. Especialmente o Sao Louren~o e o Cuiabá, 
até a vila do mesmo nome, ofereciam dificuldades em tudo seme- · 
lhantes as que perturbavam essa navega~ao. Assim, se a subida, em 
tempo seco, consumía cinco ou seis dias no Sao Louren~o, desde a 
barra até a, confluencia do Cuiabá, e quinze neste último río até a 
vila do mesmo nome, a descida fazia-se respectivamente em dois 
dias no Sao Louren~o e em seis ou sete no Cuiabá. 

Se durante as viagens de volta ao Camapoa e Araritaguaba, os 
ventos do sul, que sopram na esta~ao seca, concorriam, nao raro, para 
retardar a descida do Paraguai, o mesmo podía ocorrer nas demais 
vias fluviais da baixada. Em 1801, os homens da expedi~ao Candi do 
Xavi~r viram-se for~ados, na descida do Sao Louren~o, a permanecer 
acantonados durante cinco días no monte do Caracará, a margem 
meridional do rio, devido a violencia do vento sul. O resultado é que 
gastaram nesse curso d'água tres ou quatro vezes o tempo ordinaria
mente consumido em sua navega~ao pelas canoas das Mon~0es. 

Em fins do século XVIII, quando tinha passado o maior perigo 
de assaltos do Paiaguá e do Cavaleiro, fundaram-se nas margens do 
Sao Louren~o e mesmo do Paraguai, nos terrenos mais elevados que 
o pantanal periódico nao atinge, algumas fazendas de criar gado e 
r~as de feijao e milho. Foi em um desses sítios privilegiados, assen
te a margem direita do Paraguai, que se estabeleceu em 1778 o po
voado de Albuquerque, núcleo primitivo da atual cidade de Corumbá. 

Situada em face da ilha do Paraguai-Mirim, esse centro fortifi
cado proporcionava, até certo pontO, aos navegantes, vantagens 
identicas as que oferecia a fazenda do Camapoa. Proporcionava, 

28. "Diário da Diligencia do Reconhecimento do Paraguay desde o Logar do Marco 
da Boca do Jaurú até abaixo do Presídio de Nova Coimbra." RIHGB, vol. XX, p. 319. 
29. Otto Maull, Vom ltariaya zum Paraguay (Leipzig, 1930), p. 272. 
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principalmente, a possibilidade do repouso durante urna viagem tra
balhosa e árdua. Por muito tempo constou apenas de um grande 
pátio fechado, com casas em tomo, formando quatro lances e um 
portao em frente ao rio. Oito anos depois de seu estabelecimento, em 
urna das vezes em que por ali passou o Capitao Ricardo Franco de 
Almeida Serra, sua popula~ao permanente nao ultrapassava duzentas 
almas, mas as r~as de milho e feijao. plantadas pelos moradores, já 
davam para o consumo local e também para o abastecimento das 
frotas de comércio. Havia, além disso. muito algodao que, fiado e 
tecido no lugar, era mandado a Cuiabá, onde o trocavam por miu
dezas necessárias. 

A bananeira, introduzida pelos paulistas, logo ao início da con
quista e que viria a fornecer, juntamente com o arroz bravo, a base da 
dieta vegetal de urna das ra~as indígenas do pantanal - os Guatós 
-, representava talvez a única planta frutífera de certa importancia 
nestas paragens. Nao admira, pois, se o nome de "Bananal" chegou a 
desempenhar papel significativo na geografia local, associado, com 
freqüencia, a certas ilhas ou colinas menos acessíveis a água das 
enchentes e onde a musácea se aclimou com exito. 

É de notar que muitas dessas colinas foram erigidas pela máo 
do homem, como o famoso Bananal do Rio Cuiabá, cuja origem é 
atribuída aos irmaos Joao e Louren~o Leme. Segundo cren~a corrente 
na era das mon~5es, foi com o auxílio do gentio Guató, reduzido a 
escravidao, que os dois terríveis potentados conseguiram transportar, 
de lugares distantes, grandes quantidades de terra, par.a a constru~ao 
dessa verdadeira ilha artificial entre as lagoas a leste do rio. 

Outros "aterrados'' do Pantanal parecem ter tido início mais 
remoto e menos memorável. Consistem sobretudo em amontoados 
de conchas fluviais, recobertas de urna .capa de húmus, e que alguns 
etnólogos nao consideram essencialmente distintos dos casqueiros e 
sambaquis litoraneos. Pretende urna tradi~ao generalizada entre os 
Guatós que, nao apenas a constru~áo dos aterrados, como o plantio 
das_ bananeiras existentes em parte dessas colinas, sao obra de um 
povo misterioso que os precedeu na regiao. 30 

A míngua de frutas comestíveis era compensada, em parte, 
pelos palmitos, que se dao em certos lugares das margens do Rio 
Paraguai. Urna característica de quase toda essa área é a ocorrencia 

30. Dr. Max Schmidt, Jndianerstudien in Zentralbrasilen (Berlim, 1905), pp. 174 e 
202. 
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de associa~5es vegetais, formando habitat isolado. Já se observou. a 
propósito, que nenhuma outra regiao restrita do Brasil comporta 
número tao considerável de tennos locais, para significar agrupa
mento ou predominancia de determinadas plantas: carandazal, 
paratudal, piuval, buritizal, acurizal, pirizal, pajonal, espinhal ... 31 

Riqueza bem mais ostentosa e multiforme, contudo, é a que 
apresenta aqui o reino animal. Nos relatos de viajantes que percor
reram outrora estes rios, deparam-se, nao raro, express0es de puro 
extase, diante da profusao de ca~a e pescado que oferece a área dos 
pantanais. O bugio, o jacaré, o tatu, a jacutinga, o jaó, o macuco, o 
mutum costumavam fartar os que navegavam o Paraguai e seus aflu
entes. As canoas de montaría traziam, dessas esquisitas iguarias, 
quantidades que ultrapassavam, freqüentemente, a capacidade de 
consumo das equipagens. O que nao é de espantar, quando se le na 
cronica de certa expedi~ao, que um veado · morto nas campinas do 
Taquari e repartido entre as sessenta e nove pessoas da frota deu co-
modamente para todos. · 

A fauna fluvial era igualmente opulenta, incluindo, só entre 
espécies escamosas, peixes como o pacu, o dourado, a piracanjuba, a 
piraputanga, o piabu~u ... , e entre as outras castas - os chamados 
peixes de couro, mais freqüentes nos meses das águas -, o jaú, o 
pintado e o fidalgo. Ainda em nossos dias, um ditado corrente 
naquelas paragens afinna que "quem comer cabe~a de pacu nao 
sairá mais de Mato Grosso". 

No Rio Cuiabá, as grandes pescarías de pequira, para fabri
ca~ao· de azeite, constituiriam, com o tempo, urna das raras indús
trias da regiao. O peixe, lan~ado em caldeiras, fervia-se no próprio 
lugar da pesca e, durante o tempo seco, o espetáculo das fogueiras 
preparadas com esse fim era obrigatório nas praias cuiabanas. 

Mas o bom pescado, para alimen~ao e outros misteres, repre
sentava, talvez, o único proveito que se poderla retirar dos rios do 
Pantanal. Nem para saciar a sede serviam suas águas, tao quentes -
assinala um autor setecentista - que nao precisaría aquece-las quem 
quisesse barbear-se. E ao lado dos peixes úteis abundavam, nessas 
mesmas águas, as espécies daninhas como a piranha ou tesoura e a 
arraia, que tomavam impossíveis os banhos de rio. "Ninguém se 
pode lavar - dizia um viajante em 1784 - porque tiram peda~os 
de carne e já tem chegado a castrar alguns sujeitos, e o que vale é 

31 , Arrojado Lisboa, ob. cit., p. 128. 
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que como nos rios onde elas há, nao há cachoeiras, nem baixios, nao 
é preciso caírem n 'água nem Pilotos e proeiros, nem os pre tos, como 
a cada passo sucede onde há cachoeiras e baixios. "32 

Ao incomodo que tudo isso representa para os navegantes é 
preciso acrescentar-se ainda o tormento dos mosquitos. Nao há 
diário ou carta de passageiro de mon<;ao onde as persegui<;é>es que 
aos viajantes moviam os insetos nao sejam pintadas com vivo co
lorido. A "praga" surgía na ocasiao em que, baixando as águas, prin
cipiavam a aparecer as grandes extensé>es de campanha enxuta. Nos 
pousos procuravam muitos mareantes os galhos elevados de certas 
árvores, pois a experiencia demonstrara que, em regra, as nuvens de 
mosquitos nao sobem a mais de cinco ou seis metros, quando muito, 
acima da superficie do solo. 

Alguns borneos abrigavam-se nos mosquiteiros, que tinham, 
ao lado dessa, a utilidade de fornecer, nas noites fechadas, prote<;ao 
eficaz contra morcegos. Em certos sítios povoados, tamanha era a 
quantidade de quirópteros que nao deixavam em sossego a cria<;ao 
doméstica e chegavam a impedir seu aumento. Nao devia causar sur
presa, por isso, o extremo zelo que os pobres moradores de Co
rumbá, já nos primeiros tempos da povoa<;ao, dedicavam a seu gado, 
construindo currais bem barreados onde recolhiam, a noite , os be
zerros, com grande trabalho e des pesa. 33 

A principal causa de desassossego que tiveram durante longo 
tempo os viajantes, desde que se iniciou o trajeto regular destes ríos, 
rumo as lavras cuiabanas, era, porém, o gentio Paiaguá, já referido 
no capítulo antecedente. Terríveis e sem conta foram os desbaratos 
praticados por esses índios, nas frotas de comércio, e o assalto que 
deram a mon<;ao que conduzia, de volta ao povoado, o Ouvidor 
Lanhas Peixoto só é o mais famoso, porque nele se perderam, para a 
Coroa, sessenta arrobas de metal precioso. 

Esses índios acometiam ordinariamente de surpresa e sempre 
com tremenda algazarra, saindo dos sangradouros e ribeiré>es, em 
pequenas canoas de oito a dez tripulantes, depois de terem vigiado 
longamente as frotas e medido as próprias possibilidades e as do ad
versário. Utilizavam arcos e frechas, e principalmente breves lan~as 
muito agudas, com que feriam, ora de perto, ora de arremesso. Em-

32. Carta de Diogo de Toledo Lara Ordonhes in "Carta de um Passageiro de 
Mon~ao", por Afonso de E. Taunay, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 7-5-1944. 
33. "Rezultado dos Trabalhos e lndaga~ües Statisticas da Provincia de Mato Grosso." 
Luiz d'Alincourt, ABN, vol. VID, p. 46. 
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penhavam-se, durante os combates, em molhar as armas de fogo dos 
seus inimigos, sabendo que, por essa forma, se livrariam do dano 
que delas podiam receber. Escolhiam, de preferencia, nas suas in
vestidas, sítios onde a navega<;ao era mais dificultosa para as canoas 

' de comércio. As vezes, entretanto, ousavam dar combate as frotas na 
própria madre do Rio Paraguai - como ocorreu em 1726, quando 
assaltaram e destr<><;aram a mon<;ao em que ia o regente das minas, 
Joao Antunes -, mas tais casos constituíam verdadeira raridade, e 
só se davam quando a vantagem dos atacantes era absolutamente 
manifesta. 

As necessidades de defesa contra essa amea~a permanente ex
plicam algumas das medidas de cautela empregadas, desde cedo, nos 
ríos da área do Pantanal. O próprio uso de irem as embarca~é>es 
sempre em conserva, jamais isoladamente, prende-se sobretudo a 
tais necessidades. No diário de Aguirre, pintam-se as canoas 
paulistas convenientemente armadas e petrechadas para poderem 
fazer frente aos insultos dos Paiaguás. 34 É provável que assim 
sucedesse em alguns casos excepcionais; a regra era serem as frotas 
acompanhadas de barcos armados só a partir do ponto em que as 
acometidas com~avam a fazer-se habituais e freqüentes. 

Nesse ponto, geralmente o lugar de Pouso Alegre, a margem 
do Rio Taquari, urna ou mais embarca<;é>es que todos os anos, no 
tempo próprio, saíam de Cuiabá, ficavam .. a espera das . frotas para 
comboiá-las, em seguida, até o fim da jornada. Assim também 
quando o percurso era efetuado em sentido inverso, as canoas que se 
recolhiam a Sao Paulo vinham acompanhadas até esse ponto por 
barcos annados, a fim de, unidos todos, fazerem umif f or<;a capaz de 
resistir ao gentío contrário. 

Todas essas precau~6es tornaram-se supérfluas desde que, em 
fins do século XVIII, deixaram os Paiaguás de contar com o apoio 
dos Guaicurus, seus antigos ali~dos. Privado subitamente de tao 
poderoso auxilio, esse gentio, até aqui feroz e ipdomável, deixa de 
representar um perigo mortal para ~s navegantes. A destreza, a agili
dade que sabia demonstrar nas águas com as suas leves canoas, ha
bilitara-o, antes disso, a exercer sua atividade de corso em todos os 
rios da baixada, até bem perto da Vila de Cuiabá. O certo, porém, é 
que nada podia ou fazi~, quando abandonado exclusivamente as 

34. Cf. "Diário de D. Juan Francisco de Aguirre", Anales de la Biblioteca Argentina, 
vol. IV (Buenos Aires, 1905), pp. 58 ss. 
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proprias for~as. E assim como conseguira impor-se somente depois 
que ficara reduzido a impotencia outro povo anfíbio, seu inimigo 
tradicional - os Guatós -, assim também ele próprio terá de desa
parecer de cena, urna vez desmanchada a amizade que durante 
decenios consecutivos o ligara ao Cavaleiro. 

Ainda em meados do século passado, as vésperas da Guerra do 
Paraguai, viam-se pelas praias de Assun~ao algumas choupanas 
imundas, cobertas de couro e habitadas por urna popula~ao mi
serável, que vivía de fornecer pescado, lenha, remos de canoa e es
teiras de palha aos moradores da cidade. O produto de seu trabalho 
gastava-o quase toda essa gente em embriagar-se.3s Assim, foi defi
nhando, até desaparecer; tudo quanto restava de um povo outrora 
temido, e que constituíra, talvez, o mais sério embara~o a expansao 
luso-brasileira nos sert0es ocidentais. 

Quem boje procure conhecer alguma coisa acerca dos Paia
guás, de seu modo de viver, de seus costumes, de seus ritos e 
cren~as, de seu idioma nacional, terá de contentar-se com as vagas 
noticias que deles nos deixaram os cronistas antigos. Nenhum 
homem de ciencia chegou a coligir dados seguros, que permitam es
clarecer as conex0es possíveis entre esse e outros grupos indígenas 
de n<;>sso continente. Martius, que ainda os póde alcan~ar com vida, 
chega a dizer que nunca existiu, em realidade, um povo Paiaguá, que 
esse nome era apenas designa~ao comum dada a tribos de proceden
cias distintas, e que procuravam, por todos os meios, estorvar a 
navega~ao do Rio Paraguai e de seus afluentes. 

É claro que tais explica~Oes, nascidas de simples conjeturas, 
nao contribuem muito para dissipar o mistério existente acerca de 
um povo que, durante meio século e mais, 'foi o grande flagelo dos 
navegantes das mon~Oes. 

35 ... Naveg~ao a vapor pelo Paraguai até Cuiabá, por Viriato Bandeira Duarte." Ms. 
da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra. 
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A naveg~ao fazia-se, comumente, das oito horas da manha as 
cinco da tarde, quando as canoas embicavam pelos barrancos e eram 
presas a troncos de árvores, com o auxilio de cordas ou cipós. Os 
densos nevoeiros, que se acumulam sobre os rios durante a tarde e 
pela manha, as vezes até o meio-dia, impediam que se prolongasse o 
horário das viagens. 

Antes do· p0r-do-sol, costumavam os homens arranchar-se e 
cuidar da ceia, que constava principalmente de feijao com toucinho, 
o panem nostrum quotidianum dos navegantes, segundo expressao 
de um deles, além da indefectível farinha (de milho ou de man
dioca), e algum pescado ou ca~a apanhados pelo caminho. Quando a 
bordo, e por nao poderem acender fogo, os viajantes tinham de con
tentar-se, geralmente, com feijao. frio, feíto de véspera. 

De qualquer modo, era este ali.mento tido em grande conta nas 
expedi~ües, passando por extremamente substancial e saudável. "Vi 
( ... )por experiencia própria-diz Lacerda e Almeida-, que o me
lhor guizado do mundo e o mais inocente é o feijao com toucinho 
pouco cozido. 01 

• 

Um dos motivos para tal preferencia vinha, sem dúvida, da 

1. Lacerda e Almeida, ob. cit., p. 66. 
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grande abundancia de feijao nos povoados, durante as ocasié>es em 
que costumavam sair as frotas destinadas ao Cuiabá e a Mato Grosso. 
Quer estas partissem entre junho e agosto, quando era menor o risco 
das febres, quer em abril ou maio, o "verdadeiro tempo de seme
lhantes viagens", conforme se le em testemunho da época,2 o fato é 
que sempre acompanhavam de perto os meses da principal colheita 
que, em Sao Paulo, se faz de abril a junho. Levando produto recém
colhido, teriam os expedicionários mais garantida a conserva~ao pelo 
tempo que durasse a jornada, na pior hipótese até Camapoa, onde era 
possível renovar-se o abastecimento das canoas. 

Aliás, seu pre~o módico, seu acondicionamento fácil, sua rela
tiva durabilidade e resistencia as pragas (o gorgulho só principia a 
aparecer pelo ano de 1825) contribuíam, sem dúvida, para fazer o 
feijao um genero excepcionalmente valioso nessas expedi~é>es. E 
nao haverá, talvez, exagero em supor-se que a modalidade tradi
cional da gente de Sao Paulo se relaciona, em parte, o papel singu
larmente importante que ele veio a ter em sua dieta alimentar. De
poimentos de fim do século XVIII e come~o do seguinte mostram, 
com efeito, que mesmo nos meios urbanos já eramos paulistas ex
tremamente gulosos de feijao com toucinho, entao considerado seu 
prato caracteristicamente regional. Narra-se de D. Pedro 1, como 
exemplo de sua fácil acomoda~ao aos costumes provinciais, que du
rante urna visita a Sao Paulo chegou a comer a moda da terra, em 
jantar público, o manjar local dos paulistas, que consistía em virado 
de feijao preparado com toucinho e farinha. 3 

A bordo das canoas, se o papel do feijao correspondía em tudo 
ao das favas e lentilhas que usavam os navegantes em alto-mar, a 
farinha tinha, em muitos pontos, papel semelhante ao que desempe
nhara o famoso biscoito das galeras, nas antigas viagens ultra
marinas. Farinha de milho principalmente, se é verdade que a man
dioca só com~a a ser cultivada, em escala apreciável, no planalto, 
em fins do século XVIII e que o produto conduzido a bordo, durante 
o mesmo século, provinha sobretudo dos distritos de Itu e Ara
ritaguaba, onde sempre foram numerosas as r~as de milho. 

Sabe-se, efetivamente, que até 1782, pelo menos, a farinha de 

2. "Divertimento Admiravel para os Historiadores observarem as Machinas do 
Mundo reconhecidas nos Sert0es da Naveg~ao das Minas de Cuyabá e Mano 
Grosso." Manuel Cardoso de Abreu (Anno de 1783), RJHGSP, vol. VI, p. 257. 
3. Cf. Beitrage zur Geschichte des Krieges zwischen Brasilien und Buenos Aires in 
den Jabren 1825, 26, 27 und 28. Von einem Augenzeugen (Berlim, 1834). 
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guerra ou mandioca, consumida por dois regimentos estacionados na 
cidade de Sao Paulo, ia de beira-mar,4 por ser escassa a produ9ao de 
serra acima. E nao deixa de ser significativo que, mesmo mais tarde, 
quando principiam a surgir, em documentos sobre as mon~ües, refe
rencias expressas a farinha de mandioca, seu consumo durante a 
navega~ao dos rios fosse muito reduzido. Assim, por exemplo, na 
expedi~ao de Candido Xavier, que saiu de Sao Paulo em 1800, se 
iam desse produto apenas seis alqueires, iam cento e setenta e quatro 
de farinha de milho. 5 Esta servia geralmente para acompanhar o 
feijao nas refei9oes principais e também - desfeita em água, as 
vezes com um pouco de rapadura - para formar a jacuba, bebe
ragem indispensável nas jornadas fluviais e que os mareantes inge
riam em grandes quantidades logo ao amanhecer. 

Martius e outros viajantes de princípio do século passado pu
deram notar a preferencia decidida que davam os paulistas a farinha 
de milho, considerada mais nutritiva do que a de mandioca, embora 
de mais difícil digestao. O mesmo ocorria entre os habitantes de 
toda urna extensa regiao brasileira, que vai do centro de Minas 
Gerais até o norte do Rio Grande do Sul, abrangendo partes de 
Goiás e Mato Grosso. 6 Regiao, toda ela, desbravada e, em larga es
cala, povoada por gente de Sao Paulo. 

É fácil perceber que mesmo essa primazia da farinha de milho, 
comparada a de mandioca, ainda se relaciona, de certo modo, a mo
bilidade característica dos paulistas. Com efeito, a condu~ao de 
ramas de mandioca, especialmente para plantío em longínquos arra-

4. Cf. "Disse~ao a respeito da Cap.nia de Sao Paulo, sua Decad~ncia e Modo de 
restabelece-la, escripta por Marcellino Pereira Cleto em 25 de outubro de 1782". 
ABN, vol. XXI, p. 215. 
5. CSndido Xavier de Almeida e Souza. "Discri~ao Diaria." Ms. cit. 11 parte. 
6. É nessa área, e só nela, que a presenya do monjolo - ainda boje associada em 
quase toda parte ~ farinha de milho paulista - deixou sinais na nomenclatura geográ
fica. O Guia Postal da Republica dos Estados Unidos do Brasil (Rio de Janeiro, 
1930) registra sessenta e duas localidades, em todo o Brasil, cujo nome evoca o rús
tico instrumento. A distribui~ilo, por unidades da Federa~ao, é a seguinte: trinta e urna 
em Minas Gerais, dezesseis em Sao Paulo, seis no Paraná, tres em Mato Grosso, tres 
no Estado do Rio, duas no Rio Grande do Sul e urna em Goiás. Esse total seria, sem 
dúvida, bem mais considerável se nele se incluíssem os cursos de água que também 
receberam seu nome do monjolo. Só no Rio Grande do Sul, o vocabulário organizado 
em 1940 pelo Conselho Nacional de Geografía assinala nada menos de onze nomes 
de arroios que se acham nesse caso. Ver "Vocabulario do Estado do R. G. do Sul". 
Anais do lll Congresso Sul-Riograndense de Historia e Geografia, vol. II (Porto 
Alegre, 1940), pp. 971 SS. 
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iais sertanejos, deveria oferecer dificuldades insuperáveis aos primi
tivos bandeirantes. Além disso, urna vez efetuado o plantio, seria 
necessário aguardar pelo menos um ano, em regra muito mais, para 
se obterem colheitas realmente compensadoras. O milho, por outro 
lado, além de poder ser transportado em graos a distancias consi
deráveis, já produzia cinco ou seis meses depois de realizada a se
menteira. Para reduzi-lo a farinha, era o bastante existir um ''forno" 
de metal ( espécie de tacho achatado) e urna peneira de malhas 
largas, a "sururuca",7 além do monjolo, instrumento cuja constru~ao 
e conserva~ao é das mais simples e cujo funcionamento, havendo 
água corrente, tem a vantagem de poupar esfor~o e mao-de-obra. 

A singular importancia adquirida por esse instrumento em 
todas as regiües, inicialmente colonizadas por paulistas, reflete-se, 
aliás, na propria localiza~ao dos povoados, que se situam, muitas 
veres, nao nos lugares elevados, como na Europa e em outras partes 
do Brasil, mas de preferencia no fundo dos vales. Tal circunstancia, 
notada, por vários viajantes, Saint-Hilaire e Burton entre outros, re
sulta principalmente da necessidade em que se achavam os fun
dadores de arraiais de dispor de água abundante para movimentar os 
seus monjolos. . 

Causa adm~ao, a primeira vista, o fato de o arroz, genero de 
alimenta~ao que poderla ser transportado e conservado ainda mais 
facilmente do que o feijao ou a farinha, ter tido papel quase nulo nas 
navega~ües fluviais. Nao se pode sustentar que fosse de todo des
conhecido seu uso nas mon~ües, pois já em 1735 eram remetidas de 
Porto Feliz para Cuiabá "tres cargas de Arros cubertas de encerado", 
segundo consta de documento existente no Arquivo Público do Es
tado de Sao Paulo.ª O certo, porém, é que nas navega~0es posteri
ores'a data citada as referencias feitas a esse produto, entre os manti
mentos conduzidos a bordo das canoas, sao extremamente raras, 
quase se pode direr que excepcionais. 

Na já mencionada expedi~ao do Tenente-Coronel Cindido 
Xavier de Almeida e Souza, que, destinando-se expressamente a ins
pe~ao das fronteiras, ia por isso mesmo bem provida de víveres, 
seguiram, ao lado de oitenta e um alqueires de feijao, apenas tres de 
arroz limpo. Na de Sá e Paria ao lguatemi, em 1784, foram oito 

7. Info~ prestada ao autor pelo COnego Luiz Castanho de Almeida, de Soro
caba. 
8. Ms. do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo: ~o 8; Pasta l; n11 25. 
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alqueires de arroz para duzentos de feijao e outro tanto de farinha:9 

A que atribuir tao extraordinária despropor~ao? O motivo es
tarla, aparentemente, no fato de o arroz ter sido artigo de consumo 
restrito na Capitanía de Sao Paulo, até o século XIX. 1º Sua limitada 
importancia comercial seria obstáculo sério a produ~ao em larga es
cala, suficiente para abastecer as grandes expedi~ües fluviais. 

Nao que fosse inexistente ali a lavoura do arroz. Ela existiu, 
sem dúvida, e, pelo menos nas terras da marinha~ desde o início da 
coloniza~ao. Sabe-se que na cidade de Sao Paulo, em 1730, achava
se esse produto sujeito a almota~aria: 11 prova de que era vendido e 
consumido. Também se sabe que poucos decenios mais tarde cres
ciam no planalto, "por toda parte", as suas plantas, com "muita faci
lidade e abundancia": 12 prova de que já tinha galgado a serra. 

O que ainda por longo tempo faltou, e isso com toda segu
ran~a, foram máquinas de descascar e limpar mais aperfei~oadas do 
que o simples pilao de mio ou o monjolo, que dao produto escasso, 
imperfeito e de pouco valor. "Se aqui houvesse Engenhos de arros 
como ha no Rio de Janeiro ( ... ) - diz um documento do ano de 
1767 - seria mais fácil haver aqui carga ... "13 O resultado é que a 
colheita, nos sítios da r~a, servirla, na melhor hipótese, para o con
sumo caseiro e certamente em diminuta escala. 

Produto indispensável nas mon~ües, e cuja conserva~ao exigiu 
sempre cuidados, foi o toucinho. Chegava geralmente a última hora, 
nas vésperas da saída das canoas, e por vezes ia diretamente para 
bordo, sem entrar no armazém de víveres que, nessas ocasiües, fi
cava abarrotado, a ponto de se tomarem freqüentemente casas parti
culares para depósito de mercadorias. Até que se fixasse, em defini
tivo, a data de partida das mon~ües, era de toda conveniencia que 
permanecesse nos sítios dos fomecedores, secando ao fumeiro. 

Ao contrário do feijao e da farinha de milho, o toucinho nao 

9. Almeida e Souza. "Discri~ao Diaria." Ms. cit.: DI, vol. VIII, p. 122. Na viagem de 
Sá e Paria foram levados também seis barris de biscoito, assim como quatro arrobas 
de bacalhau e cinco queijos flamengos. 
1 O. Um ponto de vista bem mais radical e, segundo todas as probabilidades, exa
gerado, acerca desse pequeno consumo do arroz em Sao Paulo, na era colonial, pode 
encontrar-se cm Otoniel Mota, Do Rancho ao Palacio (Sao Paulo, 1941), pp. 20 ss. 
Sobre o mesmo assunto: Sérgio Buarque de Holanda, Cobra de Vidro (Sao Paulo, 
1914), pp. 115 SS. 

11. "Ordens Regias." RAMSP, vol. XXXVIII, p . 248. 
12. DI, vol. XXIII, pp. 194 e 385. 
13. ldem, p. 195. 
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figurava ordinariamente entre os generos de grande produc;ao local 
na zona de Araritaguaba e ltu. A princípio ia sobretudo dos distritos 
de Atibaia e Jaguari (Braganc;a), que desde cedo se especializaram 
na criac;ao de suínos, e também de Sorocaba; mais tarde, já em 
comec;o do século passado, da Franca, que por volta de 1820 era dos 
maiores produtores da capitania. 14 

Enquanto a generalidade dos artigos de alimentac;ao costu
mava ir em longos sacos cilíndricos, feitos quase sempre de ani
agem, e medindo apenas trinta e cinco centímetros de diametro, 
aproximadamente, por um metro, metro e meio, ou mais, de com
prido, o toucinho, depois de enxuto, curado e salgado, era colocado 
em f ortes jacás, com capacidade para tres ou quatro arrobas. Consti
tuía esse o meio adequado de guardá-lo, por ser genero que, para nao 
se estragar, exige constante ventilac;ao. O mesmo sal que servia para 
conservá-lo bastava para temperar o feijao durante as viagens, de 
modo que nao se fazia preciso recorrer aos caix5es e bruacas onde 
aquele produto era remetido para o Cuiabá. 

Nas expedic;5es mais aparatosas n_ao deixavam de ir também, 
para consumo dos viajantes, alguns capados e galinhas; estas desti
nadas, em geral, aos que adoecessem a bordo. Excepcionalmente, e a 
falta do charque - artigo que só com~a a surgir, e em pequena 
quantidade, nos primeiros anos do século XIX -, levavam-se al
gumas arrobas de carne de vaca salpresa. De ordinário, porém, eram 
dispensados esses luxos e com urna rac;ao de cento e quinze gramas 
de toucinho por día, nove litros de farinha por dez dias e quatro e 
meio de feijao por outros tantos, •s podiam contentar-se tanto mare
antes como passageiros. 

O modo de acondicionar esses generos era determinado, em 
grande parte, pelo sistema de arrumac;ao a bordo, com as mercado
rias destinadas ao Cuiabá OU· a Mato Grosso. Antes de saírem as 
frotas, fazia-se a conta do número de cargas que podia levar cada 
canoa. O que excedesse do total calculado para a frota ficava deposi
tado nos armazéns de Araritaguaba, a fim de ir pelo caminho ter
restre ou, se possível, na monc;ao do ano seguinte. · 

A "carga" de comerciante, unidade geralmente utilizada para 
tais cálculos, compreendia tudo quanto nao excedesse de tres ou 
quatro arrobas de peso e de tres e meio a quatro palmos de com-

14. Ms. do Arquivo do Estado de Sao Paulo: Ma~o 54; Pasta l ; n2 100. 
15. DI, vol. VII, p. 46. 
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prido. Aquilo que ultrapassasse essas medidas, considerava-se como 
constituindo outra carga. As ~as e carretas de artilharia, por exem
plo, eram pesadas e a soma em arrobas dividida por quatro: o quo
ciente representava o número de cargas. Cinqüenta caix5es de espin
gardas significavam cem cargas, porque cada caixao mede, de com
primento, mais de quatro palmos. 16 

Nas viagens de regresso a Sao Paulo, por virem as canoas 
menos carregadas, tomavam-se desnecessárias tamanhas pre
cauc;5es, <litadas, em geral, pela economía de espac;o a bordo. Sabe
se, com efeito, que os únicos artigos exportados das terras mato
grossenses, durante toda a era das monc;0es, foram o ouro e os dia
mantes. Ainda em 1828, o Sargento-mor Engenheiro Luiz 
d' Alincourt podia queixar-se da pouca indústria dos moradores da 
vasta província central, causa de nao haver ali nenhum "comércio de 
permutac;ao", pois, além do produto das suas minas, limitavam-se 
eles a exportar alguns poucos rolos de pano de algodao, e isso para o 
Pará. 

Os comerciantes que enviavam ou levavam por conta própria 
sua mercadoria, de Sao Paulo, do Rio _de janeiro, da Bahía, só que
riam saber de apurar a maior quantidade possível de ouro, e com isso 
se empobrecía cada vez mais a província. "Ouro que a terra se cansa 
de dar - exclamava D' Alincourt -, ouro que está custando atual
mente 2.400 reis cada oitava, que antes regulava a 1.200 reis ... "17 

Aqueles que fomeciam dinheiro a risco para as transac;5es podiam 
cobrar prec;os avultadíssimos, embora sujeitando-se a nada receber, 
no caso de se perderem fortuitamente as mercadorias negociadas. De 
Luiz Antonio de Souza, o brigadeiro, que foi, em princípio do século 
passado, o homem mais opulento de Sao Paulo, consta que fez for
tuna negociando para Mato Grosso. 18 

Nem todos chegam a alcanc;ar semelhantes beneficios. O ar
bítrio e prepotencia dos govemos, as leis fiscais opressivas, a vida 
económica embrionária em muitos dos seus aspectos, nao sao os 
únicos embarac;os que, no Brasil colonial, se op5em ao tráfico re
gular e metódico. Costumes e preconceitos de urna populac;ao ainda 
mal afeita a considerar o comércio como atividade respeitável cons-

16. Ms. do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo: Ma~o 54; Pasta l; .n2 78. 
17. ABN, vol. VIII, p. 68. 
18. Cons. Albino José Barbosa de Oliveira. Memórias de um Magistrado do lmpério 
(Sao Paulo, 1943), p. 192. 
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tituem urna baneira, por vezes intransponível, a expansao dessa 
atividade. Em Sao Paulo e ainda mais em um sertao como o de 
Cuiabá e Mato Grosso, vivem os auditórios cheios de demandas 
sobre infindáveis ajustes de contas. Todos vendem a crédito e quem 
nao fia nao vende. Aqueles que podem pagar pagam· por si e pelos 
outros, de modo que o arbítrio se faz leí e nenhuma justi~a prevalece 
contra ludíbrios e abusos. 

O resultado é que os generos mais necessários atingem p~os 
exorbitantes. Em fins do século XVIII, um alqueire de sal, que no 
Rio de Janeiro custa 2$200, chega a Mato Grosso por 30$940. E 
houve ocasiao em que um prato de sal era vendido a seis oitavas de 
ouro.19 

Quase todos fazem suas compras para pagar com ouro, que 
ainda se há de extrair. E como o ouro nao vem, correm os juros e 
todos vivem com suas fazendas empenhadas. "Por um escravo que 
compram", nota alguém, "dois nao chegam para pagar, ou porque 
sucede nao tirar ouro, ou porque doentes, e fugidos, privao-se os 
senhores d'utilizar-se de seus servi~s, canegando como empenho 
até a sepultura. ''20 

O principal esto..Vo que experimenta o comércio vem, aliás, da 
propria circula~ao do · ouro em pó. Além dos prejuíZQs a que ela 
for~osamente acarreta, pois é impossível que, em transa~ües suces
sivas, nao se separem e percam partículas consideráveis do metal, 
inúmeras sao as fraudes a que dá lugar o sistema. Assim é que, em 
alguns casos, se falsificam os pesos, em outros, as balan~as, em 
outros finalmente, o próprio ouro, que quase nunca vem limpo as 
maos do traficante, mas em geral de mistura com esmeril, areia 
amarela, limalha de latao e terra. 

Com tudo isso, os mais habilidosos ainda conseguem vencer e 

19. "Notícia da Si~io de Mato Grosso e Cuyabá: estado de urnas e outras Minas e 
novos Descobrimentos de Ouro e Diamantes, por José Go~alves da Fonseca." 
RJHGB, vol. XXIX, 11 parte, pp. 356-357. 
20. "Tratado de Limites de 1750. Parecer de Joio de Sousa Az.evedo." RIHGB, vol. 
CLXXIX, p. 196. Da lentidio com que se arrastavam as demandas coloniais, pode-se 
ter exemplo no seguinte trecho do testamento de Antonio de Moraes Navarro, do 
Cuiabá, datado de 1763: "Declaro que trago huma demanda a vinte e sete annos com 
Amaro Rodrigues que Deus baja, e seu innao Thomé de Lara Penteado, cuja demanda 
nio saiu ainda a senten~ sobre huma sociedade que tive em hum engenho que tive 
com os ditos em cujas contas me ficou devendo o dito Amaro Rodrigues ttez.entas 
oitavas de ouro a minha parte, e ao dino irmao outras ttezentas como se verá nos 
aunos, pesso a meus testamenteiros e herdeiros sustentem a demanda atté o último tri
bunal que lhe nam devo nada em minha consciencia". RIHMG, tomo XIV, p. 52. 

• 
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acumular cabedais. Destes, sobretudo a partir de meados do século 
xvm, quando já está mais regularizado o tráfego fluvial, alguns sao 
recém-vindos da metrópole e trazem hábi~s de previdencia, 
parcimonia e cálculo ainda mal aclimados naquele sertao remoto. 
Efetivamente nao sao numerosos, entre essa gente, os apelidos de 
familia tradicionais em Sao Paulo. É, em tudo, urna ra~a nova, porta
dora de novos ideais, novas tradi~ües, nova mentalidade - mentali
dade de retalhistas, nao de aventureiros ou conquistadores. 

Ü fato é que as mon~OeS de povoado já nao pertencem a 
história das bandeiras. Sem renunciar a existencia .móvel do ban
deirante, os que participam do comércio de Cuiabá e Mato Grosso 
tem ambi~5es mais disciplinadas. Um riµno que já nao é o da sim
ples energía individual livre de expandir-se regula toda sua ativi
dade. A própria vida há de sujeitar-se neles a limites novos, a novas 
opressües. Aos freios divinos e naturais, os únicos, em realidade, 
que compreendiam muitos dos sertanistas de outrora, acrescentaram
se, cada vez mais poderosas, as tiranías legais e jurídicas, as normas 
de vida social e política, as imposi~ües freqüentemente caprichosas 
dos govemantes. Apenas sua coragem tranqüila e sua aparente in
difere~a as amea~as, aos perigos e, muitas vezes, as maiores 
catástrofes, indicam que nao existe urna separ~ao muito nítida entre 
o animo que gerou o movimento das baildeiras e o que inspira as 
navega~ües _do Cuiabá no decurso do século XVIII. 

Os depoimentos da época sao, em geral, poucos e pouco inte
ressantes para quem se preocupe em elucidar, nas mon~5es, mais do 
que seus aspectos puramente práticos, materiais. Algumas vezes, 
porém, entre curiosas informa~ües a respeito da rota ordinariamente 
seguida, das dimensües e capacidade nonnal dos barcos, da carga 
transportada ou dos perigos numerosos que costumam amea~ar o 
navegante - perigos de frechas, de feras, de febres - surge casual
mente urna nota de maior interesse humano. Em pormenorizada 
memória, destinada a transmitir notícias úteis acerca das viagens, 
com dados precisos sobre os rios : percorridos, as r~as dos 
lavradores que assistem no caniinho e o tempo gasto na jornada, de
. para-se este final desconcertante, onde o autor, sem abandonar por 
um momento sequer o tom de frio ttlatório que imprime a todo o 
texto, trata de registrar sua própria e-Xl>eriencia: 

"Eu saí de Sorocaba com quatorze negros e tres canoas 
minhas, perdi duas no caminho e cheguei com urna e com setecentas 
oitavas de empréstimo e gastos de mantimento que comprei pelo 
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caminho: dos negros vendi seis meus, que tinha comprado fiado em 
Sorocaba, quatro de uns oito que tinha dado meu tio, e todos dez 
para pagamento das <lívidas. Dos mais que me ficaram, morreram 
tres, e só me ficou um único e o mesmo sucedeu a todos os que 
foram ao Cuiabá. Em fim, de vinte e tres canoas que saímos de 
Sorocaba, chegamos só quatorze ao Cuiabá; as nove perderam-se e o 
mesmo sucedeu as mais tropas e sucede cada ano nesta viagem. ' '2• 

Isso foi escrito em 1727, quando estavam apenas em seu início 
as navega~oes para Cuiabá. Com o correr do tempo nao melhorou 
apreciavelmente a seguran~a dessas navega~ües. A crónica do 
comércio fluvial entre Sao Paulo e o cora~ao do continente é, em 
grande parte, urna crónica de desastres e naufrágios. Aos poucos, as 
canoas paulistas come~am a perder o antigo monopólio desse 
comércio. O desenvolvimento daS comunica~ües fluviais com o 
Pará, através do Madeira e do Tapajós, e a estrada terrestre que passa 
por Goiás, prolongando o velho caminho do Anhangüera, sao urna 
primeira amea~a a essa rota sempre cheia de riscos. 

A existencia da estrada terrestre ainda poderla reavivar, entre 
paulistas, a lembran~a de sua antiga voca~ao de trilhadores insignes. 
Na realidade, porém, enquanto perdurarem as grandes mon~ües, ela 
nunca poderá ser muito mais do que um complemento do comércio 
fluvial. O transporte de mercadorias por animais de carga, através de 
um caminho dilatado e difícil, nao supre eficazmente o recurso as 
canoas. Estas podem levar, em média, cada urna, o que levam 
quáferi~ ou cinqüenta bestas de carga. E carregam, além disso, mer
cadorlas volumosas - pe~as de artilharia, por exemplo, que dificil-

. · mente seriam conduzidas pela via terrestre. 
. Por outro lado, o pre~o de urna canoa bordada, encumieirada e 
posta no rio, nunca chega a superar o de tres ou quatro animais ar
reados. É claro, pois, que o transporte por terra seria demasiado 
oneroso, se muitos dos que utilizam nao vendessem em Cuiabá os 
próprios animais de carga, com o que alcan~am extraordinários 
proveitos. A condu~ao de mercadorias por esse caminho vem a ser, 
assim, urna atividade simplesmente suplementar do negócio dos ca
valares e muares. Assim consegue manter-se e, por longo tempo, so
breviver ao comércio fluvial. O ouro, que os navegantes iam buscar 

21. "Noticias Praticas do Cuyabá e Goyazes, na Capitania de Sao Paulo e Cuyabá, 
que dá ao Rev. Padre Diogo Soares o Capitao Joao Antonio Cabral Camelo sobre a 
Viagem que fez as Minas do Cuyabá no Anno de 1727." RJHGB, vol. IV, 21 ed., 
p. 500. 
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nos sertües cuiabanos e mato-grossenses, tinha sido apenas aparente 
e de superficie: alguém afirmou que podia ser extraído da terra como 
a nata se extrai do leite. Passados os tempos iniciais de urna explo
ra~ao perdulária, as lavras se iam tomando pouco rendosas e já nao 
compensavam sacrificios nem heroísmos. 
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ANEXO A 

Gregorio delaPenha Escrivam da Camr.1 tabaliam Publico do
judicial enotas nesta Villa de Nossa SenhoradaPonte de Sorocaba 
ESeutenno etc. Certifico Serverdade Emcomo Sepublicou um 
Bando do excell."'° S.°' G.or E Cap.m General Rodrigo Cesarde 
Menezes, pellas Ruas publicas destavilla sobre as pessoas q forem 
p.1 as minas doCuyaua nao pasem daparagem chamada Camapoá 
Cabeseras do Rio pardo athé nao chegarem as ditas partes · o Cap. m 
Mor Femando Dias Falcam, e othenenteCoronel joam Antones 

\ 

Masiel de q.m seguiram asordens, quelhederam, edecomo foi publi-
cado odito Bando pelas Ruas publicas, Logo foi Registado odito 
Bando por mim Escrivam da Camara Gregorio delaPenha, nos L.a. 
daCamr.1 destavilla af. 88, efixado nos Lugares Publicos Costu
mados dondesecostuma fixar, os Bandos E ..... , Eporverdade pasei 
apresentesertidam Escripta Easignada por mim, Em os dois dias 
domez dejulho demil Esetesentos Evinte Equatro Annos 

Gregorio delaPenha 

(Ms. do Arquivo Público do Estado de Sio Paulo. M11;0 8; Pasta 1; n2 9.) 
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Ex.mo S.r· 
.. 

Recebi pelo cabo de esquadra Ignacio Franco 3 cargas de 
Arroz cubertos deencirado eHum Saco decartas queHua eoutra 
cousa emtreguey ao Cap.am Franc.º Lopes de Araujo p.11 olevar 
aaquellas que facilitarem, e abreviarem a viagem de na dequepaSou 
dois Recibos. HumRemetto pello d.ª cabo de esquadra p.ª oentregar 
aondetoca outro fica emmeo poder. 

Emtudo omais fico prompto p.ª todas asocasioens q. vex.ª for 
servido mandarme. 

A fidagua peSoa de vex. ª g. de De m. an. • 
Araritaguava 5 dez.1ro de 1735. 
Ex.mo Conde de Sarzedas G.or eCap.m Gen11 

O mais Humilde Servidor devex. • 

Joao de Mello do Rego 

(Ms. do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo. M~o 8; Pasta 1; n° 25.) 
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Officio n2 17, dirigido ao Conde de Linhares, por Joao Carlos 
Augusto D'Oeynhausen, relativamente aos meios de communica~ao 
da capitanía do Mato Grosso com as outras por via Fluvial ( 1811 ). 

Illm2 e Exm2 Senr. Tendo eu respondido exactamente a todos 
os Officios de V. Exc.• , e com a mesma exactidio cumprido quanto 
por elles V. Exc.• me tem ordenado; há comtudo dois artigos, sobre 
os quaes, as circunstancias nao tem pinnittido, que eu de conta a V. 
Exc1 do rezultado das minhas deligencias, para os conseguir, e para 
cumprir as ordens, que arespeito deles recebi. 

· O primeiro he a extrac~ao da quina. O segundo, a abertura de 
caminhos, que facilitem a communic~ao desta Capitania, com qual
quer das outras, pela navega~io dos rio~, que a retalhao, e que 
promettem essa facilidade. Eu disse a V. Exc•, que huma dás 
circunstancias, que me chamavao ao Cuyabá, era dar as providencias 
necessarias para animar, e pór em voga a extrac~ao, e remessa da 
quina tao recommendada por V. Exc•. Porem nisso, como em muitas 
outras couzas, tive de ver frustrados os meus projectos, porque o P~ 
José Manoel de Sequeira *, o unico sobre quem eu me podía fiar, 

• Do Padre Sequeira, mencionado nesta passagcm, ~ a mcmória sobre a decadencia 
das capitanias de Minas, publicada no presente vol., anexo D. Sio ainda de sua au-
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para o exame, e escolha deste genero, cahindo gravem.te doente, 
desde que se recolheu dessa Corte, cahio em hum estado de de
mencia, de rezultado dessa molestia, que ao principio parecía mo
mentanea, e se esperava que milhorasse, porem agora está confir
mada de tal sorte, que he hum homem improprio para resto da sua 
vida, para occupa~ao sérias. Vejo-me portanto na impossibilidade de 
tractar de tal negocio porque nao tendo pessoa habil, a quem de a 
commissao, que eu pertendia dar a este Padre, eu faria hum mal, em 
vez de hum bem, se fosse as cegas despojar os mattos desta precioza 
casca, e acabarla a sua má escolha de a desacreditar como o fizerao 
aquelles, que já em outro tempo, occultam. te e portan to sem a ap
prova~ao do dito Padre pª essa Corte transportarao grandes po~oens 
dessa casca. Enquanto a recommendada abertura de communica~ao 
com as outras Capitanias por meio dos rios, objecto essencialissimo, 
e na verdade muito util, nao tenho podido athe agora cuidar nesse ar
tigo, porque he notorio a V. Exc1\ que desde que Governo esta Capi
tanía, ainda nao tive um instante de perfeito soccego; e o cuidado na 
seguran~a e as providencias para a deffeza da fronteira, tem ab
sorvido todo o tempo, e todos os meios, de que eu carecería para me 
applicar a negocios de outra natureza, ainda que tao importantes 
como este. Agora porem que as couzas parecem tomar huma milhor 
face, por se ter operado hua feliz crize, e que me devora a ambi~ao 
de ser util a esta Capitanía e ao Real Servi~o, tenho voltado para este 
lado as minhas vistas. Pelo Officio de 27 de maio de 1809 houve. V. 
Exc1 por bem recommendar-me o restabelecimento da navega~ao do 
Madeira, e por consequencia a communica~ao commercial do dis
tricto de Vtlla Bella, com o Pará, e que enquanto ao do Cuyabá, eu 
procurasse abrir de novo a sua communica~ao com a mesma Cidade 
do Pará, pelo Arinos, Tapajós e Amazonas. A primeira está no m.mo 
pé em que sempre esteve, e athe nó meu tempo tem descido de Villa 
Bella ao Pará hum maior numero d 'expedi~0es, e actualm. te se es
perao algumas destas, e estao outras a partir. He certo porem, que a 
decadencia d'aquella parte da Capitanía, e as novas circunstancias, 
que fazem mais esca~o e precario o commercio do Pará, enquanto 

toria a "Memoria a respeito do Descobrimento dos Martirios", publicada em apendice 
~ Viagem ao Araguaia, do General Couto de Magalhies, e o escrito intitulado " ln
ve~ao da Casca Peruviana chamada Quina vulgannente achada no Cuyabá, no Anno 

· de 1800", em RJHGMT, vol. XV, pp. 169-196. Na mesma revista as pp. 151-166 há 
um elogio academico do Padre José Manoel de Sequeira pelo sócio e presidente de 
honra, D. Francisco Aquino Correa. (N. de S. B. H.) 
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tem dado huma maior exten<;ao aos dos portos do Sul, faz tambem, 
que os negociantes procurem este ultimo com preferencia, e mais 
gosto. Enquanto a communica<;ao do Cuyabá por V. Excª recom
mendada, com o Pará pelos rios Arinos, Tapajós e Amazonas devo 
dizer a V. Excª que ella ja foi tentada, e athe principiada no tempo do 
meu antecessor, porem, querendo eu logo que cheguei faze-la seguir, 
achei tal repugnancia nos que para isso convidei, que por isso, e 
pelas raz0es, que me desviavao de tais especula~0es, dei de mao a 
e~te negocio, rezervando-o para outra occaziao. Vou apontar agora a 
V. Excª as raz0es a que attribuo a pouca aceita<;ao, que teve nesta 
Capitanía essa navega~ao, e aquellas, que me fazem olhar com pre
ferencia para outra, que considerada commercial, ou, militarmente, 
he mais proveitoza a esta Capitania. A navega~ao do Arinos nao se 
achou impracticavel, porem muito custoza: nao sao muitas as ca
choeiras, porem sao grandes as que há, e a conducta teve a soffrer 
hum continuo sobresalto pela multidao de Indios, que encontrou: 

. porem o que mais desacreditou esta navega~ao, foi que o Official in
ferior mandado a esta deligencia, dando della as peiores informa~ües 
no Pará, pareceo confinnalas, pelo regresso, que fez pelo Madeira, 
voltando por aquelle rio para Mato Grosso. Tais principios nao eram 
de feliz agoiro para esta empreza e com effeito succedeo o que devia 
succeder, porque morreram todos os projectos ele tirar pertido desta 
navega~ao, que se abandonou quaze ao m.mo tempo que se ºempre
hendeo. Fossem quaes fossem os projectos, e inten~0es do meu ante
cessor, parece, que as raz0es que entao subsistiao, e que ainda boje 
subsistem mais fortemente, para que aquella navega~ao nao tentasse 
os negociantes, para que ella era aberta, sao algumas das seguintes. 
No Cuyabá havendo urna quantidade de negociantes, nao há entre 
elles algum tao rico, que possa á sua escolha, dirigir o seu com
mercio, para onde lhe parecer, sem que huma nova direc~ao cauze 
empate nos pagam.tos dos seus credores, e os mais accreditados sao 
aquelles, que pagando exactamente aos qu~ nessa Corte lhes adi
antao fazendas, podem com hum sem.c favor continuar o seu giro. 
Isto basta para fazer conhecer a V. Exc• que entre taes negociantes, 
poucos, ou, nenhuns podem haver, que de bom grado, e com amor 
dos seus interesses, e credito, queiram abra~ar huma tal empreza, 
abrindo commercio com huma pra<;a ~m que os generos de primeira 
necessidade nestas Minas sao mais caros, e onde pelas primeiras 
vezes precizao pela falta de correspondencias entabladas, comprar as 
suas carrega<;0es á vista, faltando assim aos pagamentos porque ins-
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tao os seus credores dessa Corte, e da Capitania de Sao Paulo. Esta 
he a primeira difficuldade. A segunda seja a falta de remeiros, que as 
ultimas ~xpedi~0es de Mato Grosso tem encontrado, para o seu re
gresso, porque a Fazenda Real depois que cessario as remessas de 
sal, e outros generos, que por aquella Capitanía se mandavao, nao 
pode mais sem grande gravame mandar o grande numero de 
pedestres que mandava nas conductas, que iam aconduzir esses ge
neros. Estas difficuldades deverao ser attendiveis cm todos os 
tempos, mas desde que S.A.R. transferio a sua Corte para o Rio de 
Janeiro, o commercio dos portos do Sul deve ter crescido tanto, 
quanto deve ter decahido o do Pará; logo parece que athe o interesse, 
essa alma do commercio, chama os negociantes desta Capitania mais 
depressa a estes do que áquelle porto. He precizo que eu prove 
tambem que urna communica~ao breve, facil e segura coma Capi
tanía de Sao Paulo he militarmente mais interessante para esta Capi
tanía, do que com a do Pará. Na prezen~a de V. Exc• estio, e por V. 
Exc• haveriio sido aprezentados a S.A.R., os Officios do Govemador 
do Pará, cm que elle dá as solidas raz5es, por que elle se ve impossi
bilitado de me fornecer soccorros; as raz0es, que elle dá sao incoo- · 
testaveis, e S.A.R. as julgou tio valio:zas, que houve por bem annuir 
a m• proposta de remetter por Sao Paulo (como fes) os generos, que 
cu pedi. Logo aquella communica~o nao tinha alguma vantagem 
militar, e aquellas que facilitarem, e abreviarem a viagem de Sao 
Paulo, teriio as de que pode carecer esta Capitanía. Reconh~o que 
estas vantagens devem ser reciprocas, mas, tambem sei que esta he 
bastantemente importante, para que ainda mesmo, que ella nao possa 
concorrer para a prosperidade das outras, ellas pela sua commum se
guran~a, e utilidade nao devem exigir della o que ella nao pode 
fazer, e lhe nao devem por isso negar os auxilios de que carece. A 
experiencia de quatro annos, e os embara~os cm que nelles me tenho 
visto, me tem demonstrado esta verdade com a ultima evidencia. A 
consequencia detaes premissas, he que o mais conveniente para esta 
Capitanía, commercial, ou militarmente, he abreviar, efacilitar 
quanto poder ser a communi~ao com a Capitania de Sao Paulo, 
dando-lhe huma direc~ao que salve a navega~ao dos trabalhozos e 
perigozos rios Pardo, e Cochim. O primeiro, que pela sua grande 
correnteza se desee com summa velocidade, he custozissimo de 
subir, e está a descida para a subida, na razio de 1 para 7 ou 8. O se
gundo he de tal modo coberto de cachoeiras perigozas e proximas 
humas as outras, que he o cabo tormentozo desta naveg~ao. A nova 
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dir~ao que se pertende dar a essa navega~ao, alem de a dever fazer 
mais curta, salva hum, e outro rio, assim como salva o Varador de 
Camapua, que ella deixa ao sul. O mappa desta Capitanía, que tenho 
a honra de remetter a V. Excª mostrará a V. Excª, as vantagens deste 
plano. Tenho pois projectado emprehender a explora~ao, e abertura 
deste novo caminho, com tanta mais satisfa~ao, que o posso fazer 
sem a menor despeza da Fazenda Real, valendo-me das muni~0es, e 
ferramentas, que se tinhao empregado na malograda expedi~ao que 
mandei ao Sertao, e que se recolheo sem fructo algum, tendo per
dido oito borneos, que morreram de sezoes. Estas ferramentas, e mu
ni~oens forao compradas com o ouro, que produzio urna finta volun
taria dos moradores deste destricto, e como deste ainda resta alguma 
por~ao, nao prevejo necessidade de fazer algumas novas despezas. A 
expedi~ao, que mando a esta util empreza de ve sahir d 'aqui nos 
principios de Julho. Descendo o rio Cuyabá deve entrar pelo rio de 
s.m Louren~o. esobindo por este, entrar na sua margem esquerda, no 
rio Pequira, subir athe ás suas cabeceiras, e procurar o milhor 
varador, e a mais curta passagem deste ultimo rio para o Sucuriú. 
Descendo este, irá ter ao Paraná. D 'ahi á foz do Tieté, a distancia he 
tao pequena, que em Cfhegando a expedi~ao, a desembocar no 
Paraná, estarao vencidas todas as difficuldades. Todas as infor
ma~6es que tenho tomado, e em que tenho calcado este plano, con
correm para me fazer suppor esta empréza muito facil e quando se 
encontrem difficuldades ellas serao certamente pagas com a maior 
uzura pelos grandes interesses, que hao de rezultar para o com
mercio, e felicidade dos povos desta Capitanía, onde os generos da 
primeira necessidade sao de huma carestía enorme; mas a sua cus
toza, e arriscada condu~ao ·he a verdadeira cauza a que se deve 
attribuir este alto pre~o. Pelo Official, que hei de encarregar desta 
deligencia, saberá V. Exc.ª do seu rezultado, á vista do qual ordenará 

• 
V. Exc1• o que mais acertado lhe parecer. Deos Guarde a V. Excª. 
muitos annos. Cuyabá 30 de maio de 1811. 111.mo Exc.mo Senr. 
Conde de Linhares. -

Joao Carlos Augusto D'Oeynhausen. 

(Ms. do Arquivo da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra.) 



ANEXOD 

Memoria Q' J.c M.e1 de Seqrl Presb2 secular professor real da 
filosofia Rac.a1 e moral da Vª do Cuyabá Academico da R.

1 

· Academia das ·Sciencias de Lx.ª enviou a M.ma Academia sobre a 
decadencia atual das tres Cap.mas de Minnas e os meios d'a reparar; 
no anno de (1802). 

Sendo as Cap.nias de Minnas do Brasil o pr.•1 nervo do Comercio 
das Cap.'!'15 de beira-mar, e ainda m.mº um dos fulcros do Est.do pelo 
precioso e primarº :111etal, q' se extrahe das entranhas da terra; sao 
contudo estas Cap.mas centraes mais infelices q' as outras. As Cap.niu 
de beira-mar com as suas importa<r5ens e exporta<rüens florecem; e 
as de Minnas, q' so exportao o ouro, se vem hoje em dia em grand. ma 
decadencia, por q' este tirado huma vez, e removido p.• beira-mar, 
nada fica senao alguns escr.05 e faz.das que nellas se consomem. E q.m 
nao ve q ' d 'onde se tira, e se nao poem necessariam.1e ha de faltar? 1 

Esta pois he a pr.ai cauza da decad11 das Minnas, e da penuria em q' 
vivero os seus habitantes. O comerciante, q' huma vez perde nas 

t 

suas mercadorias, fica-lhe esp.? de ganhar em outra carreg.un o 
lavrador cujo fructo deu em baixeza, guarda e conserva os víveres 

l. Quidquid dicent A A eu estou q' o ouro actualm.< nao iria, porq ' alias ter-se-hia en
contr."° alg."'" materia informe ou ao menos alg."'" de que se confiasse ser aprimitiva do 
ouro; o q' ate o prez.' nao tem acontecido. 
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até q' tenhao melhor p~o: o fazendrº de gado, ainda q' por annos 
nao alcanse melhor p~o dos bois e da carne, contudo consola-se 
em concirvar a sua casa farta; porem o misero ~ posto em hum 
exercº q' já mais tem principio algum certo, e em procura do que 
nao perdeu, he o homem das esper5., ou o prodigo do seu e do alheo, 
e q' se n~o acha q' espera, perde-se a si, perde ao lavrador, perde ao 
comerciante, e com este receio ha mui pouco minr. 052 E esta he a 
seg.c1a cauza da decad.ª das Minnas. A Cap.nia de Minnas geraes tem 
dado alg.mu provid.as mandando carrega~óens de queijos, toucinhos, 
carnes salg.das de porco, e tabaco em rolo p1 o Rio de Janr2. Porem q' 
comercio ·pode este ser q' equipare a grand.ma despesa de ferro, asso 
e eser.º' q'se precisao pi as Minnas? A Cap.nia dos Guaiazes m!º 
pouco exporta em eff.108 d'assucares, e toucinhos p1 a Cap.n1• do Pará, 
e a Cap.nia de Matogrosso, q' he menor. das duas, nada exporta, sendo 
a propor~ao, a mais abundante de todas. Disse mais abund.e por 
conter mais oiro em si e o seu terreno por participar de esta~óens 
regulares, espontaneamente produz m.'° milho, m.10 feijao, arroz, as
sucar e m. '° gado. 3 Os rios sao abundan t. mos de peixe,4 e contudo he 
pobr.ma a Cap.Ria p.' falta d'industtja pi miner.1111 e industria pi o Co
mercio, e industria pi facilitar a lavoura. 

Tem havido gr.e descajdo em todo o gen2 de fabricas no Brasil 
em fazerem cazar os escr:9' afim d 'os ter com algum trabalho e 
nenhum custo, pois os q' vem d 'Africa, alem de s~rem bu~aes e 
serem precisos annos pi nos entenderem e serem en ten.°', sao de 
alt. mo custo ei:n beira-mar, razao porque os comerciantes introduzem 
poucos, e faltando bra~os he claro, q' nao pode o minr2 emprehender 
grosso serv2 d'onde espere grosso cabedal: e os escr.05 crioulos tema 
vantagem de perceberem melhor o q' se pertende, e q.c1o nao sao 
creados a redea solta se adjectivao melhor ao serv2 e sao menos sub-

2. Este tr.11 minr.11 significa S.r de eser."' no exerc.0 de minerar, e nao no sent° de 
cabouqueiro. 
3. Nao he rarid.• produzir o m.ilbo na Cap ... de Mato Grosso 100, 150, e 200 alqr.ª. O 
algodio he tanto q ' ainda lavrador algum colheu ou pode colher q."' se lhe oferece a 
vista. As canoas d'assucar amadurecem em 6 meres, q.c1o a beira-mar 'precisao de 
anos, da m.• sortea mandioca q' em 6 meres estio as suas raires promptas. A prod.• 
do gado he prodigiosa, de sorte q' nem os m . ..,. criadores sabem jamais o nº do q' pos
suhem. 
4. He indizivel a quant.• de peixe q' no mez de Maio sobe em todos os annos o rio 
Cuyabá e nelle permanece até o mez de Dez.0 de sorte q' os moradores da beira dorio 
30 leguas rio acima e 10 rio abx.2 so se sustentio de peixe, apezar de tantos animais 
destruidores q' o perseguem. 

• 
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jeitos a dese~ao e fuga do q' os pretos Africanos. E aqui vemos q' a 
31 cauza da decad1 das Minnas he a falta do eser.°'. Para reparar, pois 
esta vizível decad1 s nao descubro senao 3 meios: o 12 inven~ao de 
novas Minnas 6: 22 a extra~ao de ouro pr. industria q' facilite o trab2 
e poupe o tempo, de q' se segue extrahir-se o m. mo ouro com menos 
tempo, e pi isso com m. ia conta: 3º introdu~ao de dinheir2 moeda e 
·provincial. Parecerei prolixo, porem maltl de tanto peso se nao pode 
e se nao deve tratar superficialmente. 

. Estao as Minnas cansadas; os seus jomaes ja nao cobrem as 
despezas do ferro, asso, alim. '° e vestuario dos eser. 05 e porisso o 
minr2 ja desesperado se passa a lavrador ou creador de gado, ou erije 
hum engenho d'aguard.ª e assucares: p.m onde se poderá dispor, e 
qual o equivalente pi formar a troca, q' se chama compra e venda?1 

E porq' senao procura inventar novas Minnas? porq' senao exa
minam campanhas incultas, e ainda aquellas, em q' senao achao for
ma~ao?8 Eu ou~o a resposta: porq' nesses exames se perde o tempo, 
se fazem despezas, e afinal quem geme he o curioso indagador, q' 
ninguem lhe agradece a deligª, e menos se doe da sua infelicid.e q.do 
mal succed2 E porq' senao poderá fazer essa delig1 do descobri
mento do ouro a custa do publico, e nao do particular? Nao he ver
dade q' todos participao mais ou menos dos descobrim.105? demos de 

5. As Minnas geraes davao de 5°' a R.' Faz.da cem arrobas de ouro (1.228 cruz ... ) 
todos os annos, e sobejava-lhes ouro: hoje em dia me affirmao q' estes annuaes 5 .. 
apenas chegao a 40 arrobas, alias 491 cruz.dos eis aqui manifesta a decad.• actual das 
Minnas, q' sempre irá a mais se senao reparar. 
6. De algumas .temos trad."" de q ' ~xistem, porem a inercia e inn~ao dos povos destas 
Cap.• nao permitem indaga~ao e menos exame de campanhas virgens, e assim fi
carao sempre até q' baja q.m fomente esta necessar.• deligencia. Oeste m."'" Cuyabá eu 
formo o exemplo: q. m sabe ou vio o vasto sertio q' medea entre os cam ... de terra p.' 
Goyaz e o de rio p.' S. Paulo? q.m jamais examinou a vasta extensao de terra q' medea 
entre os 2 gr.ª rios Arinos Araguaya. E mais q.c1o se sabe q ' nesscs limites existem as 
gr ... Minnas dos Martirios. 
7. Esta som.• he a razao porq' no cuyabá se vende a med.' alias cannada de aguard.' de 
canoa a 12 vintens e o arratel de assucar a ... vintens. 
8. Fo~ao chamio os minr ... do Brasil q.c1o debaix.• ~ terra humosa se acha terra e 
pedra q' chamiio burgalha, e mais abx.º outra mais semúla, q ' algumas veres já com-
tem ouro, e se. chama desmonte; e mais abx. • argilla, saibro, e quartzo q ' se chama 
cascalho; e he onde ordinariam.' se hospitalisa o ouro: e afinal sobre o schisto, a q' 
chamao pissarra. Apesar desta chamada forma?o se acha ouro bruto em ~s, e 
sem figura regular a flor da terra, porem quasi sempre misturado ou concomitando o 
ocre marcial q' chamao tapanhoacanga, alias ca~a de negro. Os mineros pois pre
ocupados com esta cham.da forma~ao nunca procurao ouro senao nos lugares emq' a 
achio. 
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. caso. q' senao acha ouro, nao se descobrirao prata, cobre, estanho, 
chumbo, e ferro? Nao se acharao diam.res, rubizes, safrras, topazios, 
crisolytas, esmeraldas e outros m.ios mineraes q' assas podem servir 
pª uso de muitas fabricas e de famarcia? Podem dizer-me q' nao ha 
q.m fomente este artigo tao importe menos q.rn conhe~a estes metais 
mineralisados. Ao q' eu tomo q' a falta de um Messenas he o pr. a1 

porq' havendo este, elle procurará e mandará naturalistas ou sug.toa 
habeis q' tenham alem do conhecim.10 da natureza, inclina~ao, e 
propen~ao aos descobrimentos e nao aquelles, q' pª encobrir as suas 
ignorancias, se ocupao em escrever cousas bem inut~is, e talvez por 
infonna~0ens. A prata, o estanho, e o cobre seriio privativos das 
Minnas de Espanha, da Inglaterra e da Suecia? Tambem a quina Pe
ruviana pareceu propria som.e· de Loxa, Cuchabamba e Uayaquil no 
Perú, e contudo eu no anno de 1800 assas mostrei, q' havia quina 
nas serras de Cuyabá e sendo as m. mu q' atravessando o Brasil ·entrao 
pela America de Espanha, porq' nao podem con ter ja nos seus seios, 
e ja nas suas fraidas Minnas de prata? Conh~o a dificuld.e e o trab2 

de hum exame, q' chamao socava~ao9 mas porq' se nao usa trado ou 
verruma de perforar aterra, e sondar os minerais como na Europa?.'º 
entao em poucas horas se ·examinará huma campanha, q' pelos 
gros.- e trabalhoso methodo costumad.2, certo se nao examinarla 
com m.1"6 dias. Os m. mos rios q' flriindo pelas terras auriferas contero 
no seu leito ouro e gemmas preciosas ainda estao virgens, tudo p. r 
falta d'instrum.IOS p.ª exame. He p., admirar, q em cada huma das 3 
Cap.ºias de Minnas se achem tantas e tantas campanhas~ rios e serras 
p.r examinar-se! e esta inercia tem a sua origem na falta de hum 

9. Socava~io se diz nas Minnas os ~os q' se abrem p.• examinar as campanhas, q' 
se suppóem auriferas. O modo he m."' grosséiro, pon¡' a fo~a de bra~os rompem a 
terra fazendo os ~os ja quadrados e ja redondos, e com commodo de se poder me
near o trabalhador no seu centro e cada hum ~o se chama socavao, e este he o unico 
methodo de exame. 
10. No anno de 1804, q.'tc> eu ja tinha enviado esta Memoria a R.a1 Academia, fui a V.ª 
Bella, Cap.111 de Matto Grosso onde vi alguns trados de ferro q' de Lx.• tinha trazido o 
Dr. Naturalista Alex.e ·Roiz Ferr!. Achei-os com m.18 imperfei~ao; entio soube q' o 
Gov.or Cap.m e Gen.1 Caet.0 P.10 de Mir.da Montenegro mandou p.'em pratica alguns 
daq.1 trados, porem sem eff."' ou pr. insuficiencia delles, ou pr. impericia dos q' .os me
neavao. No ftm desta Memoria eu junto as configura~ones de alguns trados, q' encon
trei na Encyclopedia antiga, e na Arte de minerar as Minnas de Chemnitz. Tambem 
ajunto hum trado na m. ª inven~io p.ª e~aminar o leito dos rios e me parece terá me
lhor effeito do q' a maquina invent.da nas Minnas' Geraes. Vid. fig. 1no1.0 Desenho e 
fig. 3 no 2. o Desenho. 

• 
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Mecenas e no receio, q' ja tenho exposto. Hajao pois expedi~0ens 
annuaes, e pª diversos terrenos a inventar novas Minnas, e teremos 
novos descobrimentos e gr.es interesses assim pª a R. 1 Faz.da como p• 
os particulares. As despezas devem sahir do publico auxiliado p.r S. 
A. R. 1 a Quem os povos das Cap.ºias devem recorrer afim de lhes dar 
os individuos sertanejos p11 a exped. am do .sertao. Os meios o m. mo S.r 
Subministrá e talvez se acorde da feliz lembr.~ª q' teve o S.r D. Pedro 
2º, seu Aug.mo Avo escrevendo a Cap.ºia de S. Paulo, invitando aos 
mor.es p11 a empreza da conquista dos sublevados pretos do gr.e 
quilombo dos Palmares em Pernambuco. 11 O unico meio de q' me 
lembro (se hé licito a hum simples vassalo indicar meios q' só com
petem ao Soberano) era o de hum Decreto R. 1 pelo qual se per
doassem todos e quaisquer delictos antes commettidos, q' nao forem 
de Lesa Mag.e aos facinorosos, q' vivem profugos e foragidos, e que 
espontaneam. e se appresentarem dentro de certo tempo pª serem ocu
pados no exerc2 do sertao pelo tempo', q' merecer a gravid.e do 
delicto. Entao se ajuntarao m. ios e m. cos sertanejos com o interesse de 
voltarem aos seus domicilios, e sem m. ia despeza fazerem as expe
di~6ens, q' o vulgo no Brasil chama bandeiras. Este he o pr.a' meio 
de reparar a decadencia das Minnas, ao m.mo tempo, q' he o mais in
certo por depend.r da sorte. Agora passo a propor o segundo, q' he o 
mais seguro e o mais dificil d' introduzir nos povos minr. os e por nao 
ser tao fastidioso, e evitar a prolixid.e eu ajunto alguns Dezenhos no 
fim desta Memoria pª bem indicar o grosseiro methodo, e cega 
rutina, comq' se trabalha nas Minnas de ouro. 

Apesar do que fallo nesta Memoria de todas as Minnas do 
Brasil, cont\ido eu me cinjo ao q' presencio nestas do Cuyabá na 
Cap.nia de Mattogrosso. 

As Minnas do ouro desde a sua origem nao conhecem outros 
instrum.10

s p11 a excava~ao, e exerc2 de minerar senao alabanca, 
almQcrafe, batea, carumbe, e proximam;e marreta. Vide no Dezº 12 as 
figs. 2, 3, 4, 5 e 6. E com esta ferramenta no lugar da confian~a 
rompem a terra a for~a de bra~os, a q 'chamao desmontar. Vid. 
nom._mo fig. 7. E q. io mais se aprofunda mais e maior ... se desmonta 
até q' chegando ao cascalbo, alias saibro argilloso, q' descansa sobre 
o schisto, vulgo pissarra, se extrahe o ouro pi lavagem q.dº ha; Vide o 
Dezº 22 fig. 1 ou se conhece a perd.am q.dº se nao acha. Ao trab2 de 

11. Quilombo se diz no Brasil a pov~ao ou deserto em q' vivem eser."' fugitivos. 
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desmontar accrese o de exgotar a cata, q' he o fosso aberto perpen
diculann. e cujo esgoto fazem a bra~os dos escr.05 sobre os receptac
ulos a que chamao pías. Vid. o Dez2 12 fig. 8. Este he o methodo de 
trabalhar nos fundoens a q' chamao tejucais, taboleiros, e feixos dos 
morros. O seg. do methodo he o trab 

2 
tambem a secco, a q' chamao de 

batatal ou guapeára.12 Este methodo he mais facil, porq' a guapeára 
em p.1ec tem 1, 2, até 5 palmos d'altura, e emp.ra pouco mais; e entao 
tirao a terra fazendo rasgoens, e apartando as pedras, passáo como 
joeirando aterra, a q' chamao coar, pª afastar-lhe as pedras meudas 
afim da lavagem como se ve no Dez2 1 fig. 9. Este methodo de todos 
he o peior, pois q' desperdi~a o ouro cento p.' cento; porem a neces
sidade he q' obriga a co~áo de terra, e formar caxambú 13 e por 
penuria d' agua lavar em Cuyabá. 14 O ter~. ro methodo he o mais 
aceado, mais commodo e de mais ... e se chama serv2 de talho 
aberto, q' se desbarranca com agua pª cima, e he todo fundado · em 
lavagem desta sarapilheira, alias terra humosa até o schisto ou pis
sara, q' tambem a quebrao e laváo. Porem onde estao as aguas supe
riores q' bem possao cobrir todos. os terrenos auríferos? E quais os 
minr.05 com posses pª formarem aquedutos de muitas leguas? A ne
cessid.e tem eilsinado· a formalizar vallos q' chamao regos debaixo do 
preceipto (?)do nivel (em q' sao assas peritos os minr.05 das Minnas 
geraes) porem resta q' hajao aguas superiores. O quarto methodo he o 
de seguir os filoens de quartzos, q' se entranhao orisontalrtl.e, pelos 
montes~ ou diagolm.e pelas planicies; a estas Minnas chamao d'ouro de 
pedra, ou vieiro de cristal, q' nao sao outra couza se nao os filoens do 
quartzo, q' rompendo o schisto concervao no seu interior ouro espar
cido: pª cuja extra~ao se faz necessr2 a tritura~ao da pedra por meio das 
marretas, e por este methodo feíta crua e grosseiram.e a tritur.am do 
quartzo passao a lavar nos bulinetes. 15 O quinto methodo he o da faisqr' 
q' he o m.mo q' andar colhendo ouro sem destino certo a manr' de 

12. Guapeára. tr.º gentilico, q' significa cutis(?) da terra e tambem se dis batatal. 
13. Caxambú, tr.º da lingua dos pretos da costa da Minna, q' significa monte. E na 
verd. • com a figura conica q' se faz necess. • p.• lansar a terra na parte acuminada (?) 
ella correndo abx.º solta as pedras, q' facilm ... se appartio da terra, porem perde-se 
m."' ouro que acompanha as pedras. 
14. Cuyacá, tr.º da lingua dos m."" pretos da Costa. O methodo de lavar em Cuyacá he 
sordido, q' he batendo aterra coma m.- agua enlodada e q.do m . .., grossa esgotio o 
peq."° ~o, e lan~o-lhe nova agua afun de continuar a lavagem. Vid. Dez.º 12 fig ... 
15. Bulinete se chama o lugar da lavagem da terra, q' se faz deb.0 do rebojo da: queda 
d' agua, q' orizontal e artificiosam. • cabe depósitando neste sitio todo o ouro q' se des
pega da agua ou barro como ja mostrei no Dez. 0 22 fig. 1. 

• 
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provas, ja em hum, ja em óutro lugar. Este methodo he o proprio dos 
eser.°' q' andio ao jornal; e de facto nao se faz serv2, mas som.e lavando 
a terra crua, e ainda por entre as Minnas velhas achao alguns residuos 
d 'ouro, a q' chamao faiseas, e daqui o tr. e faisqrª · Vid. Dez. 2 22 fig. 2. 

Tenho exposto todos os methodos q' conh~ practicáo nas Min
nas do ouro, e tambem nao duvido affinnar q' sao o~ m. mo1 q' nós ensi
narao os pretos da Costa do Ouro e os m.mos q' se practicarao a 100 an
nos a esta p." de forma q' boje o conhecirn.'° maior ou menor do Minr.º 
consiste na melhor ou peior disposi~ao do serv.º, de sorte q' sendo este 
o m.mo se baja de fazer com menos eseravos e com menos tempo. 

Na Cap.rua das Minnas geraes se tem inventado algumas 
maquinas como a roda de rosario de esgotar, aqueductos de repucho 
e subterraneos, e ferro d' examinar os leitos dos ríos ja demonstrado 
do Dez. º 2. º fig. 3, porem pouco melhoram. '° sentio a arte de minerar. 
Outras me parece q' deverao ser as maquinas de facilitar o trab. º das 
Minnas, q' eu nao proponho, porq' nao sei qual o mereci.'° desta 
Memoria, q. 1 o conceipto q' por ella merecerei: porem apezar da 
momidao q·' reina em todas as Minnas,. eu deverei consinar, q' n 
mais ignorante da Cap. m• das Minnas geraes, mais sabe dirigir hum 
serv.º do q' o mais intend.º minr.º da Cap.0

i• dos Guayazes, assim 
como o mais ignorante desta tem mais conhecirn. '° do q' o mais en
tend~º da aite de minerar da Cap.nia de Matogrosso; porq' os miner.°' 
destas ultimas Minnas · encontrao mais abund. ª d 'ouro, · ou de mais 
facil extra~ao do q' os minr. 08 das Minnas geraes, nao se can~ao ou 
trabalhao em facilitar o serv.º, e nem se lembrao d'alguma industria 
comq' em menos tempo fa~ao o m. mo q' com dobrado fariao, e talvez 
com menos bra~os. Eu pois direi, ·ou apontarei o q' me occore 
ligeiramente a resp.º da socava~áo e desmonta~a~. 

Para facilitar a socava~ao ou exame das campanhas auríferas 
trago as verrumas ou trados, q 'encontrei na Encyclopedia, e na Arte 
das Minnas de Chemnitz na Hungría com o seu apparelho no Dez. º 2 
fig. 4. Delles se poderá usar com m.11 facilidade fazendo mover o ap
parelho p.' bois ou eser.°' Achado o ouro, se pode fazer a desmon
ta~ao fazendo a condu~ao da terra por meio de carrinhos de mao ou 
costados de bois 16 em ordem a poupar bra~os, porq' cada eser.º 

16. Nas Minnas do Cuyabá está em bom uso servirem-se de bois como de bestas p.• as 
cargas. Eu te~o projeetado hum gen.º de caxáo p.• esse eff.º o q.1 se pode melhor a es
vasiar sem ser precizo descer ou levantar o caxio, pois se enche com a pá e se solta a 
tena p.' hum registro, e deste modo carregará hum boi p.' 8 eser;•. Vid. Dez.º 2.º fig. 5. 
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apenas pode conduzir huma arroba de terra p.r vez, q.do o boi pode 
conduzir 8 ou 10 arrobas. Vid. o ja demonstr.º Dez.º l.º fig. 7. 
Quando a cata está perfundada se pode usar de guindastes ou sa
rilhos p.• tirar aterra e pedra, q' depois de tiradas, facilm.e se trans
portio p.• onde convier. Para o esgoto se deverá usar das ordin:u 
bombas de repucho17 ou compresao, visto se nao poder construhrr 
bombas de gazes. Quanto ao serv.º de batatal, sendo mais facil a con
du~io d'agua, q'a da terra, já serve, q'nos costados dos bois podei:n 
conduzir gr.e• odres d'agua e com mais facilidad.e d'agua em bams 
nos costados das bestas, e cabe~as d'escrav.°'. A resp.º do 32 

methodo fica-me lugar de lembrar o uso do mercurio na lavagem do 
bulinete, pos q' sendo o deposito alias cabeceira de bulinete de páo e 
de huma s6 pessa, pode-se. bem lan~ar em cada bulinete hum arratel 
de mercurio em ordem a atrahir asi as subtil. mu feculas d 'ouro, 
q'alias boiarao sobre a agua enlodada como acontece1ª e depois 
lan~ando-se a massa toda de mercurio em huma retorta, cuja ex
tremid.e deverá estar submersa em agua fria, ahí se depositará 
·certam. e o mercurio liquido com pouca perda do seu peso, ficando .ao 
m.- passo o ouro no fundo de .retorta. Pelo q' dis resp.º ao 4? 
methodo d 'extrahir o ouro exist. e no quartzo ha hum grand. mo erro, e 
grave prejuizo na tri~ao do quartzo, porq' cruam.º moem a pedra 
e lavao sem algum outro beneficio, lan~ando fora m. io ouro no 
residuo mal triturado. Lembra-me advertir q' o quartzo aurífero ex
trahido q' se ja das Minnas se deve lan~ar em hum deposito ou forno 
como de cal e fazer-lhe fogo activo, e q.c1o estiver na sua maior ar
dencia se lhe lan~ará agua fria, q' certam.e deixará a pedrá fragilis
sima, e fendida p.r todos os lados, de per consequens mais trituravel. 

Ao 5? methodo de minerar faiscando, nada tenho q' additar ou 
advertir, porq' a faisqr. • he o unico meio conhecido p.• se descobrir o 
ouro, ou ainda no paiz já descoberto pela faisqr.• se vem a conhecer 
o lugar mais rico. Aquí convinha dizer eu o q' cinto, e o que tenho 
prejectado a resp? da hydraulica, q' bem se faz preciza a todo o 
miru?, pois q' presentero.e senáo conhece outro modo, q' o das tapa-

17. Na era de 1800 eu construhi no rio Cuxipó vizinho da V.ª do Cuyabá a pr.• bomba 
de repucho na pres.'" do Gov.• e Cap.• Gen.• Caet.º P ... de Mir.• e a exemplo della se 
construhirio outras, porem boje em día se deixario de bombas, por nio saberem bro
quear a madr. • e faze-las de huma so pessa. 
18. Nas Minnas dos Guayazes, onde o ouro he tenue ou como lhe chamio de poagem, 
costumio por nas seg .... quedas dos bulinetes, couros de bois com o pello contra a 
corr.• d'agua, e alguns cobertores chamados de papa p.• haverem o subtil pó de ouro. 
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gens, a q' chamáo tanques, e os aqueductos terreos, que chamio 
regos, porem nao me adianto pelas raz0ens q' já dei, e apenas 
¡apontarei algumas maquinas q' na min~ra~io se fazem precisas. Já 
disse q' nas Minnas geraes se tinha inventado a maquina hydraulica 
chamada roda de rosario, q' he tocada pela corr.e d'agua, porem 
Jenao pode negar q' esta roda alem de dispendiosa, tem mil descon
Jertos: e porq' se nao len,ibrao de fazer voltar pelo m. mó auxilio 
d 'agua huma e m. • bomba$ d 'Archimedes, alias de espira porq' se 
hao acordio de formalizar as bombas de compressao por conductos 
de s'olla (q' he barata nas MPmas)· afim ~'elevarem a agua e desbar
rancarem-se os taboleiros, ja vesinhos e ja distantes dos rios?19 Eu 
nao devo supor ignorancia nas Minnas geraes, onde estio m.'°' artifi
cies e engenhosos maquinistas, porem culpo a inn~io moleza e 
talvéz escasseza do. poderoso, e a pobreza· do animoso. Em huma 
palavra: o q' pode nao tem animo de gastar, e o que quer, e tem 
animo de g~tar nao tem; e esta a cauza porq' se nao adianta a indus
tria, senio anima a inven~ao pi o melhoramento das cansadas 
Minnas. 

Tenho apone o meio de nielhorar as Minnas facilitando o tra
balho; agora passo a expor o te~t.> , q' he economico, e do q '1 se 
podem seguir grand ...... utilidad.ª, como vou demonstrar. 

O meio economico de q' me lembro, he a introdu~ao nas . 
Minnas do dinhr.> cunhado d 'ouro, prata, e cobre, e este meio he so 
depend~· da vontade de S. A. R. q' he Quem pode felicitar as Minnas 
pelo dito meio. Primeiram.• havendo o dinhr? provincial, inquam, 
dinht.> proprio de cada ~ap.111ª de Minnas~ será este estavel e perma
nente; de q' se seguem as utilidades de nao se retardar o comercio a 
espera de pagam.10 d 'ouro, q' ainda se nio estrahio, a de nao se 
elevaremos p~os da mercadorias, q' a titulo de fiadas sobem de 
p~o ao galarim. Em seg.do lugar se evita o grav.-prejuizo, q' a m.* 
annos sente o publico-, o q.1 cauza o ouro em p6 correndo mal 
acondicionado nas algibeiras; e a considerável quebra q' tem de 
pezo a pezo na sua divil.io, ou distribui~io. Em te~. 2 lugar com o 
uso do di.nht.> se evita a descarada ·uzurpa~io, q' costuma fazer a 

19. Na m.• era de 1800 eu fiz construhir em ponto peq.• 3 bombas, q' trabalhario no 
corrego desta m.• Villa empres.'" dom.• Gov.• q' approvou e se admirou da. s~
plicid. e de cada huma, porem os rninr.• rirlo-se das bombas, e debx.º de mofa diziáo, 

·q' m.• ouro se tinha tirado sem bombas, e q' elles mais precizavlo de quem deseo ... 
q' de maquinas, pois q • os pretos supriio bem a falta de bombas. 
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gente baixa e d~ larga consciencia falsificando pezos, e a m. nía ba
lan~a, e ajuntando latio ao ouro para augmentar o seu pezo, 20 e 
apezar d'alg.ma vigilancia q' costuma a just~ por neste art?, de ba.:. 
lan~as, nao he possivel de huma vez arrancar ~te inveterado roubo 
q' se faz ao publico. Em quarto lugar: havendo abun~ de dinhr.2 

cunhado p~ trocas d'ouro em pó, e embarra, se evita m.18 p.re do ex
travio do ouro bruto, cujo extravío costuma causar a necessid.e; 
porq' m.w vezes o comerciante q' tem de retirar-se p~beira-mar a
caba d 'arrecadar o que se lhe de ve nas vésperas da sua jornada; e 
como lhe nao fica tempo ·p~ fundir o ouro bruto, ac per consequens 
pagar o 5?, o leva extraviado, e já se ve q' a R.1 Faz.da he a prejudi
cada. Em quinto lugar: com o uso do di~ prov. a1 

21 se pode evitar a 
de.ser~ao e desv'io dos facinorosos, tanto assassinos, como uzur
padores de huma p.ª outra Cap.ºia pois q' apparecendo di~· ex
tranho em qualquer das Cap.nías deverá ser capturado aquelle em cuja 
mao se acha o di~, pois he evid.e prova, de que o individuo nao 
passou pelos Reg.os, e por conseq.1 delinquente pois q' a ter passado 
certo q' faria a costumada troca de dinhr? ou ao menos na busca, q' 
se costuma dar nos Reg.05 seria achado o di~ q' apparece. Em 
sexto ·lugar acomod.e dos viajantes e cobradores q' nem sempre 
podem achar balan~as fieis p~ arrecad. am do ouro em pó e da m. ma . 
sorte os peso, q' mais das vezes sao fabricados pelos domnos das 
balan~as, e porisso com ternos de pesos p~ receberem, e ternos de 
pesos p~ pagarem. Isto digo ainda no caso do ouro ser limpo, porq' 
quasi sempre vem o ouro em po acompanhado de esmeril, areia, e . 
terra: e apesar do cuid? do recebedor, nao he facil appartar do ouro 
em pó todo o esmeril q' ajuda o seu peso.22 Parece q' tenho assas 
mostrado as utilid. es q' necessariam. e se hao de seguir da introduc~ao 
do dinhf. moeda nas tres Cap. nías de Minnas; porem esta moeda de tal 
sorte se deve diversificar em cada huma das Cap.0w q' bem seco
nh~a, q' esta moeda he desta e nao daq.1a Cap.nía. 

20. Chimicarn.• appartei dez 8.• de la.tao em 400 Cr.- q' recebi do meu ordenado, q ' 
me foi pago em ouro em p6 da Cap.ºia dos Guayazes. 
21. Ja a moeda prov ... foi introduzida na Cap.ru. das Minas geraes, a que charnariio ... 
toda ella era de prata comos valores de 600 rs. de 300, de 150 rs. e 75 rs.; e porq' nio 

1 

houve prohibi~ao, se passou toda p.• o R.º de Jan.º, onde causou nao peq ... confusiio 
comos 640, 320, e 80 rs. q' correm nas Cap.- de beira-mar. 
22. Eu m.""' vi misturar 80 oitavas de esmeril com 500 oitavas d 'ouro, e depois de ... 
nao pude divisar hum só grao d'esmeril. 

(Ms. do Arquivo da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra) 
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Aquellas forao .as cauzas da decadencia das Minnas, confr. e 

observei a 40 annos: e estes sao os meios q' cogitei capazes d 'a 
reparar. Posso errar, posso enganar-me, e nem sustento q' sejao so
lidas as razoens q' dou, porem estou certo, q' qualquer dos meios 
apontados, posto em pratica, seja pelo modo q' for, he capaz d' aug
mentar a R.1 Faz.da, e de felicitar os povos das tres Cap.nías de Minnas; 
e se parecer q' me adianto ou q' sao errados os meus juizos, dese jo 
q' a R. 1 Academia os corrija considerando-os como deff. ios nascidos 
da ignorancia e descuido; e nunca de preven~ao ou interesse; pois q' 
estando eu nas Minnas a quatro annos, nao possuo escr.08

, nao tenho 
-fabricas, e nem alguma outra ocupa~ao, senao a de dictar as pre
li~oens da Filosofía Rae.ª' e Moral aos meus ouvintes~ e por isso 
longe de participar das utilid.es q' podem as Minnas dar como seu 
melhoralnento: e so amor, e zello patriotico me obrigao, ou puderao 
obrigar-mea fazer patente os meus deffeituosos sentimentos. 
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Canoas Indígenas de casca, segundo Karl von den Stelnen 
(Reproduzido do livro Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens. Berlim, 1894, p. 128.) 



Uma pelota do Brasll Central - século XIX 

Constru~o de canoas ao modo dos índlos (1784) 
(Desenho de J. J. Codina para a Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Fe"eira. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - SectAo de-Manuscritos.) 



Canoa de Monc;lo 
(Desenho de Hércules Florence) 

''"" •9:) -----.. "•'·º' ..... ----.,,\il ---, 
' \ 

G' 
o 

' ' ' ' J 

Rota ordinária das monc;;Oes --~ 
Caminhos das bandeiras seis-1 

1 

centistas para o Río Paraguai . - ·~ ·
Estrada terrestre através 
deGoiás ----



.. 

A fazenda de Cama poi, em prlncf plos do século XIX 
(Desenho de Hércules Florence) 

Passagem de rlo por fndlos Gualcuru 
(Desenho do século XVIII , pertencente a Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - S~o de Manuscritos.) 
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CAMINHOS DO SERTAO 

Simplifica~áo do trabalho rural 

A presen~a de terra farta para lavrar e desfrutar, a co-exis- . 
tencia, de início, depois a disponibilidade, a maior ou menor dis
tancia, de índios da terra, agentes potenciais de trabalho, por fun os 
estorvos que se oferecem ao incremento de produ~0es coloniais de 
larga procura, condicionam decisivamente, pelo menos até aos úl
timos anos do Setecentos, o teor da vida rural na área abrangida pelas 
velhas donatárias de Sao Vicente e Santo Amaro. Já que falta aqui es
tímulo para urna disciplina rigorosa no exercício da lavo~ bastam 
tais fatores para fo~ar naturalmente a radical simplifi~ao dos 
métodos agrícolas vindos do além-mar. O assenhoreamento das téc
nicas indígenas é fruto, no adventicio, dessa possibilidade, quase se . 
pode dizer dessa necessidade, de simplifica~ao, mais do que de urna 
aquiescencia passiva a padr0es divergentes da tradi~ao européia. 

Nenhum desses padr0es, aliás, seria profundamente alheio ou 
antipático aos portugueses, nem sequer a prática das queimadas, que 
na primeira metade do século XVI tinha acabado de dissipar em sua 
terra de origem urna densa cobertura floresta! ainda intacta ao tempo 
de D. Joao. l. ' Nao foi outro o recurso de que se valeram os mesmos 

1. A. de Souza Silva, Costa Lobo, História da Sociedade Portuguesa no Século XV, 
(Lisboa, 1904), pp. 77 e.88. 
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portugueses em alguns- de seus primeiros descobrimentos e con
quistas, particulannente nas ilhas do Atlantico. No caso da Madeira, 
bem conhecido gra~as a rel~ao de Cadamosto, as primeiras 
habi~0es e arroteias só sao possíveis depois de consumido pelo 
fogo o matagal de grandíssimas árvores que dá nome a ilha, sem 
ficar um palmo de terra desnuda: tamanho foi o fogo, diz um depoi
mento, que Joao Gon~alves Zarco se meteu no mar com a mulher, 
filhos e mais gente para nao morrer, conservando-se por dois dias 
com água ao pesc~o, sem comer nem beber.2 

Influencia adventícia: as técnicas de cultivo 

· Neste ponto nao tem os colonos muito que aprender do nativo. 
De outro lado, podem ensinar-lhes o manejo de instrumentos de 
ferro, o machado, a enxada, a faca, a foice, o escopro, a cunha, que 
antes lhe eram desconhecidos. Tal contribui~ao, porém, só sÍgnifica 
mudan~a nisto que toma mais eficazes e assim mais devastadores os 
processos primitivos, sem alterá-los na essencia. Nao ~ pode nem 
ao menos pretender que a ferramenta importada desalojou os instru
mentos de pau e pedra: a enxada jamais destronará o soquete de 
madeiia tostada, que em muitos casos continua ainda boje insubsti
tuível. 

Esses, de qualquer modo, sao elementos que, mal ou bem, 
logo se incorporam a nossa prática rural. O arado, no entanto, estará 
longe de alcan~ar feliz exito. Além de importar, aqui sim, numa 
autentica ruptura com a economía agrária preexistente, seu emprego 
trope~ará em obstáculos qu3$e esmagadores. Apesar ·das r~as e 
queimadas constantes, a terra de lavoura há de conservar ainda, por 
longo 'tempo, sinais da antiga vestimenta: pedrou~os, árvores 
solteiras, fundas raízes, tocos, troncos derribados que nao se deixam 
remover sem penoso esfor~o. 

De que valeria afinal esse esfo~o? Naquelas eras, um 
arado de madeira, manejado e movido por um ou dois homens 
e quatro a seis bois, sulcava quase meio hectare de superficie 
por dia. Ora, meio hectare de milho plantado pode render 
cerca de trezentas maos de quarenta espigas, segundo a medida 

2. Ca Da Musto, Alvise Da, Usodirnare, Antoniotto; Niccoloso da, Recco; Le Na
vigazioni Atlantiche (Milao, 1928), p. 178. 
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usual,3 ou seja, quinze alqueires de grao já debulhado. Quantidade 
fonnidável, decerto, tratando-se de lavrador único, num único ~a . 
de trabalho, em lugares onde nao há caminhos para transportar, nem 
mercados para absorver o produto. 

Acresce outra circunstancia. Nas raras alus0es que se co
nbecem ao arado, em inventários paulistas do século XVII, sucede 
aparecer, em avali~0es, o instrumento acompanhado de seu carro, e 
isso já pennite identificá-lo com o tipo quadrangular, de rodas, que, 
segundo autoridade no assunto, era usado em Portugal, no Minho da 
"ribeira", nas planícies da banda esquerda do Douro, eventualmente 
na Extremadura, regiües que fomeceram ·dos maiores contingentes 
de colonos para o Brasil. Trata-se de máquina pesada, d~ relha muito 
penetrante que, transpondo a camada de húmus, geralmente tenue 
nas partes ainda incultas do mundo tropical, tende a sepultar, inuti
lizando-as, as terras ricas em microorganismos e em substancias in
dispensáveis ao desenvolvimento das plantas.• Em outras palavras é 
o que irio afirmar os lavradores de Sao Paulo ao morgado de Ma
teus, govemador da Capitanía entre 1765 e 1775, a saber que o solo 
é aqui frio, e nao dá substancia senao na superficie, tanto que 

"se nao pode usar arado, que alguns já usario dele, 
que tudo se lhes perdeu".5 

/ nfluencia adventícia: espécies animais e vegetais 

Mal caberia dizer, pois, que as técnicas rurais européias terao 
agido fortemente sobre a economía agrária dos nativos. Onde o ad
vento do homem branco póde exercer notável influencia na pai
sagem económica de Sao Paulo, e o mesmo aconteceu, aliás, em 
todo o Novo Mundo, foi, isto sim, na introdu~ao de espécies vege-

3. Já em 1580 decidía a C!mara que ''a mio tem corenta espigas e Dio tendo ... o 
vendedor será obligado a peñu!-las ... ", Atas da Cc2mara da Vila de Sáo Paulo, vol. 1 
(Sio Paulo, 1914), p. 163. 
4. Jorge Días Os Arados Portugueses e suas Prováveis Origens (Coimbra. 1948), pp. 
41, 42 e passim. Cf. ainda Herbert Wtlhelmy, "Probleme der Urwaldkolonisarion in Sü
dame:rika", Zeitschrift der Gesselschaftfür Erdkunde, vol. X (Bcrlim, 1940), pp. 303 ~.; 
idem, Siedelng in Südamerikanischen Urwald (Hambwgo, 1949), pp. 65 e 69. Sérgio 
Buarque de Holanda, Caminlws e Fronteiras (Rio de Janeiro, 1957), pp. 245-250. 
5. Documentos Jnteressantes para a História e Costumes de Sáo Paulo, vol. XXIII 
(Sio Paulo, 1896), pp. 3 a 7. 
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tais e principalmente animais estranhas a terra. Quanto as últimas, 
foram certamente as de menor porte aquelas que, chegadas antes, 
mais depressa· se naturalizaram, integrando-se íntimamente na vida 
ordinária dos habitantes, nao só brancos e mesti~s, mas ainda ín
dios estremes de qualquer contato com o colonizador. A passagem, 
em 1530, da frota de Caboto, já se encontram na ilha de Sao Vicente 
galinhas e porcos domésticos, trazidos, talvez, de longa data.6 O boi 
e o cavalo, para só lembrar estes, surgem depois, ao que parece, com 
a expediyao de Martim Afonso de Souza, e rapidamente se ex
pandem, ganhando o sertao, apesar da aspereza da terra. 

Da multiplicayao fácil desse gado, sobretudo no campo de Pira
tininga, onde faz a abastan~a e ~bém o desespero de muitos vi- · 
zinhos, pois danificam ~as. pontes, até casas, como chegou a 
~uceder com a do Conselho e da matriz, dio testemunho inúmeros 
textos quinhentistas e seiscentistas. Nem as pestes~ nem a penúria 
crónica de sal, nem as requisiyües insistentes para o real serviyo in
terromperao ali o aumento natural dos rebanhos. Em 1583, quando da 
armada de Diogo Flores Valdez se pediram duzentos bois, queixou-se 
a Camara de que já padeciam os moradores do tormento e fome de 
carne, sendo ela pouca. 7 Passados, porém, dois anos, se tanto, o padre 
Femao Cardim irá achar as campinas piratininganas novamente 

"cheias de vacas, que é formosura de ver" 

e compara-as, na boa graya, ao sítio de Évora.8 Outros hao de gabar 
o porte e bondade das reses, as quais, segundo Frei Vicente do Sal
vador, rem carnes mais gordas que as de Espanha. 

O mesmo frade historiador ainda se refere ao grande número 
de cavalares que se achavam na Vila de Sao Paulo e arredores: 
tantos, escreve, 

"que val cada um cinco ou seis tostües".9 

Documentos da mesma época estao longe, é certo, de abonar 
semelhante informayao. Dos inventários conhecidos, por exemplo, 

6. Wieser, Franz R. von, Die Karten von Amerilca in den Islario General de Indias des 
Alonso de Santa Cruz (lnnsbruck, 1908), p. 56. 
7. Atas da Cdmara de Sáo Paulo I (Sio Paulo, 1914), p. 211. 
8. Femio Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil (Rio de Janeiro, 1925), p. 356. 
9. Fr. Vicente do Salvador, Hist6ria do Brasil (Sio Paulo, s. d.), p. 91. 
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dificilmente . se deduzirá que o nú~ero de cavalgaduras fosse tao 
grande ou que fossem tao baixos os seus preyos. Por seis tostües nao 
se comprava nem urna potranca defeituosa. 

O cavalo: seu reduzido préstimo 

Seja como for, parece descabido acentuar a importancia as
sumida em Sao Paulo pela criayao de eqüinos antes de bem entrado 
o século XVIII. O emprego deles quase fica reservado até entao aos 
núcleos urbanos e sítios da r~a, pois nos casos de percurso mais ex
tenso prevalece de ordinário a marcha a pé, e tratando-se de pessoas 
de mais alta categoria·, ou de mulheres, velhos e sujeitos achacosos, 
o transporte em redes. Estas chegam a ter utilidade até nas entradas e 
bandeiras, onde o cavalo nao desempenha qualquer papel.'º Só por 
exceyio se apontam alguns em 1675 na expediyio de Francisco Pe
droso Xavier e poucos mais em 1722 na do Anhangüera. 

É explicável a exce~ao na primeira quando se considera que 
os animais da entrada de Francisco Pedroso, dezesseis ao todo, . 
conforme se sabe, foram despachados em canoas das proximidades 
da vila de Itu a fim de serem desembarcados no sertao da Vacaria,11 

onde iriam achar campos livres, que lhes deixariam maior desen
voltura do que entre os matagais e serranías de toda a banda oci
dental do Paraná. Quanto a jornada do segundo Anhangüera, cabe 
lembrar que partiu ele coin instruyOeS e socorros diligenciados 
pelo· Govemador Rodrigo Cézar de Menezes, levando grande 
número de. emboabas, naturalmente infensos aos usos paulistas: 
tratava-se, em .suma, de empresa de cunho oficial.12 Nao provou 
bem, em todo o caso, a novidade das cavalgaduras, pois das trinta 
e oito ou trinta e nove saídas para o descobrimento do sertao dos 

lo. Sobre o uso da rede de transporte nas bandeiras, ver José Eloy Ottoni, .. Memória 
sobre o Estado Atual da Capitania de Minas Gerais, por ... , estando em Lisboa no 
Anno de 1798", Anais da Biblioteca Nacional, vol. XXX (Rio de Janeiro, 1912), p. 
312, e Baltazar da Silva Lisboa, Anais. do Rio de Janeiro, vol. II (Rio de Janeiro, 
1834), p. 277. .. . 

. 11. Prefeitura do Municipio de Sio .Paulo, Bandeirantes no Paraguai. Século XY_I 
(Sio Paulo, 1949), p. 107. · · . 
12 ... A Bandeira do Anltangüera a Goyaz em ·1822", José Peixoto de Silva Braga, 
Gazeta Literária (Rio de Janeiro, 1883), p. 61; Azevedo Marques, Apontamentos 
Hist6ricos, Geográficos, Biográficos, Estatfsticos da Provincia de Sáo Paulo, vol. 1 
(Río de Janeiro, Up9), p. 49. . '; ~ 
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9oiáses, cinco apenas regressaram, perecencio as demais ou per
dendo-se na viagem. 

Mesmo para a conduyio de cargas a pouca distancia, foram os. 
cavalares de escasso préstimo, preferindo-se os carros de bois 
sempre que houvesse estrada capaz, como o foi o caminho de carros 
de Santo Amaro. É possível que esta via tenha sido primeiramente 
adaptada ao uso de carros pela necessidade de se levar ferro do en
genho de fundiyio do Ibirapuera, o mais antigo de que se tem co
nhecimento no continente americano, pois é por volta de 1607, 
quando se faz a dita fábrica, que comeya o 

"caminho de carros" 

a surgir nos documentos municipais. Muito mais tarde seria utilizado 
no transporte de lajes para a cidade de Sio Paulo. 

Em percursos mais consideráveis empregavam-se índios e 
mamelucos, de~is pretos de carga, e nem existiria quase outro meio 
de transporte possível enquanto nio se ampliassem ~ primitivas 
veredas ou se introduzissem bestas muares e burros. Estes cons
tituem aliás verdadeira raridade no Brasil seiscentista, em contraste 
com o que ocorria no Paraguai, em Buenos Aires, rio Peru e outras 
partes das Índias de Castela. Em Sao Paulo, o primeiro de que dá 
noticia a documen~io conhecida é, em 1632, o "burro castiyo" do 
inventário dos bens de Antonia de Oliveira. 13 Teiia vindo do 
Paraguai, de onde o Capitio André Femandes, mari~1 ilil mesma 
AntOnia de Oliveira, trouxera burros e cabras pelo c~~1 o dos rios~ 
com a ajuda de índios que lhe mandoQ dar o govemad tj. Luís de 
Céspedes.•• Só a falta dessas criayCSes na capitanía explÍca d trabalho 
que se fez preciso para transportá-los através de tio longo e penoso 
trajeto. Os primeiros muares, por sua vez, um macho e duas mulas, 
figuram no inventário de Francisco Pedroso Xavier1$ e podem ter 
vindo por sua vez no meio dos cavalos que trouxera o defunto dois 
anos antes, de seu assalto a Vila Rica. 16 

Mas só depois de 1733, da~ da expediyio de Cristóvio 

13. Jnvenrários e Testamenros, vol. VIlI (Sio ~ulo, 1920), p. 316. 
14.P. Pablo Pastells, Hist6ria de La Compañia kte Jesus en la Provincia del Paraguay 
t. 1 (Madri, 1912), p. 461. ' 
15. Inventários e Testamenros, vol. XX~ ~o, 1921), p. 301. 
16. P. Pablo Pastells, ob. cit., vol. m, pp . .¡¡24 e !79. 
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Pereira de Abreu, com~am a surgir as mulas em grandes quanti
dades. Pelos meados do século, o número das que vem dos campos 
do sul, geralmente ~om destino as minas de ouro, já será consi
derável, havendo wn indivíduo, em 1751, que levou seiscentas e 
oitenta e urna e outro quatrocentas e noventa e tres. Mesmo assim, o 
total das duas mil trezentas e doze cabe~as que naquela data passam 
pelo registro de Curitiba ainda é duas ·ª tres vezes menor que os dos 
eqüinos. 11 Parece significativo que só dois anos mais tarde venha a 
aparecer ern Sio Paulo o primeiro regimento de ferradores de que 
trata a documenta~io municipal. 18 Já entio vendem-se na cidade, a 
p~os vários, ferraduras e cravos: é justamente essa variedade nos· 
p~os o que motiva a postura. 

Volta a Idade Média 

Nada prova melhor a importancia limitada dos cavalares até 
pouco antes, na Capitanía, do que o reduzido ou nenhum uso que se 
fazia aqui de · ferraduras. Delas nio se conhece men~io, por 
exemplo, em inventários seiscentistas, onde no entanto há referen
cias constantes a selas, freios e estribeiras. Pode enganar-se o leitor 
desprevenido: esses e outros textos co~temporaneos, onde dizem 
"ferrar" um animal, querem dizer marcar o dito animal com ferro em , 
brasa, e nio pc)r-lhe ferraduras.19 E fácil imaginar como essa ig-
norancia ou ausencia de um acessório que permite ao cavalo circular 
eni toda estrada e suportar grandes pesos devesse diminuir-lhe o uso 
e utilidade. Neste particular o coloni:zador europeu, além de expor-se 
a ~ao transformadora do convívio com o indígena, retrocedeu nos 
séculos XVI e XVII a condi~Oes que a Europa medieval tinha su
perado desde os séculos XI e XII e que o Extremo Oriente irá dentro 
em pouco ultrapassar. 

Identica involu~ao ocorre aliás em outros setores, especial
mente na lavoura. Nada faz crer com efeito que certos regimes deter
minados pela conveniencia de se poupar o solo cultivável se tenham 

17. Archivo Nacional. Documenros Hist6ricos, vol. 11 (Rio de Janciro, 1928), pp. 139 ss. 
18. Atas da Cdmara Municipal de Sáo Paulo, vol. XIIl (Sio Paulo, 1918), pp. 435 s. 
19. Assim, cm 4 de deumbro de 1591, requer o procurador dos oficiais da Cintara 
que ordenasscm fosscm "ferrados" todos os cavalos de um ano para cima, 
"porquoito", dizia, "allguas pessoas moviio demandas e tinhio já differensas bus con 
outtos por nao conbeceren suas cavallguaduras ... ", Atas cit., vol. I, p. 475. 



170 SÉRGIO BU ARQUE DE HOLANDA 

introduzido cedo -entre nós. havendo ele aquí de sobejo. Nem é 
mister recorrer a influencia indígena para explicar o abandono 
aparentemente total de práticas tais como a rota~ao dos cultivos ou o 
alqueive por homens que as devem conhecer da pátria de origem. 
Quando muito se alternariam os plantios sobre a mesma superficie 
conforme a época adequada a · cada espécie: contudo as épocas ·sao 
mal determinadas. havendo plantas de todo ano. ou nao se observam 
com regularidade. 

/nfixidez das épocas de plantio. O exemplo do trigo 

De várias espécies importadas nunca se chegou provavelmente 
a estabelecer data aproximadamente fixa para a semeadura, e nesse . 
caso, dada a larga difusao obtida pela sua lavoura em Sao Paulo, 
cabe men~ao especial ao trigo. Quando muito, sabendo que era ce
real de inverno. usavam semeá-lo nos meses de frio. Em inventário 
de 1641 le-se que maio era ocasiao de suas lavouras e pouco adiante 
que em agosto se ia passando o tempo delas. Documento da mesma 
natureza, datado de 1634, noticia urna semeadura de cinco e meio 
alqueires de grao ainda nao colhido em 26 de novembro; este trigo 
ficaria para avaliar-se após a ceifa e beneficio. , 

Nao seriam raras as colheitas de novembro: pelo menos mais 
um inventário, com data de 1636, também fala em trigo por ceifar 
nesse mes, e que se avaliaria depois de apanhado e malhado.20 Con
siderando que o ciclo da gramínea era em geral de cinco meses para 
cima ( em geral, nem sempre, se. houve aqui como na América Es-. 
panhola, o tremezinho,21 trigo de primavera, com ciclo mais curto), 
pode-se deduzir que urna colheita iniciada por volta de setembro res
pondía a urna sementeira efetuada em maio e junho aproximada
mente. Mas podia fazer-se a sega até mais tarde, e sabe-se de searas 
de trigo por ceifar em fins de mar~o: neste caso a· semeadura datarla 

20. lnventários e Testamentos, vols. XIII (Sao Paulo, 1921), pp. 309 e 324; XII, pp. 
. 378 e 383; e X. p. 360. 

21. Junto u margens do Rio da Prata. de onde, e de Tucumi, pedirla D. Francisco de 
Souza 3.000 fangas de trigo para se desenvolver essa lavoura nas nossas capitanias de 
baixo, já os campanheiros de Caboto teriam semeado em setembro de 1527 cinqüenta 
e dois griios de trigo, colhendo em dezembro seguinte 52.000 griios. F. TardUÚi, Di 
Giovanni e Sebastiio Caboto. Meniorie "Raccolte e Documentate (Veneza. 1892), 
p. 400. 

CAMINHOSDOSERTÁO 171 

de setembro do ano anterior para o trigo de inverno, de dezembro 
para o tremezinho. 22 

De tudo isso se tira que sao mal fundadas as modernas especu
la~ües dos que julgam possível determinar com rigor o tempo em 
que se faziam as planta~ües de trigo na capitania. Já se tem pre
tendido23 que se davam entre fins de fevereiro e meados de mar~o, 
época aconselhada em nossos dias. Para tal pretensao tomou-se urna 
ata da Camara de Sao Paulo de agosto de 1648, onde constaria que o 
tempo das colheitas caía em agosto e · setembro cessando em ou
tubro. Como também se cuidou que o ciclo constava aquela época 
de cento e cinqüenta dias, nao há como fugir a conclusao proposta. 
Apenas sucede que a ata citada fala em sementeira, nao fala em co-

. lheita, e também nao especifica se se trata de trigo ou outro grao. 
O que de fato pretendiam os oficiais da Camara a 7 de agosto de 
1649 era mostrar que nao podiam consertar o caminho do mar, como 
lhes fora mandado. senao em outubro, pois, diziam, 

"agosto e setembro é a for~a das lavouras nesta 
vila" e o melhor era que se concertasse "por o mes de 
outubro visto ter já acabado a for~a das sementeiras".24 

Ora, em agosto e setembro podia situar-se, como boje, a fo~a . 
das lavouras do milho, por exemplo, ou do feijao das águas (e 
também do amendoim), produtos indígenas e do mais avultado con
sumo na capitania, além de ser bom tempo para o plantío de man
diocas, carás e batatas-doces. Mas há motivo para pensar que se 
tratasse especialmente de senienteiras de milho, base da alimenta~ª<? 
dos habitantes do planalto e que, plantado em agosto ou setembro, 
estaria para ser colhido entre fevereiro e abril, que é usualmente o 
tempo dás messes. Este uso atesta-se numa ata da Camara de 1 O de 
fevereiro de 160 l, em que figura a proposta do procurador do Con
selho para haver férias de dois meses, 

"porquanto ·aguora heriio os tempos de colher as no
vydades do milho e entravao os dias santos da quaresma", 

22. lnventários e Testamentos, vol. VIII (Sao Paulo, 1920), p. 10. 
23: Alceo Magnanini, "Fitoclimografia do Trigo na Bacia Paraná-Uruguai", 
Comissáo Interestadual da Bacía Paraná-Uruguai, Condi,óes geográficas e aspectos 
agroecon6micos da Bacia Paraná-Uruguai, vol. 1 (Sao Paulo, 1955), p. 299. 
24. Atas da Cdmara da Vila de Sáo Paulo, vol. V (Sio Paulo, 19.16), p. 330. 
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nao existindo assim melhor ocasiao para caírem as mesmas férias." 
Conclui-se, pois, que para a semeadura do grao da terra se 

conheciam épocas aproximadamente certas, e é de presumir que o 
europeu, neste ponto, se abandonou a experiencia ancestral do na
tivo, tanto mais quanto a este ficavam relegadas todas as fainas ru
rais. Na espécie de calendário natural dos moradores, o tempo da se
menteira de milho correspondia ao da apanha dos pinh6es da 
araucária, que ocorre também nos meses de agosto e setembro. 
Como a do caju nas capitanías do norte, a frutescencia e matu~ao 
do pinhao assumia em Sao Paulo papel de realce naquele calendário, 
e nao só para a popula~ao indígena. Ainda em meados do Setecentos 
persistiría esse seu papel entre moradores de toda a casta, de sorte 
que, segundo testemunho do padre Manuel da Fonseca, seria cos
tume falarem oeste ou naquele "pinhao" como quem dissesse "este 
ou outro outono", porque o outono (outono europeu, correspondente 
a nossa primavera) é tempo deles. 26 No caso do trigo, porém, faltou 
quase sempre o préstimo e colabo~ao eficazes do antigo natural da 
terra, pouco afeito e, em verdade, indiferente ao produto adventício. 

Nao fugiriam, com efeito, os povos de Sao Paulo a regra geral
mente observada em todo o continente americano, onde o consumo 
do pao de trigo se confinará de ordinário ao europeu e seus descen
dentes. 

"Les Sauvages reiettent presque du tout l'usage du fro
ment": 27 

nao poderla ser mais incisjvo o depoimento de Joao de Laet, ou me
lhor, de um seu informante "belga" (belga no sentido que ao nome 
"flamengo", por exemplo, atribuíam por esse tempo lusitanos e 
castelhanos, querendo aludir aos naturais dos Países-Baixos, sem ex
clusao dos hereges e rebeldes das Provincias Unidas). Tendo vivido 
em Sao Paulo nos inícios do século XVII, esse neerlandes pudera 
aqui observar diretamente o quanto se mostravam infensos os índios 
ao produto que constituía a alimenta~ao básica dos brancos. Era in-

25. Atas da Cámara da Vila de Sáo Paulo, vol. Il (Sio Paulo, 1913), p. 89. 
26. P. Manuel da Fonseca. V'ula do Venerável Padre Belchior de Ponles (Sio Paulo, s. 
d.), p. 100. . 
27. Jcan de Laet, L'Histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes Occiden
tales par le Sieur ... d' Anvers A Leyde, chez Bonaventure de Abraham Elzevirs, Im
primeurs ordinaires de l'Université, 1640, p. 513. 

CAMINHOS 00 SERTÁO 173 

evitável que a indiferen~a ou aversao se refletissem no trato que ao 
cereal dedicavam esses rústicos lavradores. 

O certo é que continuará o trigo a ser semeado em qualquer 
tempo, ainda que com menos freqüencia na esta~ao chuvosa, que lhe 
seria nociva. Viajantes que percorreram o Brasil muito mais tarde, 
numa época em que as searas principiavam a ser devastadas pela 
praga da ferrugem, ainda puderam verificar a ignorancia geralmente 
reinante acerca da ocasiao própria para essa lavoura. Joao Em
manuel Pohl especialmente é taxativo. Na subida da Serra do 
Itaguaí, junto a estrada que segue da Capitanía do Río de Janeiro 
para a de Sao Paulo, já pOde notar em 1818 como, embora plan~da 
nessas duas capitanías e em partes de Minas Gerais, a gramínea nao 
se impusera tanto aos cuidados dos lavradores que os levasse a 
averiguar a boa época para a semeadura: era aparentemente total a 
sua ignorancia nesse particular. Mais adiante, junto ao Registro 
Velho da Mantiqueira, apurou, no entanto, o naturalista que ali se 
faziam as sementeiras em abril, sobre terreno bem amanhado, e as 
ceifas em outubro. Já no arraial de Cavalcante, Capitania de Goiás, 
plantavam em outubro para colher em fevereiro, julgando que se
meado em fevereiro dá ferrugem.28 

Outro fator que tendía a embara~ar a fix~ao de datas a<;le
quadas para as semeaduras e, naturalmente ainda mais, para as co
lheitas, estava em que o crescirnento e matura~ao das espigas nao 
era igual em todas as plantas de urna só seara. Segundo disse Femao 
Cardim, a cada grao semeado corresponderiam cerca de oitocentos 
colhidos, dando urna semente cinqüenta espigas, das quais 

"urnas estao maduras, outras verdes, outras 
nascem".29 

É verdade que tais dados se referem a observa~ao feita para as 
bandas da Guanabara, mas outro tanto devia acontecer com pouca 
diferen~a no planalto paulista. É o que se tira de urna passagem do já 
lembrado Joao de Laet, que em tudo se assemelha aos dizeres do je
suíta sobre o Rio de Janeiro. Ali igualmente crescia o frumento com 
tamanho vi~o e vigor, que de urna só planta rebentavam sessenta a 

28. Johann Emanuel Pohl, Reise in Innern von Brasilien, la parte (Viena, 1832), pp. 
143 e 196; idem, 2a. parte (Viena, 1837), p. 277. 
29. Fernáo Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil (Rio de Janeiro, 1935), p. 345. 
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oitenta espigas. Mas nao deixava de ser danosa urna tal fertilidade, 
pois, que suscitando continuamente frutos novos, mal se poderla efe
tuar a ceifa na ocasiio boa para todas. De onde, talvez, a cren~a já 
manifestada por Gabriel Soares, de que, para se produzir bem o trigo 
nas partes do Brasil, convinha primeiramente cansar um pouco a 
terra. 

Pode-se presumir que os dados divulgados por Laet foram co
lhidos, em boa parte, depois de 1601, quando se estabeleceram no 
lugar de Moji os primeiros povoadores oriundos de Sao Paulo, pois 
em sua descri~ao da capitania há notícia do incipiente povoado. Nao 
seriam, contudo, posteriores a 1614, já que alude o autor, na mesma 
página, a ausencia aqui de moinhos como empecilho a maior propa
ga~ao das searas, o que só poderla ser verdadeiro antes de 1614. 
Nada impede que seu informante tenha sido o mesmo. Guilherme 
Glimmer, que justamente em 1.601 segufra na bandeira de André de 
Leao ao Sabara~ú com passagem fo~ada por Moji: deve-se com 
efeito a . Laet a divulga~ao, em aditamento a Historia Natura/is 
Brasiliae de Marcgrave,30 de um roteiro dessa bandeira composto 
por Glimmer. 

As técnicas de elaborafáo 

Em 1614 e 1615 já come~avam a aparecer em Sao Paulo as 
primeiras cartas de data e assento de moinho, anunciando segura
mente progresso rápido na expansao do consumo das farinhas feitas 
na terra. O moinho de Joao Femandes Saavedra, aparentemente no 
caminho de Santo Amaro, o de Comélio de Arzao no Anhangabaú, 
os dois· de Manuel Joao Branco para os lados de Pinheiros, o de 
Amador Bueno no Mandaqui 31 já sugerem que a produ~ao do trigo 
se vai tomando negócio próspero. 

É quase inevitável pensar que o incremento assim alcan~ado 
pelo cultivo da gramínea se prende largamente ao esfo~o ·empe
nhado por D. Francisco de Souza, quando govemador da reparti~ao 
do sul, no sentido da valori~ao da capitania. Conhece-se nao só o 
apelo que ende~ou a El-Rei para que S. M. intercedesse junto aos 

30. George Marcgrave, Historia Natura/is Brasiliae, Leide & Amsterdi, 1648, p. 263. 
31. Atas da Cdmara de Sáo Paulo, vol. 11 (Sio Paulo, 1915), pp. 363, 369, ~76 ss. 
Sobre o assunto ver ainda Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteir~ (Rio 
de Janeiro, 1957), pp. 205-214. 
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govemos do Rio da Prata e Tucuma, a fun de lhe remeterem tres mil 
fangas de bom trigo destinado a sementeira, como ainda a provisio 
régia mandando que ·se atendesse em parte ao pedido: em parte 
porque se abateria de tres para duas mil fangas, isto é, de sessenta 
para quarerita mil alqueires, o montante da remessa. 32 E nao é 
descabido pensar que de· tal providencia possa ter resultado a intro
du~ao eventual de variedades novas, suscetíveis de melhor acli
ma~ao nos solos do planalto. 

De qualquer modo verifica-se no segundo decenio do século e 
ainda mais por volta de 1620 o rápido alastrar-se das lavouras do ce
real sobre áreas novas, mormente para as partes de Cotia e Parnaiba, 
onde parecem encontrar seu terreno de elei~io; mudando assim, 
acentuadamente, a paisagem económica local. Dezesseis anos de
pois, Manuel Joao Branco, também chamado Manoel Joao de 
Morais, o dos moinhos de Pinheiros, poderá anunciar a Sua Sacra 
Majestade a. abundancia crescente do produto nestas terras, a qual se 
manifestara justamente a contar de 1620, tanta que houve ano de 
fornecer cento e vinte mil alqueires. 33 Quer dizer, se a conta está 
certa, uma produ~ao tres vezes mais alta: do que a das campinas de 
Buenos Aires ao tempo em que D. Francisco de Souza ainda cuidava 
de animar aquí essa lavoura. 34 

O outro passo importante para o incremento da produ~ao está 
certamente ligado a essa mesma difusio dos moinhos, que possibi
litou a comercial~ao do genero, indo incorporar-se em definitivo 
ao mundo rural paulista. Durante o Setecentos já se terao transferido 
para o tratamento do grao da terra as técnicas tradicionalmente asso
ciadas ao beneficio do trigo. É . verdade que o fubá, produto da 
moageqi, se destina geralmente a escravos e até a animais domés
ticos - chamaram-lhe mesmo farinha de cachorro -, ao passo que 
entre gente graduada, o milho pilado, segundo processos resultantes 

32. Os apontamentos contenoo a solici~ de D. Francisco, juntamente com as res
postas de S. M., constam do códice "Pernambuco" da Col~ Castelo Melhor da 
Biblioteca Nacional do Río de Janeiro, e estio impressos em Porto Seguro, História 
do Brasil, 31 ed., Il (Sio Paulo, s. d.), pp. 149 ss. Nota de Rodolfo García. A provisio 
do trigo está em Registro Geral da Ctimara de Sáo Paulo, vol. 1 (Sio Paulo, 1917), 
pp. 202 SS. 

33. "Informe de Manuel Juan de Morales de las cosas de San Pablo y maldades de sus 
moradores", Manuscritos da Col~io De Angelis. l. Jesu(tas e Bandeirantes no 
Guairá (Rio de Janeiro, 1951 ), p. 185. 
34. Para a produ~io portenha na época ver Emílio A. Coni, Agricultura, Comercio y 
Industria Coloniales (Buenos Aires, 1941), p. 34, nota. 
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da heranya indígena, há de guardar constantemente posiyao privile
giada. 

O declínio até boje mal explicado da lavoura do trigo, que se 
tem procurado atribuir muitas vezes ao surto da ferrugem, antecede 
efetivamente de um século ou mais o aparecimento dessa praga. E 
nao é tal vez por acaso se cronologicamente ela vai coincidir com ·o 
descobrimento e povoamento das Minas Gerais, que tendem a 
desviar para a lavra aurífera parte considerável dos brayos antes apli
cados aqui a faina rural. A verdade é que, para meados do século 
XVIII, as messes deveriam ter caído muitíssimo aquém da antiga 
abundancia; escrevendo por esse tempo, já alude a ela o Padre· 
Manuel da Fonseca de modo a apresentá-la como coisa do passado.35 

E é compreensível que, destituídos cada vez mais de serviyais, es
cravos ou Carijós administrados, se aplicassem os moradores em 
menor grau a granjearia que requer maior cuidado e que nao se pode 
aproveitar sem o socorro de dispendiosos engenhos. 

Para os produtos inti'oduzidos com o advento do homem 
branco impüem-se, de fato, técnicas de elaborayao e benefício com
patíveis, nao apenas com os hábitos tradicionais do colono, . mas 
ainda com a nova realidade demográfica, que pedia um aumento da 
produyao e sem dúvida um rendimento maior dos generos de con
sumo. A naturali~o da moenda de cana, do moinho de trigo, do 
alambique de "estilar", vem atender a essas exigencias. De outro 
lado, vários instrumentos alienígenas se adaptarao também a neces- · 
sidade de se prepararem para o consumo os produtos nativos de 
maior procura, ap~endo, assim, a prensa e o ralo de metal para a 
mandioca, o monjolo para pelar e pilar milho, a "churca" para es
c~ar algodáo, além dos fusos e teares europeus para fabricar o fio 
e o pano. 

Pode-se pretender, porém, que apenas urna camada relativa
mente tenue da populayao aproveita as mudanyas assim impostas a 
paisagein económica da capitanía. Por isso mesmo, e porque nao 
corresponde de ordinário ao ritmo de vida .. dos moradores, a acele
rayao impressa pelas novas técnicas só afeta em maior grau, e por 
longo tempo, os produtos originariamente adventicios a que já es
tivera associada nas terras de procedencia, ou aqueles que tinham 
similares no Velho Mundo, como o algodáo. 

35. Manuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, composta pelo 
Padre ... (Sao Paulo, s. d.). A primeira edi~ao tema data de 1752, Lisboa. 
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Ressalvadas urnas poucas exc~5es - a exceyao mais notável 
é sem dúvida a da aguardente, que nao se faz aquí só de cana, mas 
também de milho e até de trigo -, nenhum dos produtos obtidos 
com o auxilio dessas técnicas encontra acolhida fácil e sem reservas 
entre os nativos ou seus descendentes, que durante os dois primeiros 
séculos continuam a formar o grosso da populayao. No beneficio do 
milho vigora ainda de preferencia o pilao manual. Mesmo o monjolo 
de água, instrumento de origem oriental como a churca, e que entre 
nós se há de ligar íntimamente ao preparo do milho maduro para a 
alimentayáo, nao consta que fosse usado senao a partir da segunda 
metade do Setecentos. Nem há indício, na documentayáo conhecida, 
de que o uso do moinho para o fabrico do fubá se tivesse expandido 
até a importayao, em cifras consideráveis, de escravos pretos, ou até 
ao declínio da produyao de trigo, que deixará sem outro emprego as 
mesmas máquinas. 

l::írculo vicioso 

Justamente esse declínio vai interromper o único genero da 
lavoura que, peculiar a Sao Paulo, se acharia talvez em situayáo de 
fornecer um artigo exportável para as demais partes do Brasil, habi
tuadas, no entanto, a farinha de mandioca, que é o seu pao de cada 
dia. A vida económica da Capitanía reduz-se toda ela, aliás, a um 
círculo ,vicioso bem característico: nao há brayos para produzir, e 
nao existindo, por conseguinte, matéria exportável, hao de falecer 
recursos para a compra de escravaria. O trigo, por m~tivos que sem 
dificuldade se discernem, nao se revela aqui o elemento dinamizador 
que irao ser depois o ayúcar e, muito depois, o café. E enquanto nao 
se introduzír um desses fatores de dinami~ao, há ·de dar-se 
foryosamente o retrocesso a lavouras de mais simples meneio, que 
por sinal correspondem a produy5es originárias da terra. 

O resultado é que na dieta habitual do paulista o milho ocu
pará por longo tempo ainda, sob a forma de farinha ou canjica, o 
papel que há de ser reservado futuramente ao arroz, agregado neste 
caso ao feijao~ outra planta indígena, aliás, embora logo acomodada 
ao paladar do éuropeu, tanto que rapidamente se divulgara no além
mar. O fato pode surpreender a primeira vista quando- se saiba que o 
arroz, procedente, segundo parece, de Cabo Verde, já é conhecido na 
capitanía desde os primeiros tempos de sua colonizayao regular, e 
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tao bem se aclima, que em 1552 chegara a tomar-se, ao menos por 
algum tempo, a principal produ~io do litoral vicentino depois do 
a~úcar.36 A causa de só tardiamente, a bem dizer só no século XIX, 
se ter expandido seu consumo há de achar-se sobretudo na ausencia, 
até entao, de máquinas de beneficiar mais eficazes do que o simples 
pilio manual ou o monjolo, que dio produto escasso e de limitado 
valor comercial. Verifica-se, ainda aqui, como só o advento de téc
nicas de elaborayio mais aperfei~oadas haveria de criar condiyOeS 
prévias para o abandono do círculo vicioso a que se achara presa a 
economía local. 

É ilustrativo a respeito o que ·sucede no Rio de Janeiro, onde, 
ao engenho de soque do Andaraí Pequeno, fundado, ou melhor, re
formado em 1760 - sua primeira fundayao data de 1753 - pelo 
comerciante Manuel Luís Vieira, se deveu a rápida divulgayao da 
rizicultura na regiao fluminense, em detrimento, é certo, de várias 
lavouras tradicionais, em .particular da mandioca. 37 Outro tanto, e 
por motivo identico, irá acontecer em 1771 no Maranhi0,38 onde, 
além do arroz da Carolina, de recente introduyio, já havia o "ver-

. melho", da terra, aparentemente ignorado nas partes do sul. 

A lavoura canavieira 

Caberia perguntar, no entanto, se Sao Paulo, com urna popu
layao minguada e um sistema de comunica~s extremamente 
precário, teria pela mesma época ou ainda mais ·tarde os requisitos 
próprios para comportar urna indústria que visava a comercia
lizayao do· produto. Mas o que se dá aquí com o arroz nao ocorre 
também aproximadamente com a cana-de-a~úcar? As ambiciosas e 
promissoras tentativas para o incremento da lavoura ayucareira, que 
nascem com a própria capitanía, sucederá, igualmente, urna longa 
fase de depressio e atrofia, que de fato só cessará após o renasci
mento agrário de fins do século XVIII, e a rigor nos últimos anos 

36. Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias Históricas da Capitanía de Sáo Vicente 
(Lisboa, 1797), p. 65. . . 
37. Ver, a rcspeito, Dauril Aldeo, "Manuel Luís Vieira. An Entrepreneur m Rio de 

•Janeiro during Brazil's Eighteeoth Century Agricultural Renaissance'', Hispanic 
American Historical Review, vol. XXXIX, nov. 1959, pp. 521-537. 
38. Raymundo José de Souz.a Gayozo, Compendio Histórico-PoUtico dos Principios 

· da Lavoura no Maranháo (Paris, 1818), pp. 181 ss. 
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do mesmo século ou nos primeiros do seguinte, quando estiverem 
consideravelmente melhorados os caminhos entre o sertio e a ma
rinha. 

Neste caso do a~úcar, a mesquinhez da produyio prende-se 
menos a ignorancia de urna tecnología adequada ao seu benefício 
do que a pouca eficácia das moendas ordinariamente empregadas. 
E no entanto essa pouca eficácia nao constituí verdadeiramente 
urna causa, senao um efeito. A causa estarla nas limitayOeS ex
trínsecas que se antep0em a qualquer progresso substancial da pro
duyao. 

Dentro de tais limites a lavoura canavieira assume, todavía, 
papel que nao é lícito ignorar ou subestimar. Fomecendo um artigo 
de consumo obrigatório, eta nunca deixará de cultivar-se numa 
terra quase condenada a viver dos próprios recursos, tanto mais 
quanto, ~iversamente do que ocorre como arroz, nao existe entre 
os produtos nativos nenhum que lhe possa servir de sucedaneo. Em 
tais condiyOeS, é possível produzir bastante para o consumo local, 
e mormente para o fabrico de um produto exportado, da marme
lada, essa espécie de iguaria nacional dos portugueses do Qui
nhentos, que no Brasil se tornara desde cedo urna especialidade 
paulista. 

A maioria das propriedades rurais, nao só na costa como 
no planalto, disp0e, assim, de seu "peda~o de canavial" com a 
correspondente máquina de espremer: moenda de tres paus ou 
"trapiche de tres palicos", segundo se le nos inventários. Aquelas 
plantas e estas máquinas, pobres sucessores dos famosos 
engenhos litoraneos dos Adornos e dos Schetz, além de atende
rem as pequenas necessidades locais, mostram-se aptas, no en
tanto, a alcanyar novo incremento desde que lhes seja assegurada 
oportunidade para abastecer, em condiy0es vantajosas, mercados 
longínquos. 

F ormafáo de mercados nas zonas aurif eras 

Com os descobrimentos das minas irá aparecer essa primeira 
oportunidade considerável para o avan~o da indústria a~ucareira. A 
procura e carestia gerais da aguardente da terra, que se seguem, por 
exemplo, as primeiras explorayOeS do ouro de Cuiabá, pata onde os 
lavradores saem a vender seu produto ou mandam quem em seu 
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nome o venda, mostram o bom proveito que, apesar dos riscos e ri
"gores da mareagem dos rios, pode proporciqnar o comércio a longa 
distancia. 

Do a~úcar e da aguardente, que vao todos os anos em caixas e 
frasqueiras nas canoas de mon~ao, é possível que, em sua maior 
parte, procedam das regi0es vizinhas de Itu e Araritaguaba, lugares 
de transito fo~ado naqueles primeiros tempos para os que se 
dirigem as ditas minas. Radica-se entao firmemente, nesses mesmos 
lugares, o negócio do a~úcar, que ocupa até aos nossos dias p0si~ao 
significativa em sua vida económica. 

Ainda assim, o mercado que se suscita nas zon~s de mine
ra~ao logo se revela insuficiente para dar calor a tal indústria, pois 
os próprios interditos oficiais nao logram realizar facilmente o in
tento de confiná-las a explora~ao das jazidas de ouro, mais vanta
josa para a Fazenda Real, de sorte que, ao lado das lavras de metal 
precioso, com~am também a repontar as lavouras de cana. O resul
tado é que, no planalto paulista, a for~a da produ~ao e do consumo 
há de recair agora, mormente com o declínio das velhas s~aras de 
trigo, sobre os generos de que mais se sustenta a popula~ao. Os 
quais, em sua maior parte, sao os mesmos que já se davam no país 
antes do advento do europeu, cultivados ainda pelas mesmas maos 
e beneficiados, com pouca mudan~a, segundo os mesmos pro
cessos. 

Produtos indfgenas e máquinas importadas 

Já se observou aqui como a mudan~a principal, neste caso, é a 
que vai afetar o beneficio do milho, em que o moinho adv,entício 
nao desaloja, entretanto, o pilao nativo. Também no preparo da man
dioca para o consumo adapta-se o modelo de prensa usual entre os 
lagareiros reinóis de azeite e vinho, sem que se renuncie ao tipiti in
dígena - o tipiti de jacá que é um simples cesto de taquara fina -, 
conservado ainda boje em nosso meio rural como recipiente or
dinário para as raízes já raladas e por espremer. 

Contudo, nas partes de serra acima, a mandioca estará 
longe, e por longo tempo, de assumir o lugar privilegiado que 
sempre se reservara ao milho no sustento da popula~ao. Ainda no 
final do Setecentos há de ir da marinha toda a farinha de guerra 
que se destina aos dois regimentos que estacionam na cidade de 
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Sao Paulo,39 já que a produ~io local mal dá para o uso caseiro dos 
moradores. 

Entre os produtos nativos foi o algodao um dos que se 
acharam porventura· mais afetados com a introdu~io de técnicas eu
ropéias. Para o adventício nao custaria adaptar um produto que natu
ralmente crescia na terra, aos usos já conhecidos no Velho Mundo, 
pois que a estes se prestavam bem as espécies indígenas: assim os 
teares horizontais, de "tecer pano", logo se hao de implantar aqui, 
principalmente nos meios urbanos. Onde se tratasse de fabricar 
redes, que e~ urna peculiaridade de índios, continuará a enipregar
se, no entanto, o primitivo tear vertical, mesmo depois que a "cama 
da terra" passou a constituir traste habitual entre os colQnos. 

Foi observado acima como- das novas técnicas de elabo~ao 
mal se pode pretender que resultou qualquer mudan~a qualitativa 
pronunciada nos métodos de lavoura tradicionalmente praticados 
pelos naturais. Quando muito favoreceu-se indiretamente, com· sua 

· introclu~io, um acréscimo das áreas de plantío exigido pela concen
tra~io maior de moradores em esp~os menores. 

Grande propriedade. P equena Iavoura 

A verdade, porém, é que, se nao existe lugar aqui . para urna 
agricultura intensiva, concebida segundo moldes europeus, faltam 
igualmente condi~Oes adequadas para urna economía de "planta~io" 
própria das regi0es tropical e subtropicais, apesar de prevalecerem 
sem discrepancia as extensas concess0es de terra. Em outras 
palavras, conhece-se a grande propriedade, ·o que ainda nao se co-
nhece é a grande lavoura. . 

A primeira vista pode iludir, a esse respeito, a quantidade im
pressionante de gentíos que eventualmente se acumulam em alguns 
sítios da r~a. Famoso é o caso da fazenda do Jaraguá, em que 
Manuel Preto, morto por volta de 1630, éhegou a juntar até nove- . 
centos e noventa e nove índios, segundo tradi~ao certamente muito 
generosa que Pedro Taques acolhe em sua Nobiliarquia.'"' Outro 
exemplo notório é o de An~onio Pedroso de Barros: ao perecer este 

' 
39. Marcclino Pereira Cleto, "Disse~o a respeito da capitanía de Sao Paulo, sua 
decdncia e modo de restabeled-la, escrita por ... , em 23 de ÓUtubro de 1782." Anais 
da Biblioteca Nacional, vol. XXI (Rio de Janeiro, 1900), p. 216. · 
40. Pedro Taques de Almeida País Leme, "Nobiliarquia Paulistana Histórica e Ge-
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em 1652, talvez as maos dos mesmos índios que levara ao Potribu e 
que logo depois se hao de dispersar em meio a um pavoroso drama 
de amotinamentos, desbaratos e massacres, o número deles or~aria 
em cerca de meio milhar.•1 

As bandeiras como sociedades comerciais 

É preciso nao esquecer, porém, que, desde cedo devotados ao 
mister de prear e vender índios, muitas vezes para fora da capitanía, 
os de Sao Paulo cuicllµiam de tirar do negócio o maior proveito pos
sível, e seria sempre maior do que a renda das lavouras. A tendencia 
ainda hoje comum entre historiadores para concéituar a bandeira 
como institui~ao de cunho principalmente militar, envolvendo 
mesmo tropas dispostas em companhias, coni' batalh~s, estandartes 
e tanibores, tem feíto desdenhar o tra~ dominante dessas expe
di~é>es que, surgidas para atender antes de tudo a necessidades 
comezinhas dos habitantes, se convertem em atividade altamente lu
crativa com os característicos, nao raro, de empresa comercial. 

A escassa documenta~ao disponível nao impediu que, diante 
desta ou daquela passagem de antigos inventários, se chegasse a vis
lumbrar muito do que, no .tocante a semelhante aspecto, tende a dis
simular o timbre épico, inseparável, em regra, da historiografia ban
deirante. 42 Cita-se o caso, e ~ um entre muitíssimos, do parceiro 
ocioso, equivalente ao stans da comenda medieval, que, no preparar
se a expedi~ao, entra com sua cota, constituída de índios, as armas, 
pólvora, muni~ao e o mais necessário para a jornada, contanto que, 

nealógica", Revisía do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. esp. (Rio de 
Janciro, 1926), p. 14. Sobre a fazcnda de Jaraguá existe publicado cm Revista do Ins
tituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, vol. VI (Sao Paulo, 1902), pp. 473-477, o 
"Tenno de ~ilo da Capella de Nossa Senhora do Ó". 
41. lnventários e Testamentos, vol. XX (Sao Paulo, 1921), p. 56. 
42. Só ultimamente o caráter societúi.o das entradas se tomou objeto de conside~o 
mais acurada, sobretodo cm Waldemar Ferreira, História do Direito Brasileiro, vol. 
IV, Sio Paulo, pp. 43 ss. Allás já Alcintara Machado, ao invocar exemplos repro
duzidos no presente texto, assimilara a bandeira a urna "verdadeira sociedade de ca
pital e indústria, ou antes a urna empreitada em que os dinheirosos entram com o ca
pital e os pobres com o heroismo". Alcantara Machado, Vida e Morte do Bandeirante 
(Sao Paulo, 1930), p. 351. Sobre a existencia do mesmo sistema, com iguais carac
terísticas, nas fndias de Castela, ver Maria Gongora, Los Grupos de Conquistad,ores 
en Tierra Firme (1509-1530), Universidad de Chile (Santiago. 1962), pp. 39-57 e 
passim. 
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trazendo remédio, o tractator, isto é, o sertanista, com ele divida 
metade dos lucros: é este o tipo de contrato mais usual. Também 
pode acontecer que o "capitalista" ou armador, como em Sao Paulo 
se dizia, entregue ao sócio inativo o que se fa~ preciso para seu avi
amento, comprom~tendo-se, no regresso, a dar-lhe urna te~a parte 
das ~as capturadas, com as respectivas famílias e sendo caso que 
nao traga pe~as, seja servido pagar o débito um mes depois da 
chegada, sem a isso p0r dúvida. 

Um texto mal conhecido, possivelmente de autoría do Padre 
F~rna~ Cardim, $ugere a antiguidade, no Brasil, e nao apenas em 
S~o Paulo, dessas formas de contrato, cujas origens próximas se en
contrariam, talvez, na atividade dos pombeiros da Africa. Refere o 
documento como, para se organizarem as entradas de c~a ao índio, 
costumavam associar-se tres, quatro e mais pessoas, contribuindo 
cada qual com sua cota e, feito isso, tratavam de alcan~ar a 
necessária licen~a do governador para o empreendimento. A seguir 
aliciavam bandos de aventureiros, por vezes cinqüenta ou sessenta 
homens, com armas, índios de arco em grande número, livres ou 
cativos, e todo o aviamento preciso para a expedi~ao. 

É inútil dizer que, durante a jornada, descumpriam esses 
borneos, sem falta, a obrig~ao assumida junto as autoridades de em 
tudo agir como bons crista.os, de sorte que passavam logo a capturar 
e descer as pe~as pelos meios mais violentos e ardilosos. Quando 
voltavam, aqueles que tinham obtido a licen~a dividiam entre si a 
presa, em quantidades proporcionais a cota ~e cada um. Os expedi
cionários, de sua parte, recebiam o número de p~as convencionado 
no ajuste prévio, e como alguns nao dispusessem de terra para 
lavrar, cuidavam de vende-las a terceiros.43 É presumível que, des~ 
cidas do serta.o, fossem as ~as, se numerosas, recolhidas primeira
mente em sítio de onde se pudesse fazer a reparti~ao sem grande 
demora. Só por essa forma se explicariam as notícias de que tal ou 
qual fazenda, mormente em Sao Paulo, chegasse a abrigar oc~ional
mente até quinhentos e mil índios. 

43. "Articles touching thC dutic of thc Kings Majestie our Lord and to the common 
good of all the .estates of Brazil" , in Purchas, Samue/, Hak/uytus Posthumus, or Pur
chas His Pilgrimes, by ... , vol. XVI (Glasgow, 1906), pp. 506 ss. O teitto dos "artigos" 
segue-se, no volume, ao de dois tratados de Pernio Cardim, impressos unicamente 
nessa versio ingle~. Traz a seguinte nota: "escrito (segundo se c~) pelo autor do 
precedente tratado". Dele náo há, por ora, tradu~áo portuguesa e nem se conhece o 
original. 
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A máo-de-obra rural: limita~óés 

Custa crer que, mesmo nas propriedades· de vastas propo~0es 
e recursos, fosse dado alojarem-se, a nao ser passageiramente, levas 
tao avultadas. Quanto ao querer que aquelas cifras pudessem corres
ponder ao pessoal permanente de servi~o em qUalquer fazenda 
paulista do século XVII, seria simplesmente pueril, e nem se pode 
imaginar a possibilidade de nelas se alimentarem tantas bocas ou se 
ocuparem tantos bra~os, ainda que em condi~0es precaríssimas. 

Note-.se, de passagem, que na Babia e em Pernambuco, se
gundo o testemunho de Antonil, as fazendas de cana de cento e cin
qüenta a duzentos escravos, inclusive os dos partidos, contavam-se 
entre as excepcionalmente opulen.tas. 44 O célebre engenho de 
Seregipe do Conde, pertencente ao Colégio de Santo Antao dos 
padres da Companhia, um dos maiores do Brasil e seguramente o 
melhor da Babia, tinha apenas oitenta negros e~ 1635.45 Nesse 
número .nao entravam, é certo, os escravos dos partidos, cu jo total, 
muito mals reduzido, certamente, nao foi dado apurar. 

Dos índios de Manuel Preto disse expressamente Pedro Taques 
que eram "de arco e flecha", sinal de que estariam por amansar, e 
ajunta que procediam das entradas de seu amo nos sert0es do Paraná · 
e Uruguai. Quanto aos de Antonio Pedroso, lanftados em inventário, 
ainda com os seus caciques, consta que se .tratava de gente indomita, 

ºsem nome de nossó vulgar pornigues~ por nao 
estarem batizados", 

e tao daninhos que, livres enfim do senhor, nao deixaram coisa viva 

"que riao destruissem e comessem", 

escapando, depois, por longo tempo, alvorotados, uns, outros assus
tados e recolhidos ao mato. 

44. An~ Joio Antonil, Cultura e Opulencia dtJ Brasil (Sio Paulo, 1923), p. 60 . 
. 45. Padre Estevio Pereira, S.J., "Descrezio da Faz.enda que o Collegio de Santo 
Anti<> tem no Brazil e de seus Rendimentos, pelo ... " , Anais dtJ Museu Paulista, vol. 

. IV (SAo Paulo, 1931), p. 789. O número de negros e negras do engenho n!o consta di
retamente sen!o da conta das despesas com cal~0es e manteus, que consomem ao 
todo cento e dezenove e meia varas de pano, a 160 réis a vara. Esse mesmo total de 
oitenta cscravos dcduz~se ainda da quantidade de sal distribuída anualmente aos 
pretos - "a quarta a cada Hum" - que perfaz vinte alqueires. 
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Por isso mesmo a partilha se fará, neste caso, bem posterior
mente, quando os índios, desfalcados pelas muitas mortes e fugas, 
mas acrescidas dos nascimentos, somarao duzentas e sessenta e nove 
pe~as, aparecendo já agora com os nomes cristaos recebidos no 
cativeiro.46 Segundo sua origem (e aqui entra urna das dificuldades 
com que se hao de ha ver os partidores), separam-se em dois grupos, 
que mutuamente se hostilizam, a saber, Carijó e Guaianá: Guaianá. 
do sertao sul, distintos dos que, conhecidos pelo mesmo nome, va
gavam pela costa e serra vicentinas a chegada do homem branco e 
que urna tradi~ao insistente, mas sem apoio, oriunda só de fins do 
Setecentos, confunde com os Tupiniquim do campo de Piratininga. 
Se assim é, nao parece difícil vincular a presen~a desses índios no 
Potribu a bandeira onde andou Antonio Pedroso no ano anterior a 
sua morte. 

O regime de propriedade e a formaráo de núcleos de povoamento 

A largueza das propriedades rurais, dedicadas ou nao a 
lavoura, representa sem dúvida, no planalto paulista, um dos fatores 
de expansao da área assenhoreada pelos colonos através de terras 

• 
maninhas e incultas, dando lugar a forma~ao de novos fulcros de 
povoamento. É significativo a esse respeito o exemplo da funda~ao 
de Moji das Cruzes, justificado pela propria Cimara de Sao Paulo 
com a alega~ao - as palavras sao dos oficiais da mesma Camara -
de 

"estarmos nesta villa muyto juntos e para que 
fiquemos mays Largos ... ""7 

Corrobora esses dizeres o Capitao Gasper Conqueiro ao satis
fazer ao despacho do governador. ~rma nesse documento, entre 
outras coisas, que o levantar-se pelourinho naquela povoa~ao nova 
nao prejudica a Vtla Sao Paulo, por haver nesta 

46. lnvenlários e Testamenlos, vol. XX, cit., pp. 50, 56, 70 e 252 . 
47. Cf. no Processo de elev~io de Moji a vita, de que existe cópia na Prefeitura Mu
nicipal de Moji das Cruz.es, a Infonn~o da Cimara de Slo Paulo, em (D. Duanc 
Leopoldo e Silva), Notas de Hist6ria Eclesiástica, Mogi das Cruzes e seus fun
dadores. Barueri, Parnafba, Cotia (Sio Paulo, 1937), pp. 55 ss.; Isaac Grinberg, 
História de Mogi das Cruzes (Sao Paulo, 1961), p. 339. 
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"muyta gente e estarem apertados e nao terem 
donde lavrarem". 48 

Palavras que, independentes de outra explic~ao, servem para 
definir o regime de posse e uso da terra. 

A procura de sitios em que logrero os moradores fazer suas 
~as e sementeiras, alcan~ando, por outro lado, o sta_tus e prestígio 
social que confere a condi~ao de proprietário de bens de raiz, e esta 
lhes é vedada na Vila de Sao Paulo, onde toda terra tem dono, já 
parece bastante para explicar a delibe~ao tomada. Acrescentam-se, 
no caso particular de Moji, duas poderosas razües, a saber: 

1. achar-se o povoado em sítio de onde se podem preparar des
cobrimentos de minas; 

2. situar-se a pouca distancia do litoral. 

É certo que, para· a autoridade, essas duas razües se fundem 
numa só. De fato, o ha ver. "breve serventia para o mar" é antes de 
tudo um convite para, encontradas as minas, se mandarem os 
quintos reais ao novo estabelecimento de Angra dos Reis, pouco dis
tante do Rio de Janeiro. 

As duas Santanas 

Nao seria essa urna razio de fprte peso para a generalidade dos 
paulistas, mais empenhados na posse de terras onde granjeassem 
mantimentos do que no entabulamento de minas, que seriam o 
primeiro passo para verem freada sua antiga liberdade e soltura. Em 
compensa~ao, a relativa facilidade de comunica~ao com a marinha, 
que aparentemente os defenderia do isolamento .e da penúria, nao é 
vantagem de desprezar para os que nas cercania8 de Sao Paulo já 
nao encontram esperan~a de remédio. 

Semelhante vantagem ficaria parcialmente neutralizada, ali~, 
pela maior distancia em que se achavam os de Moji das Cruzes das 
principais reservas de mio-de-obra a que recorriam os paulistas para 
suas lavouras. Só esse fato poderá talvez e~plicar a singular cordura 
com que se irá portar a Caro~ ante o propósito de se armar pelou-

48. Notas de Hisrária Eclesiástica, cit., p. 58. 
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rinho no local. Bem diferente há de ser a atitude do Conselho 
quando, passados alguns anos, se trate de fazer outra vila com a 
mesma invoca~ao, desta vez rio abaixo, sete ou oito léguas distante 

· de Sao Paulo. 
É que, em contraste com Santana das Cruzes de Moji, antiga 

fronteira de contrários, só ultimamente desbravada e desinfestada do 
gentio inimigo, erige-se a outra Santana no caminho que natural
mente conduz a numerosas na~Cies de índios servi~ais ou domés
ticos, como tal assiduamente percorrida pelos bandos de sertanistas. 
Enquanto a primeira se apresenta quase sob o aspecto de terra es
trangeira, Pamaíba estivera íntimamente ligada, e desde cedo, ao 
mister de prear índios, principal ocupa~ao dos habitantes do 
planalto, que nao podem deixar de encarar aquele processo de cissi
paridade como iritolerável mutila~ao e esbulho do seu patrimonio. 

Isso mesmo alegará a Camara de Sao Paulo ao vir notícia de 
que se 

"dessolldava o termo desta villa de que estio de 
posse ha muitos annos", 

e assim o certificarao, sob juramento, os tabeliaes Simio Borges e 
Custódio Nunes, quando, inqueridos, atestarem que o lugar e sítio 
onde se levantou pelourinho é "t~rmo desta dita vila desde que esta 
vila se povoou".49 Já nao seriam numerosos entio os Tupiniquim e 
Tupinaem, que outrora habitavam de urna banda e outra do Anhembi 
e que .se estimaram em trinta mil guerreiros antes que os cap
turassem, dizimassem ou compelissem a fuga os naturais de Sao 
Paulo. 50 Mas nao se acabara justamente de abrir no lugar de Parnai'ba 
urna porta sobre o generoso viveiro de índios mansos existente em 
terras da Coroa de Castela? 

Ainda antes de erguer-se pelourinho em sítio onde havia, 
desde 161 O, wna igreja dedicada a Senhora Santana, dotada mais 
tarde, e aumentada por André Femandes e sua mae Suzana Días, 
neta de Joao Ramalho ou do Tibiri~á, um morador daquelas para
gens, Antonio Castanho da Silva, ultrapassara as raias do Peru, indo 
morrer junto ao sopé do cerro do Potosi. Agora nao é o proprio 

49. Atas da Ct2mara de Sáo Paulo, vol. m (Sio Paulo, 1915), pp. 203 e 204. 
50. P. Nicolas del Techo, História de la Provincia del Paraguay de la Compañía de 
Jesus, t. IV (Madri, 1897), p. 46. 
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André Femandes, fundador e primeiro capitao da vila, famoso 
"corsário do sertao", como lhe hao de chamar os jesuítas, quem 
aparece como homem indicado para guiar até a cidade de Assunyao, 
pelo caminho dos rios, a comitiva de Dona Vitória de Sá, mulher do 
govemador D. Luís de Céspedes Xeria? 

Compreende-se assim que Santana de Pamaiba deva logo 
ressentir-se de forte influencia de castelhanos e crioulos do Paraguai, 
que nao se exerce só no domínio secular, mas também no eclesiás
tico. Em Assun~ao recebem ordens sacras o segundo capelao da vila, 
Padre Gaspar de Brito, e também seu segundo vigário, Francisco 
Femandes de Oliveira, filho, este, de André Femandes, que o levou 
na companhia de Dona Vitória.51 Allás, já o primeiro vigário, Padre 
Juan de Campo y Medina, castelhano da nayao, tinha sido cura no 
Guairá antes de transportar-se a Pamaiba. Dele há todo um despacho 
em espanhol que deu em 1634 no inventário de Suzana Dias, onde 
funcionou como juiz eclesiástico. Posteriormente seu nome vai ser 
citado em real cédula, com os de Antonio Raposo Tavares, Frederico 
de Melo, vários clérigos acus~os de ter participado de entradas ou 
de fomentá-las, além de antigos vizinhos do Paraguai, que poderiam 
servir de guias em outras expediyOeS, entre as pessoas que, sem es
candalo e alvor~o, "deveriam ser levadas presas a Espanha. 52 

A súbita eminencia assim alcanyada pelo povoado de André 
Femandes, ninho e meca de aventureiros, nao impede que durante 
longos anos persistam os ressentimentos. A causa maior da rivali
dade provinha das dúvidas existentes cm tomo da jurisdiyao sobre 
Barueri, urna das aldeias jesuíticas mais populosas da América por
tuguesa, situada no marct> divisório entre as duas vilas. Ainda neste 
caso, o litígio irá decidir-se em favor de Parruuba, que no acesso 
fácil a reservas de máo-de-obra p~ia encontrar sua verdadeira vo
c~ao e razao de existir. Se num primeiro momento a esperanya de 
riquezas minerais, alentada pelo ouro de Voturuna, pode ter ajudado 
o povoamento do lugar e, sobretudo, · pode ter atraído sobre ele a 
atenyao e a parcialidade dos govemos, logo depois hao de mostrar
se os seus moradores, como os outros paulistas do tempo, mais 
amigos de peyas do que de pedras. 

51. P. Paulo F. da Silveira Camargo, Notas para a História de Parnafba (Sao Paulo, s. 
d.), pp. SS e 57. · 
52. Inventários e Testamentos, vol. XXXIV (Sio Paulo, 1946), p. 16. A c6iula citada' 
lé-se em P. Pablo Pastells, Historia de la Compañia de Jesus en la Provincia del 
Paraguay, vol. 11 (Madri, 1915), p. 37. 
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1 O povoamento de Moji 

Também para as partes de Santana das Cruzes a seduyáo do 
ouro teve aparentemente papel dominante nas origens da vila. A 
referencia freqüente, em textos da época, a descobrimentos de ouro, 
que se poderiam fazer naquela direyáo, parece mesmo de molde a 
instituir um nexo entre sua fun~ao e alguns dos sonhos grandiosos 
de D. Francisco de Souza, que morre no ano dessa fundayao, depois 
de receber e dar despacho ao requerimento para ela. Por aquelas 
terras passara a gente da entrada de André de Leao rumo ao 
Sabaroboyu em 1601, e em 1602 a bandeira de Nicolau Barreto, 
provavelmente com fito identico. Por outro lado, da peti~ao para 
fazer-se a vila, e também do foral da mesma, resulta que os 
moradores se tinham estabelecido ali mais de dez anos antes, quer 
dizer em tomo de 1601, e exatamente a mando de D. Francisco. 

Que haveria interesse, de parte das autoridades, em fazer le
vantar o pelourinho, ainda quando tal providencia devesse sobrepor
se a obstáculos mais ou menos ponderáveis, sugere-o aparentemente 
o fato de subscreverem a petiyao apenas vinte vizinhos - vinte com 
Gaspar Vaz, o principal requerente, que encabeya o rol -, embora o 
mínimo legal para tanto devesse ser de trinta. A formalidade foi, 
pois, dispensada ou esquecida no caso: sinal de que a administra~ao 

. queria adiantar-se ao povoamento espontaneo. 
Poucos anos antes teria sido menos viável, aliás, a instalayáo 

de moradores brancos ou mamelucos no lugar, em virtude da · · 
oposi~ao dos nativos, o "gentío de bougi", formado de parcialidades 
tupiniquins desgarradas de Piratininga ou de restos dos tamoios que 
tivessem sobrevivido ao massacre e dispersao de seu povo. Ainda 
em 1593, essas tribos assaltaram, desbaratando-os, os homens de 
Antonio de Macedo e Domingos Luís Grou, de modo que a Camara 

. de Sao Paulo teve de for~ar o Capitao Jorge Correia a mover-lhes 
guerra, contrariando escrúpulos dos padres da Companhia. 

Tudo faz pensar que nos anos subseqüentes, e até ao final do 
século, outras campanhas de extennínio ajudaram a apartar a amea~a 
que, procedente daquelas partes, constantemente pesara sobre os 
habitantes da Vita de Sao Paulo. A escassez de documentos e a im
precisao da toponímia explicam as dificuldades que ainda boje se 
oferecem ao historiador interessado em identificar o itinerário exato 
de muitas entradas quinhentistas ou seiscentistas. Seja como for, 
toda a longa tira de terra que divide élas vertentes da Mantiqueira as 
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da Paranapiacaba deve ter sido libertada naqueles anos dos tupis ini
migos, índios de gue~ mas também índios ·de lavoura, cobi~~dos, 
por isto, dos sitiantes e traficantes de ~as. 

Restavam as tribos mais tratáveis dos Guaianás, Puris, 
Guaramomi ou Guarulho, pouco afei~oados, contudo, ao mister 
agrário e adversos de seu natural a vida sedentária. Em 160 l, 
quando ali passou Glimmer, acompanhando a gente de André de 
Leao, já o gentío conirário fora despejado: nao achou o viajante viva 
alma, nem sinal de terra lavrada, ainda que avistasse taperas ao de
samparo. ~penas as fuma~as, que subiam as vezes de entre os · 
matos, indicavam· que deviam vagar ali alguns bárbaros sem morada 
certa, sustentando-se do que graciosamente lhes desse a natureza. Só 
depois de transposta a serra ocidental (Mantiqueira) e caminhados 
muitos dias, conseguí u deparar com a prime ira aldeia ·indígena farta 
em mantimentos, de que toda a companhia se valeu.53 

Completada nestas. partes a faixa de seguran~a ao redor de Sao 
Paulo, era plausível querer povoá~la com alguma aparencia . de go
vemo civil, ao menos numa ~ao que, segundo cren~a já corrente 
e amplamente confirmada um século depois, levaria as minas de 
metal precioso. Para come~ar devia o povoamento seguir a linha 
tra~ada pelo Anhembi, rio arriba, e depois atingir o cotovelo que o 
Parat'ba faz antes de ganhar seu curso médio. Só para o período que 
vai de 1608 a 1612 existem documentadas dezesseis peti~é>es ou 
concess0es de sesmarias na mesma paragem. 

Antes disso já se tinham ali ftxado com suas granjearias alguns 
dos futuros vizinhos da Vila de Santana das Cruzes de Moji-Mirim. O 
nome de Gaspar Vaz, que em Sao Paulo, onde tinha morada junto a 
matriz, chegara a almotacé e juiz, desaparece subitamente da docu
menta~ao municipal paulistana a partir de abril de 1601. Isto é, na era 
aproximada em que, segundo se tira do foral de Moji, com~am a fi
xar-se no lugar os primeiros moradores cristaos. Francisco Vaz Coe
lho, que se segue imediatamente no rol dos signatários da peti~o para 
fazer-se a vila, ainda vem mencionado na dita documen~ao até 1604. 
Depois ressurge s6 em 1615 entre os que recebem índios fortes, na 
matrícula da gente Carij&4 e, por fim, em 1624, o ano de sua morte. 

A via natural de expansao da gente mojiana parecia indicá-la, 

53. George Marcgravc, Historia Natura/is Brasi/iae (Leide-Amsterdi, 1648), p. 263. 
54. Registro Geral da Cd~ra Municipal de Sáo Paulo, vol. VII (suplemento) (Sao 
Paulo, 1919), p. 137. 
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por entre a muralha da Mantiqueira e a fragosidade da Serra do Mar, 
a linha do médio Paraíba, onde a navega~ao era praticável desde o 
sítio da Aldeia da Escada até pouco abaixo de Guaiapacaré, corres- · 
pondente a atual Lorena: daí por diante com~ava a viagem fluvial a 
fazer-se difícil, para nao dizer impossível. Mas justamente desse 
ponto sai o caminho terrestre que, .em tres días de marcha a pé, leva 
a garganta do Embaú e por ela as minas encobertas, mas já sus
peitadas. 

No entanto, as vantagens de sua localiza~ao ou nao deveram 
parecer logo manifestas aos moradores do incipiente núcleo urbano, 
ou faleciam-lhes meios para bem aproveitá-las. O que iam buscar 
naquele sertiio era, e expressamente, remédio para sua pobreza, nao 
promessa de perigos ou novas canseiras. Tudo faz crer que se 
tratava, na maioria, de gente de condi~ao e origem apagadas, des
provida em geral de bens da fortuna e dos meios para obre-los. 
Outros, ainda que menos obscuros, teriam raz0es porventura 
poderosas para resguardar-se nessa espécie de eXJ1io voluntário. Nao 
seria o caso de um Francisco Vaz Coelho, que é dos povoadores in
fluentes do sítio de Moji, ao que parece, o mais i~fluente além de 
GasparVaz? 

Certo é que esse mesmo Francisco Vaz, tendo prestado em 
Sao Paulo, sobre os Santos Evangelhos, como é de praxe, o jura
mento de juiz ordinário, cargo que devia ocupar .em 1604, será 
apontado mais tarde, na Camara onde servira, entre os que estavam 
sujeitos a finta cobrada da gente da na~ao hebréia. A· circunstancia 
de logo depois, e por longo tempo, desaparecer também seu nome 
na documenta~ao municipal, permite supor que, por aquela mesma 
era de 1604, se terá estabelecido nas terras de Moji, onde, passados 
alguns anos, vai alcan~ar sesmaria e assistir a funda~ao da Vila de 
Santana das Cruzes. 

Toda a área que se estende ao comprido da lagoa de Im
biaclca, para a banda de Sao Paulo, até as beiradas do Par&oa, foi 
logo explorada e ocupada com os. poucos meios de que podiam 
dispor esses moradores. Sem outro estímulo além da necessidade de 
atender a própria subsistencia, sem acesso folgado as tribos e 
aldeias que costumam prover de bra~os os lavradores, sem fácil co
munica~ao com a marinha ou sequer com outros sítios povoados no 
interior, deveram desde cedo habituar-se ao isolamento obrigatório, 
entregando-se a simples: lavra de mantimentos, que serve para en
ganar sua miséria. 
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O próprio lugar da vila, só procurado pelos sitiantes no día de 
Endoen~as e em outras datas religiosas, já é urna perfeita imagem da 
solidao. Do Paraioa separa-o urna cadeia de morros que, por algum 
motivo, se chamaram dos Sete Pecados Mortais. O caminho da Vila 
de Sao Paulo corria sobre rios, restingas, brenhas, freqüentemente 
intransponíveis. No ano da funda~ao, os avaliadores do inventário de 
Francisca Cardoso, mulher de Gaspar Vaz, nao se arriscam a en
_frentá-lo por ser extenso, de mais de doze léguas, e por serem 

"os caminhos ásperos e de muitas águas". 

Passa-se isto em 1611. Mas ainda em 1620, avaliadores de 
outro inventário ficam tolhidos de ir de Sao Paulo a examinar urnas 
terras na mesma Vila de Moji por nao existir canoa e nem ponte que 
os deixem viajar.55 

R~as de feijao branco, algodao, cana, mandioca, carazais, ba
naneiras ou pacovais, milharais, pouca coisa de trigo é tudo o que 
assinalam ali os documentos seiscentistas. Alguns decenios mais 
tarde m~itas estadio desamparadas ou arruinadas. Na segunda 
metade do século os oficiais da Camara, que todos os anos vao a Im
biacica e Itapema tomar posse do terreno, já nao acham tantos sítios 
povoados como taperas ou feitais,'6 que assim chamavam as tou
ceiras de samambaias, proprias de solos exaUridos. 

D. Ant6nio Rolim de Moura, que no século seguinte atravessa 
aqueles lugares, afirma dos moradores de Moji que assistindo quase 
sempre na r~a, vai-lhes o tempo em cachimbar e embalar-se na 
rede, em camisas e ceroulas, sua vestimenta ordinária, fiados só nos 
Carijós que lhes dio o sustento. A pintura talvez já servisse, com 
pouca diferen~a, para descrever a vida ronceira dos primeiros 
sitiantes. A diferen~a estará nisto, que a vila, naqueles come~os, nao 
é senao senda para o desconhecido, enquanto ao t~mpo do futuro 
Conde de Azambuja é passagem muito trilhada para as minas de 
ouro e o Río de Janeiro, de sorte que aos moradores já nao hao de 
faltar recursos com que angariem índios para seu servi~o. Se antes 
havia terras mais ricas para gastar, agora haverá mais Carijós para 
lavrar o que ainda sobeja de mato aproveitável. 

55. lnvJ~t~rios e Testamentos, vols. Ill (Sao Paulo, 1920), p. 10; e V, p. 312. 
56. "De~o do districto de Mogy das Cruzes" (1665), in Notas de História 
Eclesiástica, Il, pp. 62 SS. 
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U mtl expansiío truncada 

Na fase inicial, os lugares que ultrapassassem um pouco 
aquele estiriio de Imbiacica a ltapema, ou algum exíguo trato de 
terra no rumo de Santos e Sao Vicente, para onde havia um ou mais 
caminhos, sao aparentemente ignorados dos povoadores de Moji. 
Assim, no lado oriental, e até bem perlo da vila, o espa~o entre o 
Tiete e o Paraitinga nao se há de procurar ou utilizar antes do final 
do século, quando o devassa o Capitao Antonio Correia da Veiga. 57 

Da mesma. forma para a banda do norte, o termo da vila só principia 
a ser conhecido depois de divulgar-se em 1746 a notícia do desco
brimento das minas do Rio Sapucaí, por onde confina. 

Mesmo na rota naturalmente tra~ada para sua atividade explo
radora, esbarram os mojianos comas margens do Par&oa, maí ven
cendo aqui a demarca~ao inicial do distrito. Se bem que participem 
ocasionalmente de bandeiras saídas de Sao Paulo ou de Santana de 
Pam&oa - o proprio Gaspar Vaz aparece em 1628 entre os compo
nentes da bandeira de Manuel Preto ao Guairá -, eles representam, a 
rigor, um caso de expansao truncada. É diretamente de Sao Paulo, 
nao é de Moji, que saem os primeiros povoadores brancos ou 
mamelucos do sertao do médio Par&oa, onde, em rápida sucessao -
em realidade rapidíssima para a época e para a aspereza do lugar -, 
se vao concentrar diversos núcleos de popula~ao. A atribui~ao de au
tonomía municipal aos povoados que ali se criam, a Taubaté em 
1643, a Guaratinguetá em 1651, a Jacareí em 1653, parece denunciar 
nao só a viva sedu~ao exercida em dado momento por toda a área, já 
livre, desde há muito, da barreira indígena, como ainda a preocu
pa~ao dos govemos em fazer ocupá-la efetivamente, nela instalando, 
tal como se fizera em Moji das Cruzes, órgaos locais de poder. 

Ocupa~iío do Médio Paraíba 

. O passo inaugural para o devassamento é dado por Jaques 
Felix, morador antigo de Sao Paulo, com sítio de lavoura no cami
nho do mar, perlo de Santo André. De 1628 é a carta de sesmaria 

57. Sesmarias, vol. 11 (Sao Paulo, 192), p. 31 : " ... e entre os dois ríos chamados 
Agemby e Paratinga estao terras que nunca foram dadas nem aproveitadas por pessoa 
alguma, por serem descobertas pelo capitao Ant6nio Correia da Veiga ... " (21 de 
janeiro de 1700). 
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passada em Angra dos Reis pelo Capitao-mor Joao de Moura Fo
ga9a, como procurador da senhora Condessa de Vimieiro, atribuindo 
ao mesmo Felix e a dois de seus filhos, Domingos e Belquior, um 
total de légua e meia de terra, a saber meia légua·para cada um, entre 
Pindamonhangaba e Teremembé, na "tapera do gentio", o~de pre
tendiam estabelecer-se com as suas fazendas e benfeitorias.58 Nao 
come9aria logo a explora9ao da área doada, ao menos por parte de 
Jaques Felix em pessoa, pois este, segundo parece, continua, durante 
algum tempo, em Sao Paulo, onde em 1632 é vereador e em 1636 
provedor da Misericórdia. 

Oeste ano de 1636 é, no entanto, a provisao do capitao-mor de 
Itanhaém para que penetre o sertao taubateano em aumento das 
terras da Condessa de Vimieiro. De 1639 é a ordem expedida em 
nome da mesma donatária para que se destine urna légua ao rócio da 
futura vila e ainda diligencie sobre a distribui9ao de terras aqueles 
que acudam ao lugar. Finalmente de 1645 é o devassamento do Vale 
do Paraíba em busca de minas de ouro, segundo determina9ao de 
Duarte Correia Vasqueanes, que governava o Río de Janeiro ad in
terim, na ausencia de Salvador de Sá, pelo neto homónimo de Jaques 
Felix e verdadeiro povoador, tres anos mais tarde, da Vila de Sao 
Francisco das Chagas de Taubaté. 

Tais providencias nao servem para abonar a tradi9ao de que já 
em 1630, quando toda aquela área se achava ainda inculta e des
provida em geral de meios de comunica9ao melhores do que o 
próprio rio, tivesse tido seu come90 a freguesia de Guaratinguetá. A 
escolha de Jaques Felix, o mo90, para a obra de explora9ao, sugere 
claramente que esta se faria a partir da Vila de Sao Francisco das 
Chagas, acompanhando o Paraíba a jusante: mal se pode imaginar 
que houvesse já naquele ermo algum estabelecimento fixo de 
cristaos. Parece fora de dúvida que as verdadeiras origens de 
Guaratinguetá estao intimamente ligadas ao ciclo de, explora9ao em 
que se inscrevem os trabalhos de Jaques Felix. E de notar que 
Domingos Días Leme, a quem caberá levantar ali pelourinho por 
ordem do Capitao Dionísio da Costa, em princípios de 1651, al-

58. O texto da carta de sesmaria, constante do livro de notas dos anos de 1669 a 1671 , 
guardado no l º Ofício de Taubaté, foi primeiramente impresso por Gentil de Moura 
no jornal O Norte dessa cidade, de onde o reproduziu Benedito Calixto em estudo 
publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sito Paulo, vol. XX (Sao 
Paulo, 1915), pp. 539 ss. Cf. também Felix Guisard Filho, Jaques Felix, Achegas 
para a História de Taubaté (Sao Paulo, 1919), pp. 14 ss. 
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can9ara sesmaria nas mesmas paragens, precisamente no ano da fun
da9ao de Taubaté, e fizera parte, em 1646, da leva de paulistas in
cumbida de devassar o vale. 

A empresa de coloniza9ao de toda essa área é provisoriamente 
interrompida em 1653, depois do estabelecimento da Vila de Nossa 
Senhora da Concei9ao do Parat'ba, que é a atual Jacareí. Diversa
mente do que sucedera copi outras povoa90es surgidas ao norte de 
Sao Paulo, com Taubaté em particular, e também com 
Guaratinguetá, as origens dessa vila só de modo indireto parecem 
vincular-se ao grande esfor90 de inspira9ao oficial empreendido no 
decenio de 30 e depois para o desbravamento e efetiva ocupa9ao das 
terras banhadas pelo Parru.'ba. 

Do rol dos fundadores de Jacareí nao consta, com efeito, 
nenhum dos participantes conhecidos da expedi9ao devassadora de 
1645. Nem é encontrado nessa rela9ao o nome de certo Antonio 
Afonso, que Azeve.do Marques aponta como fundador da vila, pre
tendendo que saíra expressamente de Sao Paulo com família e agre
gados59 para se ir firmar no local, o que aliás prejudicaria um pouco 
a hipótese da existencia de algum nexo entre as origens da mesma 
vila e urna possível infiltra9ao dos povoadores de Moji na margem 
direita do Parat'ba. Aqui, no entanto, como a propósito da funda9ao 
de Moji das Cruzes,60 precisam ser corrigidos os dados do autor dos 
Apontamentos Históricos. 

Em realidade, no livro foral da cria~ao da Vila de Nossa Se
nhora da Concei9ao, quem figura como requerente, em nome dos 
moradores, nao é Antonio Afonso, mas Diogo de Fontes. Um per
sonagem com este nome é assinalado no ajuntamento famoso de 13 
de junho de 1640, na Camara de Sao Paulo, onde se pediu que 
fossem deitados fora os padres da Companhia de Jesus, e é aparente
mente a única vez em que vem lembrado na documenta~ao muni
cipal paulista. Isto sugere que se trataria de morador da Vila de Moji, 
representada na mesma assembléia por Joao Homero da Costa, de 
quem consta que ia acompanhado de "sua gente". Há ainda, entre os 

59. Azevedo Marques, Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos 
e Noticiosos da Província de Sáo Paulo, vol. II (Rio de Janeiro, 1879), p. 5. 
60. O nome de Braz Cardoso, citado por Pedro Taques e depois por Azevedo Marques 
e outros como fundador de Moji, nao consta de nenhuma rela~áo dos primitivos 
povoadores do lugar. É possível que tenha havido confusao com Francisco Vaz Car
doso, um dos signatários da peti~ao para fazcr-se a vila. Note-se ainda que Gaspar 
Vaz, o principal requerente para a funda~áo, era casado com Francisca Cardoso. 
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que subscrevem o requerimento para se erigir pelourinho em Jacareí, 
o nome de Antonio Agostim,61 que se acha, este ou um homónimo 
seu entre os fundadores da Vila de Moji, mais de quarenta anos ' , 
antes, e entre os vencidos do Mbororé em 1641. E em sua pousada 
que se procede a elei~ao da primeira Camara da nova vila. No 
mesmo requerimento ainda figura outro do mesmo apelido: Manoel 
Femandes Agosiim. Seriam todos da família de Domingos Agostim, 
casado com filha de Antonio Femandes, e que pedira sesmaria em 
1609 no lugar de "Boigi Mirim", partindo coma de Gaspar Vaz. 

Era inevitável, sem dúvida, que a bondade das terras situadas 
na barra do Paraíba, rio abaixo, atraísse alguns antigos povoadores 
de Moji. Mas os mesmos atrativos e mais a vantagem de ocupar-se 
algum ponto da referida barra que facilitasse a penetra~ao do sertáo 
taubateano, é provável que devessem ecoar igualmente, e em maior 
grau, na própria Vila de Sao Paulo. Já se observou acima como, por 
volta de 1630, a conveniencia dessa ocupa~ao passara a interessar 
vivamente as autoridades, atentas, talvez, as vozes correntes sobre a 
presen~a ali de minas de ouro. É significativo que, nesse mesmo 
tempo, urna figura tao conspícua como a de J oao Homem da Costa, 
mais tarde ouvidor da capitanía, se ausentasse para o sertáo de Moji, 
onde permanecía em 1640, a fim de alcan~ar pouco adiante, justa
mente na barra do Parai'ba, urna sesmaria excepcionalmente extensa 
- quatro léguas em quadra -, com seu filho homónimo, seu irmao 
Manuel Gomes Albemás e ainda com Manuel Coelho de Souza:62 ao 
menos este último, ou alguém com igual nome, andará associado 
pouco depois a obra de desbravamento empreendida no sertao de ' 
Guaratinguetá por Jaques Felix, o m~o. 

A funda~ao oficial de um estabelecimento a margem do rio, de 
onde fosse relativamente breve o acesso a Taubaté e áreas vizinhas, 
desde que come~aram elas a povoar-se, surge como imposi~ao natu
ral desse povoamento. Ora, Jacareí atende muito melhor do que 
Moji a esses requisitos. E nao só por ser ali navegável o rio como 
ainda, e principalmente, por achar-se o lugar no come~o de urna 
longa várzea sem asperezas, que facilitava o transito por terra. É sig
nificativo que mais tarde,. e durante longo tempo, os que se dirigiam 

61 . Boletim do Arquivo do Estado de Sáo Paulo, vol. Il (Sao Paulo, 1942), pp. 79 ss. 
62. Tendo saído vereador em Sao Paulo no pelouro de 1630, Joao Homem nao pudera 
assumir o cargo por achar-se ausente da vita, tendo ido para Moji "de morada", Atas, 
vol. IV (Sao Paulo, 1915), pp. 44 ss. Cf. também Sesmarias. vol. 1 (Sao Paulo, 1921), 
pp. 451 SS. 
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de Sao Paulo as povoa~oes do médio· Paraíba costumavam embarcar 
em canoa a altura da Aldeia da Escada, e em Jacareí come~avam o 
trajeto a pé ou a cavalo. 

De fato o principal estorvo para a regularidade das comuni
ca~ües entre Sao Paulo e as vilas do "norte" encontrava-se na etapa 
inicial do percurso, abrangendo a área acidentada que separa a lagoa 
do Imbiacica da barra do rio. Se em 1620 nao parecía fácil empresa 
ir-se de Sao Paulo a lomba de Moji, os mesmos obstáculos se apre
sentariam entao e mais tarde para o trajeto entre Moji e Jacareí. 
Aliás urna das principais razoes lembradas em 1653 para justificar a 
cria~ao da Vila da Concei~ao da Paraíba estava justamente em nao 
poderem os moradores do lugar acudir a Moji, por ser 

"o caminho longo e nao terem passagem para 
poderem levar mulheres e filhos a ouvirem a Missa ... ". 63 

Os mesmos embara~os a fácH comunica~ao com a Vila de Sao 
Paulo fazem alvitrar, para o rápido e constante povoamento da 
várzea do Paiaíba, raz5es porventura mais poderosas do que as noti
cias de repente surgidas e nunca inteiramente desvanecidas ou dei
xadas a margem, sobre a existencia de minas na regiao, ou do que o 
ser toda ela boa para r~as e cria~ües. Realmente nenhuma outra 
área já conhecida da serra acima seria talvez mais apta para a 
lavoura de mantimentos ou a produ~ao de generos exportáveis .. De 
que valiam, porém, semelhantes vantagens se os moradores se 
achassem ali privados de outros recursos que só se alcan9am por 
meio de um contato regular com os centros mais povoados ao tráfico 
exterior? 

Os Caminhos do Mar 

O que parecía isentá-los desse risco era a possibilidade em que 
' se achavam de comunicar-se diretamente com a beira-mar. A medida 

que o Porto de Santos vai caindo de seu antigo realce e passa quase 
unicamente a acolher embarca~0es fretadas por particulares, ou 
entao, isto já na segunda metade do século XVII, sumacas do con
trato do sal, tende a valorizar-se cada vez mais a faixa litoranea na 

63. " ... Cria~~o da Vita de Jacareí'', Boletim do Departamento do Arquivo do Estado 
de Sáo Paulo, vol. II (Sao Paulo, 1942). pp. 79 ss. 
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dire~ao do Rio de Janeiro, centro, já agora de apreciável tráfico. 
Desde 1564, senao antes, algumas sesmarias tinham sido concedidas 
em nome de Dona Isabel de Gamboa, donatária de Santo Amaro, na 
ourela da costa entre Bertioga e Sao Sebastiao, em alguns casos a 
personagens dos mais ilustres da Capitania:64 este simples fato já 
sugere, aparentemente, que se dava importancia ao lugar. No en
tanto, o movimento de expansao litoranea que assim se inaugurava 
nao teve imediato seguimento, e por volta de 1608, segundo reza 
urna carta de sesmaria passada pelo capitao loco-tenente, as baixadas 
entre Sao Sebastiao e a Guanabara 

"eram todas terras desahitadas e devolutas".65 

Mas justamente naquele, e nos anos seguintes, volta a acen
tuar-se o interesse por essa faixa do litoral, tanto que nenhuma outra 
parte das antigas capitanías gemeas de Sao Vicente e Santo Amaro 
parece alvo, entao, de igual procura da parte dos que requerem datas 
de terra. Logo depois de Sao Sebastiao, ilha e continente fronteiro, 
outros trechos de beira-mar e1itram a partilhar de prestígio seme
lhante; sem falar em Angra dos Reis, onde ainda em 1608 se funda a 
Vila de Nossa Senhora da Concei~ao, é possf vel nomear ainda 
Ubatuba e a Ilha Grande, que por volta de 1610 figuram nas cartas 
de doa~ao conhecidas; dois anos depois será a vez da Marambaia e 
em 1614 a de Parati. 

Ora, nao é certamente por acaso que a expansao paulista na 
dire~ao do Vale do Paraíba coincide cronologicamente com esse 
movimento, indicando que se trataría de processos paralelos e, bem 
ou mal, articulados entre si. Já ao tempo da cria~ao de Moji das 
Cruzes, onde Gaspar Vaz alcan~a sua sesmaria pioneira precisa
mente em t 608, alude-se a existencia de passagem dali para o mar 
como urna das razóes para levantar-se pelourinho. Por essa pas
sagem, urna vez achadas as minas de ouro que tanto se esperavam, 

64. Entre as pessoas contempladas com do~Cies nessas partes podem citar-se os ge
nov~ses Pasc~al Femandes e José Adorno, além de Brás Cubas, Domingos Garrocho 
e D1ogo Rodngues. Ver Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 21 ed., 
vol. IX (Río de Janeiro, 1847), p. 161, e Jaime Cortesao, Pauliceae lusitana Monu
mento Historica, l, pp. 365 ss. 
65. Sesma~ias, 1 (Sli~ Paulo, 1921), pp. 24 ss. O texto bastante lacunoso que se le 
nessa pubhca~ao oficial pode ser melhorado por um cotejo com a cópia mais com
pleta que se imprimiu em Azevedo Marques, Apontamentos, 11 (Rio de Janeiro, 
1879), p. 157. 
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seria possível levar e embarcar os reais quintos a povoa~ao nova 
que "mandou fazer da Angra dos Reis" D. Francisco de Souza: sao 
palavras textuais, essas, do ato de confirma~ao do govemador, 
datado de 1611. 

Sabe-se que existiam entao, ou sucessivamente existiram 
' 

duas picadas entre o lugar de Moji e a marinha de Santos, e que 
urna delas, a de Bertioga, fora freqüentada pelos naturais antes de 
se-lo o caminho da Pia~aguera velha, por onde subiu o Senhor 
Martim Afonso de Souza em 1532 ao campo de Piratininga. Pela 
passagem da Bertioga desceram, segundo consta, os índios que 
quiseram acometer os moradores do povoado e fortaleza desse 
nome, nao o fazendo afina! devido a considera~ao em que tinham 
Joao Ramalho, relacionado, por sua mulher, com o principal 
Tibiri~á. Tomou-se logo depois de pouco uso esse cubatao, se nao 
foi de todo abandonado, ainda que dele se fa~a men~ao numa carta 
de sesmaria concedida aos 9 de novembro de 1625 ao Padre Gaspar 
Sanches.66 Em seu lugar passou-se a utilizar o da Pia~aguera nova, 
ou cubatao de Moji e Pilar, que é um dos · bra~os do caminho 
chamado de Gerobativa. 

Além desses dois, fez-se outro caminho para o litoral, o de Sao 
Sebastiao, mandado abrir por Gon~alves Correia de Sá, em resultado 
da provisao que lhe passou seu pai, Salvador de Sá, a 7 de janeiro de 
1617, onde lhe ordenava, entre outras coisas, que abrisse o caminho 
da marinha para o Rio Paraíba e fizesse explorar urnas terras do 
sertao em que se dizia haver prata e ouro. Essa vía, partindo igual
mente de Moji das Cruzes, e depois de passar pelo Paraíba e pelos 
campos chamados da Boa Vista, ia ter ao lugar onde existiu até 1666 
a Vila de Santo Antonio de Caraguatatuba, logo depois ermada em 
proveito de Ubatuba. Nao se prendería esse abandono da primeira 
Caraguatatuba ao fato de Moji, que com ela se comunicava, e por ela 
com Sao Sebastiao, já nao representar a esse tempo urna espécie de 

66. Sobre esses fatos existe larga notícia em manuscrito da Col~ao José Bonifácio, o 
Patriarca, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Doc. n2 4865, lata 191). 
<:>utro texto de igual procedencia, mas incorreto e bem menos completo do que o uti
hzado agora, acha-se impresso em Paulo Prado, Paulística (Sao Paulo, 1926), pp. 7 
ss., sob o título de "Notícia dos Cubatoens antigos". Da verslio aquí aproveitada 
cons~ cxpressamen~e que ao caminho da Bertioga "se deveo formar-se a povoa~lio de 
Mog1, creada em villa no anno de 1611". U-se ainda no referido documento que 
"com~ Mogi ~ra de ~uca mont~ e se tinha aberto outro caminho q' vinha seguindo a 
Serra 1mmed1ata ao no de Genbatuva, e sabia junto a Caneú a pouca distancia de 
Santos no sitio do Cardoso, deixou-se de frequentar aquelle Caminho". 
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ponto de flecha na expansao paulista para nordeste? E haveria mera 
coincidencia de datas se a cria~ao da Vila de Sao Sebastiao ocorre 
no mesmo ano de 1636 em que Jaques Felix recebe instru~ües para 
penetrar o sertao taubateano. 

Nao é contudo em Sao Sebastiao, é em Ubatuba, onde por 
sinal se faz vila pouco depois, em 1640,67 que vai desembocar a 
primeira via de acesso dos de Taubaté ao litoral, seu verdadeiro ca
minho do mar, ou "caminho do mar de Ubatuba", como também se 
le nos textos da época. O possível vínculo entre o porto litoraneo e o 
aglomerado de moradores, oriundos em sua maioria de Sao Paulo, 
que se vai firmar na margem direita do Paraíba, parece implícito 
numa peti~ao de terras feita por Baltazar Correia, Simao Machado e 
Antonio Al varenga, com a data de 1639. As quais terras deviam 
confinar, de urna parte, coma dada de Jaques Felix e de outra como 

"lugar chamado Pina, da banda da povoa~ao nova, 
que é para a banda do mar".68 

A povoa~ao nova é Ubatuba, cujos moradores já serao em 
número bastante para justificar a ere~ao de pelourinho. 

Urna referencia expressa a esse outro "caminho do mar" vai 
surgir logo depois, em 1641, na carta de doa~ao de terra passada em 
favor de Domingos Dias Felix e Jaques Felix, o m~o. 

"na paragem e lugar chamado Paraitinga, no ca-
" h d "69 mzn o o mar ... 

Nesse mesmo documento surge Taubaté com o título de 
vila -

" ... a povoa~ao que novamente ... em Tahibaté, vila 
de S. Francisco ... " -

só oficializado, no entanto, dois anos mais tarde. Tudo faz crer que 

67. "Funda~áo de Villa de Ubatuba." Boletim do Departamento do Arquivo do_ Es
tado de Sáo Paulo, vol. V (Sao Paulo, 1945), pp. 189 ss. 
68. Sesmarias, vol. 1 (Sao Paulo, 1921), p. 474. 
69. Texto da doa~ao em Felix Guisard, Jaques Felix. Achegas a história de Taubaté 
(Sao Paulo, 1938), p. 157. 
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dessa mesma sesmaria fizesse parte o lote mencionado em 1660 no 
auto do inventário do já citado Capitao Domingos Dias, onde se 
pode ler que ficava 

"no caminho do mar no carreiro das antas no ca
minho do mar de Ubatuba". 

Nao seria a única via transitável entre a regiao e o litoral. 
Desde eras longínquas, provavelmente desde antes do advento do 
homem branco, tinham-se acostumado os naturais a explorar para 
esse tráfego os pontos permeáveis da Serra do Mar¡ Por um deles, 
que saindo do Porto de Parati ia alcan~ar as beiradas dorio, cerca de 
dez léguas abaixo do lugar da futura Vila de Sao Francisco das 
Chagas, ou por urna das ramifica~ües daquele caminho, deve ter 
subido Martim de Sá na campanha que, a instancias dos amigos 
guianases de Angra dos Reís, movera em 1597 contra os tamoios ali 
refugiados, e que está descrita na narrativa de Anthony Knivet. 

A lembran~a e uso dessa via nao morrerao. Dela fala ainda em 
1633 um requerimento de sesmaria passado no Río de Janeiro em 
beneficio de Miguel Aires Maldonado e filhos. Situavam-se as terras 
solicitadas junto a 

"hum caminho antigo sobre a dita serra que está em 
a mesma cordilheira della sobre o Rio de Parati por onde 
foi o capp. am Marthim de Sáá para o certao com o seu 
araial por onde se serviao o gentío guayana dessuas 

· terras para o d.o Rio de Parati ... " 10 

A existencia da via antiga, que através de Parati facilitava, 
mais rapidamente do que a de Ubatuba, as comunica~ües com o Rio 
de Janeiro, e que, no come~o da idade do ouro, alcan~ará notável 
importancia económica, pode dar a explica~ao aceitável para o 
rápido progresso do núcleo de Guaratinguetá: tao rápido, na ver-

70. "The admirable adventures and strange fortunes of Master Anthony Knivet, which 
went with Master Thomas Candish in his second voyage to the South Seas. 1591", 
Samuel Purchas, Hak/uytus Posthumus or Purchas His pilgrimes, vol. XVI (Glasgow, 
1906), p. 209. "Tombo dos bens pertencentes ao Convento do Canno da Capitanía do 
Rio de Janeiro", Anais da Biblioteca Nacional, vol. LVll (Rio de Janeiro, 1920), p. 
275. Cf. também Francisco de Assis Carvalho Franco, Dicionário de Bandeirantes e 
Sertanistas do Brasil (Sao Paulo, 1954), pp. 145 ss. 
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dade, que, criada Taubaté, nao precisou esperar dez anos para re
ceber, por sua vez, insígnias de vila. Ainda aqui, o cotejo de datas 
tenderla a refor~ar a idéia da conexao íntima entre o surto do novo 
estabelecimento do Vale do Paraíba e o da povoa~ao litoranea, que 
seria seu porto natural e, durante algum tempo, o principal 
escoadouro de toda a regiao taubateana e das minas de ouro. 
Quando, em 1651, Guaratinguetá alcan~a autonomia municipal, já 
no lugar de Parati existia templo dedicado a Nossa Senhora dos 
Remédios, que há de ser mais tarde orago da vila. Nao parece difícil 
mostrar como, daí por diante, o porto marítimo e a povoa~ao ribei
rinha do Paraíba irao ter evolu~ao conexa, · quando nao perfeita
mente sincrónica. 

A invoca~ao da Senhora dos Remédios nao quer dizer neces
sariamente que os primeiros paratianos primassem pela afei~ao as 
virtudes ~ristas. De um depoimento do Ouvidor-Geral Joao Velho de 
Azevedo, que ali esteve em correi~ao no ano de 1684, resulta que 
viviam os moradores, ao contrário, sem sujei~ao nem ordem alguma 
de justi~a, nem Conselho formado, de sorte que aquilo mais parecia 
couto de malfeitores. 11 Mas as suas mesmas express5es sugerem, de 
outra parte, influxo anterior de aventureiros ali sedentarizados, 
afinal, por algum motivo poderoso, e capazes, ao menos pelo seu 
número, de formar Camara. . 

Nada prova que entao se freqüentasse regularmente o caminho 
de Guaratinguetá e sabe-se mesmo que a estrada geral do Parati, 
quando se fizer pública, infletirá de início, e ainda durante algum 
tempo, para a Vila de Taubaté, antes de ir ganhar as minas. Contudo, 
o serem, em outro e mais breve trajeto, ásperos os atalhos e a serra 
alcantilada, tanto que receberá o nome de Quebra Cangalhas, nao 
impede que se ja ocasionalmente praticado, e desde cedo. Justamente 
no ano de 1650, logo antes de fazer-se vila em Guaratinguetá, urna 
peti~ao de sesmaria de Domingos Velho Cabral alude ao "caminho 
novo" que tinha aberto o suplicante entre a mesma Guaratinguetá e o 
mar, e mais de um dado toponímico existente no texto, como a refe
rencia a um "ribeiro do Jacuimirim" ou ainda a "Boa Vista",72 ajuda 
a localizar a área pedida em terras do atual município de Cunha ou 
nas suas redondezas. 

71. José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo, Memórias Históricas da Capitanía do 
Río de Janeiro, t. 111 (Rio de Janeiro, 1820), pp. 42 ss. 
72. Sesmarias, vol. 1 (Sao Paulo, 1921), pp. 95 ss. 

! 
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Ora, a futura freguesia do Facao, depois Vila de Cunha, terá 
com o tempo, entre Guaratinguetá e Parati, papel muito semelhante 
ao de Sao Luís de Paraitinga entre Taubaté e Ubatuba. Ambas 
parecem ser eminentemente, em seu come~o, povoados de beira de 
estrada, nascidos da inevitável instala~ao de moradores mais ou 
menos numerosos nas imedia~5es de trilhas de largo transito. 

No caso da estrada de Parati, tudo faz supor que essa intensifi
ca~ao do tráfico se teria verificado imediatamente depois de 1650. 
De outro modo nao é fácil entender a razao de se levantar pelourinho 
já no ano seguinte em Guaratinguetá, havendo sobre o mesmo rio, 
distante somente dez léguas a montante e provida de comunica~ao 
direta com a marinha pelo caminho de Ubatuba, a Vila de Nossa 
Senhora das Chagas de Taubaté. 

Se Parati deveu ainda aguardar dez anos, ou quase, isto é, até 
1660, para conseguir o mesmo predicamento, achando-se o lugar 
bem povoado, deve-se isto provavelmente a causas que nao afe
tariam vivamente a disposi~ao dos seus moradores de se entenderem 
cedo com os dos núcleos novos de serra acima, visto como o varar 
brenhas e escalar montanhas sao exercício que requer afoiteza de 
animos, nao comedimento ou brandura de genio. E já se sabe, de 
acordo com testemunha do tempo, como entre os primeiros para
tianos eram os borneos em geral tidos por aventurosos e indómitos, e 
isso constituía grande embara~o ao estabelecimento entre eles de 
qualquer ordem bem co~posta. 

Estaría aqui urna das causas do dilatar-se por mais algum 
tempo a forma~ao de povoado regular, com justi~as locais, cadeia e 
camara eleita. A outra causa viria da longa e ácida oposi~ao que 
moveram os habitantes e o conselho de Angra dos Reís a toda tenta
tiva de fazer-se vila num lugar de gente alevantada, pertencente, 
assim o diziam, a jurisdi~ao da Ilha Grande, e situado, ainda mais, 
em dadas de sesmarias, de modo que um tal intento contrariava 
frontalmente ordens de Sua Majestade. Os embargos nao hao de 
cessar nem depois de erigir-se pelourinho a requerimento do povo 
do lugar ou depois da determina~ao expressa de Salvador Correia de 
Sá, datada do mesmo ano de 1660, em que se fez a vila, para se 
abrirem e descobrirem os caminhos entre aquele território e o sertao 
de cima da serra. 73 O fato é que essa ou outra razao tomou necessário 

73. Pizarro e Araujo, ob. cit, t. 111, p. 46. 
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aguardar-se até 1667 pela confirma~ao do ato do capitao-mor, 
atribuindo autonomia municipal a Nossa Senhora dos Remédios de 
Parati. 

A contar da abertura de mais esse porto de mar, pode-se ter 
por encerrada a fase inicial da expansao sobre o alto e o médio 
Paraíba e lan~ada a semente de seu crescimento futuro. A expansao 
fora vivamente estimulada pelas autoridades coloniais, que urna es
pécie de intui~ao divinatória, nutrida, sem dúvida, de aparencias 
reais e persistentes, vai entretendo numa cren~a antiga de ser todo 
aquele sertao sede ou caminho de riquezas minerais prodigiosas. 

Minas Gerais: Minas de Taubaté 

Desde 1611, quando se funda a Vila de Moji, a preocupa~ao 
obstinada de ver povoar-se e ocupar-se todo o caminho que, segundo 
opiniao freqüentemente expressa, deve levar as jazidas preciosas 
está presente no animo dos govemos. Passados quatro anos, um dos 
moradores principais de Santana das Cruzes, Francisco Vaz Coelho, 
é dos contemplados na Matrícula da Gente Carijó; recebe ~as 
forras num total de nove unidades, as quais lhe sao dadas com a 
obriga~ao de as empregar no beneficio das minas. Nao é certo, mas 
parece plausível, supor que as minas se devem situar ou procurar a 
partir das terras onde tinha assento. Mas já em 1617, quando 
Gon~alo Correia de Sá, atendendo a provisao de Salvador de Sá, o 
velho, govemador das capitanias de baixo, manda abrir o caminho 
que ligaría ao Porto de Sao Sebastiao as margens do Parai'ba, saindo 
de Moji, o motivo manifesto desta diligencia prende-se a necessi
dade de ver abreviado o trajeto a um sertao onde se cuidava haver 
ouro e prata. 

Ainda em 1645, a origem das providencias tomadas para o 
devassamento do médio Paraíba tem abertamente a ver com o in
tento de se revelarem minas de ouro naquelas partes. E em 1660, a 
ordem de Salvador Correia de Sá para se explorar a estrada de Parati 
é explicada pela necessidade de se entabolarem as ditas minas. 

Assim, a obra de explora~ao e povoamento de toda aquela 
regiao pode equiparar-se a urna empresa metodicamente govemada 
pela certeza de que se encontrariam riquezas prenunciadas ou já en
trevistas durante a administra~ao de D. Francisco de Souza. E o 
achado, na última década do Seiscentos, de tesouros que tao longa
mente se desejaram, no sertao dos Cataguazes, apresenta-se, afinal, 
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como o vitorioso remate de um esfor~o sem tréguas. Nao é bem sig
nificativo o nome que primeiramente lhes puseram, de Minas de 
Taubaté? 

Por esse aspecto pode-se pretender que a cria~ao de urna ver
dadeira terra de ninguém e, depois, a constru~ao de um espa~o colo
nizável ao longo do Vale do Parat'ba, nao pertencem unicamente a 
história de Sao Paulo. Representam também um capítulo decisivo da 
história, quando menos da pré-história, de Minas Gerais. 

Atra~áo do Rio de Janeiro 

De outro lado, o declínio sensível do porto de Santos e a pre
sen~a de terras devolutas ou desocupadas entre a ilha de Sao Vicente 
e a baía de Guanabara tinham provocado a ocupa~ao dessa extensa 
orla marítima, por onde mais facilmente se podia abrir contato com 
o centro de comércio e consumo que já era o Rio de Janeiro. A inter
dependencia em que se acharam esses dois movimentos paralelos e 
aproximadamente sincrónicos de expansao fará com que rapida
mente se articulem entre si, ainda quando nao seja ditada por essa 
necessidade de articula~ao. 

Abrindo-se assim diversas vias de intercambio atual ou virtual 
da mannha para os sítios· de serra acima, vai suceder que, chamados 
por tamanhas facilidades e ainda pela abundancia naquelas partes de 
solo aproveitável e sem dono, coisa que já falta nas redondezas de 
Sao Paulo por estarem ali todas as terras dadas de sesmaria, enche-se 
a regiao de moradores novos. Tal impulso recebe esse povoamento 
que, para fins do século XVII, os de Taubaté, que é o centro prin
cipal do sertao do Paraíba, já se podem considerar competidores e as 
vezes inimigos dos de Sao Paulo, unindo-os apenas a comum 
aversao ao emboaba. 

Orientada em grande parte na di~ao do Rio de Janeiro, em 
' virtude da deficiencia das comunica~é>es com Sao Paulo, a princípio 

difíceis, mais tarde quase inúteis, devido aos "caminhos do mar" que 
sucessivamente se vao abrindo, é natural que todo aquele espa~o 
tenda a constituir-se numa unidade a parte, com sua fisionomía 
própria e seus interesses particulares, que nao sao sempre os do 
restante das capitanias paulistas. Mesmo mais tarde, quando, 
achadas enfim as minas, se dá um afluxo geral para as lavras de 
ouro, deve conservar o Vale do Paraíba, durante algum tempo, certa 
aparencia de prosperidade, urna vez que por ali podem transitar ani-
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mais de carga, ao passo que pela via do Rio de Janeiro os artigos de 
consumo e o ouro das minas hao de ser conduzidos quase sempre 
aos ombros de escravos pretos. 

Um provável índice da vitalidade duradoura e da forte mobili
dade demográfica da regiáo está no fato de ser o Vale do Paraíba a 
única parte das capitanías paulistas onde nesse tempo ainda se pode 
cogitar da fonna~áo de algum novo núcleo municipal. Pindamo
nhangaba, desmembrada em 1703 de Taubaté pela vontade dos seus 
habitantes, é também a última vila que se há de fazer naquelas capi
tanías, ao limiar de urna era em que estas se váo rapidamente des
povoando. O TRANSPORTE FLUVIAL 

O aproveitamento dos rios brasileiros para a navega~áo andou 
sempre muito aquém das possibilidades que a primeira vista oferece , 
a nossa rede hidrográfica. E certo, no entanto, que fora da 
Amazonia, raramente chegaram aqueles cursos d'água a .representar 
caminho ideal para transportes a longa distancia. A tanto se contra
punham estorvos de toda ordem, que só se atalhavam com expedi
entes já em uso entre os antigos naturais da terra, longamente habitu-, 
adosa tais embara~os. A influencia indígena, decisiva até nesse par-
ticular, deveu-se o recurso em larga escala a canoa de casca, 
indicada, segundo alguns, nos rios de cachoeiras. Podendo ir a sirga 
e varar por terra com facilidade, chegou ela a ser de grande préstimo 
na explora~áo de nosso território. 

Desde o come~o da atividade colonizadora teve ocasiáo, o eu
ropeu, de conhecer as almadias indígenas em circunstancias nem 
sempre favoráveis as suas ambi~ües predatórias. De canoas de casca, 
segundo consta, foram as frotas que o Cunhambebe costumava 
lan~ar contra os seus contrários do litoral vicentino. Escreveu Hans 
Staden, de urna delas, que abrangia trinta e oito canoas, ocupada 
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cada qual, em média, por dezoito índios,1 o que dá um total de quase 
setecentos homens. E se nos f onnos fiar em outros depoimentos, o 
de André Thevet, por exemplo, ou o de Simao-de Vasconcelos, 

- ambos referentes a mesma área e ao mesmo grupo indígena, o total 
poderla ser consideravelmente superado. 

Admite ainda Staden que algumas embarca~ües indígenas 
chegavam a levar até trinta pessoas, cifra também apontada por 
outros cronistas. Mas há quem, como Antonio Pigafetta ou como o 
Padre Leonardo Nunes, fale em quarenta, enquanto Lery e Thevet 
aludem a cinqüenta, Pero Lopes de Souza a sessenta, Sir Richard 
Hawkins a· setenta e oitenta. 2 Nao seriam estas, porém, canoas de 
casca; as que viu Pigafetta, por exemplo, eram expressamente de pau 
inteiri~o. Por outro lado, as altíssimas cifras f omecidas em alguns 
textos nao se compadecem com o fato de admitirem as canoas de 
casca - ou igaras - urna fileira singela de homens em todo o com
primento, que só é cerceado pelo próprio tamanho da árvore de que 
sao tiradas, e nem com os limites de peso que hao de suportar as em
barca~ües. 

Ao menos a_s igaras de jatobá, espécie vegetal que dá a 
matéria-prima favorita dos fabricantes de canoas de casca, nao tole
ravam com efeito aquetas numerosas cargas humanas. Estudos rea
lizados ultimamente na área do Xingu fixaram entre 400 e 500 kg o 
máximo de peso que consente em levar cada urna, e nada sugere que 
cifras apuradas para as vias fluviais da Amazonia pudessem ser ul
trapassadas na orla marítima. 3 Isto é refor~ado pela observa~ao de 
um antropólogo moderno, onde lembra como os desenhos de Staden 
nao mostram mais de dez homens para cada igara,4 embora seja 
lícito notar que esses desenhos nao oferecem obrigatoriamente urna 
representa~ao realista. 

Importa acrescentar que, tendo a canoa de casca sobre as 
outras a vantagem de ser muito leve e maneira, havia pouco em
penho em faze-la grande e pesada. Diz Thevet, ao tratar das "petites 

l. Hans Staden, Viagem ao Brasil, p. 102. 
2. Hans Staden, ob. cit., p. 156; Antonio Pigafetta, /1 Primo Viaggio in torno al 
Mondo, p. 84; Jean de Lery, Histoire d' un Voyage faict en la Terre du Brésil, t. 2, p. 
194; P. Serafim Leite, Cartas dos Primeiros Jesuitas, vol. I, p. 203; Pero Lopes de 
Souza, Diario da Navega~áo, vol. 1, p. 138; "The Observations of Sir Richard 
Hawkins ... ", Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes, vol. XVIII, p. 95. 
3. Pedro E. de Lima, "Canoas de Casca de Jatobá entre os indios do Xingú", AMP, 
vol. IV, p. 377. 
4. A. Métraux, La Civilisation Materiel/e des Tribus Tupi-Guarani, p. 209. 
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Almadies" da Guanabara, que nao as queriam os índios tao pesadas 
que os impedissem de manobrá-las a vontade no perseguir ou no , 
evitar o inimigo.5 E conhecida a agilidade e rapidez com que podiam 
elas vencer longuíssimas distancias. Segundo cálculos de um estu
dioso, era possível a igara percorrer nonnalmente cerca de 60 
quilómetros por dia. Isso com vento brando e águas tranqüilas. 
Quando houvesse vento favorável e constante, chegavam sem difi
culdade a 80 e mesmo a 110, as vezes 130 quilometros.6 Se bem que 
o cálculo se refira de modo genérico a canoas americanas, nao hao 
de· con.stituir as brasileiras caso a parte no continente. 

Outra vantagem das igaras está em que sua leveza nao signifi
cava sempre fragilidade. A circunstancia, atestada em depoimentos 
vários, de serem elas usadas de preferencia as canoas de pau, j~sta
mente nas partes mais acidentadas dos rios, isto é, mais cheias de 
trop~os para a navega~ao, tende a abonar semelhante juízo, mesmo 
quando nao seja este, como nao .é, um ponto pacífico.7 Já se tem no
tado, com efeito, que nos lugares encachoeirados do Madeira 
prevalecem quase exclusivamente as canoas de casca, só cedendo 
lugar as ubás, onde a inareagem nao encontre obstáculo maior: é o 
que acontece em todo o curso inferior do río, passada a serra do 
Aripuana e em partes do curso superior antes do Salto de Santo An
tónio.-8 

Assim, os temíveis índios Mura, que infestavam ali a regiao 
das quedas d'água atropelando constantemente, até 17.85, os mare
antes da carreira fluvial de Vila Bela do Mato Grosso ao Belém do 

5. André Thevet, Les Singularitez de la France Antartique, p. 194. 
6. Georg Friederici, Die Schiffart der lndianer, p. 36. 
7. A menor resistencia das canoas de casca em sítios encachoeirados e sustentada em 
um "Relatório da Viagem Exploradora de Mato Grosso ao Pará pelo Xingú, apresen
tada ao Ministerio da Guerra em 1885 pelo Capitao Francisco de Paula Castro", O 
Archivo, Ano 1º, vol. 1, Cuiabá, 1904, p. 33. Ignorando aparentemente o relatório do 
Capitao Paula Castro, chegou a conclus0es .semelhantes Wendell P. Roop, "Watercraft 
in Amazonia", Revista del Instituto de Antropologia de la Universidad Nacional de 
Tucuman, vol. U, n.º ll, p. 409. 
8. Georg Fri~erici, ob. cit., p. 37. Citando a passagem da 11 edi~ao da presente obra 
onde aparecemos dizeres acima, apoiados nas conclus0es de Friederici, o Sr. Pedro 
E. de Lima, que entre 1947 e 1949 explorou a área do Xingu, assim se exprime a res
peito das canqas de casca: "Essa embarcai;ao é, nao resta dúvida, a mais apropriada 
para as viagens dificultosas, com cachoeiras e corredeiras, porque a sua pouca profun
didade facilita a passagem em lugares rasos, e sua flexibilidade amortece muitos 
choques inevitaveis de encontro as pedras. Sertzio Buarque de Holanda salienta o uso 
das canoas de casca pelas bandeiras, afirmando o que comprovamos por expefiencia 
própria", Pedro E. de Lima, ob. cit., p. 377. 
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Grao-Pará, nunca se valeram senao de canoas de casca nos seus 
trai~oeiros assaltos. Esse fato a muitos deixava consolados, e 
também enganados, fazendo-os julgar que nao seriam aqueles, 
apesar de tudo, um inimigo formidável enquanto se contentassem 
apenas c9m suas igaras. O primeiro general da Capitania de Mato 
Grosso, D. Antonio Rolim de Moura, escrevia por exemplo a Diogo 
de Mendon~a Corte Real, em 1754, que se os ditos índios "tomarem 
azas e resolverem fazer melhores canoas do que as que tem, que sao 
de casca, poder-nos-hao vira causar tao grande descomodo por esta 
parte como os Paiagóas nos fazem pela outra".9 

Em favor do uso das igaras militava ainda o poderem ser mais 
facilmente improvisadas, e · mais rapidamente, do que as ubás, 
sempre que se achassem árvores próprias. Por isso mesmo nao cus
tava muito o largá-las todas as vezes em que se mostrassem inúteis 
ou embara~osas. Dos velhos sertanistas consta, de fato, que tinham o 
costume de abandonar as canoas nos ma~ passos, depois de inuti
lizá-las, para fabricarem oµtras quando preciso.'º Costume tomado 
por sua vez aos índios da terra, que tratavam com isso de impedir o 
aproveitamento delas-pelos contrários. Em depoimento prestado em 
janeiro de 1685 as autoridades de Assun~ao do Paraguai, um índio 
fugido a maloqueiros de Sao Paulo disse que, devendo voltar estes a 
sua terra com o gentío preado, destruíram primeiramente todas as 
embarca~é>es usadas nos seus assaltos. 11 

Com igual intuito tratavam alguns de mergulhar a igara em 
águas remansosas, escorando-a bem e firmando-a no leito delas, de 
modo . que, oculta ao inimigo, soubessem depois onde e como a 
reaver. O expediente devia aplicar-se especialmente as cascas de ja
tobá, capazes de sustentar-se longo tempo dentro d'água sem se ar
ruinarem. 12 Escreve um pesquisador que, no alto Curisevo, póde 
servir-se em suas expedi~Oe.s de urna dessas canoas que os índios 
tinham deixado havia mais de um ano submersa e alagada. 13 É inte
ressante notar que a gente da bandeira de André de ·Leao, saída em 
1601 da Vita de Sao Paulo para ir ganhar o sertao do alto Sao Fran
cisco, também recorrera a esse meio, segundo a narrativa de 

9. A.H.U. (Mato Grosso, 1754), "Cartas do Govemador Capitao-General". 
10. Francisco José de Lacerda e Almeida, Diário da Viagem .. ., p. 78 n. Cf. ainda 
Bandeirantes no Paraguai, pp. 382 e 400. 
11. Os Bandeirantes no Paraguai, pp. 127 e 197. 
12. AntOnio Alves C&nara. Ensaio sobre as Constr~óes Navais Indígenas, p. 76. 
13. Pedro E. de Lima, ob. cit., p. 375. 
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Glimmer, quando, após navegar o Río Paraíba, se preparava para a 
travessia da Mantiqueira. 14 

Onde devesse haver vara~ao breve, ou onde escasseavam ár
vores para fabricá-las, levavam as embarca~ües por terra com a 
ajuda de cordas ou correias de couro. Isto acontecía, porém, com 
mais freqüencia, quando fossem de madeira. As de casca admitiam 
métodos mais simples, como o de irem emborcadas sobre a cabe~a 
do portador: assim ainda ocorre entre popula~ües nativas do extremo 
norte do Brasil.15 

Aliás, até em núcleos sedentarizados aparecem as igaras lado a 
lado com canoas de pau. Em um inventário paulistano de 1599, o de 
Isabel Femandes, mulher de Henrique da Cunha, que tinha sido juiz 
ordinário da vita, cita-se expressamente urna canoa de casca, a qual 
se mandou avaliar e vender a pra~a. 16 Que outra vantagem, além do 
custo comparativamente baixo das igaras, pode explicar semelhante 
fato? Seja como for, o verdadeiro habitat da canoa de casca está nos 
lugares agrestes, onde ela se mostra capaz de levar o trem das gentes 
andejas. Quinze cascas de jatobá, ainda que de grandes dimensé>es, 
dificilmente haveriam de suportar o peso que suportaría, com mais 
seguran~a e comodidade, urna única das de pau de peroba ou xim
bouva, que se usavam nas mon~ües de povoado. 

Acresce que, de formato acentuadamente assimétrico, ten
dendo a espalmar-se muitas vezes do lado da proa, que nem sempre 
é costurada, sua carga <leve acumular-se, mal ou bem, .na parte tra
seira, único meio de lhe dar alguma estabilidade. Isso faz com que 
seu manejo dependa de largo tirocínio, pois basta um movimento 
falso ou a presen~a de alguma fenda no casco imperceptível ao 
primeiro exame, para a embarca~ao alagar-se e s~obrar. Se é certo 
que, para o índio, e mesmo para o sertanista, pode mostrar-se alta- · 
mente prestativa, tanto que, nas palavras de Friederici, chega a ser 
s.eu ganha-pao rias ca~adas ou pescarías, seu abrigo protetor durante 
as chuvas e os ventos e, no tumulto das pelejas, seu seguro escudo, 
por outro lado as suas deficiencias em outros aspectos sao in
vencíveis. 

Mesmo no amago das florestas existe a possibilidade de 
faltarem árvores que se prestem ao fabrico dessas embarca~oes. Nao 

14. Marcgraf, deorge, ob. cit., p. 276. 
15. Koch-Grünberg, Theodor, Vom Roroima zum Orinoco, vol. 111, p. 77. 
16. /T, vol. I., p. 260. 
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se encontram jatobás por toda parte, e onde se encontrem é preciso 
escolher exemplar maduro, de tronco espesso e lineiro, quer dizer, 
livre de rugas muito salientes ou de rachaduras. Além disso, a neces
sidade de fabricar igaras nem sempre coincide com o tempo das 
chuvas, que é quando as árvores tem abundante seiva e deixam des
prender-se mais facilmente a casca. lguais e maiores estorvos podem 
oferecer-se, é certo, no caso da canoa de mon~ao ou no das balsas 
jesuíticas, mas o fato de só excepcionalmente ser preciso improvisa
rem-se dessas embarca~oes toma ~ embara~o menos sensível. 

Há casos ~m que o fabrico da canoa de casca é facilitado pela 
própria forma do caule ou estipe, que se arqueia para a parte mais 
estreita. Aparecendo algumas vezes no jatobá, esse arqueamento é 
notável, contudo, e normal, em outras espécies vegetais de grande 
tamanho, e por isso mesmo muito usadas para se fazerem igaras, ou, 
antes, para o fabrico de um tipo especial de igara que se aproxima 
por certos tra~os das canoas de pau. 

Nesse caso inclui Wendell P. Roop as que se fazem na 
Amazonia do espique de algumas palmeiras, como a lriartea Ventri
cosa, comumente conhecida como paxiúba barriguda. 17 Diferem 
essas das igaras de jatobá pelo fato de apresentarem naturalmente 
urna simetria perfeita, deixando sobressair com nitidez a proa e a 
popa. Embora falte um estudo sistemático sobre elas no Brasil, a nao 
ser para o vale do Amazonas, nao é menos exato que foram usadas 
ou ainda se usam em diferentes regioes onde se achem palme.iras 
como a paxiúba e o buriti, bem assim como algumas árvores de 
caule bojudo, e é o que sucede com diversas bombacáceas. 

Ainda que menos duradouras e resistentes do que as canoas. de 
casca de jatobá, alcan~am por outro lado maior estabilidade, sao de 
manejo comodo e podem ser feitas e abandonadas sem grandes 
problemas. A esse tipo de embarca~ao pertenciam, ao que parece, as 
cascas onde, no sertao da Capitania de Sao Vicente, viajou em 1551 
o irmao Pedro Correia, da Companhia de Jesus, segundo se pode ler 
em carta sua datada do mesmo ano.18 Outro tanto, e aquí com mais 
certeza, se pode dizer das que usaram alguns homens da entrada que 
fez em 1574, na demanda da Serradas Esmeraldas, Antonio Dias 

17. Em sua classifica~ao, fundada em critérios estritamente morfológicos, situa Roop 
entre as canoas que chama de "tipo b" as que tem feitio simétrico. Nesse tipo in
cluem-se também as de casca de árvores de tronco liso, inclusive as de jatobá, desde 
que tenham as extremidades costuradas e o bojo aberto com travess~s de pau. 
18. P. Serafim Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, t.111, pp. 220 ss. 
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Adorno. Gabriel Soares, que nas suas terras das vizinhan~as do Je
quiri~á se entreteve com aqueles borneos, 19 diz que eram as suas 
canoas feitas de um pau de casca muito dura e o mais muito mole, o 
qual pau "cavoucam com qualquer ferramenta, de maneira que lhes 
deitam tooo o miolo fora, e fica somente a casca, e há destas árvores 
algumas tamanhas que fazem dellas canoas que levam de vinte pes
soas para cima". 

Em outro lugar de seu escrito diz o mesmo cronista que, de urna 
árvore existente no sertao da Babia, muito grande em comprimento e 
em grossura, se faziam embarca~6es para pescarlas e viagens. Tinham 
estas até 13 ou 15 e mais metros de comprido e era facílimo faze-las, 
porque se cortavam as árvores muito depressa, nao havendo nelas "de 
duro mais que a casca e o amago muito molle".20 Nao seria tamanha, 
aliás, a rapidez de sua confec~ao, que tomasse possível aprontá-las em 
menos de tres días. Nada autoriza a identificar com precisao a árvore,21 

pois o nome de Ubiraguara, que lhe dá Gabriel Soares, é genérico para 
os paus de canoa, seja qual for sua origem. 

De urna bombacácea, a samaúma, foram as igaras em que a 
gente da bandeira do segundo Anhangüera atravessou o Rio Grande 
no caminho do sertao de Goiás. O preparo delas nao há de ter retar
dado muito a travessia, do contrário nao se entenderla como o 
alferes Silva Braga deixasse de aludir a qualquer demora para tanto: 
onde escreve que falharam dois días naquela paragem, nota que isso 
se deu por esperarem urna resenha do cabo da tropa, a qual depois 
seria negada, com a desculpa de que emboaba nao era gente que tal 
merecesse. Além disso, a mesma rela~ao de Silva Braga dá a en
tender que o pouso se fez na banda direita do rio, quer dizer, depois 
de ele transposto, 22 naturalmente nas igaras referidas. 

Sem o recurso a tao frágeis embarca~6es, boas para travessias 
e menos para longas navega~ües, seriam os ríos efetivamente urn 
transtomo comparável ao das florestas espessas, dos pantanais ou 
das serranias. Em geral nao precisariam de nada melhor os ser
tanistas. Para as pilhagens do Guairá, a descida do Anhembi e a do 

19. Gabriel Soares de Souza; Tratado Descriptivo do Brasil, p. 60. 
20. Gabriel Soares de Souza, ob. cit., p. 217. 
21. Presume Pirajá da Silva que a descri~ao dada por Gabriel Soares é aplicável a 
Cavillanea Arborea, Schumann. Cf. Gabriel Soares de Souza, Noticia do Brasil (Sao 
Paulo, s.d.), p. 71 , nota 7. 
22. José Peixoto da Silva Braga, "A Bandeira do Anhangtiera a Goyaz em 1722", 
Gazeta Literaria, vol. 1, 32 (Río de Janeiro, 1883), p. 62. 
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Paraná nao era das mais freqüentes, e o Paranapanema só é 
aproveitável em poucos trechos. Em Minas Gerais, vencida a ~an
tiqueira, correm os rios em sua maior parte cortando os ~am1nhos 
terrestres: por vezes o mesmo curso d'água interceptava vánas vezes 
a passagem do caminhante, e outro tanto acontecia com os que iam a 
Goiás. 23 Em alguns casos, para superar o obstáculo dos rios menores, 
improvisavam-se pinguelas. A constru~ao de pontes menos toscas 
fazia-se impraticável longe dos povoados. Mesmo nos povoados, os 
estragos causados pela chuva, pelo gado, até pelas queimadas, on.de 
faltassem bons aceiros, eram um desafio continuado aos que se tn
teressavam em conservá-las. 

Quando nao tivessem grande profundidade, contentava-se o 
sertanista com o vadear alguns desses rios, levando as vezes água 
pelo peito. Onde precisasse ele vencer corredeiras, itaipavas ou ca
choeiras, recorría a meios engenhosos em que nao falhava a inven
tiva de gente tao fragueira. Um desses meios, o mais rústico, era 
lan9arem-se ao rio sobre molhos de pau atados com cipÓ,24 e nem de 
outra forma podiam lutar contra a for~a das águas. 

Quase tao primitivo como esse era o recurso as jangadas, que 
se faziam de toros mais ou menos ro1i~os e presos uns aos outros a 
semelhan~a das piperis dos índios. Na carta dos "meninos órfaos", 
escrita em 1552 da Babia, conta-se como, devendo os meninos sair 
ao encontro do Padre Nóbrega, após urna peregrina~ao terra 
adentro, atravessaram a boca do Matoim, valendo-se de paus de jan
gada que juntaram, amarrando-os com cordas tiradas das suas 
próprias redes de dormir. 25 

• 

Bem mais para fins do século, em 1597, na entrada de Mart1m 
de Sá, os homens de sua companhia transpuseram o Paraibuna sobre 
uns feixos de cana atados com cipós. Exigido, talvez, por circunstan
cias locais, esse sistema de transporte nao primaria talvez pela co
modidade e rapidez, e se dennos crédito as notícias de Anthony 
Knivet, a passagem do_rio pela tropa levou quatro días devido a forte 
correnteza. 26 Nao faltam outros depoimentos sobre o uso de jangadas 

23. Cabe aparentemente ao Sr. Alfredo EHis Junior o mérit? .de ter mostr~~o o quao 
ilusória é a obstinada opiniao de que os rios foram fator dec1s1vo no bandemsmo. Ver 
Ellis Junior, O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano. p. 32, nota. 
24. Silva Braga, ob. cit., p. 62. 
25. Serafim Leite, Cartas, l., p. 381. 
26. "The admirable adventures of Anthony Knivet", Hakluytus Posthumus or Purchas 
His Pi/migres. vol. XVI, p. 210. 
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nas grandes entradas do século XVII, embora se deva presumir que 
em matos onde abundem paus de canoa seria menor o seu uso. 
Pouco depois da entrada de Martim de Sá, o flamengo Glimmer, que 
acompanhou outra band~ira, assinala claramente seu emprego na 
travessia de um rio que Orville Derby hesitou em identificar com o 
das Mortes.21 Em meados do século XVII, na Amazonia, a gente de 
Antonio Raposo Tavares, após caminhar días seguidos com as 
roupas na cabe~a e a água pela barba, alimentando-se de olhos de 
palmeira, se teria deixado arrastar até o Gurupá em jangadas, ao 

· sabor da corrente.28 E até na bandeira de Fernando Dias Pais teria 
sido usada semelhante embarca~ao se merece ser tomada ao pé da 
letra a passagem atribuída ao misterioso poeta Diogo Grasson 
Tinoco no "fundamento histórico" ao poema Vila Rica, de Cláudio 
Manuel da Costa, onde aparece o governador das esmeraldas a 
vadear rios em ''jangadas, canoas, balsas, pontes ... "29 

Outro testemunho de como o emprego das jangadas, boje rele
gado quase só ªº litoral nordestino, nao foi desconhecido dos 
homens de Sao Paulo, aparece na documenta~ao de jesuítas caste
lhanos do sul. Balsas ou jangadas de taquaras desgarrando-se numa 
enchente do Rio Uruguai denunciam mesmo aos padres a aproxi
ma~ao dos "portugueses de S. Pablo" as vésperas do malogrado as
salto do Mbororé. Seu acabamento nao deixava dúvidas quanto a 
verdadeira procedencia delas, pois indicava serem obra de gente 
mais ladina do que os pobres índios.30 

Passados sessenta anos, ainda é usual o recurso a essas embar
ca~5es nas entradas dirigidas a certas paragens correspondentes ao 
território atual do Rio Grande do Sul. Para faze-las come~ava-se por 
escolher madeira seca de espinheiro, com que eram feítas as estivas. 
O comprimento dos tres paus destinados a primeira estiva seria de 
3,50m a 4m. Sobre essa estiva dispunha-se urna segunda, formada 
de paus e travessas, que se amarrava a outra com cipós. Por fim, no 
estrado assim preparado, deitavam-se ainda dois paus que iam servir 
de talabardao para os remos. Estes, em número de quatro, ou seja, 

27. Orville Derby, "O Roteiro de urna das Primeiras Bandeiras Paulistas'', RIHGSP. 
vol. IV, p. 335. 
28. P. Joao de Souza Ferreira, "America Abreviada", RIHGB, vol. LVII, 1 ~ parte, P· 
41; J. J. Machado de Oliveira, Quadro Historico da Provincia de Sáo Paulo, p. 109. 
29. Cláudio Manuel da Costa, Obras Poeticas, vol. 11, p. 109. . ,, 
30. "Relación de la Guerra y Victoria alcanzada contra los Portugueses del Brasil , 
RIHGSP, vol. X, p. 530. 
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dois de cada banda, eram feitos de galhos de espinheiro branco. 
Prontas, teriam tais jangadas cerca de 4m de comprido. Era o 
bastante para carregarem até quatro pessoas, mas podiam faze-las 
maiores, sendo preciso.3 1 

Nao se deve atribuir apenas ao caráter da vegeta~ao local a 
longa persistencia de seu uso nas áreas sulinas, cabendo 
acrescentar outros f atores relacionados eventualmente as 
peculiares hidrográficas da regiao. É ao menos o que sugere urna 
carta do Marques do Lavradio, onde se le como, em 1776, durante 
a campanha contra o castelhano, se teria cogitado em mandar ao 
General Bohm paus de jangada vindos de Pernambuco, pois 
nenhum barco, no entender de Lavradio, se ajustava tao bem a 
certas vías fluviais do sul. 32 

Para a travessia do Paraná, sabe-se que os de Sao Paulo 
recorreram muitas vezes a "balsas", especialmente durante as 
enchentes. Nesses casos, quando as águas costumavam ficar revoltas e 
furiosas, passavam elas por constituir a única embarca~ao 
aconselhável.33 Em alguns textos jesuíticos, o nome de "balsa" é 
reservado a embarca~ movidas a remo e formadas de duas canoas 
monóxilas que, servindo de flutuadores, sustentam urna plataforma de 
paus ou taquaras. Ao centro, sobre a plataforma, ergue-se . um abrigo 
de esteiras, forrado as vezes de couro por dentro. Nesse abrigo cabiam 
o viajante com seus pertences e até urna pequena cama. 

Embora esse meio de transporte se ache mais freqüentemente 
associado aos jesuítas, que dele se serviam para o comércio da erva
mate, e de um modo geral aos castelhanos do Paraguai e do Prata, 
nao seria urna exclusividade deles. Na frota que em agosto de 1734 
sai das minas do Cuiabá para dar .combate aos Paiaguás do Río 
Paraguai, figuram tres balsas que o cronista Barbosa de Sá descreve 
con10 sendo "casas portateis armadas sobre canoas". 34 Assim 
tan1bém, no diário da 2! partida da demarca~ao da América do Sul 
entre a boca do lbicuí e o salto grande do Río Paraná, em 1759, 
noticia-se que os paulistas empregados no servi~o. e também os ín-

31 ... Roteiro por onde se deve guiar quem sahir por Te rra da Colonia do 
s~1cramento ... ", Capistrano de Abreu, Ensaios e Estudos, 32, p. 104. 
J2. "Carta do Marquez do Lavradio", Revista do Centro de Estudos Rio Grandenses, 
1 !!, n2 1, Rio Grande, 1939, p. 98. 
33. "Demonstra~ao dos Diversos Caminhos de que os Moradores de S. Paulo se 
servem ... ", AMP, 12, 11 parte, p. 463. 
34. "Diario da 21 Partida da Demarca~ao da America Meridional ... " Colec~áo de 
Noticias para a Historia e Geographia das Na~óes Ultramarinas, t. 7, p. 126. 

• 
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dios dirigidos pelos mesmos paulistas, fizeram urnas canoas de 5 e 
meio a 6 e meio metros de comprimento, e ataram as proas dessas 
canoas a um madeiro atravessado, que entre ambas deixava um 
espa~o de aproximadamente 70 centímetros. Ao centro elevava-se 
urna "casinha de onze palmos de comprido, 6 e meio de largo e 4 de 
alto, sustentada em madeiros, que estribava nos bordos".

35 

Essa lembran~a das casinhas devia impor-se vivamente as 
imagina~oes, tal a insistencia com que reponta em textos da época, 
particularmente os de origem castelhana: "casilla bien cubierta", 
"casita", "cabana" ... 36 De couro, além do forro interno, é algumas 
vezes o próprio revestimento dos telhados, e assim passageiros e 
cargas resguardam-se bem das ofensas do rio, da chuva, do sol 
forte. 

Melhor do que os barcos de taboado, que se desconheciam, 
aliás, nas mon~oes de povoado, deviam as balsas suportar os 
escolhos da navega~ao fluvial. Nao resistiam muito, porém, ao 
embate das pedras, que, raspando o fundo das canoas, as deixavam 
inutilizadas ao cabo de algumas viagens. Os remadores costumavam 
ir de pé e, como se a~oitassem as águas para trás, inclinavam-se 
todos a um tempo e com o corpo inteiro. "Tao cansativo é esse 
exercício", le-se em um depoimento, "que apesar de nao levarem 
outra vestimenta além dos cal~ües, transpiram por todos os poros. 
Agu.entam a fadiga durante quatro ou cinco horas, até darem com 
algum riacho, onde tomam pé em sítio que, a noite, possa oferecer 
seguro abrigo para as balsas".37 

O mate mandado pelos padres em tais embarca~oes, ia do 
Maracajú a Buenos Aires, descendo o Paraguai e o Paraná. Já em 
1637, urna peti~ao enviada de Assun~ao pelo procurador geral do 
govemador alega que, podendo formar carga muito volumosa, a erva 
só caberia nessas balsas. Pelas muitas correntezas dos rios, gastavam
se neles dois meses pelo menos de viagem, tanto na descida como 
na subida. O percurso todo poderia também fazer-se por terra 

35. Barbosa de Sá, Joseph, "Rela~ao das Povoa~é>es de Cuyabá e Matto Grosso de 
seos principios the os prezentes tempos", ABNRJ, vol. 23, p. 34. 
36. Jarque, D. Francisco, Ruiz de Montoya en las Indias, vol. 32, pág. 205; Cattaneo, 
p: Cayetano, "Communicacion fluvial del littoral argentino en el siglo XVIII, con 
varias observaciones sobre las cosas del Uruguay", Revista de Buenos Aires, n2 15, 
Buenos Aires, 1866, pág. 322. 
37. Hemandez, P. Pablo, Organisación Social de las Doctrinas Guaraníes, vol. 12 , 

p. 241. 

' 
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em muito menos tempo, segundo depoimentos contemporaneos, se 
nao fossem os ríos e pantanos existentes em todo aquele caminho, os 
quais, só permitindo a marcha a pé, tornam impraticável a condu~ao 
de tamanha carga. 38 

A importancia que assume o uso das balsas na bacía do Prata 
parece atestada pelo papel que chegaram a ter elas no exodo dos ín
dios domésticos do Guairá, quando se viram estes acossados pelos 
paulistas. Nada menos de setecentas dessas embarca~~es, sem 
contar as muitas canoas soltas que as acompanharam, tenam des
cido entao o Paraná por ordem do Padre Montoya, logo depois do 
assalto a Vila Rica, carregando mais de doze mil índios.39 Apesar de 
parecerem exagerados em outros casos, os dados ?um~~cos 
fomecidos pelos jesuítas, mormente quando se referem as v1t1mas 
dos maloqueiros de Sao Paulo, o certo é que eles se conciliam aquí 
com o total das balsas apontadas. Postas de parte as "muitas canoas 
soltas", cujo número nao é assinalado, setecentas balsas era o ?e 
que se necessitava para transportar doze mil pessoas e até m.a1s, 
urna vez que, segundo as notícias de Cattaneo em texto ac1ma 
referido, cada urna podía conduzir no mínimo uns vinte pas
sage1ros. 

Se nao resistiam longamente a fric~ao nas pedras em que 
r09avam as canoas, eram etas preferidas, muitas vezes, onde h~~
vesse itoupavas e correntezas, devido ao seu alto grau de estab1h
dade. Tudo indica nao terem sido muito diferentes das que se usa
vam no Paraguai e no Prata as balsas utilizadas pelos paulistas para 
vencer redemoinhos do Rio Paraná. Descendentes, segundo tudo o 
sugere, das jangadas e piperis indígenas, resultaram provavelme~te 
de melhoramentos nelas introduzidos, aos poucos, pelo hornero 
branco. A idéia de se unirem por meio de cavilhas ou paus centrais 
dessas jangadas, enquanto os laterais podiam encavilhar-se isolada
mente nas bordas, foi sem dúvida facilitada pela introdu~ao de ins
trumentos de ferro. 

Nao é impossível que a simples posse dessas ferramentas de
vessem os mamelucos de Sao Paulo o ter podido fazer, para seu 
ataque ao Mbororé, jangadas mais bem acabadas do que as dos ín
dios infiéis, mostrando que eram de gente ladina. Por outro lado, a 

38. "Petición presentada ante el Gov.or del Paraguay por D. Balthazar Puchete ... ", Je
suitas e Bandeirantes no ltarim, p. 58. 
39. Francisco Jarque, Ruiz de Monroya en las Indias, vol. lll, p. 205. 
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cabana ou "casita", que se erguía sobre a plataforma de tábuas ou 
taquaras, podía ter seu antepassado nas choupanas flutuantes de 
certas tribos indígenas, pois aparecem, por exemplo, entre os Pau
mari das cabeceiras do Xingu. 

Quanto ao emprego, na confec~ao das balsas, de canoas 
monóxilas, ainda outra heran~a indígena, mas que se destinam aqui 
a servir apenas de flutuadores, explica-se pela conveniencia de 
serem associadas em um só e mesmo aparelho as vantagens que pro
porcionam as canoas com as que oferecem as jangadas. Essa idéia 
encontra-se aliás a base de outro meio de transporte fluvial, usado 
ainda hoje em certos lugares do Brasil , isto é, do ajoujo. "As 
canoas", escreve, com efeito, Alves Camara, "flutuam bastante, mas 
tem pouca superficie no bojo, e pouca estabilidade; a jangada, ou o· 
lastro que sobre ela se faz, tem muita superficie mas pouca flutu
ª\:ªº• de sorte que a combina~ao das propriedades das duas forma 
um todo aproveitavel para as necessidades e circunstancias particu
lares dos rios".40 

Nao está excluída, entretanto, no caso das balsas da bacía do 
Prata e mesmo dos ajoujos do Sao Francisco, a possibilidade de ter 
nascido semelhante idéia da experiencia, direta ou nao, alcan~ada 
por espanhóis e portugueses nas partes do Oriente, onde é comum o 
recurso a parelhas de barcas unidas entre si e recobertas de urna 
plataforma, sobre a qua] se erige o abrigo de folhas de palmeira. E 
como o uso da balsa se disseminou em regi5es povoadas de gado 
bovino, como os . pampas ou as áreas correspondentes ao sul do 
nosso atual Estado de Mato Grosso, está assim justificado o em
prego do couro para o revestimento das "casitas". 

Por igual motivo, e nas mesmas regioes, ocorreu a lembran~a 
de usar-se apenas o couro mal curado ou cru para suprir a escassez 
de madeira apropriada ao fabrico de barcos de travessia. As vacarías 
de boí al\:ado ou os currais de gado manso forneciam com tal fim 
matéria-prima largamente acessível. Nos campos sulinos, em Mato 
Grosso, até nos sertües baianos mais despidos de árvores e caracteri
zados pela vegeta~ao xerófila, prestariam as pelotas, como f oram 
chamadas essas embarca~ües de couro, servÍ\:OS que mais de um via
jante assinalou. 

O aparecimento concomitante e independente, segundo tudo 
leva a crer, desse curioso meio de transporte em vários lugares onde 

40. Antonio Alves Camara, Ensaio sobre as Consrru~óes Navais Indígenas, pp. 102 ss. 
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se puderam formar grandes rebanhos bovinos, é fato notável e que já 
ofereceu bom argumento a antropólogos empenhados no combate as 
teorías exageradamente difusionistas. Referindo-se, em seus estudos 
sobre a navega~áo entre os índios, a pelota e ao seu correspondente 
norte-americano, o bull-boat, nao hesitou Georg Friederici em 
apontar para esse fato ao querer ilustrar o ponto de vista de que a 
similitude de condi~5es naturais suscitarla quase por si só seme
lhan~a ou identidade de usos.41 

Tao indispensáveis se mostraram essas pelotas em algumas 
partes do Brasil, que muitas vezes saíam os viajantes de suas casas 
já providos de couros a fim de os armar onde topassem com ríos in
vadeáveis. Franziam entao o couro em toda a volta, dando-lhe o for
mato ora de urna grande bacía, ora de um cesto arredondado e alto, 
nos lados, de 20 cm a 0,5 m, mantendo sempre a abertura da boca 
por meio de travessoes de pau. Metia-se em seguida o passageiro 
com os seus trastes dentro desse aparelho, que um condutor índio ou 
entao um cavalo nadador puxava até a outra banda. Segundo versáo 
dada por um jesuíta espanhol, cada couro desses chegaria a suportar 
cargas de 12 a 14 arrobas.42 Arrobas castelhanas, certamente, de 
menos peso do que as usadas no Brasil. Conhecidas ao longo de toda 
a área freqüentada pelas mon~ües de povoado, onde se assinalam até 
bem entrado o século XIX - em Mato Grosso até, pelo menos, 
1866, em Sao Paulo urna década antes'3 -, prestavam-se no entanto 
essas embarca~5es, ainda em menor grau do que as igaras de casca, 
a exigencias de um tráfico regular, destinando-se apenas a travessias 
de ríos, e desmanchavam-se com facilidade. 

_Para longas e constantes viagens, só serviam, em verdade, as 
balsas ou as canoas de pau inteiri~o. As primeiras nao só suportam 
grandes pesos como tem sobre os outros meios de transporte fluvial 
a vantagem de proporcionar grande comodidade do passageiro. 
Tamanha que, nas palavras de um missionário da Campanhia, po
diam os padres, nessas casas ambulantes, ler o seu livro devoto, falar 
com o seu Deus e praticar os seus exercícios espirituais tao 

41. Georg Friederici, Die Schiffahrt der Jndianer, p. 26. 
42. "Relación Veridica de Las Misiones de la Comp.• de Jhs en la Provincia que fue 
del Paraguay, y solución de algunas dudas sobre las mismas. Obra del Pe. N.N. (José 
Cardiael, S. l.), Faenza, 1772" . Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, S~o de 
Manuscritos, 1-5, 1, 52. 
43. Visconde de Taunay, Memorias, p. 246; Joaquim Ferreira Moutinho, Itinerario da 
Viagem de Cuyaba a S. Paulo, p. 81; Ferdinand Denis, Brésil, p. 169. 
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sossegados como se estivessem em terra firme, entre as paredes do 
Colégio.44 Seu inconveniente, por vezes grave, estava nisto, que só 
podiam navegar em ríos largos, que deixassem lugar para o transito 
desembara~ado das plataformas onde, além de mareantes e pas
sageiros, coubesse mercadoria volumosa. 

No comércio fluvial do Cuiabá, que deveria inaugurar-se pela 
terceira década do século XVIII, fazia-se inevitável, entretanto, a 
utiliza~ao de certas correntes exíguas como a do Sanguexuga, por 
exemplo, ou as do Camapua e do Coxim. Isso, e os muitos 
varadouros de um caminho de mais de cem cachoeiras, haveria de 
necessariamente impor o recurso a embarca~5es mais afiladas e, 
além disso, de condu~ao menos dificultosa por terra, onde fosse 
míster sirgá-las. O remédio estava nas esbeltas canoas de pau, que os 
contemporaneos, recorrendo a imagem de que já se servira um autor 
quinhentista para descrever as canoas dos índios,4s compararam 
repetidas vezes a lan~adeiras de fiar algodao. 

Utilizando para fabricá-las matéria-prima local, os colonos e 
seus descendentes também mantiveram praticamente intatas as 
técnicas de fabrico herdadas dos antigos naturais do país. Quando 
muito tratariam de aperfei~oá-las onde pudessem socorrer-se de 
instrumentos de metal, que o índio ignorara antes da conquista. 
Num depoimento de 1759, pretende-se, com efeito, que "os 
Paulistas, como os mais acostumados a navega~ao de canoas e in
telligentes em sua melhor construc~áo, acharam as que haviao 
feito os Indios informes e muito carregadas de madeira, pelo que 
se resolveo, enquanto permittia o corte que ellas tinhao, se 
reparasse a seo modo, ligeirando-se para que pudessem levar mais 
carga".46 Outro tanto sucederá no que _respeita ao sistema de 
mareagem, que continuou a depender, com as mudan~as re
queridas pelo emprego e a que se destinassem, de usos já fixados 
antes do advento dos europeus. 

Faz crer ainda o mesmo informante que, nos trabalhos da se
gunda partida da demarca~ao das terras de SS. MM. Fidelíssima e 
Católica, substituíram os de Sao Paulo, geralmente, os remos espal
mados, "de pá", que usavam os índios, com muito· trabalho e do
brado número de remadores, por outros, re<curvos na ponta, remos 

44. Ambrosio Sepp, Viagem as Missóes Jesuiticas, p. 98. 
45 . Pero de Magalhaes Gandavo, Tratado da Terrado Brasil, p. 132. 
46. "Diario da 2' Partida da Demarca~ao ... ", cit., p. 126. 
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''de voga", e puseram além disso toleteiras nas bordas das canoas, de 
modo a que, remando sentados, menor fosse o cansai;o dos re
madores e menor o número deles. Num· ponto fugia-se aqui a regra 
comum entre os mareantes das moni;ües, e isso se prenderla ao 
caráter excepcional da expedii;ao descrita, que elevava comissários 
da demarcai;ao, nao mercadores, de sorte que todo o lugar destinado 
nas outras a carga ficava disponível nelas para a equipagem e os pas
sageiros, seguindo os víveres em bateloes especiais. Porque nas 
canoas de comércio, a regra comum era disporem-se de pé, e na 
parte dianteira, os remadores, em número de cinco para cada embar
cai;ao, ficando do lado da popa, também em pé, o piloto e o contra
piloto, encarregados do govemo da canoa. Na parte detrás ainda se 
podiam agasalhar os passageiros, sendo ocupado todo o centro com 
os generos de comércio. 

Francisco José de Lacerda e Almeida, que em fins do século 
XVIII esquadrinhou vários rios brasileiros e africanos, afirmou que 
justamente nesse ponto se distinguía a mareagem praticada pelos 
seus paulistas da que usavam os negros nos coches, que eram embar
ca~oes existentes em partes da Áfric~ oriental: nestas costumavam ir 
os remadores sentados, sempre na parte posterior da canoa; se al
guém ia do lado da proa, era mais para auxiliar a ai;ao do leme e ad
vertir da preseni;a de algum obstáculo eventual.47 

, 
E provável que a experiencia já adquirida durante as primeiras 

décadas do comércio fluvial do Cuiabá tivesse ajudado a firmar nao 
as técnicas de fabrico das embarca~ües, certarnente, e nem as do seu 
manejo, que ambas, ainda que mais apuradas, se filiavam a urna 
tradii;ao indígena comum, mas sem dúvida o modo de aproveita
mento do espa~o interno para o transporte de mercadorias, que de
pois se ia generalizar onde quer que, no Brasil, se oferecessem 
iguais problemas. Is to era .,certo, para come~ar. no que diz respeito a 
Amazonia, onde a carreira regular entre Vila Bela e Belém aparece 
como um natural prolongamento, por assim dizer, urna dependencia, , 
das moni;oes paulistas. E significativo, ao iniciar-se a nova derrota 
do norte, que as próprias ubás nela utilizadas nao eram maiores nem 
mais hojudas, segundo resulta das noticias dadas por Gon~alves da 
Fonseca,48 do que as canoas de comércio do Cuiabá, embora de-

47. "Diario da Viagem de M~ambique para o Rio de Sene feito pelo Dr. Francisco 
José de La Cerda e Almeida (1798)", Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, S~ao de 
Manuscritos, 1-28, 28, 8. 
48. Gon~alves da Fonseca, "Navega~ao feíta da Cidade do Gram-Pará até a bocea do 
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vessem navegar sobre correntes mais caudalosas, as do Guaporé, do 
Madeira, do Amazonas, que nao tra~avam os mesmos limites para o 
seu tamanho. As maiores alcan9ariam, em medidas de boje, seus 12 
a 13 m de comprido, poucas vezes mais, por 1,5 m de boca. De 
rllodo geral pode dizer-se que seria aproximadamente de um para 
dez a rela\:ªº entre boca e comprimento. 

Is to nao impedía, contudo, que em outros aspectos já f ossem 
bem patentes as diferen\:aS. O mesmo Joao de Souza de Azevedo, a 
quem se deve a navega9ao pioneira da nova derrota, aparece em 
1749 nas minas do Mato Grosso, de volta do Grao-Pará, ainda com 
urna das canoas que levara quatro anos antes de Sao Paulo, e era 
"de pau de Peroba, feíta no Ryo Tyete do portto geral de Ara
ritaguaba, destrito da villa de Ytu comarqua de S. Paulo". E isto 
mesmo sem dificuldade o reconheceram pessoas assistentes na 
Chapada de Sao Francisco Xavier das Minas de Mato Grosso, por 
ser de "diferente pau das outras", por terem elas próprias navegado 
em canoas semelhantes e do mesmo pau de "peraoba" para as 
minas do Cuiabá e, também por ser coisa pública e notória, que o 
dito Joao de Sousa tinha feíto a mesma viagem, saindo de Ara
ritaguaba, indo depois ao Pará, e f oi o primeiro a navegar da 
cidade de Belém para aquelas minas. Consta tudo da certidao, com 
firma reconhecida, que pertence a um instrumento de justifica9ao 
de servi~os mandado a Sua Majestade.49 Por esse e outros depoi
mentos fica-se sabendo que havia já manifesta diferen\:a entre as 
canoas empregadas nos dois caminhos fluviais, e também que na 
confec9ao das ubás se usavam outros paus que nao os de peroba. 

Mais tarde, com o desenvolvimento da navega9ao comercial 
para o Grao-Pará, serao muitas vezes superadas as dimensües 
atribuídas por Goni;alves da Fonseca as ubás. Assim é que, em 1762, 
ao relatar as despesas que fizera no servii;o de Sua Majestade, o já 
referido Joao de Souza de Azevedo alega a perda havida de urna ubá 
de sua propriedade que teria 80 palmos de comprido, ou seja, 
17 ,50 m.50 E nao seria esse um caso excepcional. A Martinho de 

Rio Madeira pela escolta que por este subio ás Minas de Mato Grosso por Ordem Mui 
Recommendada de S. M. Fidelissima no Anno de 1749", Collec~áo de Noticias para 
a Historia e G.eographia das Na~oes Ultramarinas que Vivem nos Dominios Por
tuguezes ou /hes sáo Vizinhas, t. 4, p. 139. 
49. "Sobre Requerimento de Joao de Souza de Azevedo", A.H.U. (Mato Grosso, 
1754), caixa 5. 
50. "Carta de Joao de Souza de Azevedo a Sua Magestade", A.H.U. (Mato Grosso, 
1762),caixa 10. 
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Melo e Castro dirá em 1791 o General Joao de Albuquerque, a 
propósito de urna nova Casa de Canoas que fizera construir em lugar 
da antiga, já arruinada e afinal destruída por um raio, que era de di
mensües proporcionadas ao tamanho das canoas procedentes do 
Pará, sendo estas as maiores.5

' 

Escrevendo já na segunda década do século seguinte, dirá 
Pizarro que a equipagem de tais barcos chegava a constar de um 
total de vinte homens.52 Pouco mais tarde escreverá Luiz D' Alin
court sobre as canoas do Río Madeira e afluentes, que carregavam, 
em média, 1.000 a 2.000 arrobas de mercadorias. 53 Duas a tres mil 
arrobas, além do peso dos passageiros e da equipagem de vinte 
homens, era o quanto podiam levar algumas das ubás que Martius 
viu em uso na Amazonia.54 Tamanha carga deveria requerer nada 
menos do que seis a sete das canoas que costumavam efetuar a vi
agem entre Porto Feliz e Cuiabá. 

Nao nos devem iludir, porém, aquelas cifras elevadas que, no 
exemplo citado por Martius, dizem respeito a navega~ao amazónica 
de um modo geral e nao especialmente a do comércio com Mato 
Grosso. Para esse comércio, segundo informa~ao do General D. 
Francisco de Sousa Coutinho, da Capitanía do Grao-Pará, com data 
de 1797, as ubás utilizadas mal poderiam comportar peso superior a 
1.000, no máximo 2.000 arrobas, isso porque deviam ser varadas por 
terra nos transitos difíceis e a simples for~a dos remadores "compe
tentes a cada huma embarca~ao" era incompatível com tal capaci
dade. Nesse caso seriam precisos, realmente, cem a cento e vinte 
homens para semelhante trabalho. Mesmo as canoas menores, que 
levassem de 400 a 500 arrobas, exigiriam quarenta, cinqüenta, 
sessenta e mais pessoas, para serem puxadas por terra nas cachoeiras. 

Resulta, pois, que nesses passos onde se impunha a vara~ao, 
era for~oso apelar para tripulantes de várias canoas, motivo pelo 
qual só navegavam elas de conserva. E como, para ocupar tanta 
gente, se necessitava além de muitas embarca~ües, carga propor
cionada ao número delas, que indenizasse as despesas feítas, segue
se que as viagens só podiam ser organizadas por negociantes de 

51 . "Carta do Capitao General Joao de Albuquerque de Mello Pereifa e Caceres a 
Martinho de ~ello e Castro'', A.H.U. (Mato Grosso, 1791 ), caixa 18. 
52. Pizarro e Araujo, Memorias Historicas do Rio de Janeiro, t. 9, p. 129. 
53.D' Alincourt, Luiz, "Rezultado dos Trabalhos e lndaga~0es Statisticas da Provin
cia de Mato Grosso", ABNRJ, vol. 111, p. 139. 
54. Spix & Martius, Reise in Brasilien, vol. 111, p. 1336. 
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grosso cabedal e muito crédito, ou entao por vários comerciantes 
que se cotizassem para as emergencias da jornada. De qualquer 
forma era indispensável adiantarem-se os gastos na compra das 
canoas e ainda de cabos, ferramentas, e o mais que se fizesse míster 
para as reparar dos estragos que viessem a padecer, sem falar nas 
provisües indispensáveis - que por sua vez diminuíam o espa~o 
reservado a carga -, na aquisi~ao de escravos para remarem e na 
paga e sustenta~ao dos índios levados como práticos da navega~ao. 

E tudo isso era feito na esperan~a tao mal cumprida, muitas 
vezes, de que os pre~os subidos dos generos no Mato Grosso 
viessem a cobrir, com algum lucro, as somas empatadas no 
negócio.55 Note-se, entre parenteses, que a quase impossibilidade, 
para particulares, de atenderem a todos aqueles requisitos, nao cons
tituí das menores causas do declínio rápido e do abandono a que se 
verao condenadas as mon~ües do norte, depois de extinta, com todos 
os privilégios especiais de que desfrutava, a Companhia Geral do 
Grao-Pará e Maranhao. 

Apesar das grandes florestas que orlavam o Rio Guaporé, aca
bando por d31' ao lugar o nome de Mato Grosso, estendido depois a 
toda a capitanía, deviam ir do Grao-Pará, em geral, as ubás uti
lizadas nesse comércio. Isso por causa da "grande carestía dos prin
cipais materiais" no mesmo lugar, segundo escreve Joao d' Albu
querque na carta já citada a Martinho de Melo e Castro. 56 Se assim se 
dava em áreas tao bem vestidas de espécies arbóreas de grande 
porte, que dizer de outros lugares da capitanía onde prevalece como 
regra geral .a vegeta~ao do cerrado e da caatinga? O certo é que, se o 
comérc;io fluvial do Grao-Pará depende de embarca~ües fabricadas 
na ·Amazonia, as mon~ües do sul, · com maior razao, empregam 
canoas Jeitas nas margens do Tiete e seus afluentes, nao havendo in
dícios de que nos sítios por estas percorridos, a Oeste e Noroeste do 
Rio Paraná, houvesse material ou operários para a sua conf~ao. 

O resultado é que urna falta ou um atraso inaior nas frotas 
podía deixar o cuiabano sem o seu ordinário sustento. Além de pre
cisar ele dos generos de comércio que iam nas frotas, e que depois 
de 1737 também podiam ir nas tropas de Goiás, nao necessitava 

55. "Infonna~ao sobre o modo porque se effectua a naveg~io do Pará para Matto 
Grosso, e o que se pode estabelecer para maior vantagem do Commercio e do Es
tado". Correspondencia Official do Govemador do Grao-Pará (1778-1807), Instituto 
Histbrico e Geografico Brasileiro, Con.o Ultr.o, Est. 1. l , 4. 
56. Ver nota 51 supra. 
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menos de canoas que, em tempos de penúria, saíssem a buscar man
timentos pelas ro~as que orlavam o Rio Cuiabá. Compreende-se 
que, em tais circunstancias, a falta das embarca~es para esse 
servi~o se apresentasse, nao raro, como verdadeira calamidade 
pública. 

É o que acontece em 1778, por exemplo, quando a carencia 
geral de mantimentos na Vila de Cuiabá nao deixa o Juiz de Fora 
prover de feijao, toucinho e farinhas o presídio de Coimbra 
Nova e a povoa~ao de Albuquerque, esta acabada de fundar-se. 
Tudo, expressamente, por causa da falta grande que ali havia de 
canoas, pois nao tinham chegado nos últimos tempos mon~oes 
que as levassem, e achavam-se deterioradas as existentes no 
porto: as tres únicas capazes estavam longe da vila, ocupadas no 
dito presídio.57 

Repete-se em 1797 a penúria ali de canoas, tanto que se proíbe 
o regresso a Araritaguaba, sem licen~a, daquelas que estivessem no 
porto geral do Cuiabá; aos comerciantes que, nao tendo obtido a li
cen~a, precisassem voltar, só restava a alternativa. de saírem por 
terra. Em oficio de 1 O de abril daquele ano, escrevia o Mestre de 
Campo José País ao general da capitanía, que tinha despachado dois 
cabos de infantaria a fazerem urna rela~ao minuciosa de todas as 
canoas existentes nos distritos vizinhos. Resultou da diligencia 
acharem-se doze canoas boas e grandes, além de tres que "conser
tadas servem". Competia aos mesmos cabos avisar aos donos dessas 
canoas que as entregassem as autoridades, sendo-lhes elas requisi
tadas.58 Nao foi possível apurar com seguran~a como e quando se 
cumpriu o aviso. Sabe-se, porém, que passados quatro meses, a 20 
de agosto, escreveria o Juiz de Fora do Cuiabá ao mesmo general 
que já nao havia na vila mais de duas canoas, e essas, a poder de 
muitos reparos, ainda podiam usar-se.59 Todas as outras tinham ido 
para o porto do Jaurú. 

No caso das mon~ües de povoado, onde o percurso era bem 
mais embara~oso do que a da derrota do norte, interrompida unica-

57. "Oficio do Juiz de Fora de Cuyaba ao Snr. General, de 6 de junho de 1778" e 
"Oficio do Ouvidor Interino a Sua Excellencia, de 17 de agosto de 1778", BAPMG, 
Cuiabá, data de 1778. 
58. "Oficio do M.e de Campo Comm.te Joze Paes Falcao das Neves a Sua Excel-
lencia", BAPMG, Cuiaba, Lata de 1797. 
59. "Ofício do Juiz de Fora Luiz Manoel de Moura Cabrao ao Illmo. e Exmo. Snr. 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro", BAPMG, Cuiabá, Lata de 1797. 

• 

O TRANSPORTE FLUVIAL 227 

mente pelas cachoeiras do Rio Madeira, só para os primeiros 
tempos teriam navegado canoas soltas, que irao ceder lugar aos 
comboios desde que recrudescem os assaltos dos Paiaguás. Nesse 
caso os comboios costumavam ser organizados por um e mais ne
gociantes, ou, sendo de iniciativa oficial, as "reais mon~ües", como 
se chamaram, a elas se juntavam as embarca~ües armadas por pes
soas particulares que se dedicassem a esse comércio de caravana. 
Em qualquer dos casos, as mesmas razües que prevaleciam para as 
outras, ou seja, a necessidade de se recorrer a muitos bra~os nas 
vara~oes, explicam que, independentemente da oposi~ao do Paia
guá, fossem elas sempre de conserva, fazendo-se necessário para 
urna embarca~ao de capacidade média - que nessa derrota era de 
300 arrobas, ou pouco mais - a tripula~ao de cinco ou seis canoas 
no mínimo. 

Essa capacidade e, naturalmente, as dimensües que lhe cor
respondessem nas canoas paulistas eram as mais adequadas para os 
cursos d' água pouco volumosos com que era preciso contar nas 
mon~oes. E ainda quando pudessem existir árvores muito corpu
lentas nas beiradas do Tiete e seus afluentes, dificilmente seria pos
sível ultrapassarem-se tais medidas, e há muito exagero, sem 
dúvida, nas cifras fomecidas por um Aires do Casal, por exemplo, 
que lhes dá 80 palmos de comprido por 7 ,5 de boca,6() o que as 
equipararía as ubás amazónicas que podiam ser ainda maiores. As 
dimensües mais modestas das canoas paulistas, além dos motivos já 
apontados, podem ter sido sugeridos e impostos pelas formas flo
restais típicas da área do Tiete, onde a possibilidade de escolha de 
pau~ próprios ficava restrita a duas espécies, a saber a peroba e a 
ximbouva. Assim sendo, ditaria o reino vegetal, até certo ponto, o 
tamanho e feitio dos barcos, além de dar a matéria-prima de que 
eram feítos. 

A escolha das árvores adequadas, assim como do bom 
tamanho para essas canoas monóxilas, nao resulta em Sao Paulo de 
alguma inven~ao caprichosa que se pudesse datar dos primeiros 
decenios do século XVIII, quando se inaugura o comércio fluvial do 
Cuiabá, mas resulta de um demorado processo de adapta~ao, cujas 
origens antecedem provavelmente ao advento dos europeos, e cujo 
desenvolvimento coincidiría com as primeiras grandes entradas 
paulistas. Porque se é lícito dizer que a importancia dos caminhos 

60. Aires do Casal, Coreografia Brazilica, vol. I, p. 210. 
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fluviais nas bandeiras foi com freqüencia exagerada, nao significa 
isto afirmar que fosse nula. 

Mesmo na cidade de Sao Paulo, o famoso Porto Geral, evo
cador dos tempos em que o mantimento da fazenda beneditina de 
Sao Caetano era levado ao mosteiro de Sao Bento, ou o das Canoas, 
talvez mais público, de onde os produtos roceiros iam ganhar a 
antiga vila pelo caminho de Cotia e Sorocaba, correspondente em 
parte ao da atual Rua da Consola~ao, ou pelo de Santo Amaro, que 
corria mais ou menos ondeé boje a Avenida Brigadeiro Luís An
tonio, atestam de outro lado que, até para os núcleos povoados, era 
real a importancia da navega~ao dos rios. Para Oeste, subindo o 
Tiete, costumava-se, enquanto nao houve estrada carr~ável , 
navegar a jusante até a aldeia de Barueri, de onde continuava o per
curso por via terrestre, já que dali a Parnaíba, e bem mais abaixo, era 
o rio impraticável para embarca~0es. 

A presen~a de canoas de pau, assinalada em muitos inventários 
seiscentistas, é seguro índice de que a circula~ao fluvial teve sua im
portancia na vida local. Entre os bens deixados em 1613 por 
Domingos Luís, o m~o, figura por exemplo urna canoa pequena, que 
se or~ou em 800 réis.61 A de Paula Fernandes, mulher de Rafael de 
Oliveira, avaliou-se no ano seguinte em duas vezes aquela im
portancia, com a especifica~ao de que era "canoa velha com urna cor
rente" .62 Por igual p~o estimara-se, ainda em 1607, a de Francisco 
Barreto,63 ao passo que a de Antonio Furtado de Vasconcelos será 
posta em p~a por mil réis. 64 E referencias semelhantes poderiam 
multiplicar-se. 

Em todos os casos aqui lembrados afirma-se expressamente 
tratar-se de "can0as de pau", precisao importante para as distinguir das 
outras, as de casca, e é este o caso de urna igara já citada, pertencente a 
Isabel Femandes:65 no inventário dos seus bens, feito em 1599, tinha 
sido avaliada em apenas 400 réis. Os p~os oscilariam naturalmente 
segundo a matéria de que eram feítas as canoas - casca ou pau - e 
também segundo o seu tamanho e estado de consetva~ao. O primeiro 
desses pormenores, o do tamanho, raramente vem consignado, o que 
seria indispensável para qualquer tentativa de compara~ao. 

61 . /T, vol. 111, p. 74. 
62. /T, vol. lll, p. 294. 
63. IT. vol. ll, p. 209. 
64. IT. vol. VII, p. 19. 
65. Ver nota 16 supra. 
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No entanto, no inventário de Matias Rodrigues da Silva, avo 
do moralista Matias Aires, e que já pertence a 171 O, aparece urna 
canoa que mediría aproximadamente 5 bra~as de comprido, quer 
dizer, cerca de 11 metros, e foi or~ada em 8 mil réis.66 Onze 
metros e um pouco mais já será o comprimento normal das canoas 
que, por volta de 1720, come~arao a descer com regularidade o 
Tiete procurando o cora~ao do continente. Se o custo, sem mais, 
pudesse nesses casos servir de critério para a avalia~ao das dimen
soes, seria de supor que nao era menor, ao contrário, do que a 
canoa de Antonio da Rocha do Canto e Ascen~o do Pinho, 
moradores em Pamaíba, a qual se estimara vinte e tres anos antes 
em 9 mil réis. 67 

Tudo faz crer que para percursos reduzidos, em particular para 
a condu~ao de generos das r~as, se empregariam em geral embar
ca~0es menores, e é destas que se faria mais largo uso enquanto nao 
as desalojar o emprego corrente de animais de carga com fins iden
ticos. Nao admira se a praga dos ladr0es de canoas, comparável a 
dos ladrües de cavalos, tivesse surgido desde cedo no planalto. 
Contra esses malfeitores tomara providencias, já em 1582, a Camara 
da Vila de S~o Paulo, ao estabelecer severas penalidades tendentes a 
coi9ir o delito: mil réis para toda pessoa ou escravo que furtasse 
canoa, cabendo metade ao denunciante e outra metade ao próprio 
Conselho.611 

Pela mesma época, ou um pouco mais tarde, desenvolve-se 
entre moradores de Sao Paulo o hábito de navegarem rio abaixo para o 
descimento de gentíos ou dos índíos das redu~ües, vassalos de Sua 
Majestade Católica. Com intuíto diferente, já em 1555, Juan de 
Salazar de Espinoza e seu séquito de espanhóis e portugueses, entre 
estes Cipriano ou Cipiao e Vicénte de Gois, filhos, ambos de Luís de 
Gois, senhor em Sao Vicente, do engenho de a~úcar da Madre de 
Deus, antigo companheiro do irmao Pero de Gois no desbravamento 
da Capitanía da Parru'ba do Sul, de que o último era donatário, intro
dutor, ao que parece, do tabaco em Portugal e mais tarde jesuíta na 
Índia, teriam baixado em canoas e balsas o Anhembi e parte do 
Paraná, rumo a Assun~ao.69 A preferencia dada neste caso a viagem 

66. /T, vol. XXV, pp. 256 e 291. 
67. APESP, "T.C. - Inventarios nao Publicados", caixa 19. 
68. ACSP, vol. 1, p. 191 . 
69. Padre Pedro Lozano, Historia de la Coru¡uista del Paraguay, Rio de la Plata Y 
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fluvial pode explicar-se, de um lado, pela maior vigilancia que sobre o 
caminho terrestre exerceriam os portugueses de Sao Vicente desde 
que o mandara cegar Tomé de Sousa, e de outro pelo fato de irem 
também mulheres, menos feitas para as incomodidades de tao longo 
trajeto a pé. 

É de su por que f os se notável o tamanho das canoas, se ne las 
foram o touro, e as sete vacas que estariam a origem dos rebanhos 
bovinos do Paraguai. Rui Diaz de Gusmán, que podía ainda conhe
cer bem viva a tradi~ao oral da viagem, pois tinha servido as or
dens do Capitao Melgarejo, um dos principais promotores dela, es
creve, no entanto, e é, sem dúvida, o provável, que aquelas reses 
levadas de Sao Vicente, as primeiras que chegaram a Assun~ao, 
f oram conduzidas em balsas após caminharem mu itas Iéguas por 
terra. 1º Pouco mais se sabe dessa viagem porém, além do fato de ter 
sido realizada as escondidas das autoridades portuguesas, e de que 
gastaram os expedicionários cinco meses até alcan~arem um porto 
junto ao Rio Paraná, de onde tiveram licen~a para ir por terra a As
sun~ao. 

No século imediato, aparentemente depois de 1603, o ano 
da chegada a Sao Paulo, pelo Tiete, de uns soldados espa
nhóis saídos de Vila Rica do Espírito Santo, os quais na documen
ta~ao paraguaia passam por ter sido os descobridores dessa 
"nabegación de la villa de San Pablo", é que se fixará, e por longo 
tem¡;><>, nos campos de Pirapiting~i, o embarcadouro dos que se 
dest1nassem ao sertao do Carijó. 1 ', E desse lugar que irao sair, para 
sua entrada de 161 O, Clemente Al vares e Cristóvao de Aguiar. 72 

Em notícia redigida por Pero Domingues sobre urna expedi~ao 
efetuada em 1613, também se diz que, num porto do Tiete deno
minado Pirapitingui, 20 léguas abaixo da Vila de Sao Paulo, era 
costume embarcarem os viajantes que se servissem do caminho 
fluvial. 73 

Já se quis identificar esse porto com ceíto lugar imediatamente 

Tucuma~, t: 22
, p. 386. Cf. também Serafim Leite, "Luis de Góis, Senhor de Engenho 

no Brasil, mtrodutor do tabaco em Portugal, Jesuita na india", Broteria, vol. LXI 
(Lisboa, 1955), pp. 146-161. 
70. Ruy Díaz de Guzmán, La Argentina, pp. 194 ss. 
71. ACSP, vol: II, pp. 136 ss.; Bandeirantes no Paraguai, pp. 23 ss. 
72. ACSP, vol. 11, pp. 273 ss. 
73. "Informa~a~ da Entrada que se pode fazer da Villa de S. Paulo ao Grande Pará, 
que é o verdaderro Maranhao, chamado também Río das Almazonas" Serafim Leite 
Páginas de Historia do Brasil, p. 19. ' ' 
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abaixo da confluencia do Rio Pirapitingui com o Tiete, onde este, 
depois de ligeira curva, passa a espraiar-se, formando como urna en
seada. Contra semelhante sugestao já foi argumentado que, saindo 
desse lugar, a montante do Salto, e deste ainda separado pelas Ca
choeiras de Jurumirim e Lavras, bem como por duas corredeiras, 
teriam os viajantes de enfrentar logo de início dificuldades notáveis 
para o transito das canoas. Nada parecería opor-se, por outro lado, a 
tentativa de relacionar o velho embarcadouro ou pia~aba de Pi
rapitingui, lembrado na documenta~ao seiscentista de Sao Paulo, 
com o atual porto do Gois, urna centena de metros além do Salto de 
Itu e nao muito longe do rio que traz aquele nome. 74 Isso combina 
aliás com a distancia dada por Pero Domingues, por achar-se a 
pouco menos de 20 léguas de Sao Paulo. 

Tendo embarcado talvez na mesma localidade para sua jornada 
de 1628, o govemador D. Luís de Céspedes Xeria, do Paraguai, 
refere-se a um salto, que só pode ser o de ltu, dizendo como, devido 
aos ~nhascos, "nos venimos a embarcar abajo de el". 75 O lugar de 
Arantaguaba, onde se encontraría embarcadouro ainda mais seguro, 
estava entao praticamente isolado de ltu, ou, melhor, da Utugua~u de 
Domingos Femandes, pelo mato grosso que acompanhava o 
Anhembi nas vizinhan~as das campinas de Caiapiá e Caiatinga Só 
no com~o do século seguinte é que Antonio Cardoso Pimentel e An
tonio Aranha Sardinha irao abrir r~ados naquele rumo, desbravando 
o lu~ar e tomando mais acessível a futura Porto Feliz das mon~5es. 
Aqu1, de ao longo dos afluentes do Tiere, nunca faltaram durante os 
séculos XVII e XVIII grandes troncos de peroba e ximbouva, que 
~o a matéria-prima das grandes canoas monóxilas. Tanto que os 
itu~os parecem ter-se especializado desde cedo na confec~ao delas. 
Ass1m o sugere urna passagem do inventário de Eufrásia de Chaves 
onde se le que em 1678 Antonio de Godoi Moreira, filho da defunta 
' ' . , era ido a Utú a buscar canoas para o sert.ao".76 

Junto ao porto a que D. Luís de Céspedes chamou em 1629 de 
Nossa Senhora de Atocha, evocativo da padroeira da Casad' Austria, 
encontrou o govemador do Paraguai, segundo ele próprio. o diz, 
troncos de desmedida corpulencia. De um deles fez-se a principal 

74. :.· Nardy Filho, "O Porto de Pirapiting~f', O Estado de S. Paulo, 8 jun. 1949. 
75. .Mapa ~":sentado.ª S. M. por D. Lu1z de Céspedez Xeria para la mejor intelli
genc1a del vtaJe que hizo desde la Vila de San Pablo del Brasil a la Ciudad Real de 
Guayra" , Col/ectanea de Mappas da Cartographia Paulista Antiga, I, Carta 2. 
76. lT, vol. XIX, p. 268. 
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canoa para sua viagem a Assun~ao, e medirla esta 75 palmos de 
comprimento por 6 de boca. Como as medidas castelhanas eram 
diferentes das lusitanas e, em geral, mais moderadas - e nao seriam 
estas, mas aquelas, sem dúvida, as de que, espanhol, escrevendo 
para espanhóis, se servirla D. Luís -, importa ter isso em conta 
quando se queiram estimativas verossímeis para as dimensóes da 
embarca~ao que, de outra forma, iriam a 16,50 m de comprido. Ad
mitindo, no entanto, que o palmo castelhano equivalia, tal como o 
portugues, a quinta parte da vara, e que a vara de Burgos, medida de 
jure para Castela desde 1560 e de facto muito antes, correspondía a 
0,84 m, 11 resulta que a dita canoa nao medirla mais de 12,50 m, que 
será comprimento normal nas futuras mon~ües de povoado. Ainda 
menos compridas eram as outras~ se atingiram respectivamente 66 e 
55 palmos, como faz crer o mesmo depoimento. 

A largura da boca seria inferior ao que se poderla esperar 
dessas dimensóes, pois chega, na canoa maior, a urna rela~ao de 0,8 
para 1 O e nas outras nem a tanto. É possível que o hábito de lidarem 
os moradores do lugar com rios algumas vezes mais estreitos do que 
o Tiete, já entao tivesse imposto a silhueta que vai distinguir constan
temente a canoa paulista, mesmo se oriunda de tronco volumoso. 

Para esperar que terminasse a confec~ao desses barcos, 
tiveram D. L~ís e sua gente de ficar todo um mes naquele porto da 
Senhora de Atocha. Nao parece demais, quando se considere a es
pessura dos madeiros que deviam ser derrubados, falquejados, es
cavados, bordados e aviados. Um mes e pouco mais também é o 
tempo que se gastará no fabrico de cinco canoas que hao de servir 
em 1749 na expedi~ao mandada por S.M. Fidelíssima do Pará as 
minas do Mato Grosso. Principiado seu fabrico em um porto do 
Madeira a 21 de outubro do dito ano, já a 19 de novembro estarao 
abertos os cascos e, nao fossem as importuna~ües do fero gentío 
Mura, se achariam prontas bem antes. Naquele dia 19 de novembro 
mudam-se os estaleiros para urna ilha mais sossegada, a quatro horas 
de distancia, rio acima, e a 1. º de dezembro, finalmente, poderao ser 
carregadas as canoas novas. 78 

É praticamente impossível, aliás, urna determina~ao rigorosa 
do tempo requerido para fazer-se urna canoa monóxila. Nao só as di-

77. Sobre o valor da vara de Burgos recorreu-se aqui a Hamilton, Earl J., American 
Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, p. 170. 
78. Gon~alves da Fonseca, "Navega~ao ... ", cit., pp. 37 e 38. 
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mensües do tronco originário e sua maior ou menor resistencia ao 
falquejo hao de importar no caso, mas também o número e qualidade, 
assim dos operários como dos instrumentos de que se sirvam. Sabe
se que os companheiros do emboaba José Peixoto da Silva Braga, 
quando, no sertao dos Goiáses, se apartaram do Anhangüera, tiveram 
meios de fazer em dois días apenas sua embarca~o de pau de xim
bouva para substituir outra que se tinha perdido numa sirga.79 Trata
se, certamente, de caso excepcional. 

Quaisquer previsües exatas acerca do prazo necessário para se 
aprontar e meter no rio urna canoa sao excluídas, nao só pela dificul
dade de se acharem troncos apropriados, mas até pela desídia muito 
freqüente dos homens chamados a faze-la. Persistirá esse embara~o 
até mesmo em casos onde as perspectivas de maior proveito deve
riam parecer um incentivo a diligencia dos operários e empreiteiros. 
É ilustrativo o que se deu por exemplo em Piracicaba, onde Antonio 
Correia Barbosa, para atender as despesas com a incipiente 
povoa~ao, que tema seu cargo, se propoe em agosto de 1768 mandar 
fazer sete canoas, devendo colocá-las em fins de setembro seguinte 
no porto de Araritaguaba, onde seriam vendidas. Posteriormente o 
prazo da entrega foi dilatado até 1 O de outubro. Acabarla o ano, 
porém, sem que se aprontassem ou ch~gassem ao destino os barcos 
prometidos. Por fim, a 21 de janeiro, o capitao general de Sao Paulo 
tem · notícia de que quatro das sete canoas anunciadas tinham sido 
mandadas: as outras estavam sendo varadas do mato.80 Calculado, 
pois, de início, em mes e pouco, o prazo de aviamento da encomenda 
nao fora senao parcialmente atendido ao cabo de cinco meses. 

Noventa anos depois, em 1858, quando se fabricarem nas vi
zinhan~as de Constitui~ao, ou seja, na mesma Piracicaba, canoas 
identicas, que se destinarao agora a servir no caminho fluvial para a 
Colonia Militar de ltapura, o seu custo "excessivo e exagerado" 
atribuiu-se sobretudo a incúria e prodigalidade dos trabalhadores. Em 
depoimento prestado em inquérito que se instaurou a respeito, diz-se 
que esses homens trabalhavam quando muito quatro horas por dia, 
ganhando no entanto 5 mil réis de jornal, sem que alguém se in
cumbisse de fiscalizá-los, o que redundou em saírem duplicados os 
p~os. Outra testemunha disse saber que as canoas "se tomaram ex
pressivas porque os operários apareciam por formalidade alguns días, 

79. Silva Braga, "A Bandeira do Anhangüera ... ", p. 63. 
80. DI, vol. V, pp. 84, 88, 90, 92, 102 e 146. 
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que a princípio trabalhavam bem, e depois, pouco a pouco, foram re
laxando".81 E bom lembrar que nao se fizeram elas em lugar ínvio e 
distante e sim na chácara do Capitao Joao Morato de Carvalho, urna 
das testemunhas, onde o trabalho tinha como ser vigiado. 

Conhecem-se apenas descriy5es fragmentárias das diferentes 
fases de construyao das canoas utilizadas nas monyOeS de povoado. 
Nao seriam diversas, contudo, das que correspondem ao fabrico das 
ubás amazónicas, que já foram bem estudadas.82 O primeiro pro
blema na sua preparayao, escolhida e derrubada a árvore, é deter
minar o lado do toro que se destina a formar o fundo. Nao se trata 
aquí de questao ociosa, pois disso depende a maior ou menor esta
bilidade da embarcayao, devido a densidade nem sempre uniforme 
do tronco. Outro problema é o de saber qual a poryao do cilindro 
que deve ser ocada. Em princípio há de corresponder a menos de 
metade do diametro. Tirando-se mais de metade, pode o barco 
ganhar em estabilidade, mas perder em capacidade. A altura será 
pouco menor do que a largura: 3/4 ou quando muito 1/3. Segundo se 
pode apurar de vários textos conhecidos, havia canoas nas mony5es 
do sul com mais de 1,5 m de boca: de ordinário nao iam a tanto. 

O fogo é de ajuda indispensável na confecyao das canoas, 
mesmo quando disponha o operário de instrumentos de ferro, porque 
carbonizada sofre a madeira menos difícilmente a raspagem e a re
m~ao das partes inúteis. É claro que isso reclama urna experiencia 
dos possíveis efeitos das chamas, que ensine amante-las nos limites 
convenientes. E além do f ogo, faz-se mis ter recorrer a água, que 
susta, de um lado, a ayao das labaredas, e do outro, saturando a 
madeira, toma-a menos resistente ao falquejo. Observa Roop que, 
usando de paciencia e cautela, consegue o operário reduzir o tronco 
primitivo a 15 por cento do seu peso originário. A espessura tende a 
ser maior nas partes correspondentes a proa e a popa do que nos 
lados, nao só devido a dificuldade de trabalhar o toro nessas extre
midades, como a conveniencia de melhor se aproveitar o espayo in
terior. No fundo também deve ser o casco mais espesso do que nas 
bordas, com o que nao só ganha em estabilidade como se sustenta 
melhor em lugares rochosos. 

Esses e outros trayos, herdados das pirogas indígenas, irao 

81. Joaquim d 'Almeida Leite Moraes, Representa<;áo sobre a Colonia Militar de /ta
pura, dirigida a S. M. o lmperador, pp. 48 ss. 
82. Ver Wendell Roop, "Watercraft in Amazonia", cit., pp. 391 -397. 
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preservar-se, e, onde possível, aperfeiyoar-se entre europeus e des
cendentes de europeus, sempre que adotem tais embarcay5es. Em 
Sao Paulo, sobretudo, a maior assiduidade nas vias fluviais, depois 
do descobrimento das aluvi5es auríferas do Cuiabá, e a conveniencia 
de se transportarem volumosas cargas, nao mudarao muito o perfil . . . , 
pnmll1vo delas. E certo que, resguardando as características da 
canoa indígena, sem quilha, sem velas, sem lemes, sem ancora, irao 
anexar-se elementos denunciadores da ayao de técnicas adventícias: 
remos a maneira de "choupos de espontao", afinando-se na extremi
dade da pá, varas com juntas de metal para a· subida dos rios, 
cumieiras e cobertas de lona para proteyao contra a chuva e, para 
passageiros graduados, barracas de baeta. Se a relayao aproximada 
de 1 para 1 O entre largura e comprimen to já define o perfil da canoa, 
é preciso ajuntar que, nas extremidades, sobretudo na proa, que 
geralmente sobressai, ela se aguya, reforyando aquí a semelhan~a 
com as lanyadeiras. o fundo é achatado, e para aumento da segu
ranya e capacidade, rematam-se os lados com faixas suplementares 
de madeira. A esta última operayao chamava-se bordar a canoa. 

Tais pormenores, registrados muitas vezes em antigos textos, 
podem precisar-se com os dados que proporcionam os restos de 
canoas até hoje subsistentes. Um desses restos, embora incompleto, 
pode-se ver no próprio lugar do embarcadouro das frotas de 
comércio, em Porto Feliz. Outro, bem ou mal identificado com o 
beque de proa, está no Museu Paulista. Deste, muito pouco há o que 
dizer. Feíta de ximbó, a antiga canoa acha-se hoje reduzida a um 
fragmento de 3,50 m de comprimento. Há cerca de trinta anos en
contrava-se convertida em cocho numa fazenda do município de 
Porto Feliz. Salvou-a Afonso d'E. Taunay, que fez levá-la para o 
museu, aquele tempo entregue a sua direyao. 

Quanto ao exemplar conservado no velho porto geral das 
mony5es, trata-se, segundo notícia digna de todo crédito,83 de um 
dos que, por volta de 1890, ainda se podiam ver abandonados no 
próprio lugar de onde saíam as frotas. O que ficou da antiga canoa, 
urna peroba escavada de 8,71 m de comprido, amputada das partes 
que corresponderiam a proa e a popa, está mais ou menos protegido 
por urna cerca de arame farpado. Alguma autoridade zelosa fez co
brir com pedayos de tábua algumas das falhas existentes e pintar de 
piche toda a reliquia, o que, longe de a proteger, tomou-a urna 

83. lnforma~íio verbal de Afonso d'E. Taunay ao autor. 
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atrayao para os canivetes, que livremente desenvolveram ali sua 
ich1ica xiloglifia 

Vista a distancia, a antiga canoa, já sem sinal da bordadura, 
tem o aspecto de um cilindro quase perfeito. O tronco originário per
siste na forma atual, e a curvatura do caso mostra a procedencia. A 
distancia de 1, 14 m em média entre as bordas é bem menor do que a 
maior largura, que chega a ser, no centro, de 1,43 m. O pontal, igual
mente no centro, é de 0,87 m, diminuindo uns poucos centímetros, 3 
ou 4, para urna das extremidades, que corresponde talvez, mas nao 
com certeza, ao lado da popa. Na outra extremidade, alteia-se um 
pouco o fundo, e é onde o casco tem a maior espessura: 23 cm. No 
meio, porém, nao mede mais de 9 cm, o que foi dado averiguar 
grayas a urna fenda, e essa espessura decresce progressivamente para 
as bordas, onde chega a 4 cm. 

Nao será excessivo presumir que, em uso, tivesse a canoa 3 ~ 
4 m a mais de comprido, incluídas a proa e a popa, boje ausentes. E 
claro que nessa presunyao vai boa dose de arbitrariedade, pois nao 
dispomos de dados seguros sobre a posiyao respectiva daquelas 
partes. O fato de reduzir-se numa das extremidades a distancia entre 
as bordas pode ser simplesmente fortuito, mas pode indicar a vizi
nhanya da popa, pois a largura maior nas canoas monóxilas costuma 
verificar-se para o lado da proa, tirada em geral da parte inferior e 
mais encorpada dos caules. 

Nao parece exagerado admitir um comprimento de aproxi
madamente 12 m para a canoa primitiva, se a compararmos a outra, 
igualmente incompleta, que se acha boje no Museu de La Plata, e 
que, segundo consta, é a maior canoa monóxila já encontrada em 
território argentino. Em estudo que se publicou sobre esse exemplar, 
localizado junto ao delta do Rio Paraná, diz-se que teria, da popa a 
proa, 10,50 m. A largura (70 cm) e o pontal (50 cm no centro) desse 
espécime sao bem menores do que os da canoa existente em Porto 
Feliz. Apurou-se que foi feita de pau de ximbouva ou tamboril, que 
sendo árvore que, estranha a flora da regiao onde foi encontrada, 
mostra ter ido de algum lugar mais ao norte, refletindo as vincu
layOeS outrora existentes entre as populayOeS de toda a hacia do 
Prata.84 

Além da ximbouva e da peroba, usadas para o casco e a bor-

84. Femando Marquez Miranda, "La Navegación Primitiva y las Canoas Monoxilas", 
Revista del Museo de La Plata, vol. XXXIII, p. 84. 
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dadora nas canoas das monyOeS, poderla recorrer-se, em Sao Paulo, 
a outros paus para as mais peyas: bancos, travessas, cumieiras, 
forquilhas para sustentar a cumieira etc. Capazes de suportar 300 ar
robas de carga e até mais, saíam elas de tal modo carregadas, princi
palmente nas viagens de ida para o Cuiabá, que as vezes pouco mais 
de 20 cm emergiam da água. Aliás, aquela capacidade média de 300 
arrobas, nas canoas grandes, excluídos naturalmente os batel0es que 
indefectivelmente acompanhavam as frotas, é assinalada para fins do 
século XVIII e comeyo do seguinte, quando devia estar muito 
diminuído o número das árvores mais corpulentas. 

É certo que em 1724, quando mal principiava a tomar incre
mento a explorayao regular dos rios, o Capitao-General Rodrigo 
César de Menezes se queixava a .El-Rei de que as canoas usadas 
nesse tráfego fluvial nao comportavam mais de 50 a 60 arrobas de 
peso cada urna, entrando nessa conta o das tres pessoas embarcadas 
"que é o mais que podem levar".85 O motivo do pouco tamanho e re
duzida capacidade prendia-o o govemador a estreiteza dos rios, que 
nao tolerariam barcos maiores. Áquele tempo nao rivera ele ainda a 
experiencia pessoal da navegayao cuiabana, e calculava muito por 
baixo as possibilidades oferecidas pelos mesmos rios. Dois anos 
mais tarde, porém, escrevendo agora do Cuiabá, para onde fora 
numa enorme frota de trezentos e oito canoas, confessará que só 
haviam chegado com vida ao termo da viagem tres mil pessoas, 
entre brancos e pretos, "havendo muitos falecido afogados e per
didas varias canoas por causa das muitas cachoeiras que tem em si 
todos os rios e pella furiosa correnteza delles".86 O número de pes
soas embarcadas seria, por conseguinte, bem superior a tres mil e, se 
eram trezentas e oito as canoas, resulta que, entre passageiros e tri
pulantes, cada qual levava, sem dúvida, mais de dez homens. 

Um máximo de dez homens, sem incluir, embora, a tripulayao 
que, completa, abrangeria piloto, contrapiloto, e eventualmente 
proeiro, além dos cinco remadores, era o que permitia cada canoa, se
gundo alguns textos da época. Mesmo essa cifra, porém, parecerá 
diminuta para quem examine outros documentos fidedignos, que 
chegam a assinalar quinze ou dezesseis e mais, sem contar a 
equipagem. Sabe-se que na viagem de D. Antonio Rolim de Moura, 
em 1750, a média de passageiros em cada barco chegou a vinte 

85. DI, vol. XXIII, p. 84. 
86. DI. vol. XXXII, p. 85. 
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homens. 87 Se ja como for, nao se pode afastar a hipótese de urna re
du9ao progressiva, já no século XVIII, da capacidade normal das 
canoas de comércio. O emprego exclusivo para seu fabrico, de essen
cias determinadas, como a peroba e a ximbouva, que se cortavam em 
geral nos meses de junho e julho, resultaría na diminui9ao for9osa 
dos exemplares utilizáveis nas proximidades de Araritaguaba. 

Se essa preferencia tinha sua razao de ser, por um lado, no con
siderável diametro que atingem os troncos dessas árvores, prendia-se 
também, por outro, ao fato de suportarem eles por longo tempo, e 
sem sofrer deteriora9ao, o efeito da umidade. Partilhada aliás, em 
igual ou talvez em maior grau, por outras madeiras, que no entanto 
nao alcan9ariam as mesmas dimensües, compensa semelhante virtude 
os inconvenientes que possam oferecer. Da peroba, por exemplo, que 
alcan9a em Sao Paulo urna densidade média de 0,760 a 0,956, 88 sabe
se que está sujeita a fender-se com relativa facilidade. O mesmo nao 
sucedería com a ximbouva, que tem tecido compacto. Conhecida por 
várias denomina90es - tamboril, timbó, ximbó, ximbuva, tambuvi, 
timbaiva, orelha de negro -, apresenta urna densidade de 0,49 a 
0,50, e é fácil trabalhá-la.89 Por esse motivo usavam-na no fabrico nao 
só de canoas como de tinas de banho, cochos e bateias para lavagem 
de ouro. 

Compreende-se como a crescente destrui9ao desses gigantes 
florestais - a perobeira, por exemplo, alcan9a até 35 e 40 m de al
tura - devesse criar um problema cada vez mais agudo para o 
comércio do Cuiabá, se nao coincidisse, por um lado, com o progres
sivo esgotamento das minas do extremo oeste e, por outro, com o de
senvolvimento das viagens terrestres, ·e das mon~0es do Pará, que 
abriam novas vías de acesso a regiao. Cada vez maiores seriam agora 
os trabalhos para a localiza~ao e escolha das árvores no mato, de 
onde a canoa já pronta era conduzida a beirada de algum río para ser 
vendida segundo bases de antemao ajustadas. 

Na procura de bons tioneos, metiam-se os homens nos bra9os 
de ríos, neles sumindo meses a fio. De Piracicaba já se viu como só 
conseguiu vingar nos primeiros tempos, depois que seus moradores 

87. "Carta do Ilmo. e Exmo. Snr. Conde de Azambuja ao de VaJ de Reys em que lhe 
relata os sucessos de sua viagem para o seu govemo de Matto Grosso em 1750", Bi
blioteca Nacional, Río de Janeiro, Sei;ao de Manuscritos, Cod. DC/LIV /28-17. 
88. Edmundo Navarro de Andrade e Octavio Vecchi, Les Bois lndigenes de Sao 
Paulo, p. 241. 
89. Navarro de Andrade e Vecchi, ob. cit., p. 243. 
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se dedicaram a fazer canoas, aproveitando a mataría quase intacta 
que ainda orlava ali o rio, pois foi com o produto da venda dessas 
canoas que o diretor do povoado conseguiu atender as despesas de 
conserva9ao, desempenho e aumento daqueles moradores. Poucas 
atividades deviam casar-se melhor com o caráter rústico de urna 
regiao ainda recoberta de floresta, e de onde os barcos, levados pelas 
águas do Piracicaba e do Tiete, ganhavam com facilidade o porto 
geral das mon9oes. A presen9a de um núcleo de moradores 
permanentemente assentes no lugar diminuía, além disso, os azares 
de urna empresa tantas vezes cheia de riscos. 

Ainda assim, os pre9os atingidos por esses barcos, depois de 
metidos n'água, devidamente bordados, estivados, e encumieirados, 
continuam a ser respeitáveis. Em 1769 um simples casco, sem 
preparo algum, é vendido a 70 ou 80 mil réis e mais.90 Com a quinta 
parte dessa soma podía-se comprar em Sao Paulo, na mesma data, 
um cavalo de carga com os seus arreios e broacas. O pre90 médio da 
bordadura da canoa era, por sua vez, de 4 mil réis, o de um cento de 
pregos de pau-a-pique para consertos, de 720 réis, o de um remo de 
proeiro, de 160 réis, o de urna pagaia de remador, de 120 réis.91 

Nao sao muito constantes entao, seja dito de passagem, os 
pre9os alcan9ados pelas embarca90es com seus pertences, embora 
pare9a arrojado afirmar que tivesse havido considerável aumento 
deles desde o com~o das navega~0es regulares. Ao fazer em 1772 as 
estimativas para o custo do transporte de um regimento até a Pra9a do 
lguatemi, o General D. Luís Antonio or9aria em 64 mil réis cada 
canoa sem a bordadura. Com ela e ainda comos remos, seu pre90 
subiría a 68 mil réis.92 Cinco anos antes estimara o mesmo general 
urna canoa pronta em 70 mil réis. A bordadura, também neste caso, 
avaliou-se em 4 mil réis, ao passo que os remos custaram 2 mil e 80 
réis. Nao se incluí no total a lona para as cobertas ( dezessete varas a 6 
mil e 400 réis), nema aniagem para toldos e sacos (cento e noventa e 
cinco varas a 220 réis) ou a baeta para barracas.93 

Naturalmente variam, ainda que pouco, os pr~os das canoas, 
urna vez que também varia por for9a, em tamanho e qualidade, a 
matéria de que sao feítas. Apesar disso, parece que, pelo menos a 

90. "Diario da Navegai;ao do Río Tiete, Rio Grande Paraná e Rio Egatemi pelo 
Sargento Mór Theotonio José Juzarte", AMP, vol. I, 2ª parte, p. 44. 
91. DI, vol. V, p. 17 e vol. VI, pp. 39 e 82. 
92. DI, vol. LXIX, p. 234, e vol. LXXIIl, p. 23. 
93. DI, vol. VIII. 



240 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

contar de fins do século XVIII, chegaram a arbitrar-se para elas va
lores fixos, segundo o tamanho. Num rol de todas as exporta~ües da 
vila de Porto Feliz para o Cuiabá, em 1799, sao essas canoas repar
tidas em tres classes, a das grandes, das médias e das pequenas, ava
liadas respectivamente em 64, 32 e 12 mil réis.94 Que se tratava de 
pre~os fixos ou gerais, como entao se dizia, indica-o o fato de cons
tar apenas urna canoa, e essa da classe das grandes, em um mapa de 
pre~os onde aparecem indicadas as tres categorias. O figurarem 
essas embarca~ües quase regularmente nos ma~os de. popula~ao de 
Porto Feliz, ao lado de outros produtos exportados com destino a 
Cuiabá, como toucinho, arroz, tabaco, feijao, farinha de milho, é 
sinal de que eram canoas novas, pois nao parece plausível que, 
u·sadas ou consertadas, tivessem os mesmos pre~os. É sinal, também, 
de que nao se trataria de simples "canoas de pau", isto é, saídas do 
mato sem beneficio algum, pois neste caso nao teriam como ir nas 
frotas. 

Alguns dados esparsos podem dar urna idéia do que signifi
cava esse artigo de exporta~ao, tanto mais necessário quanto, no 
Cuiabá, nao havia como fazer, completar ou sequer bordar canoas. 
Assim, em 1808, foram mandadas para lá ao menos oito canoas 
grandes, 1 batelao grande, outro menor, cento e oito remos de remar 
e pilotear, vinte esgotadores, oitenta ferroes de zingar e quinze pe~as 
de pano de algodao para sacos e aviamentos de viagem.95 Em 1812 
expediram-se sete canoas grandes, cinco batelües e cento e trinta e 
dois remos, além de vinte esgotadores e cento e doze cobertas; em 
1815, meia dúzia de canoas,96 oito em 1818; seis em 1825;97 doze em 
1828. Este último total ainda será superado no ano seguinte, de 
1829, quando o número das canoas exportadas chega a dezoito 
unidades.98 Cifras maiores, aoque se saiba, só se tinham registrado 

94. "Mapa dos p~s correntes na Paróquia de N. S. May dos Homens do Porto Feliz 
no Ano de 1799", AESP, T.C. Popul~o de Porto Feliz, 1797-1804, caixa 148. 
95. "Rela~io da Carreg~ao que leva para a Villa do Cuyabá Manoel de Souza pelo 
Cmº dorio", AESP, T.C. Popu~o de Ubatuba, 1808, caixa 98. Foram mandadas "ao 
menos" aquetas canoas e utensílios correspondentes por constarem da carreg~ao de 
um só comerciante, podendo haver outros, e faltar para esse ano a lista geral das ex
po~éSes da antiga Araritaguaba. O documento está incluído, certarnente por engano, 
entre os papéis de Ubatuba. Outras carrega~óes do mesmo Manoel de Souza figuram 
nos ma~os de Porto Feliz, de onde iam embarcadas. 
96. "Popula~ao de Porto Feliz: 1812-1817'', AESP, caixa T.C. 145. 
97. "Popula~ao de Porto Feliz: 1818-1825", AESP, caixa T.C. 146. 
98. "Popula~ao de Porto Feliz: 1827-1843", AESP, caixa T.C. 147. 
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no século anterior ou, mais precisamente, em 1798, quando se 
despacharam para o Cuiabá duas dúzias de canoas.99 

O pre~o de 64 mil réis para cada canoa das grandes, que tinha 
sido geral para a mesma categoria em fins do século XVIII, nao se 
mantém para todo aquele período. Em 1812 já se or~a em 8Q mil réis 
urna das grandes (e em 25 mil réis um batelao ): o mesmo pre~o se 
sustenta em 1817 e 1818. Nao se assinalam nos documentos conser
vados os valores para outros anos, ou vao eles englobados, sem indi
vidua~ao, no rol geral das mercadorias exportadas. 

Entre os moradores da freguesia de Araritaguaba, antes 
mesmo de criar-se ali a Vila de Porto Feliz, o que acontecerá em 
1797, aparecem com freqüencia fabricantes de canoas. É possível 
que se tratasse de empreiteiros, que se serviriam para tal mister de 
oficiais mais ou menos especializados, e há entre eles, antes de 
ganhar impulso ali a lavoura a~ucareira, quem disponha de bens só 
equiparáveis aos dos agricultores e homens de negócio mais abas
tados do lugar. Assim é que um Tomé Pacheco, casado, soldado de 
cavalo, com 45 anos de idade, e dos tres "fatores de canoas" da 
freguesia em 1766, tem os seus bens avaliados em 3.000 cruzados, o 
que nao parece pouco, proporcionalmente, já que a pessoa mais rica 
do lugar, o lavrador alferes Antonio Soares da Costa, nao possui 
mais de 7 mil cruzados em bens móveis e de raiz. 100 

Nada impediria que esses empreiteiros ou fabricantes de 
canoas o fossem igualmente de remos, mas o fato é que também há 
especialistas neste último mister. Nas listas de 1808, se o sorocaba
no Vicente Dias Falcao, talvez com a ajuda dos seus cinco filhos e 
dois escravos, vive de fazer canoas para cuiabanos (nome que nao 
indica neste caso naturalidade, mas é genérico para quem negociasse 
coro o Cuiabá), nao falta, por outro lado, um fabricante de remos, 
que é o ituano Joao Gomes, pai também de cinco filhos. Trata-se, 
provavelmente, do mesmo Joao Gomes de Escoval, ou Escobar, que 
no rol de 1798 já aparece fazendo remos para cuiabanos, oficio de 
onde tira os seus 16 mil réis por ano. 101 Outra especializa~ao, a dos 
que vivem de consertar canoas, pode recrutar-se entre antigos pilotos 
e mareantes em geral: o caso, por exemplo, de Vicente Ferreira 

99. ·'Popula~ao de Porto Feliz: 1797-1804", AESP, caixa T.C. 143. 
1 OO. "Lista dos moradores da Freguezia de Araritaguaba em que se declara suas 
idades, oficios e o q' posuem, Janrº 1767", "Popula~ao de Itu: 1769-1778", AES"P, 
caixa T.C. 71 . 
101. "Popula~ao de Porto Feliz: 1797-1804", AESP, caixa T.C. 143. 
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Homem, que é um destes em 1780, mas em 1805, já aos 59 anos de 
idade, tinha resolvido dedicar-se ao novo emprego, mais cómodo e, 
porventura, mais lucrativo. 102 

A importancia desse míster de consertar canoas há de avultar 
aparentemente quando a escassez maior de troncos espessos, e bons 
para deles se fazerem canoas, contribuir para que grande parte das , 
frotas passe a constar de embarca90es usadas e remendadas: assim, 
na real mon9áo de 1818, das treze que a compoem, só quatro sao 
novas. 103 Seja como for, nao é crível que essas mesmas canoas 
possam sobreviver a dez, quando muito quinze anos de servi90 as
síduo ou de negligente abandono. Das vinte que mando u f azer o 
Capitao General Bernardo José de Lorena, quando chegou a capi
tanía, e que ficaram metidas todas em um rancho junto ao ·embar
cadouro de Porto Feliz, pouquíssimas seriam julgadas aptas ao 
servi90 um decenio mais tarde, em 1798. 104 O descaso a que tinham 

· sido relegadas, sem cuidados maiores que nelas atalhassem a obra 
do tempo, e sobretudo sem eficaz vigilancia, que impedisse a mal
dade dos desocupados, numerosos no lugar, bastara para condená-las 
a urna ruína sem remédio. 

Nao faltará, é certo, quem seriamente cogite em ver corrigido 
o rude primitivismo do sistema de vincula90es com o sertao oci
dental. O milagre de domesticar aquelas extensas áreas, 
come9ando, se possível, por mudar o áspero Anhembi num rio mais 
comedido, nao estará muito longe da imagina~ao do Capitao-Ge
neral D. Luís Antonio de Sousa Botelho Mourao, morgado de Ma
teus, empenhado em suavizar o acesso ao seu malfadado lguatemi. 
Para tanto é necessária, previamente, a fixa9ao de moradores mais 
ou menos numerosos em todas as principais barras e onde quer que 
se fa9a perigosa a navega9ao. Sem urna tal providencia, tendente a 
criar escalas fixas, onde possam os barcos achar socorro e refresco, 
as jornadas ao sertao nunca deixariam de ser urna empresa de aven
tureiros audaciosos, inclinados mais a turbulencia do que a obe
diencia. 

Já em 1767, quando mal tinha tido tempo de se aprofundar no 
conhecimento dos negócios de seu governo, determina o morgado de 

102. "Populayao de Porto Feliz: 1805-1811", AESP, caixa T.C. 144, e "Populayao de 
Porto Feliz: 1797-1804", AESP, T.C., caixa 143. 
103. AESP, Mayo 54, Pasta 1, nº 77. 
104. AESP, Ma~o 8, Pasta 111, nº 11. 
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Mateus a funda~ao de urna espécie de arraial permanente junto a 
boca do Rio Piracicaba. Concebido aqui segundo velho uso por
tugues, cingia-se o sistema adotado em agremiarem-se, numa 
aparencia de vida civil, os criminosos e vadios de toda sorte, que 
entao infestavam a capitanía. Com a assistencia desse pobre material 
humano esperava a administra~ao ir lan~ando a sementeira de um 
feíto soberbo, que tinha em mira converter o Tiete numa linha es
tratégica para a mais efetiva ocupa9ao do Oeste e do Sudoeste, ainda 
mal seguro em maos portuguesas. Cogitava-se, em suma, de alterar 
vigorosamente as condi~ües naturais do país, estabelecendo núcleos 
de moradores novos onde fossem mais sérios os empecilhos a pene
tra9ao e civiliza~ao daquelas áreas. 

Passados dois anos, ordena o governador que se passe bando 
por toda a capitanía, anunciando que seriam dadas sesmarias nas 
bordas do Tiete a quem as pedisse. Ao mesmo tempo mandava a An
tonio Correia Barbosa, diretor do povoado da barra do· Piracicaba, 
urna primeira leva de vadios para serem fixados ao longo das mar
gens do rio. Já agora nao se propunha povoar apenas a barra, situada 
a seis ou sete días de Porto Feliz, mas ainda as redondezas do Ava
nhandava, as do Itapura e as "mais que forem convenientes para o 
bem dos povos". 

Deixara-se levar em termos, D. Luís, por sugestües que do 
Iguatemi lhe tinha mandado o fundador da pra9a, Joao Martins de 
Barros. Em carta de outubro de 1767 chegara mesmo, este, a propor 
a transferencia para o salto do Avanhandava e para o de Itapura, das 
novas povoa~ües de Woutucatu e de. Faxina. Se assim se fizer, ajun
ta va, "ficarao os povoadores arrumados, os cuiabanos socorridos, e 
este lugar tao facilitado que canoinhas de duas pessoas podiao andar 
sem susto e darem as maos uns aos outros em qualquer ocasiao e 
tempo .. .''. 105 A iniciativa, se viável, iría ter sem dúvida outra conse
qüencia importante, dilatando até a barranca do Paraná a área regu
larmente povoada da capitanía, que para aquele lado só alcan9ava o 
porto de Araritaguaba, freguesia da Vila de Itu, e distante desta 
menos de cinco léguas. 

Logo iriam arrefecer, contudo, os primeiros entusiasmos de D. 
Luís a notícia das dificuldades sem conta que seus homens iam en
contrando. O pessoal de que dispunha era escasso para empresa tao 
vasta, e a situa9ao no sul do país se agravava em face da crescente 

105. DI, vol. Il, pp. 75-78 e 141; vol. XXIII, p. 376. 
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pressao castelhana, reclamando a ajuda de todos os elementos de 
que seria lícito esperar algum uso e proveito. Faltava ainda mais, as 
vesgas de sertao que convinha povoar, condiyóes favoráveis a um 
engrandecimento rápido, pois em lugares tao apartados dos centros 
de consumo, a lavoura nao podía ser ocupayao rendosa. 

A esses inconvenientes e ainda ao clima adverso e aos ares pou
co saudáveis dos sítios escolhidos, tratara .D. Luís de fechar os olhos 
num primeiro instante, só acatando de bom grado as notícias que se 
conciliavam com o plano já elaborado.106 Nao se justificou, porém, es
se otimismo do govemador. Das povoayóes que projetara, urna só, Pi
racicaba, conseguiu realizar-se, e essa mesma transferiu-se afinal do 
desaguadouro para um lugar situado onze léguas rio acima, onde os 
colonos encontrariio terra generosa, águas fartas em pescado, ares sa
dios, além de um certo número de roceiros já ali estabelecidos de 
longa data. 

A viabilidade das outras povoayóes que se destinassem a faci
litar o transito fluvial nao pode sustentar-se em condiyóes seme
lhantes, porque requer exatamente a freqüencia desse transito. Ora, o 
Cuiabá, onde as lavras próximas estao em declínio, já nao depende 
unicamente do caminho dos ríos para se comunicar com o litoral, e a 
empresa do lguatemi está a beira de urna catástrofe. A. ambi~ao de . 
povoar lugares ermos em todos os maus passos do Tiete, esse rio 
que, na descri~ao do Brigadeiro Sá e Faria, "se pode dizer que é todo 
ele urna continua cachoeira", faltavam por conseguinte fundamentos 
sólidos. Só assim a memória do morgado de Mateus, tao amigo de 
batizar povoados com os apelidos da própria familia ou com o nome 
da Senhora dos Prazeres, de quem é devoto, deixou de perpetuar-se 
mais largamente na toponímia paulista. 

Nao morrera depressa, porém, o grande sonho do general. Anos 
depois, quando vier a govemar Sao Paulo um fidalgo quase tao 
dinamico quanto ele, Antonio Manuel de Melo Castro e Mendon~a, 
novamente se cogitará no povoamento das margens do Tiere por toda 
a sua extensao, e ainda a banda oriental do Río Paraná. O objetivo 
visado, dessa vez ainda, é o de se socorrerem os que se destinassem 
as minas do Cuiabá e Mato Grosso, assim facilitando as diligencias 
do real serviyo e promovendo a pronta comunicayao com as fron
teiras, "quando se restabelecessem em seguranya do Estado". 

Encarregou-se de tra~ar o plano dos novos estabelecimentos 

106. DI. vol. L, p. 79. 
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um paulista grandemente experimentado na milícia do sertao: o 
Tenente Coronel Candido Xavier de Almeida e Souza. 107 Previa esse 
plano quatro povoa~óes, onde se instalariam casais de moradores 
providos de ferramentas necessárias para lavrarem a terra e de 
cabe~as de gado. O primeiro núcleo ficaria em Potunduva, a pe
quena distancia dos campos chamados de Araraquara, onde se 
propagariam facilmente vacuos e cavalares e de onde se abriría co
munica~ao com Piracicaba. Em seguida se povoariam as áreas vi
zinhas dos dois maiores saltos do Tiete. Na de Avanhandava seria 
feíto um estabelecimento com bois de tra~ao e carros, o que facili
tarla as vara~0es e economizaría o pessoal das canoas ordinaria
mente empregado nesse servi~o. Para a povoa~ao que se fizesse em 
ltapura, e que se comunicaría por terra com a anterior, seria esco
lhida de preferencia a margem esquerda do Tiete, onde ficariam os 
colonos livres dos insultos do Caiapó, trai~oeiro por natureza, e que, 
em tempo de seca, atravessava muitas vezes o Paraná acima do salto 
de Urubupungá, em d~ao aquele sítio. Finalmente seria criado um 
q~arto núcleo a pouca distancia do Paraná e fronteiro a foz do Pardo, 
por onde subiam as mon~s do Cuiabá. 

Nesse último ponto ia desembocar a estrada que, nos tempos 
de D. Luís Antonio, mandara abrir o Capitao-mor José de Almeida 
Lara ( ou reabrí-la, se era o mesmo picadao que meio século antes 
fizera Luís Pedroso de Barros): ainda em 1783 sao visíveis os sinais 
das derrubadas e até das queimadas ao longo do antigo caminho que 
ligava a Sorocaba e, através desta vila, a cidade de Sao Paulo, as 
beiradas do Rio Paraná. Um decenio depois, em carta geográfica 
atribuída a Joao da Costa Ferreira, já nao h.á sinal de sua existencia, 
e os terrenos que ela atravessara lá surgem com o letreiro que 
haveria de perdurar para toda aquela área até come~o do século 
atual: "sertao desconhecido". A povoa~ao seria levantada, aliás, em 
lugar um tanto arredado do Paraná, a fim de se evitarem as sezóes 
que infestavam as margens em tempo de enchente. 

O projeto de Candido Xavier ainda discrepa do que pretendera 
-levar a cabo D. Luís Antonio no critério proposto para a sel~ao dos 

l ~7 .. O plano de Clndido Xavier figura integralmente na Parte 6' de sua "Descri~o 
Diana dos Progressos da Expedi~ao destinada da Capitanía de S. Paulo para as Fron
teiras do Paraguai". Esse escrito, que na 11 edi~ao do presente livro fora citado se
gundo o manuscrito existente no Arquivo de Engenharia Militar do Ministério da 
Guerra, Rio de Janeiro, passa a s!-lo aquí pelo texto que dele posterionnente se im
primiu em RIHGB, vol. CCII. 
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colonos. No seu entender deveriam recrutar-se estes, nao entre 
vagabundos ou facínoras, que costumam perturbar o sossego público 
em lugares habitados, mas entre gente ordeira, laboriosa, dotada de 
algum recurso e de trato urbano e civil. Pensava que o atraso geral 
das colonias portuguesas provinha do velho sistema que consistia 
em povoarem-nas de indigentes, degredados, foragidos da justil;a, 
sem cabedal, nem abonos, nem créditos, que lhes permitissem 
cooperar para o aumento dos lugares onde os instalavam. 

Nao consta que os planos do tenente coronel receberam mais 
vivo interesse por parte das autoridades do que, antes deles, os de D. 
Luís. Só bem depois, quando o caminho fluvial do Cuiabá estiver 
abandonado, é que, um pouco no intuito de os reanimar, se cuidará 
mais seriamente em fixar núcleos de povoadores nas partes do rio 
onde a navega~ao fosse mais penosa. Quarido em 1856 e em 1858 se 
fizerem as primeiras tentativas de estabelecimento, no ltapura e no 
Avanhandava, de colonias militares, mais do que a insalubridade dos 
pontos escolhidos, é a dificuldade das comunica~5es o que con
denará ao malogro tais esfor~os, conforme o fazem ver alguns re
latórios de presidentes da Província de Sao Paulo. A navega~ao dos 
rios já nao oferece agora atrativo poderoso aos homens do Planalto, 
e mesmo durante a guerra do Paraguai a vantagem estratégica pro
porcionada por essas colonias nao se patenteará ao ponto de 
reclamar sua manute~ao a todo pr~o. 

Se o estabelecimento de núcleos fixos de popula~ao ao longo 
das rotas fluviais que levam ao extremo oeste se tinha imposto desde o 
século XVIII como um requisito ideal para a comunica~ao com o 
sertao remoto, outro tanto poderla ser dito da conveniencia de se mu
darem os próprios veículos tradicionais dé transporte. A mudan~a 
chegara a ser sugerida ao Conde da Cunha, vice-reí do Brasil, pelo 
morgado de Mateus, naquele mesmo ano de 1767 em que também dis
pós este sobre a funda~ao de um povoado junto a barra do Piracicaba, 
lugar de passagem obrigatória das mon~Oes. Segundo se le em seu 
projeto, estavam em vías de extinguir-se as canoas monóxilas, "para 

1 - •. ,, 108 as quais já aparecem poucos paus nos matos e evao pouca gena.e . 
Em vez delas deveriam introduzir-se grandes barc5es "a modo dos 
que andam no Douro", pois para estes havia abundancia de tábuas. 

Sua longa assistencia no Porto, onde constituíra família, devia 

108. DI, vol. IX, p. 12. 
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ter acostumado D. Luís Antonio a silhueta característica dos rabelos 
durienses, empregados no comércio do vinho fino. O formato desses 
barcOes, que até boje se manrem quase inalterado, adaptava-os per
feitamente as condi~Oes do Douro, que é um rio de montanha, assim 
como o Tiere é um rio de planalto: apenas no tamanho deveram 
ajustar-se eles, de entao para cá, aos limites impostos por alvará de 
1773 que teve em vista reduzir os riscos de naufrágio.100 Cada um 
chegara a levar antigamente setenta, oitenta, até cem pipas de vinho: 
hoje nao carregam mais de cinqüenta pipas. Por algumas particulari
dades, como a do fundo achatado e a da ausencia de quilha, nao dei
xavam de aparentar-se as canoas de comércio do Cuiabá; no mais, 
porém, as diferen~as eram profundas. Nao só as tábuas, que se super
póem pelas bordas como nas antigas embarca~oes dos viquingues, 
mas as velas quadradas e também o aparelho de govemo - um 
remo-leque comprido, chamado espadela - dao ao rabelo urna fi
sionomía própria e tao ligada a paisagem lusitana onde sobrevive, llO 

que nao parece fácil imaginá-lo nas águas do Tiete ou do Paraguai. 
A enorme vantagem do barcao sobre a canoa de pau inteiri~o 

estava em que poderla ser feito em toda parte e com qualquer es
pécie de tabuado, desde que fosse dado conservar-se por longo 
tempo dentro d 'água sem se arruinar: ora, madeira até de qualidade 
superior e boa para a constru~áo náutica era o que nao faltava nos 
matos da Capitania de Sao Paulo. Embora as embarca~oes providas 
de quilha quase só se fizessem a beira do mar, tinha mostrado a ex
periencia quais os paus recomendáveis para tal fim, e muitos deles 
havia assim no sertao como no litoral. Em rol mandado fazer mais 
tarde pelo General Anto~io Manuel de Melo Castro e Mendon~a, 
apenso ao seu projetado regulamento para a conserva9ao das matas e 
páus reais, enumeram-se diversas árvores de bom préstimo para a 
constru~ao naval, proporcionando, urnas, boa madeira para o fabrico 
de barcos, e outras servindo para a confec~ao de cavernas,. mastros, 
vergas e várias miudezas. 111 Apesar dessas possibilidades, há motivo 
para suspeitar que os mesmos barc5es lembrados pelo morgado de 
Mateus se haveriam de tornar hóspedes mimosos e exigentes demais 
em alguns dos nossos rios. As cachoeiras e saltos do Tiete, do Pardo, 
do Coxim, onde a canoa indígena, com a superficie continuada do 

109. Armando de Matos, O Barco Rabelo, p. 41 e passim. 
11 O. Antonio Sergio, Historia de Portugal, t. 1, pp. 97 e 241 . 
111 . DI, vol. XLIV, pp. 187 ss. 
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casco, que resiste bem aos choques, só a custo aturava notáveis 
perigos, deviam constituir estorvo invencível para qualquer embar
ca~ao mais civilizada. 

,, 
AS ESTRADAS MOVEIS 

Era reg!a, durante as viagens, ir o piloto de pé, no bico da 
proa, o proe1ro. da mesma forma e cinco ou seis remeiros também de 
pé, distribuídos pelo espa~o livre de carga, que media, junto a proa, 
pouco mais ou menos dois metros e meio. A popa, sobre espa~o de 
tamanho correspondente, amontoavam-se, mal abrigados, os . 
passage1ros. 

Nos lugares encachoeirados ia um guia ou prático, as vezes 
dois, que trabalhavam alternadamente, além do piloto e do proeiro. 
Este último, segundo parece, era a personagem mais importante da 
tripula~ao, pois guardava consigo a chave do caixao das carnes 
salgadas e do frasqueiro, comandava e govemava a proa e, batendo 
no chao com o calcanhar, dava o compasso para as remadas. Nas 
descidas de cachoeira, obrigado a manobrar a canoa com extrema 
rapidez, era incomparavelmente quem mais se arriscava. A prática 
das navega~oes apurava nele, a tal ponto, a capacidade de 
observa~ao que, pelo simples movimento das águas, podía muitas 
vezes distinguir onde o rio era mais fundo ou mais raso, onde havia 
canal ou pedra. 

O extraordinário, em viagem tao longa e de mais de cem 
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cachoeiras, todas diversas "nao só entre si, mas cada urna de si 
mesma, a medida que os rios levam mais ou menos água", conforme 
pondera urna testemunha, era a capacidade que tin~am esses homens 
de reter na memória todas as manobras necessánas para enfrentar 
tantas dificuldades. A destreza com que sabiam vencer todos esses 
obstáculos a consciencia de sua grave responsabilidade e o prestígio 
de que jus~ente desfrutavam, podía dar a alguns proeiros "toda a 
chiban9a de um vilao obsequiado e respeitado".1 

Em certos casos, fazia-se necessário passar por terra, 
arrastando as canoas ou guindando-as em cordas, no que se gastava 
muito tempo e trabalho. Nos saltos medianos, nao precisavam os 
barcos sair do rio, conquanto fossem previamente aliviados da carga 
e dos passageiros. Alguns pilotos mais temerários nao hesitavam em 
tudo arriscar e freqüentemente tudo perdiam. 

O período que vai de mar90 a maio ou junho, ~té Santo 
Antonio ou, quando muito, Sao Joao, era em geral o prefendo para a 
saída das frotas do porto de Nossa Senhora Mae dos Homens de 
Araritaguaba, atual Porto Feliz. Explica-se a preferencia, por ser 
época em que os ríos ainda estao cheios, o que tornava menos 
trabalhosa a navega9ao. Nao faltava, entretanto, quem, por outros 
motivos e, acnna de tudo, pelo receio das sez5es e febres malignas 
- amea9a constante logo depois das enchentes - optasse pelos 
meses de junho a agosto. 

Foi este, diga-se de passagem, o parecer que prevaleceu quando 
o Senado da Camara de Sao Paulo se viu solenemente convocado, a 
28 de novembro de 1729, pelo Doutor José de Burgos Vila Lobos, 
Ouvidor-Geral das Minas do Cuiabá, a reunir-se em verea9ao com as 
pessoas da goveman9a da cidade, a fim de f azer urna. declara9ao 
autentica, jurada aos santos evangelhos, por todos ass1nada, on~e 
constasse, entre outras informa90es, o tempo em que era a mon9ao 
segura da viagem para as mesmas minas. Assentaram os vereadores 
que a ocasiao propícia ia de junho até meados de agosto, "e que nao 
partindo oeste tempo seria seguro o perigo'', por causa das pestes, das 
cheias e do muito gentío que havia por todo o caminho.2 Alegavam, 

1. Lacerda e AJmeida, ob. cit., p. 84. , . 
2. Actas da Camara Municipal de S. Paulo, IX (Sao Paulo, 1916), PP,· ~2.ss. E ~at1,: 
vo, por outro lado, o sertanista Manoel de Barros, autor de urna das Notict~ Pratic~ 
recolhidas entre 1729 e 1748 pelo padre Diogo Soares, o~de escre~e que a m~? 
mais conveniente para as Minas do Cuiabá é a de 20 de mato até o d1a de S. Antonio . 
"Alguns há", acrescenta, "que se alargam até o meio de Julho, mas estes sao s6 alguns 
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todavía, nao ter conhecimento da dita viagem, pelo que deixam de dar 
as outras informa90es desejadas. 

Fosse qual fosse a ocasiao escolhida, nao é preciso dizer-se 
que as navega9oes fluviais para o Cuiabá representariam sempre 
urna aventura sumamente penosa e cheia de riscos. Já na primeira 
hora de viagem, Tiete abaixo, deviam as frotas vencer a Cachoeira 
de Canguera, a de Jurumirim e a de Avaremanduava. A última, 
sobretudo, cujo nome indígena se pretendeu associar a um dos 
milagres atribuídos a Anchieta pelos seus biógrafos, ou melhor, 
hagiógrafos3, podia oferecer terrível obstáculo a passagem das 
canoas, quando nao fossem elas a meia carga. 

Toda esta parte do rio era, aliás, de navega9ao singularmente 
dificultosa, pois numa extensao de apenas seis léguas, a partir de 
Canguera, há nada menos de doze cachoeiras. Os proprios pilotos e 
práticos perdiam aqui "a cor e o animo", le-se numa rela9ao da 
derrota e viagem de Governador Rodrigo Cézar de Menezes a 
Cuiabá, em 1727, "por correrem as aguas com tanta for9a e 
violencia, que nao se salva nada do que cai nelas, sem que aproveite 
o saber nadar pelas pedras despeda9aram tudo em um instante".4 A 
maior dessas cachoeiras que é a de Pirapora, ou Pirapó Grande, só se 

sertanistas práticos no mesmo sertao e que se valem de muitos gentios mansos e 
domésticos para esta naveg~ao." Relatos Mon~oeiros (Sao Paulo, 1953), p. 141. 
3. O episódio vem narrado da seguinte fonna na biografía redigida em 1606 por Pero 
Rodrigues: "Tinhao nauegado por rios outo dias em hOa canoas de casqua, sao estas 
inteirisas de grosura de hO bom dedo pollegar, mas tem hO mal q-. em se alagando se 
uao ao fundo sem mais appareserem, o q-. nao tero as de pao q-. por mais q-. se 
alagem ou uirem nunqua se uao ao fundo. Chegarao os nauegantes a hOa cachoeira ou 
salto q, - . o ryo fas, e os p." hyao rezando as oras da Conseiyam de Nosa Sra. senao 
quando se uao todos ao fundo, com a canoa, em altura de quoatro ou sinquo bra~as de 
augoa, mas todos saem a nado, soo o bom p.< Joze nao aparese, nao sofre o cora~ao 
do Indio, deyxar aly o p.< sem saber o que era feito delle. Mergulha e anda buscando 
por boro espa~o de tempo, e nao achando uense a tomar folego e descansar hO 
pouquo, deitase outra ues de mergulho, e quer De. q, -. o acha, asentado no fundo, 
pega delle pella roupa, e o p.< deixasse vir sem na ferrar do indio, e desta maneira 
uem asima sao e saluo com suma alegria e satisfa~ao dos prezentes. Esteue debaixo 
da augoa obra de meya ora, nao desacordado, antes muito em seu juizo, Jembrandose 
de tres cousas como depois dise, de Jesu, e da Virgem purissima sua mae e de nao 
beber augoa, como de feíto nao bebeo". Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, XIX (Rio de Janeiro, 1909), pp. 219 ss. O mesmo caso, sem a explica~o da 
precariedade das canoas de casca, já o referira, antes de Rodrigues, o P. Quiricio 
Caixa em sua rel~ao da vida de Anchieta escrita em 1598 - a mais antiga de que há 
notícia -, publicada pela primeira vez em Serafim Leite, Páginas de História do 
Brasil (Sao Paulo, 1937), pp.152-183. 
4. Relatos Monfoeiros, cit., p. 102. 
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alcan~ava ao segundo dia de viagem. Ali eram aliviadas as canoas, 
seguindo os volumes por terra, carregados pelos negros, ao longo de 
urna picada de cem bra~as, ou mais, até encontrar o remanso, de 
onde era possível, sem estorvo, continuar-se a navega~ao. 

No trecho percorrido até esse ponto. desee a corrente por entre 
altas e espessas matarlas, opulentas em ca~a e frutas, sobretudo jabu
ticabas, que refrescavam os passageiros durante as viagens de volta, 
em outubro e novembro, os meses em que já costumam elas aparecer 
bem sazonadas. Perto das barras do Capivari-Gua~u, do Capivari
Mirim, do Sorocaba e de outros rios, viam-se gigantescas perobeiras 
apropriadas para fabrico das embarca~0es. A abundancia de pescado 
fazia com que muitos moradores de Porto Feliz, Itu, Sorocaba e 
mesmo Jundiaí saíssem a procurá-lo por estas distancias, indo 
alguns deles até ao Salto de Avanhandava. Os soberbos jaús que se 
criam no rio e que chegam a pesar, cada um, mais de seis arrobas, 
compensavam bem essas fatigas, pois, pescados, salgados e 
reduzidos a postas, eram depois vendidos nas povo~0es, com lucro 
apreciável. 

' As quedas d 'água, as corredeiras e também as grandes voltas 
que o rio dá, deve atribuir-se a extrema lentidao no seu percurso, que 
nao se completava em menos de vinte e cinco dias. O maior estirao 
limpo de cachoeiras e outros obstáculos nao chega a ter de comprido 
quatorze léguas - mais precisamente oitenta e um quilometros - e 
com~a logo abaixo da corredeira chamada hoje do Arranca Rabo. 

Esse estirao de águas excepcionalmente mansas e boas para a 
navega~ao recebeu dos viajantes o nome de Rio Morto, que ainda 
lhe dao presentemente. Para quem descesse o Tiere, a paisagem da 
regiao nao deixava de proporcionar aspectos novos. Se os terrenos 
elevados da margem esquerda conservavam urna pujante vestimenta 
florestal, os da direita exibiam vegeta~ao mais rala, só interrompida, 
aqui e ali, por alguma ilhota de mata grosso. 

Com a corredeira da Laje, cessa o rio morto e volta a fazer-se 
cada vez mais trabalhosa a navega~ao. Onde as águas se 
despenhavam mais furiosas, pondo em risco as canoas com seus 
tripulantes e passageiros, era uso aqui, principalmente quando o rio 
estivesse baixo, meterem-se vários proeiros ou mestres em urna 
delas até vencer o passo perigoso. Feíto isso voltavam por terra ou 
em bateloes destinados a esses e outros misteres, a fim de 
conduzire~ a canoa seguinte, repetindo a opera~ao tantas vezes 
quantas necessárias para a passagem da frota inteira. 
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A violencia das remadas e da correnteza, que nestes lugares se 
igualavam, impeliam as embarca~0es como se fossem flechas sobre 
o canal geralmente sinuoso nas cachoeiras, de modo que muitos se 
alagavam e iam a pique. Mesmo quando saísse incólume a 
embarca~ao, perdiam-se, porém, nao raro, o mantimento e a pólvora. 
Ou podia suceder, e muitas vezes sucedeu, que algum passageiro se 
visse lan~ado a água pelos solavancos do esquife. Na mon~ao de 
1726, por exemplo, onde foi o Governador Rodrigo Cézar de 
Menezes, caiu dessa forma um piloto do escrivao do vigário da Vara 
na passagem do Pirapora, quebrando a cabe~a de encontro as pedras; 
na cachoeira seguinte perdeu a vida urna mulher do Reino; tres 
negros e urna negra do alferes Duarte Pereira morreram na do Pau 
Santo; na de Itapanema perecería igualmente um passageiro 
chamado Antonio de Barros Paiva. Todos esses desastres ocorreram 
no Tiete e antes de chegar a frota ao salto grande de Itapura. 

Sessenta anos mais tarde, o Ouvidor Dr. Diogo de Toledo Lara 
Ordonhes, que se confessava gélido de susto ao passar por urna 
dessas cachoeiras, nao receava menos os perigos que ofereciam os 
baixios ou itoupavas, em que o barco, tocado a toda velocidade para 
nao ficar "pegado" as pedras do leito, sujeitava-se, no entanto, a 
abalroamentos fatais. "Ora", escrevia o ouvidor a um amigo, "eu, 
ainda q.- a mª. Canoa era muito segura, bem veleira, isto é ligeira, 
com poucas cargas, porque era só o meu trem, e trazia boa gente, e o 
Piloto era muito Prudente, e sabio no seu oficio, jamais deixava de 
temer muito, e hia dentro da Canoa quando nao tinha o remedio de 
sahir pelo Caminho de terra e hir embarcar abaixo da Caxoeira 
honde se descarregam as Canoas; e o mais tudo he bosque 
intrincadissimo e medonho. '75 

o desnivelamento das águas torna-se mais pronunciado a 
medida que se aproxima o Salto de Avanhandava. Aqui 
descarregavam-se as canoas que eram transportadas por terra com 
toda a carga, sobre um varadouro de mais de oitocentos metros. No 
lugar onde se despencam as águas, sobretodo junto a margem 
esquerda, tamanha era a fartura de peixes que, na época da viagem 

5. Museu Paulista. Ms. da Cole~ao José Bonifácio. Ao documento, em forma de carta 
a um "amigo do co~o", falta a parte final, onde deveria estar a assinatura. Que se 
trata do Dr. Diogo Ordonhes mostra-o ineludivelmente o que neta se diz acerca da 
atitude do missivista em Cuiabá, onde tirou residencia de seu antecessor, Antonio 
Rodrigu~s Gayos~. A identifica~ao foi proposta, aliás, pelo Sr. Afonso de E. Taunay, 
que publtcou parcialmente o documento nos Relatos Monfoeiros. 
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de D. António Rolim, costumava muita gente matá-los: servindo-se 
unicamente de fisgas e paus. · 

Abaixo do Avanhandava e até chegar ao Itapura, o curso 
acidentado do rio desafiava ainda mais a habilidade dos práticos. No 
mesmo dia em que deixavam o salto grande, haviam as canoas de 
transpor as sinuosidades do Escaramu~a, ou, mais precisamente, a 
Escaramu~a do Gato .Verdadeiro, assim chamada por contraste com 
outra, anterior, a do Gato Falso, que por sua vez, segundo um 
depoimento contemporaneo, tirava seu nome de ''ter os canaes em si 
que parece ouvir as canoas huma contradansa".6 Embora permitisse 
passagem com carga inteira, esta cachoeira só podia ser vencida com 
o socorro de pilotos espertos e experimentados. Mais consideráveis, 
no en tanto, do que a Escaramu~a. porque de descarreto (as cargas 
iam nos hombros dos negros e as canoas a sirga), eram as 
Cachoeiras de ltupanema e Aracanguá-Gua~u. 

Ao lado de trechos extremamente perigosos, como o que se 
segue imediatamente· ao Itupanema (onde, por espa~o de nove 
léguas, a distancias quase equivalentes, há sete cachoeiras de maior 
ou menor extensao), aparecem zonas de água lisa, alongando-se 
algumas vezes por várias léguas: o "manso" do Bacuri, por exemplo, 
ou o manso do Lambari. 

Como salto do ltapura, cujas águas, despenhando-se de grande 
altura, nao encontram obstáculos que as dividam, como é o caso do 
Avanhandava, de maneira que o rio parece cair "para dentro de si 
mesmo", na expressao de um geógrafo de nossos dias,7 remata-se a 
série de saltos e cachoeiras do Tiete. Desse ponto até a sua barra só se 
encontrarao, agora, algumas corredeiras de importancia secundária. 

Embora nao isenta de riscos, a navega~ao do Paraná - o Río 
Grande dos velhos sertanistas - era incomparavelmente mais suave 
do que a do seu tributário, devido a ausencia de cachoeiras em todo o 
longo estirao que vai desde o Urubupungá até as Sete Quedas. Em 
compensa~ao, surgem aqui com grande freqüencia as tempestades de 
ventos, que em algumas ocasioes podem prolongar-se durante grande 
parte do percurso de cinco ou seis días, até a boca do Rio Pardo. 

6. Rela~áo da Chegada que teve a Gente de Mato Grosso e Agora se Acha em 
Companhia do Senhor D. Antonio Rolim desde o Porto de Araritaguaba até a esta 
Vi/a Real do Senhor Bom Jesus do Cuyabá (Lisboa, 1754), p. 6. 
7. Miguel Arrojado Lisboa, Oeste de Sáo Paulo. Sul de Mato-Grosso (Rio de Janeiro, 
1909), p. 9. 

AS ESTRADAS MÓVEIS 255 

O maior perigo, sem compara~ao, estava, porém, no grande 
Jupiá, onde se faz mister mao forte nos remos, além de urna perfeita 
presen~a de espírito para se vencerem os terríveis remoinhos e 
caldeir5es. Do terror que se apoderava nesse passo dos navegantes 
há testemunho, já em 1628, nas explica~oes que acompanham o 
mapa de D. Luiz de Céspedes Xeria descrevendo o itinerário que 
percorrera para ir assumir o govemo do Paraguai - "grandissimos 
remolinos de agua y de mucho peligro para las canoas, donde me 
desembarqué con toda mi gente, siendo por tierra grande pedazo y 
las canoas por este peligro".8 Toda a habilidade dos proeiros 
consistia, neste passo, em evitar, tanto quanto possível, o sorvedouro 
central, que ora atrai as águas, ora as vomita, "a maneira de um 
homem que respira", segundo a compara~ao do Sargento-mor 
Teotonio José Juzarte.9 

Nas horas do refluxo ou inspira~ao do Jupiá, nota ainda 
Juzarte, "apanhando urna embarca~ao ou outra qualquer coisa, a faz 
andar a roda e em um momento a atrai a si, que sendo embarca~ao, a 
faz precipitar, ficando a popa no ar, metendo-se a proa pelas águas 
abaixo, donde nao torna a aparecer ... ". As ondas, em tudo 
semelhantes as do mar, sao, algumas vezes, tao violentas, que 
amea~am derrubar as canoas. Para escapar ao risco de se perderem 
no meio desse monstruoso labirinto de mais de meia légua de largo, 
iam os barcos muito chegados as beiradas, buscando sempre alguma 
praia que permitisse melhor amarra~ao em caso de borrasca. 

Mesmo assim, coma absor~ao da água pelo Jupiá, tendem a 
formar-se. em alguns lugares verdadeiras itoupavas, onde as canoas 
navegam quase a arrastar-se por sobre as pedras do fundo. Um 
encalhe nem sempre é evitável em tais circunstancias, e foi o que se 
deu por exemplo coma capitanía de Juzarte em 1769, pouco depois 
de ter passado por terríveis momentos, quando o guia se vira jogado 
a água, com sério risco de vida, a altura do próprio Jupiá, deixando a 
canoa e toda a frota, por algum tempo, quase sem governo. Nesses 
casos, só resta, muitas vezes, o recurso de esperar que as águas 
novamente cres~am. 

Passado mais um dia inteiro depois da passagem do Jupiá 

8. "Mapa presenteado a S.M. por D. Luiz de Céspedes Xeria ... ", cit., Carta 2ª . . 
9. "Diario da Navega41ao do Rio Tiete, Rio Grande Paraná, e Rio Gatemi, em que se 
dá Rela4fao de todas as coisas mais notaveis destes Ríos ... ", Annaes do Museu 
Paulista, 1, 2!! parte (Sao Paulo, 1922), p. 7. 



256 SÉRGIO BU ARQUE DE HOLANDA 

Grande, no terceiro, os viajantes da "carreira" do Cuiabá 
costumavam fazer chegar pela tarde a foz do Pardo. Neste ponto os 
viajantes costumavam fazer pouso e arranchar-se junto as margens 
do afluente. Perto de urna grossa árvore, a mao direita de quem sobe 
o rio, existia, .em fins do século XVIII, urna cava onde os 

... 
passageiros costumavam largar sua correspondencia. A frota que 
viajasse depois, em sentido contrário, cabia transportar as cartas 
deixadas aos respectivos destinatários. 

As matas de galeria que acompanham o Pardo até ao salto e as 
ro~as do Cajuru, passando pela barra do ~Anhanduí-GtJa~u, a 
esquerda de quem navega a montante, tendiam a dissimular, 
geralmente, a nítida fronteira que tra~a o Paraná entre duas áreas de 
vegeta9ao bem c~acterizadas, interrompendo as florestas paulistas 
para ceder lugar aos cerrados da vertente ocidental. Com as imensas 
extensoes de campo limpo, que se descortinam a partir daquele 
salto, manchadas apenas, em alguns pontos, pelos enormes tacurus, 
é que verdadeiramente principia a mostrar-se urna paisagem nova, 
em tudo diversa das anteriores. 

As próprias águas do rio, que para vários viajantes da era das 
Mon~oes, em contraste com os de boje, eram frescas, cristalinas, 
boas para beber, diferem singularmente das do Paraná, turvas quase 
sempre e, na opiniao comum, atrozmente pestilentas. A tal ponto 
que Manoel de Barros, o autor da "Sétima Notícia Prática do Padre 
Diogo Soares", nao deixa de advertir aos navegantes: "quanto menos 
beberem do Rio Grande, tanto mais se livrarao das maleitas, que 
nele sao infaliveis, e se for possivel levarem-se de outro cozida, e 
ainda crua, ou beberem a do mesmo rio quente, tanto melhor: porque 
além das maleitas evitarao a peste, que muitas vezes sucede haver 
também, admitindo que as falhas sejam as menos".'º 

Do Pardo, no entanto, chegaria a dizer, em princípio do século 
passado, o Tenente-Coronel Candido Xavier de Almeida e Souza 
que se apelidaria, com mais propriedade, Rio Verde, nome que é 
dado a outro afluente da margem direita do Paraná. E isso, explicarla 
o notável sertanista, em virtude da "diafaneidade com que as suas 
águas recreao a vista e o paladar, como despenhando-se por um leito 
de esmeraldas"." Só nas ocasioes em que alguma tormenta mais 
forte, vinda das bandas do Ribeirao Vermelho, tingia as mesmas 

10. Relatos Mon~oeiros, cit, p. 149. 
11. Cfutdido Xavier de Almeida e Souza, "Discri~ao Diaria". Parte 11, cit. 
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águas até a barra, é que melhor podía assentar-lhe, talvez, o nome de 
Pardo. A ca9a era excepcionalmente abundante nas terras 
ribeirinhas, compensando, de certo modo, sua notável escassez de 
frutas e de pescado. 

Algumas raras formas vegetais, inteiramente ignoradas ou 
quando muito mal conhecidas nas áreas cortadas pelo Tiete, 
contribuíam para acentuar a novidade destas paragens. De duas 
variedades de palmeiras, o guaicuna e o buriti , serviam-se os 
viajantes práticos para diferentes misteres. A primeira, além de bom 
palmito, fomecia, por exemplo, excelente isca para tirar fogo, e a 
fruta do buriti dá um licor apetecido de muitos sertanistas, que 
chegavam a compará-lo ao vinho do Reino na cor, na aparencia e no 
gosto. Nao faltou quem atribuísse a bondade das águas do rio a 
influencia benéfica da vegeta9ao local e mormerite da salsaparrilha 
que se cria em suas beiradas. 

A subida pelo Pardo, até ao lugar do Sanguexuga, era mais 
difícil e morosa, relativamente, do que a própria navega\:ªº do Tiete, 
poi s em um percurso de pouco mais de sessenta léguas se 
intrometem, além das fortes correntezas, dos canais, redemoinhos, 
jupiás, funis e caldeiroes, e ainda dos enormes madeiros, que 
arrastam continuamente suas águas, chocando-se com as canoas e 
atravancando a passagem delas, existem nada menos de trinta e duas 
cachoeiras de vários tamanhos. 

Com as da Ilha (ou das Capoeiras) e do Cajuru-Mirim, a 
poucas léguas de distancia da barra do Orelha de On\:a. tributário da 
margem esquerda, é que principiava o trecho mais penoso do trajeto. 
As quedas d'água surgem agora em urna sucessao quase 
ininterrupta. Duas ou tres léguas acima do Cajuru-Mirim e precedido 
da Cachoeira do Quebra Proa, há o Salto do Cajuru-Gua\:u, formado 
de urna série de rochedos, de cerca de dez metros de altura, que 
cortam transversalmente o rio. Neste ponto era indispensável 
esvaziar completamente as canoas e transportar a carga por terra, 
num varadouro de quinhentos metros ou pouco menos. Os trabalhos 
eram efetuados sobre o barranco íngreme da margem oriental, a 
custa de grande esfor~o, e ainda boje nao se apagou de todo o sulco 
ali deixado pelos servi~os de vara9ao das canoas durante mais de um 
século. Teria sido, sem dúvida alguma, bem mais fácil efetuar-se 
todo o trabalho pela margem esquerda, sem o extenso brejal ali 
existente, anunciado a longa distancia pela quantidade extraordinária 
de pindaíbas. 
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Outro cordao de rochedos, de onde se despenham quase 
verticalmente as águas, aparece duas léguas adiante do Cajuru
Mirim. É a chamada Cachoeira da Canoa do Banco ou simplesmente 
Cachoeira do Banco, que as embarcacroes, na subida, deviam 
transpor vazias, a sirga. . ,, 

A seguir e por espa90 de tres léguas apenas, v1nham, urna a~os 
outra, as Cachoeiras da Sirga Comprida, do Embirucru, do Chico 
Santo (ou Chico Grande), do Mangabal ou M~ngual, d.o 
Tapanhucanga, do Tejuco. De todas estas é a do TeJuco a ma1s 
violenta, pois exige descarreto para as canoas e tem v~rado~r~ de 
perto de cento e cinqüenta metros para a carga. Em seguida ha a1nda 
um jupiá, semelhante ao do Río Paraná, embora de menores 
proporcroes e menos perigo. Para se acautelarem, ?s navegantes 
faziam atar a proa da embarcacrao urna corda ou corre1a de ferro, por 
onde a puxavam do lado da terra no momento em que a canoa 
passasse a altura do sorvedouro. Algumas vezes amarravam urna 
corda ou correia semelhante a popa, a fim de impedir que fosse 
empurrada pela revessa, o que poderla prejudicar. t~a a manobr~ . . 

A pouca largura do rio, neste trecho, perm1t1a obs.ervar. o .Jup1á 
de distancia relativamente curta. Descreve-a um anttgo viajante, 
dizendo que a água faz a figura de um covo fundo e estreito: "a 
circunferencia da base, que ficava para cima, era maior do que a de 
um grande alguidar de amassar, e nesta figura redemoinha a águ~, .de 
forma que, dizem os pilotos, tem já sucedido ali alagarem-se vanas 
canoas, puxando-as para o fundo a forera da água".12 

• • 

Nao cessavam, oeste ponto, as dificuldades da subida, po1s 
menos de urna légua acima do jupiá há a Cachoeira do Nhanduí
Mirim e logo depois urna corredeira. Com mais meia légua de 
percurso, chegava-se a do Taquaral - onde as canoas passavam 
descarregadas - seguida muito de perto pela dos Tres lrmaos e a do 
Tamanduá, que também é de descarreto. Entre esta última e o Salto 
do Corau, a maior catadupa do Pardo, há, numa distancia de tres 
léguas, a sirga do Campo, a do Mato, e mais duas, assim como a . 
Cachoeira do Balo (ou do Robalo). No Corau, em tudo semelhante 
ao Salto de ltu, com pouco menos altura, segundo observa um 
viajante paulista, 13 existía para as embarcacrües varadouro em seco de 

12. "Carta do Conde de Azambuja ao de Val de Reys relatando os sucessos de sua 

viagem", Ms. cit. " . . _ . . ,, . 
13. Candido Xavier de Almeida e Souza, D1scn~ao Diana . Parte l . Ms. cit. 
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sessenta a setenta metros de comprimento; o das cargas era de perto 
de um quarto de légua. Nao raro consumiam-se dois dias ou mais no 
trabalho de varacrao e no de transporte de cargas volumosas. 

Vencido esse salto, o mesmo que tem hoje a denomina9ao de 
Amorim, seguía-se ainda urna série de cachoeiras de relativa 
importancia, entre outras a do Campo, a de Manoel Roiz (do nome 
de um piloto que ali pereceu), a do Pombal ou Pomba, a do Sucuriú, 
a do Corriqueira, a da Laje Grande - onde as canoas eram 
carregadas numa extensao de oitenta metros, sendo de cento e trinta 
o varadouro das cargas -, a do Embirucru-Mirim, a do Embiru9u
Ua9u, a do Paredao, a do Formigueiro e, finalmente, a das Pedras de 
Amolar. 

Meia légua acima desta última queda d 'água, entravam as 
canoas pelo Sanguexuga que, juntamente com o Vermelho, é um dos 
formadores do Pardo. Vadeável durante a esta9ao seca, esse ribeirao 
mal darla passagem a outras embarca90es, além das que se usavam 
correntemente no comércio do Cuiabá. Estas, com seu fundo 
achatado, conseguiam, no ~ntanto, sem diminui9ao de carga vencer a 
distancia que separava da fazenda de Camapoa a confluencia do 
Vermelho. 

Num pequeno trecho de tres léguas, as canoas que navegavam 
a montante ainda deviam enfrentar nada menos de quatro cachoeiras, 
onde costumavam ser descarregadas, total ou parcialmente. A subida 
do ribeirao era feita com socorro de varas manobras pelos pilotos. 
Em alguns lugares, como·na Cachoeira do Banquinho, tornava-se 
necessário, porém, o auxílio dos remos. 

Os incómodos, riscos e trabalhos a que se expunham as frotas 
de comércio na navega9ao do Rio Pardo, eram bem conhecidas 
durante toda a era das moncroes. Pode-se ter idéia do que fossem 
essas dificuldades, considerando que as canoas destinadas ao Cuiabá 
gastavam, em muitos casos, cerca de dois meses para vencer, ali, o 
mesmo percurso que, no sentido inverso, era completado em seis 
dias e menos. 

Todavía as maiores facilidades que proporcionava esse áspero 
caminho para o transporte de certas mercadorias mais volumosas e 
pesadas, como as pecras de artilharia, permitiu que ela sobrevivesse 
longamente a abertura da estrada terrestre que passava por Goiás. 

As razoes que determinaram a preferencia dada ao Pardo, 
inclusive ao alto Rio Pardo, sobre outras vias fluviais possíveis e 
porventura mais cómodas, já foram sumariamente abordadas. É 
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preciso acrescentar-se que, numa navega~ao longa e sem porto 
seguro, se fazia de toda necessidade restringir ao mínimo qualquer 
contato com a terra firme. O breve varadouro de Camapoa 
correspondía de algum modo a semelhante necessidade. Um 
estabelecimento permanente nessa situa~ao permitiría evitarem-se 
ou, ao menos, reduzirem-se os riscos de assaltos do gentío Caiapó, 
que vagava pelas comarcas a leste do Pardo e quase só pelejava 
trai~o,etnmente, atacando em seus arranchainentos as tropas 
descuidadas. 

Afins, embora nao identicos as tribos como eles pertencentes a 
grande f amília Ge, que em nossos días se conhecem sob o mesmo 
nome, aqueles Caiapós antigos, 14 que teriam levado oµtrora suas 
correrías até quase as imedim;ües da Vila de Sao Paulo - onde no 
século XVI eram geralmente conhecidos por lbiraiaras e Bilreiros 
-, e que mais tarde, segundo quería urna tradi~ao, levariam sua 
afoiteza ao ponto de ir tocar certa vez os sinos da igreja de Jundiaí, 
fugindo aterrados logo que ouviram o repique, 15 deviam ser menos 
freqüentes aquí, ou porventura menos agressivos, do que por sertües 
goianos, onde os celebrizaria a tenaz resistencia oposta ao Pai Pirá e 
aos seus Bororos. 

Nem por isso deixavam, entretanto, de infestar as margens do 
Pardo: o menos que ali faziam, em suas acometidas notumas aos 
pousos, era desatar canoas de viajantes, largando-as ao léu da 
correnteza. Quando se julgavam suficientemente fortes, entao 
munidos dos indefectíveis bilros ou bordunas, arma feíta, em 
aparencia para ferir em trava~ao, frente a frente, mas que eles 
sabiam empregar resguardando-se apenas na própria agilidade, 
dissimulados como arqueiros com suas flechas, que no entanto só 
ferem a distancia, acometiam de forma tao inesperada, com tal 
destreza e rapidez de movimentos, que conseguiam inutilizar os 
revides. 

As vezes desapareciam por muito tempo e como por encanto 
de alguma paragem já afeita a sua sanha. Era, nao obstante, urna · 

14. Desses Caiapós meridionais, só pacificados por volta de 1780, ainda restavam, em 
191 O, trinta ou quarenta sobreviven tes localizados abaixo do Salto Vermelho, de urna 
banda e outra do Rio Grande. Cf. Robert H. Lowis, Handbook of South American 
lndians. 1 (Washington, 1946), p. 519. 
15. "Demonstra~ao dos diversos caminhos de que os moradores de Sao Paulo se 
servem para os Rios Cuyabá e Provincia de Cochiponé", Annaes do Museu Paulista. 
1, 2i! parte (Sao Paulo, 1922), p. 462. 
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trégua passageira e dir-se-ia que calculada para relaxar o animo do 
adversário, tanto é verdade que o costume da vida segura afrouxa e 
desarma as mais obstinadas coragens. Suas tropelías recome~avam 
com efeito, redobradas em vigor, depois da longa pausa, onde e 
quando fossem menos esperadas dos moradores ou viandantes. 

Assim, em 1717, o govemador D. Luiz de Mascarenhas, fiado 
em urna dessas pausas, podía honestamente mandar dizer ao entao 
vice-rei do Brasil, Conde das Galveas, que, gra~as a providencia de 
fazer guarnecer de soldados de infantaria os ríos de canoa, obtivera 
que aquele gentío já nao assaltasse aos navegantes, só se fazendo 
ver, ocasionalmente, na estrada de Goiás ou em algum sítio ermo em 
que indivíduos ambiciosos, nao hesitando em desafiar o .mesmo 
gentío, se convertiam em vítimas fáceis de sua crueldade. 16 

Passados, porém, vinte e tantos anos, outro governador e 
capitao general de Sao Paulo iria queixar-se das temíveis incursües 
desses índios, que agora, nao contentes com o terror que espalhavam 
a leste do Paraná, já amea~avam tomar intransitável o baixo Tiete, 
perturbando com isso ·o estabelecimento do lguatemi. Foi no intuito 
de prevenir esse transtorno que D. Luiz Antonio, o morgado de 
Mateus, trataría de preparar, em 1772, urna expedi~ao armada, cujos 
verdad~iros desígnios nao quis logo tornar públicos, receoso, sem 
dúvida, de atemorizar os que poderiam executá-lo. Mas ao capitao 
incumbido da diligencia confiou, em grande segredo, seu propósito: 
"é para dar ao Gentío Caiapó", dizia-lhe, "que agora nos infesta 
navega~ao de Cuiabá desde Avanhandava em té o Rio Pardo". 11 

Nao só com os Caiapós teriam de haver-se, em realidade, esses 
. soldados aventureiros, mas ainda com outra casta de índios volantes, 

e tao capazes, estes, no atirar a flecha como também no manejar a 
borduna, servindo-se de urna e outra alternadamente. 18 A barreira 
que assim unidos aos Caingangues buscavam eles oferecer as canoas 
intrusas, junto a boca do Pardo, duraría, aliás, tao pouco, quanto a 

16. Documentos lnteressantes, LXVI (Sao Paulo, 1942), p. 182. 
17. Documentos lnteressantes, VII (Sao Paulo, 1902), p. 133. 
18. Desse acordo ou alian~a há notícia na correspondéncia entre Joao ·Martins Barros, 
povoador do Iguatemi e o Govemador Don Carlos Morphy, do Paraguai, onde se lé: 
" ... como topei as tropas de comerciantes das minas de cuyabá parados na Barra do Rio 
Pardo sem poderem seguir viagem, por causa dos Gentios Guayapos que se tinhao 
juntado com os canhnguans ou montesos para roubarem aos mercadores que pasassem 
para aquelas Minas como a pouco aviam feito atres tropas, que nao somente roubaram 
como tambem mataram, motivo este que me obriga a ajustarme com eles e dar-lhes 
urna boa corrida ... " Bandeirantes no Paraguay (Sao Paulo, 1949), p. 573. 



(\ 
262 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

confian9a recíproca e o interesse que tinham associado momenta
neamente suas for9as. A própria pugnacidade do Caiapó em face dos 
aventureiros e comerciantes, que a ambi9ao de riquezas levara a 
violar seu domicílio ancestral, já estaría em declínio, e alguns anos 
mais tarde, esse gentio, que durante meio século e mais fora o 
constante flagelo dos viajantes, ia ser tido "oficialmente" como 
pacificado. · 

Ao iniciar-se, porém, a era das mon90es, e muito depois, o alto 
Rio Pardo especialmente situava-se mais para a orla do que para o 
amago desse "gentilismo", como entao se dizia. Em contraste com o 
Verde, por exemplo, situado mais ao norte, eram bem menores, ali , 
as possibilidades de atrito com urna popula9ao indígena 
singularmente adestrada aos ataques de surpresa e a todo transe 
empenhado em nao admitir a penetra9ao dos "civilizados" em suas 
áreas. Nao é, pois, de admirar se o caminho do Pardo-Sanguexuga
Camapoa, que por outro lado fomecia um acesso relativamente fácil 
as minas do extremo oeste, veio a tornar-se tao natural para as 
mon9oes quanto o do Pardo Anhanduí o fora para as bandeiras 
seiscentistas destinadas ao ltatim. 

Armadas para a guerra e para a marcha a pé, empregando 
unicamente embarca9oes improvisadas, que fabricavam e 
abandonavam, conforme lhes parecesse necessário, os primitivos 
sertanistas nao tinham conhecido, no mesmo grau, os problemas que 
haveria de suscitar a cria9ao de urna rota comercial regular e 
permanente. Limitavam-se, por esse motivo, a percorrer o Pardo na 
parte mais baixa metendo-se logo no Anhanduí-Gua9u, e alcan9ando 
mais tarde a hacia do Paraguai, que atingiam por um dos seus 
galhos, provavelmente o Aquidauana atual, depois de vencerem a pé 
a regiao em que hoje se estende o município de Campo Grande. 

Se é exata a identifica9ao que propós Paulo Prado entre o Rio 
Imuncimá, de certo roteiro castelhano de origem paulista, e o Pardo, 
foi esse precisamente o caminho seguido no último decenio do 
século XVII pela bandeira que, sob o comando de Antonio Ferraz de 
Araújo e Manuel de Frias, atingiu as missoes dos Chiquitos, da 
Companhia de Jesus. 19 

19. Paulo Prado, Paulistica (Sao Paulo, 1925), p. 58. O sr. Afonso de E. Taunay, em 
sua Historia Gera/ das Bandeiras Paulistas, VI (Sao Paulo, 1930), p. 42, julga 
discutível semelhante identifica~ao. A dúvida é justificável, em parte, pelo modo 
impreciso e incoerente com que, nos documentos cartográfico·s de procedencia 
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. As tentativas efetuadas, já depois da Independencia, para 
reanimar-se, com a navega9ao do Anhanduí, a velha rota, tiveram a 
princípio resultados promissores. Dizia-se que nessa antiga rota de 
bandeirantes era incomparavelmente menor o perigo das cachoeiras. 
A mais séria desvantagem estava em que difícilmente se poderia 
levar a cabo a navega9ao durante os meses de estiagem devido a 
muitos baixios de lajedo em que as canoas se viam for9adas a 
interromper o percurso. 

Mais antiga, talvez, do que a rota Pardo-Anhanduí foi a do 
Ivinheima, outro afluente do Paraná. Sabendo-se que muitos 
sertanistas, nos primeiros tempos, freqüentaram, de preferencia ao 
Tiete, o Paranapanema, que era estrada mais fácil para as redu9oes 
do Guairá, nada há que admirar nessa escolha. Para atingi-lo na 
parte navegável, aqueles que saíam de Sao Paulo caminhavam 
quatorze ou quinze días a pé, e, em seguida, rodando esse rio águas 
abaixo, iam dar no Paraná. O lvinheima, embora corra em dire9ao 
contrária, é, do outro lado do Paraná, quase um prolongamento da 
estrada fluvial representada pelo Paranapanema. Urna vez verificada 
sua navegabilidade, que explora9oes mais recentes comprovaram, 
tudo indicava que seria essa a passagem natural para os campos da 
Vacaría e as funda90es do Itatim. 

Segundo se le em velho roteiro bandeirante, depois de subir 
por algum tempo o Ivinheima, costumavam os sertanistas tomar um 

castelhana, aparece registrada toda a área entre o Rio Paraná, ao norte das Sete 
Quedas, e a . serra do Maraca ju. Algumas vezes, com efeito, o nome de Imuncimá 
parece a~soc1ar-se a~ atu~ Anhanduí-Gua~u. O Pardo, que os castelhanos do Paraguai 
conhe~ia": de ordmáno sob o nome de Jaguari, raramente figura com sua 
denomma~ao atual naqueles documentos, e em um deles reproduzido por Pablo 
Hemandez Pastells e Fürlong - este na sua Cartografia Jesuitica del Rio de la Plata 
!1 (Buenos Aires, 1936) - , surge em posi~ao bem diversa da que realmente ocupa: 
1sto é , desembocando no Paraná, a margem direita, mas bem ao norte do lugar 
correspondente a barra do Tiete, ao passo que o Imuncimá aparece como afluente do 
Igairi, que pela posi~ao poderla ser o lvinheima. Na carta de d' Aoville de 1748 e na 
de Olmedilla (1775), ve-se ainda o lmuncimá, agora claramente com~ tributárto do 
Pardo, e em _situa~ao que corresponde d~ forma inequívoca a do Anhanduí-Gua~u. 
Como o rote1ro divulgado por Pastells d1z do Imuncimá que "por la banda del Sur 
entra en el Paraná", caberia pensar-se que o nome do tributário se tivesse estendido 
em c~rta época, ao curso inferior do Pardo até a barra do Paraná. Nesse caso justifica~ 
se a ~terpreta~ao_ de Paulo Prado. Mas é lícito, por outro lado, acreditar-se que o 
~~n~uná fosse tao-somente um erro de leitura de Ivinheima, na grafia castelhana: 
lvme1ma. De fato, durante o século XVII, o Ivinheima tinha sido urna das rotas 
seguidas pelos paulistas que rumavam para o ltatim, morrnente se tivessem descido 
até ao Paraná pelo Paranapanema. 
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dos seus formadores, provavelmente o Vacaria e, ao cabo de dezoito 
días de navega9ao, iam ter a um sítio onde deixavam as canoas e 
faziam suas r~as de planta~ao. Desse ponto camínhavam por terra 
durante oito dias, pouco mais ou menos, e atingiam as cabeceiras do 
Aquídauana.20 E em urnas "Noticias Utilissimas a Coroa de Portugal 
e suas Conquistas" , que alvitravam a funda9ao de um 
estabelecimento portugues entre os ríos Paraná e Paraguai e deram 
origem a urna consulta do Conselho Ultramarino a esse respeito, 
com data de 31 de outubro de 1695, dizia-se expressamente que 
exístíam entao doís camínhos para a Vacaría a partir de Sao Paulo. 
Um era o do Anhembí abaíxo até dar no Río Grande (Paraná) e 
depoís num dos afluentes deste, que desee justamente daquelas 
paragens. "Este caminho", reza o texto, "tem suas cachoeiras donde 
uara canoas." O outro, acrescenta, "tem 14 ou 15 días de viagem por 
terra, e depoís rodao por um rio chamado Paranapanema até dar no 
Río Grande. Este caminho nao tem cachoeiras".21 

Em fins do século XVII, alguns moradores de Sorocaba e 
Pamaíba chegaram ao ponto de criar aquí, no sítio chamado dos 
Paulistas, um arraial fixo que o Conselho Ultramarino, em Lisboa, 
hesitaría em aprovar, primeiro por nao saber se ficava em terras da 
Coroa portuguesa, e depois pelas dificuldades em sustentar essa 
povoa~ao por ser a sua situa~ao em grande distancia, e nao se lhe 
poderem introduzir os socorros tao facilmente como na nova colonia 
do Sacramento que está situada a borda d 'água, onde podem chegar 
os navios ... "22 Já o estabelecimento castelhano de Santiago de Xerez, 
destruído anteriormente pelos sertanistas de Sao Paulo, e as 
funda~oes jesuíticas do alto Paraguai, que alcan9avam as margens. 
do Mboteteí (Aquidauana), ficavam no caminho dos paulistas que 
subissem o 1 vinheima com destino ao Oeste. 

Em carta datada de 1770, o morgado de Mateus reporta-se a 
tradi9ao dessa antiga rota fluvial, ainda entao freqüentada por alguns 
raros comerciantes de Curitiba e que o capitao-general vira 
as~inalada num velho mapa. Verificara-se por esse documento como, 
saindo de Sao Paulo, rumavam os sertanistas primeiramente para 

20. "Demonstrairao dos diversos caminhos ... ", cit., p. 461 . 
2 1. " Inventario dos documentos relativos ao Brasil no Archivo de Marinha e 
Ultramar, organizado por Eduardo de Castro e Almeida", VI, Annaes da Biblioteca 
Nacional, XXXIX (Río de Janeiro, 1921), p. 224. 
22. "Sobre o papel que se offereceu intitulado Noticias Utilissimas ... " Documentos 
lnteressantes, LIII (Sao Paulo, 1931), p. 47. 
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Sor<>eaba; daí para o sítio de Woutucatu, que, a partir de 1719 foi 
fazenda dos jesuítas, em virtude de doa~0es sucessivas que aos 
referidos padres fizeram naquelas paragens Antonio Antunes 
Maciel, Manoel de Campos Bicudo e outros; de Woutucatu para Sao 
Miguel, redu9ao inaciana, de onde, costeando o río pela margem 
esquerda, iam as r~du9oes de Encarnación, San Javier, Santo 
Inácio;23 chegados a esta última localidade, tomavam embarca90es 
no Paranapanema e, do Salto das Canoas até a barra, gastavam vinte 
dias. Aqui, depois de descer o Paraná algumas léguas, entravam no 
Ivinheima por urna das tres bocas do rio, navegavam-no quase até as 
proximidades das nascentes, venciam em seguida a pé as vargens da 
Vacaría em dire~ao ao Caagua~u, deixando a mao esquerda as 
taperas de Vila Rica, a direita as de Santiago de Xerez, para 
alcan~arem finalmente, na altura de Santo Inácio, um dos bra~os do 
Rio Paraguai. 

Entre os inumeráveis projetos que concebeu o morgado de 
Mateus durante sua administra~ao na Capitanía de Sao Paulo nao 
poderla deixar de figurar o da reabertura dessa via de comunica~o 
com as partes centr~s da América Portuguesa. Para tanto cogitou 
mesmo em restaurar o velho núcleo fortificado dos paulistas nos 
campos da Vacaria. O estabelecimento, conforme o plano do 
capitao-general, deveria situar-se mais ou menos entre as cabeceiras 
do 1 vinheima e as do Miranda, outrora chamadas Araguari, ou as do 
ribeirio das Correntes, tributário do Aquidauana. Os povoadores 
seriam recrutados da preferencia entre os curitibanos, que, dentre 
todos os paulistas, eram entao os mais afeitos ao uso do cavalo e a 
vida campestre. Bem tratada e lisonjeada, aquela gente prestarla 
certamente grandes servi~os na defesa contra o gentio; sem isso 

23. Cf. a respeito desse caminho Documentos lnteressantes, IX (Sao Paulo, 1901), pp. 
83 ss. O Sio Miguel .. que boje se acha destrUido" ficava junto ao Paranapanema, 
segundo se l~ na carta de D. Luiz Ant6nio. Há cenamente engano nesta última 
afinna~io. pois a única Sio Miguel existente no Guairá, ao que se sabe, foi Sáo 
Miguel de lbiangui, arrasada em 1629 por Antonio Bicudo, e ficava peno do sítio 
onde se acha boje a cidade paranaense de Castro. Alcan~ado o Tibagi, através do 
Iapó, passariam os sertanistas por Encamación e San Javier, A margem do mesmo 
Tibagi e atingiriam o Paranapanema algumas léguas antes de Santo Inácio. Esse 
trajelo era, assim, aproximadamente i~ntico ao que, cm meados do século passado, 
fez explorar o Bario de Antonina, empenhado em procurar comunic~io fácil entre a 
comarca Curitiba e os sen0es do Rio Paraguai. Quanto a Santo Inácio que iam 
encontrar nas proximidades deste último rio, tudo indica que seria a red~io de Santo 
Inácio de Caagua~u. 
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poderia desertar para os domínios de Castela, "por serem muito 
parecidos aos Castelhanos nos costumes".-24 Ao povoado sertanejo já 
estariam destinados, com o correr do tempo, fun~oes em tudo 
semelhantes aquelas que tinham, agora, a fazenda de Camapoa na 
navega~ao do Rio Pardo. 

O que nao chegou a realizar D. Luiz Antonio, efetuou-o, até 
certo ponto, o governo imperial, quando, a partir de 1854, tratou de 
incentivar as viagens pelo lvinheima. A velha rota come~ou, nessa 
época, a ser mais praticada, abandonando-se de todo, ou quase, o 
trajeto pelo Camapoa. A vara~ao pelo Rio Nioac fazia-se a partir do 
Brilhant.e, sendo preferido este ao outro galho do Ivinheima, o 
Vacaría, que freqüentaram tao assiduamente as bandeiras 
seiscentistas. O trato de terra de oito a nove léguas, que era a quanto 
chegava, neste ponto, o divisor das bacias do Paraná e do Paraguai, 
seria balizado, nas extremidades, por duas povoa~ües. Chegou-se a 
dar princípio a esse plano, com fixa~ao de dois destacamentos de 
vinte e cinco pra9as cada um nos portos do Brilhante e do Nioac. 
Diversos contratempos impediram, porém, que tal iniciativa 
produzisse todos os resultados esperados. Em compensa~ao, ela veio 
a permitir o crescimento do núcleo de Nioac, fruto dessa navega9ao. 

Nos tempos coloniais, semelhante varadouro, tres vezes mais 
extenso do que o de Camapoa, seria quase de todo impraticável para 
um comércio regular e pacífico, devido aos índios bravos e também 
- conforme já se observou - a proximidade da fronteira paraguaia, 
que o expunha a ser facilmente cortado e ocupado pelos vizinhos do 
sul. Foi com o fim de evitar semelhante perigo, que o Barao de Mel
ga~o, depois da Guerra do Paraguai, chegou a recomendar o resta- . 
belecimento da rota do Pardo - Anhanduí-Gua9u até ao ponto onde 
principiava a ser mais difícil a navega~ao. Desse ponto em <liante, na 
dire~ao da Vacaria e do Nioac, seria aberto um caminho de carros, 
empreendimento relativamente fácil em lugar pouco acidentado.2s 

Domados, enfim, os Caiapós e os famosos índios Cavaleiros, 
af astada, por conseguinte, a amea9a constante de seus insultos, era 
lícito cogitar no aproveitamento, para vías de comunica~ao terrestre, 
de um imenso carrasqueiro onde o caminhante, nos seus percursos, 

24. Documentos lnteressantes, IX (Sao Paulo, 1901), p. 87. 
25. "Apontamentos para o Dicionário Corográfico da provincia de Mato Grosso pelo 
Barao de Melga~o", Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XLVII 
(Rio de Janeiro ), p. 317. 
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pode, a qualquer momento, escolher a linha reta. A própria Serra do 
Amambaí nao oferece, ao menos do lado do Paraná, mais do que um 
leve declive, apenas sensível a vista. 

Nas já lembradas "Noticias Utilissimas a Coroa de Portugal e 
suas Conquistas", com. parecer do Conselho Ultramarino datado de 
1695, já se acentuavam as vantagens desse terreno, geralmente plano 
e assentado, capaz, por isso, de carros e bestas carregadas, e onde 
nao havia outro perigo .além do que representava o genio Cavaleiro 
ou Guaicuru. 26 Perigo que, alias, nao se poderia impunemente 
desprezar. O fato f oi que, em todo o correr do século XVIU, apenas 
aventureiros bem armados e acostumados ao sertao ousariam, por · 
isso mesmo, internar-se nestas paragens remotas. Por outro lado, a 
bordo das canoas das mon~oes, podiam livrar-se muito mais 
facilmente da amea~a, enquanto nao se metessem no país dos 
Paiaguás, canoeiros eles próprios e inimigos irreconciliáveis dos 
portugueses do Brasil. 

A possibilidade de urna alternativa para a laboriosa subida do 
Rio Pardo e a apertada navega9ao do Sanguexuga e do Camapoa nao 
deixariam, em todo caso, de perseguir os sertanistas de Sao Paulo na 
era das mon~0es. É verdade que essa rota, com todos seus incó
modos, acabara por prevalecer de modo exclusivo, e nao deixa de 
ser característico que .mapas setecentistas', como o de Antonio Ruiz 
de Montesinhos, composto de acordo com observa9oes realizadas 
em 1791 e 1792, assinalem todas as circunstancias do curso do 
Pardo, bem conhecido dos pilotos de Araritaguaba, deixando, no .. 
entanto, de registrar a existencia de outros afluentes da. margem 
ocidental do Río Paraná. 

Urna carta corográfica da .Capitanía de Sao Paulo, pertencente 
hoje ao arquivo do Ministério da Guerra e publicada pelo Sr. Afonso 
de Taunay, dá testemunho ainda mais expressivo - isso em 1795 -
do esquecimento em que jaziam entao os antigos caminhos fluviais 
para a Vacaría, pois compreende na designa~ao de "Sertao 
Desconhecido" quase tOda a área que se estende entre o Rio Pardo e 
o lguatemi.2

' 

Mas a imagina9ao dos que viajavam para o Cuiabá continuou 
acalentando perspectivas de um trajeto menos áspero. Tornou-se 

26. Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, XXXIX (Rio de Janeiro, 
1921), p. 224. 
27. Cf. Collectanea de Mappas, cit. 
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corrente em Sao Paulo a história de certa canoa que, escapando a um 
assalto do gentio Paiaguá, nas vizinhan~as do Rio Cuiabá, navegara 
para o Sao Louren~o ao arrepio das águas, tomara um dos seus 
bra~os, o Piquiri, e com pequena vara~ao passara para o Sucuriú, 
que se lan~a no Paraná, quase em frente a barra do Tiete. 
Acrescentava-se que, em todo o percurso, os tais navegantes nao 
teriam sofrido o transtomo das cachoeiras, embora encontrassem 
muito índio Caiapó, motivo pelo qual foi desprezada essa rota. 

Registrando a cren~a de que o Sucuriú - ou o Verde, 
conforme queria outra versao - proporciona excelente via de 
acesso ao sertiio cuiabano, sem a desvantagem do longo desvío pelo 
Rio Paraguai, Lacerda e Almeida só descobria um inconveniente 
grave nesse caminho, o de deixar ao desamparo, e talvez em 
proveito do Castelhano, um importante território, conquistado para 
Sua Majestade Fidelíssima a custa de imensos trabalhos e sacrificios 
dos paulistas. 

A oportunidade dessa mudan~a de rota foi novamente 
alvitrada em 1810 juntamente com um vasto plano de catequese dos 
índios Caiapós das margens do Paraná, pelo entiio vigário de Porto 
Feliz, Manuel Ferraz de Sampaio Botelho. O zelo missionário do 
Padre Botelho fora estimulado aparentemente, neste caso, pela 
chegada, um ano antes, do velho embarcadouro das mon~oes, em 
companhia do negociante cuiabano José da Costa Leite, de tres 
rapazes daquele gentío. Oferecidos pelos próprios pais, eles se 
tinham disposto a entrar em con tato com gente de "povoado". 

O sucesso foi logo levado ao conhecimento do Govemador 
Franca e Horta por Antonio José de Almeida, de Porto Feliz, em · 
carta onde sugere sejam os tres jovens preparados para servir 
eventualmente de intérpretes junto aos seus, no sertao do Río 
Paraná. Já entiio surge a lembran~a de urna expedi~ao aquelas partes, 
que, com pouca despesa para a Fazenda Real, trouxesse os índios ao 
gremio da Igreja, levando-lhes ao mesmo tempo os benefícios de 
urna existencia civil. 28 

O vigário Botelho nao faria mais, de início, do que corroborar 

28. Documentos lnteressantes. 111, 311 ed. (Sao Paulo, 1913). pp. 104 ss. Ao autor da 
carta a Franca e Horta foi dedicado ultimamente um livro rico em dados extraídos 
sobretudo da tradi~io oral. cm Porto Feliz. acerca da era das mon~oos e de seus 
personagens: Theodorico de Camargo, O Sargento-Mór de ordenanfas de Porto Feliz, 
Antonio José de Almeida e duas gerafóes de seus desceridentes (Sao Paulo. 1954). 
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semelhante idéia, depois de dizer que o gentío Caiapó já nao 
maltratava os negociantes da carreira de Cuiabá, mas, ao contrário, 
fazia-lhes sempre festivos sinais de paz e amizade, conversando com 
os passageiros das canoas, pedindo-lhes muitas coisas e dando-lhes 
em troca vários mimos. Essa boa disposi~ao, agora mais urna vez 
comprovada com a vinda dos rapazes que acompanharam a José da 
Costa, animava~o. enfim, a pór em execu~ao um velho sonho que a 
falta de muni~oos o impedira até entiio de realizar. Dispunha-se a ir 
pessoalmente as terras dos tais índios, levando consigo algum dos 
que já se encontravam em Porto Feliz, além de gente competente 
para a travessia habituada ao trato dos sertoos. Para tanto, solicitava 
apenas do govemador da capitania aprova~ao aos gastos que sua 
pobreza nao pudesse sustentar. 

No plano elaborado em fevereiro de 181 O, a pedido do próprio 
Fran~a e Horta é que, ao interesse da catequese, empresa pertinente 
ao seu estado de eclesiástico, procurava o Padre Botelho unir o 
outro, do comércio do Cuiabá que, segundo todos os indícios, seria 
feíto com maior brevidade se se trocasse pela do Sucuriú a rota 
ordinária, do Pardo. Acolhidas com aparente simpatía pela maior 
parte das pessoas que se dignou ouvir a respeito o capitiio general, 
de nenhuma delas, contudo, receberam essas idéias urna aprova~ao 
irrestrita. 

As reservas apresentadas dirigiam-se ora contra a escolha do 
local da povoa~ao, que alguns tinham por pestilento, outros ainda 
por inacessível a qualquer socorro urgente, e ora contra o sistema de 
administra~ao proposto, pois pretendía o vigário que ficasse ela sob 
seu govemo, sujeito somente as dire~óes e ordens do govemador da 
capitanía. Contra esta última pretensao havia quem argüisse que ra
ras vezes produz bom efeito a uniao num mesmo sujeito, dos dois 
poderes, o espiritual e o temporal, que era no que redundava o plano. 
Restava ainda a questiio do financiamento da iniciativa que só deve
ria ser levado avante se nao prejudicasse outra semelhante e em que 
se empenhava o govemo da capitanía: a expedi~ao e conquista do 
sertiio de Guarapuava, para cuja subsistencia o príncipe regente fora 
levado a criar um tributo especial por tempo de cinco e dez anos. 

Um dos pareceres, conquanto nao f osse de todo adverso ao 
projeto, chegava, no entanto, a acenar com certa ponta de ironia para 
a "singeleza e economia com que o autor pretende fazer a expedi~ao, 
no que ou mostra temeridade ou poucos conhecimentos do método 
por que se fazem as expedi~0es modernas, ou que ainda conserva 
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algum resto da coragem com que os antigos paulistas fizeram os 
descobertos que estao a vista de todo o mundo( ... ), quando nem os 
amendrontava o rigor dos sertües, e as faltas que neles experimen
tavao, e menos ainda os Indios a quem buscavao, posto que fossem 
menores do que as pedidas as for~as que os acompanhavao 
ordinariamente". 

Outro, o do Coronel Joao da Costa Ferreira, do Real Corpo de 
Engenheiros, cujos termos foram plenamente endossados por José 
Vaz de Carvalho, também. consultado sobre a matéria, mostrou-se 
abertamente hostil ao plano, retomando a propósito a velha 
argumenta~ao dos que, como Frei Gaspar da Madre de Deus, alguns 
anos antes, só viam inconvenientes no povoamento de áreas muito 
apartadas da orla marítima. Esses estabelecimentos, mormente 
quando feítos a custa da Fazenda Real "nao podem", dizia, "ser úteis 
ao Estado e muito menos a Coroa, por .ser em terras centrais de 
donde nunca pode vir acrescentamento de Domínio". 

Embora o capitao-general, a vista de pondera~oes 
semelhantes, nao deferisse a contento seu pedido, nem por isso 
desanimou o Padre Botelho de ver realizado ao menos em parte o 
seu sonho. Em julho de 1810 aprontou-se em dois batelües e urna 
capoinha para seguir a derrota e, com vinte días de viagem, alcan~ou 
a barra do Tiete, onde teve os primeiros encontros com os infiéis, 
sem maior efeito do que o obter, em troca de ferramentas, oito índios 
que consigo levou de volta a Porto Feliz. Daqui continuou a 
corresponder-se com alguns índios Caiapós que, mediante a remessa 
de brindes, lhe enviaram outros gentíos. Em 1815 voltou 
pessoalmente ao sertao, onde o receberam os caciques seus amigos; 
protestando - segundo dirá mais tarde - "a mais fiel vassalagem e 
profunda obediencia as Leis do Nosso Augusto Soberano, por cuja 
Prote~ao clamao e suspirao, afim de entrarem no Rebanho de Nosso 
Senhor Jesus". Querem ter naquele país, acrescenta, "huma Igreja 
com Padre, e todos os recursos para as suas precisües, armas para se 
defenderem de seus inimigos, Aulas de Literatura e Artes". 

Essas palavras, que, certamente, melhor traduzem o teimoso 
fervor do sacerdote do que as verdadeiras ambi~ües de seus índios, 
pertencem a um escrito de data posterior, de 1822. Nao renunciara 
ele ainda ao primitivo projeto e só deplorava que, além das suas 
diligencias pessoais, nada se houvesse feíto de positivo, sobretudo 
de parte das autoridades, em beneficio daquela pobre gente. É certo 
que o Conde de Palma, quando a testa do governo da Capitanía 
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parecera mostrar mais do que um interesse puramente platónico no 
povoamento e domestica~ao dos sert5es de além-Paraná. Em Porto 
Feliz, alguns particulares prontificaram-se, por mais de urna vez, a 
secundar a a~ao do padre, chegando a es~ar urna sociedade que 
levantasse os cabedais necessários ao bom exito da iniciativa. Nada 
disso, contudo, deu resultados a altura das expectativas otimistas 
que, ao menos de início, pudera suscitar a empresa. 

O mais que conseguiu ou que pretendeu ter conseguido o 
Padre Botelho foi levar os Caiapós a reunirem-se em alojamentos 
onde se congregassem indivíduos de mais de urna aldeia. Em 1815 
esteve, durante vinte dias num desses alojamentos, vivendo 
familiarmente com os moradores e teve notícia de que outros tres se 
tinham formado nas vizinhan~as segundo o mesmo modelo. Seriam 
o primeiro passo mais decisivo para a catequese ou, talvez, para a 
coloniza~ao efetiva daquelas terras. Mas a catequese frustrou-se 
nessa iniciativa, e a coloniza~ao nao ultrapassou, com ela, sua fase 
pré-histórica. Sua fase histórica come~ará, de fato, alguns anos mais 
tarde, em 1829, com as primeiras entradas de Joaquim Francisco 
Lopes, que irao assinalar o ponto de partida para a conquista pastoril 
de toda aquela regiáo. 29 Mas a importancia que poderia assumir o 
problema da existencia, ou nao, ali, de alguma via de comunica~ao 
fluvial mais breve para o comércio do Cuiabá tinha já entao 
desaparecido, e as próprias mon~5es pertenciam a um passado cada 
vez mais remoto .. 

Do lado de Mato Grosso tinham-se projetado, quase simulta
neamente com essas tentativas paulistas, expedi~5es tendentes a ve
rifica~ao da decantada navegabilidade do Rio Sucuriú. Dava-se co
mo certo que as próprias dificuldades de tais empresas se compensa
riam com usura pelos imensos beneficios oriundos do comércio e fe
licidade dos povos da capitanía, onde era excessivo o pre~o dos ge
neros, devido principalmente a sua arriscada e custosa condu~ao nas 
canoas de comércio. Essas pondera~oes sao do Govemador Joao 
Carlos Augusto de Oeynhausen Gravenberg em oficio dirigido no 
ano de 1811 ao Conde de Linhares, onde se dá contados preparati
vos para urna expedi~ao destinada a explorar essa passagem. 

29. Sobre as tentativas do Padre Manuel Ferraz de Sampaio Botelho, cf. Documentos 
Jnteressantes, 111, 31 ed. (Sao Paulo, 1913), pp. 104-159. Acerca da coloniza~ao 
pastoril do serta<> de além-Paraná é de vivo interesse o estudo de Nelson Wemeck 
Sodré. Oeste. Ensaio sobre a Grande Propriedade Pastoril, Rio de Janeiro, 1941. 
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- -
Parecia-lhe que haveria maior interesse e utilidade, tanto do 

ponto de vista comercial como do militar, no desenvolvimento de 
comunica'rOeS rápidas e seguras com a Capitanía de Sao Paulo, do 
que com a do Pará. Cumpria, no entanto, que lhe fosse dada urna 
dire~ao tendente a salvar a navega~ao dos trabalhos, incómodos e 
perigos que se oferecem no Pardo, por exemplo, e no Coxim. A 
dire~ao imaginada, além de fazer o caminho mais suave e curto, 
deveria salvá-lo de um e outro rio e também do varadouro 
tradicional do Camapua, situado para o sul. 

A expedi'rao que visaría preparar essa empresa sairia dentro de 
pouco mais de um mes, a contar de 30 de maio, data do oficio ao 
Conde de Linhares. Desceria o Rio Cúiabá, entraria no Sao 
Louren~o e, subindo por este, ganharia, a mao esquerda, o Pequira, 
navegando-o, se possível, até as cabeceiras, em busca do melhor e 
mais breve varadouro para o Sucuriú. Descendo este, os expedi
cionários iriam ter ao Paraná. Desse ponto até a foz do Tiete é tao 
pequena a distancia que, chegando os homens a desembocar no 
Paraná, estariam superados todos os obstáculos.30 

Nenhum resultado prático, ao que conste, decorreu dessa 
tentativa ou de outras semelhantes. Preferiram os contemporaneos 
atribuir, porém, os malogros a má organiza~ao das expedi~Oes e a 
falta de mantimento bastante para os exploradores.31 O fato é que a 
cren~a nas possibilidades oferecidas pelo Sucuriú nao sofreu forte 
abalo: nada tao expressivo do otimismo duradouro a esse respeito do 
que as ordens expedidas em 1818 por certo govemador a fim de se 
substituir ao nome antigo desse rio o de Novo Tejo, que tendía a 
seduzir melhor as imagina~0es. 

Seis anos depois dessa data, o Sargento-mor Luiz d.' Alincourt, 
a quem se devem excelentes descri~ües das partes centrais do Brasil, 
ainda sustenta, em oficio dirigido ao ministro da guerra do Império, 
a necessidade de se explorar minuciosamente o Sucuriú, pois, caso 
fosse navegável, como se dizia e acreditava ele próprio, ficaria mais 
suave e menos dispendiosa a comunica~ao entre as províncias de 

30. "Oficio n11 17, dirigido ao conde de Linhares por Joao Carlos Augusto de 
Oeynhausen, relativamente aos meios de comunica~ao da Capitanía de Mano Grosso 
com as outras por vía fluvial." Cópia manuscrita do Arquivo da Diretoria de 
Engenharia do Ministério da Guerra (V. anexo ao fim do presente volume ). 
31. "Resultado dos Trabalhos e lndag~oos Statisticas da Provincia de Matto Grosso 
por Luiz d' Alincourt", Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, 111 (Rio de 
Janeiro, 1877), p. 117. 
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Sao Paulo e Mato Grosso. E argumentava: "o trajeto do alto Sucuriú 
ao alto ltiquira é muito mais curto, comparativamente ao do 
Camapoa, que tem quase tres léguas; o Itiquira entra no Piquiri, que 
vai confluir no Sao Louren~o e, navegando por este, águas abaixo, 
chega-se ao rio Cuiabá; a barra do Sucuriú, no Paraná, é muito perto 
da do Tiete, pois nao se gasta meio diana descida".32 

Todas essas razües fundavam-se, na realidade, apenas em um 
conhecimento superficial e incompleto da geografía da regiao, pois 
nem existe só um breve varadouro para as margens do Piquiri, mas, 
ao contrário, todo um vasto território de dezenas de léguas de 
extensao, cortado pelo alto Taquari, nem o Sucuriú é isento de 
cachoeiras e empecilhos, mas os tem e numerosos. Pode-se formar 
idéia das dificuldades de sua navegaftaO com o caso, narrado por 
Leverger, de um tenente que, em 1827, gastou dezessete días para 
subir um mesmo trecho do rio que desceu depois em tres días e 
meio. Além disso, quem desejasse evitar o longo percurso a pé, teria 
de transpor dois varadouros mais ou menos extensos, em lugar de 
um só: o primeiro, entre as cabeceiras do Sucuriú e as do Taquari, e 
o outro, entre este último rio e o Piquiri. Mas para isso, seria preciso 
verificar, antes de tudo, se o Taquari é navegável em seu curso . 
supenor. 

Nao faltavam caminhos, aliás, para aqueles que, desafiando 
perigos de índios e de feras, ousassem, a velha moda bandeirante, 
fazer a pé grande parte do percurso, em dire~ao as terras cuiabanas. 
Alguns meios de acesso a essas terras, além da derrota ordinária dos 
rios, vem relacionados em um precioso texto dos primeiros decenios 
do século XVIII e só modernamente publicado, acerca dos diversos 
caminhos de que se serviam os moradores de Sao Paulo para ir aos 
rios de Cuiabá e Província de Coxiponé. 33 Sabe-se por esse 
documento que, saindo do Tiete, havia quem navegasse apenas dois 
dias, entrando em seguida no Verde; depois de subir durante dez ou 
doze dias este último rio, chegavam a um salto onde eram deixadas 
ás canoas. Desse porto marchavam por terra cerca de vinte e cinco 
dias até as margens do Piquiri, tomando aqui novas canoas que os 
conduziam rumo ao Sao Louren~o e ao Cuiabá. 

32. Luiz d 'Alincourt, "Officios sobre Estatistica, Defeza e Administra~iio da 
Provincia de Mato Grosso, de 1824 a 1826", Revista do Instituto Historico e 
Geographico Brasileiro. XX, Rio de Janeiro, p. 375. -
33. "Demonstra~ao dos diversos caminhos ... ", cit., pp. 465-468. 
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O roteiro de Manuel de Barros, incluído entre as "Noticias 
Práticas do Padre Diogo Soares", apresenta o Rio Verde como um 
dos caminhos mais usuais dos que se destinavam antigamente ao 
sertao do Cuiabá, ao lado do percurso do Pardo somente até as 
paragens de Anhanduí, Cajuru e Capa.o dos Porcos, de onde 
prosseguiam por terra. Quem quiser ver a barra que faz o mesmo 
Verde no Paraná, declara o referido roteiro, que há de ir costeando 
este mesmo rio a mao direita, deixando as ilhas a esquerda, e quase 
ao fim da última achará a dita barra, e pouso nas suas capoeiras. 
Hoje, porém, acrescenta, "pelo medo do gentío Caiapó, deixam o rio 
Verde, que era mais em direitura, e vao buscar a barra do Pardo". 

Verdade é que esse gentío, sem domicilio certo, sem lavouras, 
ou pouco dado a elas, pois que ''se sustentam da imundicie dos 
matos" ou vivero do corso, chega por vezes até ao Pardo, "mas sao 
poucos, e esses bastaram já para fazerem despovoar as r09as, que ali 
havia, matando-lhe a gente e queimando-lhe as casas". Além disso, 
os que subiam o Verde para em seguida fazerem por terra grande 
parte do percurso "costumavam andar escoteiros pelo Sertao, e sem 
mais provimento que o de pólvora e chumbo", levando pouco mais 
de roupa.34 

Já se mostrou, entretanto, como os riscos que acarretavam essa 
e outras rotas, só parcialmente fluviais, deveriam incompatibilizá-las 
com as conveniencias de um transito intenso e regular, em que o 
animo aventureiro precisa subordinar-se as necessidades do tráfego 
comercial. Necessidades que aconselhavam a contar com as amea9as 
certas e previsíveis, por conseguinte sujeitas, até certo ponto, a 
serem atalhadas como tempo,.como o sao os perigos de cachoeiras, 
e a evitar cautelosamente os imprevistos, sobretudo os assaltos dos 
indígenas. 

Além disso, as marchas a pé anulavam, em grande parte, as 
vantagens decorrentes da maior facilidade de transporte nas canoas; 
vantagens que fizeram com que o caminho fluvial do Pardo pudesse 
sobreviver longamente a abertura da estrada terrestre de Vila Boa de 
Goiás. O simples fato de a viagem peló Rio Pardo e pelo ribeirao de 
Sanguexuga deixar as canoas a menor distancia dos cursos de água 
da hacia do Paraguai, contribuiu, sem dúvida, para a escolha dessa 
via de comunica9ao durante o século XVIII. No lugar de Camapoa, 

34. Relatos Mon~oeiros, cit., pp. 148-150. 
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o divisor nao chega a quinze quilómetros de um extremo ao outro e 
a vara9ao e transporte das cargas efetuava-se em condi90es relativa
mente favoráveis. 

Só as vantagens que proporcionava essa vara9ao, breve e 
sofrivelmente comoda, poderiam ter levado os sertanistas a 
tolerarem a derrota do Pardo, tao cheia de trabalhos e perigos, ou as 
aperturas do Coxim, "cabo tormentoso desta navega9ao", segundo 
irá dizer mais tarde o Govemador Oeynhausen. A funda9ao por 
volta de 1728 de um sítio de cultura fixo no Camapoa, onde os 
viajantes pudessem achar mantimento e agasalho, além de bois de 
carga para a condu9ao de suas mercadorias, constituiu um fator da 
maior importancia na história do comércio de Cuiabá. Antes disso, 
muitos dos navegantes que iam por esse caminho costumavam 
deixar as canoas a altura do salto do Cajuru e levavam suas fazendas 
as costas dos negros e índios até ao Coxim, onde os esperavam 
outras embarca9oes. Alguns, depois de abrirem ro9as, preferiam 
seguir a pé para o Cuiabá, conforme o assinalou Manuel de Barros 
em seu roteiro, e nisso podiam gastar um mes ou pouco menos. 

Os inconvenientes do longo transporte por terra, principal
mente enquanto o recurso as bestas de carga nao chegara a genera
lizar-se ou era pouco praticável nestes sertües, parecem justificar a 
extensa.o do itinerário fluvial até as margens do mirrado 
Sanguexuga. Como tempo seriam feítas neste porto as acomoda9oes 
indispensáveis para um trajeto assíduo. 

Já em 1726, a passagem da tropa de Rodrigo César de 
Menezes, que já se servio desta passagem, havia duas ro9as novas 
no varadouro, que um cronista da expedi9ao denomina "morte de 
brancos e negros, consu~o de mantimentos e destrui9ao de tudo". 
Entao as cargas e generos foram levados as costas do pessoal de 
servi90 e apenas as canoas seguiram em pequenas carretas puxadas 
por vinte ou trinta negros e mais. Durante o transporte experi
mentaram-se diversos contratempos, porque as cargas eram arrom
badas e roubadas pelos próprios condutores. Além disso, devido ao 
desleixo de muitos desses negros, perdia-se parte dos mantimentos, 
o que era de deplorar sumamente naquelas alturas, especialmente 
onde, nas palavras do cronista dá viagem, "se quer perder antes um 
negro, sendo estes tao necessários, que um alqueire de mantimento, 
feijao ou farinha". 

No ano seguinte ainda eram tao precárias as condi9oes no 
sítio, que se atreviam os Caiapós a assaltar os negros a vista de toda 
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gente, durante o transporte da carga, sem que houvesse meios de 
castigar sua afoiteza. Assim sucedeu, especialmente com os homens 
do capitao Luiz Rodrigues Vilares e os de Gregório de Castro, 
passageiros dessa mon~ao de 1727. Embora viessem eles, levando 
mercadorias e mantimentos no meio de urna fila de sessenta pessoas 
ou mais, nao duvidaram os índios de atacá-los inesperadamente com 
seus porretes. Depois de matarem tres ou quatro homens ainda 
conseguiram escapar incólumes, desaparecendo tao velozmente que 
nao puderam mais ser vistos quando os outros chegaram a levar suas 
espingardas a cara. 

Em 1728 repetiram a fa~anha causando na tropa destr~os que 
ficariam memoráveis. A vigilancia, nesses casos, era extremamente 
difícil para quem nao conhecesse as manhas desses índios, que 
tinham por costume esconder-se em qualquer moita, depois de se 
untarem com terra, de forma_ tal que nao podiam ser f acilmente 
distinguidos de quem os encarasse. Assim dissimulados aguardavam 
geralmente pela passagem da pessoa ou pessoas escolhidas para 
vítimas e, em seguida, davam-lhe golpes de porrete na cabe~a, 
desaparecendo imediatamente. 

Quando o assalto se dirigisse contra mais de urna pessoa, 
tinham o cuidado de golpear, primeiramente, a que se achasse a reta
guarda do grupo, e sempre pelas costas. Faziam-no táo em silencio e 
com tal presteza e agilidade, que podiam logo depois voltar a carga 
contra outra pessoa, sem que ninguém se tivesse apercebido da 
primeira investida. Dessa sorte podía bastar apenas um Caiapó para 
dizimar toda urna tropa. Tinham esses índios um hábito que é 
partilhado, ainda em nossos dias, por outras tribos da familia Ge~ 
como os Xavantes, e consistía em deixarem obrigatoriamente sobre 
o cadáver a arma que fez a morte. Era essa arma, geralmente, um 
pau de cerca de sessenta ou setenta centímetros de comprido, 
redondo no cabo e espalmado, a maneira de remo, na parte contrária, 
enfeitado, todo ele, de um tran~ado ao modo de esteira, muito unido 
e ajustado.3

' 

Muitas vezes esperavam os que saíam aos campos para 
ca~adas, e entáo davam sobre eles, primeiramente com urna chuva 
de flechas, e depois, vendo-os atordoados, com as tais bordunas. O 
meio mais eficaz de se impedirem esses assaltos estava em andarem 

35. "Carta do conde de Azambuja ao de Val de Reys". Ms. cit. 
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os homens constantemente em grupos de tres ou quatro, e nao em 
fila, mas lado a lado, o que facilitaría a vigilancia mútua. Essa 
medida era sobretudo importante quando se recolhiam, pois os 
assaltos do gentio se tomavam mais freqüentes na retirada. 

Nem essas cautelas, porém, evitavam todos os maleficios de 
que era capaz o Caiapó. Assim, a tropa que chegou ao Camapoa em 
fins de 1730, indo de Cuiabá para Sao Paulo, teve a notícia de que 
esse gentío queimara as casas e ro~arias onde o Sargento-mor 
Domingos Roiz e Miguel Pereira abasteciam, naquelas paragens, aos 
navegantes. Pela mesma ocasiao os índios chamados Gualachos, 
equivalentes, segundo as maiores probabilidades, aos Caingangs 
atuais, 36 deram nas ro~as existentes no Cajuru, a margem do Rio 
Pardo, destruindo as planta~0es e abrasando as casas. 

O Capitao Joao Antonio Cabral Camelo, que tres anos antes 
passara pelo sítio do Camapoa, descreve-nos as agruras que 
padeciam os roceiros ali estabelecidos. Viviam eles como num 
presídio, sempre de armas a mio para nao serem colhidos de 
surpresa pelo gentío. Para ir buscar água, nao obstante a tivessem 
perto de casa, saíam continuamente acompanhados de seus guardas
costas. No r~ar, plantar e colher os mantimentos, jamais largavam 
as espingardas, e enquanto um trabalhava, outro vigiava, com a 
arma pronta para o fogo. E apesar de tamanhas cautelas, nao 
puderam impedir, por várias vezes, que o Caiapó matasse algum 
dos seus homens. 

O extraordinário é que, com todos esses transtomos, ainda 
tivessem como colher quantidades apreciáveis de milho e feijao,3

' 

alimento básico nao só da gente do lugar como dos viajantes. 
Sobretudo vendiam muito bem esses produtos de tanto perigo e 
trabalho. Em 1726, quando da passagem do Govemador Rodrigo 

36. O nome de Gualachos era genérico, sobretudo entre os colonos castelhanos do 
Paraguai, para as tribos indígenas que náo falassem o guarani, confonne se le numa 
inua do Padre Diogo Ferrer de 21 de agosto de 1633: " ... debajo del nombre de 
Gualachos comprendense todas las naciones que no tienen por propria la lengua 
Guaraní ... ", Manuscrito da Col~ De Angelis Il. Jesuitas e Bandeirantes no ltatim 
(Rio de Janciro, 1952), p. 45. Em alguns lugares, como a hacia do Tibagi, o nome era 
aplicado de preferencia aos Caingangs. Cf. Alfred Métraux, "The Caingang", 
Handbook o/ South American lndians, 1 (Washington, 1946), p. 447. 
37. "Noticias Praticas do Cuyabá e Goyazes, na Capitania de Silo Paulo e Cuyabá. 
que dá ao Revdo. Padre Diogo Soares o Capitiio Joio Antonio Cabral Camelo sobre a 
viagem que fez b minas do Cuyabá no anno de 1727", Revista do Instituto Historico 
e Geographico Brasileiro, IV, 21 ed. (Rio de Janeiro), p. 494. 



278 SÉRGIO BU ARQUE DE HOLANDA 

Cézar de Menezes, o alqueire de farinha foi vendido a nove oitavas 
de ouro, o de feijao a dezesseis oitavas, cada galinha a tres oitavas. E 
nao faltou quem comprasse a arroba de toucinho a trinta .e duas 
oitavas, e a quinze o frasco de aguardente. Em 1727 o milho 
alcan9aria o pre~o de dezesseis a dezoito oitavas, e o feijao, vinte 
oitavas. Para as galinhas, porcos e cabras nao havia p~o. de modo 
que cada qual pagava quanto aprouvesse aos donos. 

Aos poucos tornou-se mais tolerável a vara~áo, pois os 
viajantes, chegando ao Camapoa, passariam a encontrar grandes 
carros de quatro rodas, puxados por seis a oito bois cada um e 
destinados especialmente ao transporte das canoas. A carga seguía 
em carros menores, de duas rodas apenas, quando nao fosse as 
costas dos negros. Em poucas horas de trajeto, por entre capé>es de 
mato e campos cerrados, chegava-se a sede da fazenda de Camapoa, 
junto ao ribeirao do mesmo nome. Aquí tratavam os viajantes de 
renovar seu mantimento e retemperar energías para · o 
prosseguimento da jornada. 

Situada ao meio da rota do comércio do Cuiabá, em posi~ao 
imposta pela geografía aos pioneiros da ocupa9ao efetiva do Brasil 
Central, estaría Camapoa fadada, porventura, a converter-se em 
entreposto mercantil de primeira grandeza, se o declínio da 
minera~ao e a concorrencia, mais tarde, de outras vías de acesso nao 
tivessem aniquilado essas possibilidades. A leitura de antigos relatos 
de navegantes está muito longe, aliás, de sugerir que o labor 
paciente dos homens tivesse em qualquer momento correspondido, 
nestas paragens, as vantagens de semelhante situa~ao. 

Lugar de passagem quase obrigatória para urna zona pioneira, 
Camapoa parece ter permanecido, entretanto, estranhamente alheia a 
agita~ao tumultuosa dos centros auríferos. Contentou-se com um 
ritmo sonolento e rotineiro de velha fazenda sertaneja, mal 
interrompido, de vez em quando, pelo movimento das frotas ou pelo 
alarme causado pelas proezas cada vez menos freqüentes dos 
Caiapós vizinhos. Viveu parasitariamente a margem das ambi~é>es 
dos ca9adores de ouro e de aventuras, preferindo os lucros mais 
seguros da carrega~ao das canoas e da venda dos generos aos 
navegantes ou passageiros. 

A gente do lugar, qualificada por muitos de bronca e 
indolente, compunha-se, em sua quase totalidade, de mesti9os, entre 
os quais o sangue africano tinha talvez papel predominante. Pela 
época da expedi~ao de Langsdorff, isto é, já no século passado, essa 
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gente pouco distava do estado selvagem, vestindo-se unicamente de 
ceroulas, quase de tanga; só mesmo os mais endinheirados se davam 
o luxo de vestir cal~as e camisas de pano grosseiro de algodao. 
Vegetavam, geralmente, sem os socorros da religiáo, sem ao menos 
quem os confessasse na hora da morte ou nas ocasi5es de perigo. 
Alguns ocupavam-se de escassas planta~5es de mantimentos da 
cria~ao de capados e galinhas, da fabrica~ao de redes, panos toscos e 
lou~as para uso próprio. Ao contato de índios e negros, a popula~ao 
tinha adquirido um modo característico de falar, arrastado e 
desagradável, que "fazia fugir", comenta Lacerda e Almeida. 

Ainda em meados do século XVIII, os viajantes, mesmo os de 
confissao fidalga, como um D. Antonio Rolim de Moura, viam-se 
obrigados a caminhar a pé, em conseqüencia do pequeno número ou 
pouco préstimo das cavalgaduras existentes. Os carros nunca eram 
em quantidades suficientes para o transporte de todas as canoas e 
cargas de urna só vez, de modo que efetuavam diversas viagens para 
cada frota que aportasse. Lerdos e muito provavelmente mal
nutridos, os bois de tra~ao nao suportavam o menor esfor~o ao calor 
do sol. Por isso as carrega~5es eram feítas, de preferencia, durante a 
noite. Embora cada carro fosse puxado por tres ou quatro juntas, isso 
pouco alteraria a situa~ao, se é exato, como o afirmou o Conde de 
Azambuja, que essas tres e quatro juntas faziam o servi~o de um boí 
"dos nossos". 

A condu~ao desde o porto de Sanguexuga até a sede da 
fazenda de Camapoa nao era das menores fontes de lucro para os 
quatro sócios da fazenda, um dos quais devia estar sempre presente e 
sabia tirar todas as vantagens de seu monopólio. No ano de 1788, o 
transporte de cada canoa era cobrado a vinte mil réis e a carrada 
custava nove mil e seiscentos réis. Embora já aparentemente 
apaziguados por aquela época, os Caiapós continuavam a ser o 
pesadelo dos moradores e, temendo seus insultos, carros e 
passageiros só se deslocavam em grupos e sob escolta de homens 
bem armados. 

Para atalhar o dano e morticínios de que eram causa, um dos 
sócios da fazenda dispusera-se, anos antes, a destruir os alojamentos 
desses índios, porventura existentes nas proximidades. A bandeira 
mandada para esse feito pudera localizar, afinal, após quatro dias de 
marcha, urna das suas aldeias. Um ataque de surpresa, pela 
madrugada, pennitiu aos expedicionários aprisionarem cerca de 
oitenta pessoas, entre mulheres, crian~as e rapazes de pouca idade. 
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Dos homens adultos todos conseguiram escapar, exce~ao feíta de 
dois velhos. 

Bem depressa integrou-se essa gente na vida da fazenda. 
Diogo de Toledo Lara Ordonhes, que lá esteve em 1785, tres anos 
apenas depois dessa ca~ada, achou os Caiapós muito contentes, 
domésticos, ágeis em tudo e de grande valor para o trabalho. 
Impressionaram-no sobretudo os meninos, "muito vivos, 
desinteressados, de boa índole" e tao aptos para as coisas da religiao 
que foram todos batizados. Dos grandes, entre os quais havia certa 
mulher que contava lhanamente como chegara a matar o próprio 
marido por causa de urna espiga de milho, já nao poderia dizer o 
mesmo. Só seriam batizados quando soubessem a doutrina. 

Na sede, além das casas de sobrado telhados e outras menores, 
de pau-a-pique, cobertas de sapé, capazes, no conjunto, de acomodar 
grande número de pessoas, tanto que houve lugar nelas para D. 
Antonio Rolim de Moura com oficiais e familias, além dos outros 
passageiros, existía capela bem asseada e senzala de negros, tudo 
desordenadamente disposto em tomo de um largo pátio onde podiam 
correr touros. Como toda a conveniencia dos donos estava em que se 
demorassem bastante os viajantes, havia muito gado de corte (mais 
de seiscentas cabe~as, só de bovinos, em 1751 ), pos to que de 
qualidade inferior, assim como planta~óes de legumes, feijao, milho, 
cana-de-a~úcar e tabaco. Durante as fun~0es de igreja e as festas de 
irmandade, que eram numerosas, nao obstante a falta freqüente de 
padres, gastavam-se cada ano, nos tempos de maior prosperidade, 
mais de cem capados. A maior falta de que padeciam os moradores 
era, sem dúvida, a do sal, verdadeira raridade aqui, como aliás em 
quase todos os povoados sertanejos. Muitas pessoas tratariam de 
remediar essa falta abusando largamente da canjica de milho, que 
dispensava qualquer tempero. . 

Em Camapoa costumavam as frotas renovar suas provisóes de 
farinha de milho, fubá, feijao, arroz, galinhas e porcos. Nao há 
notícia de que a farinha de mandioca, de uso tao generalizado no 
litoral brasileiro, tivesse grande consumo por estas paragens. Para 
fabricarem a de milho, recorriam os moradores ao rústico monjolo. 
Depois de 1820, privados dessa máquina por urna inunda~ao do rio, 
que carregou a única entao existente, já se contentavam, para o 
mesmo fim, com pilóes simples, manejados pelos negros de servi~o. 
O pouco estímulo para os negócios, numa ocasiao em que já se 
achava quase abandonada a navega~ao pelo Pardo, e também a 
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indolencia natural dos habitantes, impediam que nessa, como em 
outras indústrias, se fizesse qualquer progresso. 38 

Fomecendo, embora, os comestíveis indispensáveis em toda 
essa navega~ao, e nao só os comestíveis como a aguardente de cana 
e o fumo em rolo, dois artigos que, nas palavras de um viajante, 
representavam para os trabalhadores o que representou o maná para 
os israelitas no deserto, a fazenda de Camapoa nunca dera a Coroa 
os proveitos que dela se poderiam esperar. Nem a Coroa, nem sequer 
aos proprietários, afirma-o um documento de 181 O, nao obstante 
fosse. pouso certo dos negociantes do Cuiabá. 39 

Estes alojavam-se, em geral, na sede, o tempo necessário para 
se vararem completamente canoas e cargas, dependente, sobretudo, 
das propo~óes da frota e da bagagem, m_as raramente inferior a urna 
ou duas semanas. ·A morosidade explicava-se nao apenas pela 
circunstancia de se fazer essa v~ao somente nas horas notumas ou 
de pouco sol, como pelo pequeno número de bois mansos, capazes 
de andar com carros, de que dispunham os donos, sem embargo do 
muito gado ali existente. Ou mesmo pela própria escassez dos 
carros, que por ocasiao da viagem de D. Antonio Rolim de Moura, 
por exemplo, nao passavam de dois. 

Terminada a vara~ao era possível seguir-se viagem pelo Rio 
Camapoa abaixo. O embarque poderia ser feito junto a própria sede 
da fazenda. Sucede, porém, que o rio, levando pouca água nesse 
lugar, tao embara~osa se tomava a navega~ao, que quase todos, 
mormente durante as estiagens, preferiam marchar por terra até a 
confluencia do Camapoa-Gua~u. Dessa forma nao gastariam mais de 
meia hora para um percurso que as canoas faziam em dois ou tres 
días. Ainda assim, entretanto, nao desapareciam os embara~os que 
podem encontrar os navegantes descendo as águas do ribeirao. 

O aspecto geral do Rio Camapoa é em muitos pontos 
comparável ao do Sanguexuga, mas, ao oposto deste, que banha, em 
parte, extensas pastagens despidas de qualquer arvoredo, ele corria 
por entre matagais espessos e com raízes ·a flor da terra. Por isso 
mesmo, durante as cheias, costumavam cair das ribanceiras muitos 

38. Lacerda e Almeida. ob. cit., p. 74; Hércules Florcnce. Viagem Fluvial do Tieti ao 
Amazonas (Sio Paulo, s.d.), pp. 49 ss.; "Resumo das Explora~6es feitas pelo 
Engenheiro Luiz d 'Alincoun, desde o Registro de Camapui até l Cidade de 
Cuyabá", Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XX (Rio de 
Janeiro), pp. 33S SS. 

39. Documentos lnteressantes, lll, 31 ed. (Sio Paulo, 1913). p. 122. 
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paus, atravessando-se de lado a lado sobre a minguada corrente. 
Alguns desses troncos ficavam a tao pouca altura que rasavam as 
canoas, e por esse motivo chamavam-lhes "rasouras". A fim de 
afastarem o perigo que isso acarretava para os viajantes, iam a frente 
os batelóes ou canoinhas de montarla, levando gente e machados 
para os cortar, deixando desimpedida a navegac;ao. Há notícia de que 
em urna só viagem, entre a fazenda de Camapoa e a foz do rio, 
foram cortadas, desse modo, nada menos de oitenta tranqueiras. 

Essa providencia nao se generalizara, porém, senao alguns 
anos depois de iniciada a navegac;ao de Camapoa, pois as 
informa\:oes relativas as primeiras viagens alegam que poucos 
deixavam, entao, de perder urna ou mais canoas, pela velocidade 
com que corriam elas sob os madeiros e varas. Velocidade que nao 
impedía, contudo, a certos viajantes, de, por algum motivo, 
desembarcarem e ir depois apanhar sua canoa rio abaixo. Assim 
aconteceu, para seu mal, aliás, com o cozinheiro Joao Francisco, de 
Rodrigo Cézar de Menezes, durante a viagem desse govemador a 
Cuiabá, em 1726. O qual cozinheiro, tendo saltado em terra, nessas 
paragens, a buscar urna faca de que se esquecera, com ten~ao de 
seguir a pé, acompanhando o rio, até poder alcan<;ar novamente o 
barco, nao mais apareceu, entendendo-se que se perdeu pelo mato ou 
foi pasto de alguma on~a. 

A correnteza do rio trazia ainda o risco de impelir as canoas 
com violencia sobre escolhos de toda sorte. O recurso empregado pe
los remeiros contra os choques ou abalroamentos estava nas varas, 
que funcionavam, nestes casos, como freios. O mesmo perigo e tam
bém o dos madeiros caídos nao desaparecía ao entrarem as frotas no 
Coxim, chamado por Oeynhausen o cabo tormentoso dessa nave
gac;ao. Embora relativamente largo se comparado ao Camapo~ esse 
rio nao o é a tal ponto que im~a os colmos das taquaras, debru<;ados 
das ribanceiras, de formarem verdadeiras arcadas sobre as águas. 

Há nisto, entretanto, um dos espetáculos aprazíveís que o 
viajante podía encontrar nesses sítios, e dele nos deíxou Hércules 
Florence urna animada descric;ao. Em alguns pontos, no Boqueirao 
das Fumas, por exemplo, nao mede o canal mais de dez ou doze 
metros entre urna margem e outra. Por vezes a água abre caminho 
entre abruptos barrancos de mais de cinqüenta metros de altura. 
Muitos navegantes admiraram-se do proveito que poderla tirar, e nao 
tirava, o gentio Caiapó, tao belicoso e inimigo dos cristaos, se, do 
alto <lestes montes, arremessasse pedras sobre as canoas. Com urna 
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acometida dessa ordem, onde o agressor nao chega a expor-se, 
poucos barcos escapariam incólumes. 

O grande perigo que oferecia o Coxim aos navegantes estava 
nas escaramu<;as de caldeiroes, redemoinhos, correntezas, funis, 
itaipavas e águas em geral tao atrapalhadas, que lhe valeram, para 
alguns, o cognome de Cachoeirim. Certo literato, que efetuou esta 
navega<;ao e teve o cuidado de descreve-la em carta aos que 
pretendessem ir as minas do Cuiabá, chega a dizer deste rio que, se 
fosse o primeiro da viagem, ninguém, por certo, a empreenderia, 
pois "para esta canoa que nao perigasse nele pelos inumeraveis 
precipícios e correntezas violentas que em si tem".40 

Do ponto em que se despejam nele as águas do Camapoa até 
ao Taquari, contam-se nada menos de vinte e duas cachoeiras. 
Destas, quatro apenas - a das Fumas, a do Avanhandava-Gua<;u, a 
do Avanhandava-Mirim e a da Ilha - obrigavam a descarregarem
se inteiramente as canoas e a arrastá-las por sobre os rochedos das 
margens. As outras podiam ser varadas, sem dificuldade, desde que 
navegassem as embarcac;oes a meia carga. Eram, contudo, um 
grande estorvo para o percurso, que, a montante, com a jusante, se 
fazia, ·no Coxim, em oito ou dez días. 

Vencida a última Cachoeira do Coxim, a da Ilha, toda ela de 
descarreto, os que faziam a derrota para o Cuiabá entravam pelo 
Taquari. É este um río vistoso e alegre, povoado de ilhotas, 
abundante em pescado e cac;a, com boas praias e mato limpo. Logo 
abaixo da boca do Coxim, en'frentava-se, porém, o primeiro 
obstáculo a sua navega\:ao, que é a chamada Cachoeira da Barra. 
Neste ponto costumavam os trabalhadores aliviar as canoas de parte 
da carga, quando iam cheías, como era o caso, quase sempre, na 
viagem de ida para Cuiabá, ou esvaziavam-nas por completo, a fim 
de ficarem mais boiantes. 

Por um trecho de cerca de quarto de légua precipitam-se as 
águas furiosamente por entre canais de pedra muito estreitos e 
penedias escarpadas, formando em alguns lugares urna sucessao de 
pequeninos saltos que requeriam vigilancia contínua da parte dos 
pilotos. 

Aqui cessavam as tropelías do Caiapó, mas come<;ava o país 
do gentío Cavaleiro. Passada a foz do Coxim há mesmo um sítio que 

40. Relatos Mon~oeiros, cit., pp. 174 ss. 
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os comerciantes do Cuiabá chamavam, de ordinário, Passagem do 
Cavaleiro, e nela os Guaicurus, como ainda em nossos dias sao 
conhecidos esses índios, costumavam atravessar o rio. O meio de 
que muitos se serviam para se verem livres de seus insultos era 
levantarem os pousos no meio do mato, porque, ao contrário do que 
sucede, por exemplo, com o Caiapó, o Guaicuru só sabe combater 
em campo raso, onde possa movimentar-se facilmente com os 
cavalos. 

Assim. o experimentaram, no ano de 1726, os passageiros de 
sete canoas que se adiantaram da mais tropa e deram junto a estas 
mesmas paragens com o gentio Cavaleiro. Sua salva~io foi que 
acharam urna parte de rio fonte, e rente dela, em terra, um capio de 
mato. E ainda tiveram a sorte de se acharem separados do campo, 
ao pé do mato, por um extenso pantano. Ali ficaram os homens 
cercados durante vários dias, e os índios desesperados de os nao 
poder apanhar - já que lhes seria impossível vadear o rio e ainda 
mais o pantano -, retirando-se, afinal, ao surgir o restante da 
frota, que era de sessenta canoas, com duas pequenas pe~as de 
artilharia. 41 

O aparecimento desse gentio na estrada fluvial para as minas 
de Cuiabá nao há de ter provocado a mesma surpresa que causariam 
os Paiaguás. Refere urna crónica desses descobrimentos - mas 
entra aqui, pelo menos, urna grande parte de exagero -, como até 
1725 ninguém sabia ao certo que índios seriam estes últimos, tao 
destros na arte de navegar, nem· onde habitavam, nem de onde 
vinham, nem que nome tinham.42 Os Guaicurus, ao contrário, 
deveriam ser velhos conhecidos dos bandeirantes. Em certa ocasiao, 
aoque consta, chegara mesmo a uni-los a animosidade comum ao 
castelhano. Sabe-se que o cabildo de Santa Cruz de la Sierra, em 
1692, alarmado, pelo perigo que representava semelhante acordo, 
advertira ao Governador e Capitao-General da Província do 
Paraguai, Don Sebastian Feliz de Mendiola, de como os paulistas, 
coligados com os "Enemigos Guaicurus, Bayas y demas naciones", 
intentavam, nada menos, do que apoderar-se daquela província. 

41. Relatos Monroeiros, cit., p. 177. 
42 ... Nio se sabia que gentio era adonde habitava e que nome tinha por nao ser o 
nome de Payagoa thé entio conhecido ..... Joseph Barbosa de Sá, "Rela~io das 
povoa~oens do Cuyabá e Mato groso de seos principios thé os presentes tempos''. 
Annaes da Bibliotheca Nacional, XXII (Rio de Janeiro, 1904), p. 15. 
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Recebido o apelo logo detenninou D. Sebastian que se tomassem as 
precau~oes devidas contra semelhante amea~a, visto serem uns e 
outros inimigos declarados dos espanhóis do Paraguai. 43 

Algumas das mais velhas reminiscencias deixadas no 
conquistador europeu por aquelas tribos já as apresentava inse
paráveis dos seus cavalos. Assim devem ter aparecido os Guaicurus 
aos paulistas que, no século XVII, transpuseram a Vacaria e, talvez, 
o Rio P~raguai, na direyao das cordilheiras. "Os primeiros que 
deram notícia des tes bárbaros foram os Paulistas", diz urna crónica, 
"e já os encontraram senhores de grandes manadas de gado vacum, 
cavalar e lanígero. "44 Nao admira se ganhou crédito, durante algum 
tempo, a suspeita de que tais animais seriam autóctones nessa parte 
d<;> continente e nao obtidos por furto ou pennuta com os cristaos. 
Parecía reforyar urna suspeita a circunstancia de terem os 

· Guaicurus, em sua linguagem, nomes próprios para os designar, ao 
passo que as demais tribos indígenas conservaram designayoes já 
usuais entre as na'rOeS civilizadas das quais os obtiveram. 

Por menos que se conhe~am as etapas históricas dessa 
aquisi'rao, tudo inclina a crer que ela nao terá exigido, de parte do 
Guaicuru, nenhuma readapta'ráo violenta a novas normas de 
existencia. Em outras palavras, seu trem de vida nao precisou 
padecer urna transfonna~ao verdadeiramente radical para acomodar
se ao uso do eqüino. Quando muito terá encontrado, no recurso ao 
animal adventício, um poderoso estímulo e refor'ro a tendencias 
preexistentes em seu modo de comportar-se. 

Nao é difícil imaginá-los, já anteriormente a conquista 
européia, entregues a constantes correrlas pelas campinas da hacia 
do Paraguai, fiados apenas em suas pernas agéis e numa 
surpreendente capacidade de resistencia ao cansa~o. Nao f altam 
mesmo depoimentos, especialmente de procedencia castelhana, para 
confirmarem essa impressao. Nos Comentários do "adelantado" 
Alvaro Nuñez Cabeza de Vaca, redigidos em meados do século XVI 
pelo escrivao Pero Hemandez, descrevem-se esses indígenas como 
"tan ligeros y recios, que corren tanto tras los venados, y tanto les 

43. Manuscritos da Cole~iio De Angelis IJ. Jesuitas e Bandeirantes no Itatim (Rio de 
Jan-eiro, 1952), pp. 310 ss. 
44. Francisco Rodrigues do Prado, "Historia dos Indios Cavaleiros ou da Na~io 
Guaycurú", Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, 1 (Rio de 
Janeiro) p. 35. 
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dura el aliento, y sufren tanto el trabajo de correr, que los cansan y 
toman a mano ... "45 De modo que, long e de se ter tornado 
personagem intrusa e supérflua, o cavalo deveria adequar-se a 
semelhante sociedade como o órgáo de urna fun9ao necessária. 

Mesmo depois de o adquirir e integrar perfeitamente em seu 
modo de viver, o Guaicuru continuou a preservar algumas dessas 
aptidües ou virtudes aparentemente tradicionais em sua estirpe. O 
missionário jesuíta José Sanchez Labrador, escrevendo já na 
segunda metade do século XVIII, observou como o talhe e boa 
propor9ao dos seus corpos correspondiam a urna admirável agilidade 
e destreza de movimentos. Para montar a cavalo nao se valiam eles 
de selas ou estribos. Corriam atrás dos animais, apanhando-os e 
dominando-os com urna rapidez em nada inferior a daqueles brutos. 
Nao recorriam a la9os ou bolas para agarrá-los, nema currais para 
subjugá-los. Limitavam-se a fazer com que se ajuntassem em algum 
ponto, e ali, entre os demais cavalos, lan9avam máo daquele que 
desejassem. Em tais ocasioes, se disparava o animal, punham em 
a9ao sua ligeireza, correndo a capturá-lo. Alcan9ado, seguravam-no 
pela crina ou, algumas vezes, tendo preso a ponta de urna vara um 
cordáo com nó corredi90, la9avam-no pelo pesco90, com tanta 
facilidade como se la9assem urna perdiz.46 

Segundo Azara, era seu costume roubar cavalos aos espanhóis 
pelo ano de 1672. "Estos'', acrescenta, "fueron los primeiros que 
tuvieron."47 É possível que o exemplo de povos indígenas afins, 
como os Abipoes que já eram senhores de manadas de cavalos 
tomados aos castelhanos ou aos calchaquis, já nos inícios do século 
XVII, ou o de outras tribos chaquenhas, que os adquiriram por volta 
de 1651, tivesse ajudado a acelerar, entre eles, esse processo de· 
ad~áo, com todas as conseqüencias que pudesse acarretar. 

O fato é que, assim enriquecidos, puderam esses índios fazer- · 
se temíveis a outras tribos e, nao menos aos europeus e seus des
cendentes, paraguaios ou paulistas. "Pouco faltou", escreve Azara, 
"para que exterminassem todos os espanhóis do Paraguai."48 Desen
volveram-se, ainda, ao extremo, seus hábitos de vagabundagem, o 
gosto da agressao e a voca9ao constante para a rapina. O desdém 

45. Alvaro Nuñez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios (Madri, 1922), p. 201. 
~6. Sanchez Labrador, El Paraguay Católico, 1 (Buenos Aires, 1910), p. 245. 
~7. Felix de Azara, Viajes por la America Meridional, 11 (Madri, 1923), p. 59. 
-48. Azara, ob. cit., p. 58. 
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ancestral por todo esfor90 sedentário só poderia ganhar novo e 
maior incremento, entre eles, depois da ado9áo do eqüino, e mais 
do que nunca iriam tirar largamente sua subsistencia da atividade de 
indivíduos pertencentes a outras tribos, especialmente de tribos 
lavradoras como os Guanás e os Chamacocos, que tratavam como a 
escravos. 

Em princípio do século passado, monsenhor Pizarro e Araujo, 
numa das notas as suas "Memorias Historicas do Rio de Janeiro ... " 
chegara a evocar os tártaros errantes, dado o modo de viver desses 
índios, que se nutriam do trabalho alheio e tomavam aos outros o 
que eles próprios nao se rebaixavam a produzir. E escrevendo 
durante a última guerra mundial nao duvidou um etnólogo em 
compará-los a certos alemaes e japoneses que encontraram os seus 
Chamacocos entre os vizinhos subjugados da Europa e da Ásia. 
Mais altos do que o · comum dos europeus, alcan9ando, por vezes, 
seis pés e meio de altura, bem feitos de corpo, capazes de resistir 
longamente a forne e a sede, eles já tinham somaticamente, diz o 
mesmo etnólogo, os tra9os distintivos de urna ra9a de senhores, de 
um Herrenvolk.49 E em todos os seus atos e gestos parecía refletir-se, 
com efeito, essa mentalidade senhori~l que poucos povos do 
continente sul-americano teriam partilhado em tao alto grau. 

Bem expressiva de tal mentalidade é urna das tradi90es de sua 
mitologia, onde se narra a cria9ao do mundo e dos homens. Segundo 
essa tradi9ao, o Grande Espírito, ao formar os seres humanos, teve o 
cuidado de dar a cada povo um atributo particular. Aos brancos, por 
exemplo, deu o gosto do comércio. A outros, a aptidáo para a 
lavoura. O Guaicuru, que fora esquecido na partilha, teve de sair a 
procura do Grande Espírito, a fim de conhecer sua sina. Correu, de 
um extremo a outro, o vasto deserto do Chaco, interpelando bichos e 
plantas. Ao cabo da longa peregrina'rao, deu certo dia com o gaviao 
Caracará, que assim lhe falou: 

- Queixas-te sem motivo, pois o teu é o melhor quinháo. 
Urna vez que nada recebeste, tr~ta de tomar o que pertence a outros. 
Esqueceram-se de ti; por isso deverás matar a todos quantos surjam 
em teu caminho. 

O Guaicuru nao deixou de obedecer ao conselho e, para 
comeyar, matou a pedradas o próprio caracará. Desde entáo pos 

49. Herbert Baldus, "lntroduyao a Guido Boggiani", Os Caduveo (Sao Paulo, 1945), 
pp. l9e 46. 
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sempre seu orgulho em saber praticar a risca as li~oes do infor
tunado mestre. so A violencia, a agressividade, a rapinagem, 
tomaram-se, por assim dizer, as suas virtudes nacionais, que ele 
procurou exercer indiscriminadamente contra todos os que se 
intrometiam em suas terras. Até fins do século XVIII, foram os 
Cavaleiros um dos grandes flagelos dos navegantes e também de 
numerosos lavradores de Cuiabá e Mato Grosso, calculando-se, por 
volta de 1795, em mais de quatro mil o número de paulistas e outros 
portugueses, vítimas de sua sanha.51 

Nao há notícia da época exata em que principiaram os insultos 
desse gentío contra os que viajavam entre Camapua e o Cuiabá. É 
provável, no entanto, que, inicialmente confinados a Vacaría e a 
outras áreas mais ao sul, tenham sido atraídos a regiao do alto 
Taquari só depois de inaugurada a passagem das frotas em caráter 
regular pelo célebre varadouro, animados, talvez, pelos ruidosos 
sucessos que, a partir de 1725, alcan~aram em seus assaltos os 
Paiaguás. , 

E verdade que, escrevendo alguns anos depois daqueles 
mesmos sucessos, o Capitao Joao Antonio Cabral Camelo procura 
isentar de maior culpa, nessas hostilidades, o gentío Cavaleiro. 
Referem suas "Notícias Práticas" como certa bandeira formada no 
Cuiabá, sob o comando de Antonio de Almeida Lara para vingar o 
destr~o feito pelo Paiaguá na tropa onde viajou e veio a perder a 
vida o Ouvidor Lanhas Peixoto, foi procurada por um dos mais 
poderosos caciques Guaicurus com ofertas de paz e protestos de 
querer a amizade dos cuiabanos. Prometeu-lhes ainda ajuda contra 
os Paiaguás e, quando nao bastasse para tanto seu poder, 
comprometia-se a levar cinco ou seis régulos, parentes seus, com 
oito ou dez mil cavalos cada um. 

Nao é fácil, dada a inconstancia e dissimula~ao do gentío, 
saber se, aceitos os termos propostos, teriam sido evi_tados os muitos 
danos que durante longo tempo iriam padecer aqueles mineiros ou 
as frotas de comércio que, em tao remota e inculta paragem, 
sustentarla sua vida e esperan~a. Seja como for, parece indiscutível, 
na narrativa de Cabral Camelo, que os homens da armada cuiabana 
deram razoes ponderáveis para a atitude hostil dos índios . 

50. Cf. Francis de Castelnau, Expédition dans les Parties Centrales de l' Amérique du 
Sud. Histoire du Voyage, 11 (Paris, 1850), p. 395. 
51 . Rodrigues do Prado, ob. cit., p. 35. 
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Recebendo a proposta de seu cacique, retrucaram-lhe que nada 
poderiam deliberar sem o assentimento de seu cabo, que se achava 
mais acima com outra parte da tropa. Quis o Guaicuru ir ao encontro 
dele e, em fé de amigos, embarcou ele próprio, levando consigo a 
mae, urna irma e outros parentes, noma das canoas como cuiabanos. 
Nao obstante todas essas aparencias de boa fé, mostraram-se os 
outros tao aleivosos que o mesmo foi o apartarem-se do lugar que o 
meterem ao cacique numa corrente, manitando aos mais. Assim 
presos, foram apresentá-los a Almeida Lara, que depois de estranhar 
a atitude desleal dos seus, mandou logo soltar aos Guaicurus, 
tratando-os com liberalidade e gentileza. 

Ora, aconteceu que, pela mesma ocasiao, se encontraram nas 
rancharias dos cuiabanos alguns outros Guaicurus vendendo vacas, 
carneiros e alguns cavalos a gente da bandeira. Entre os cavalos, um 
havia que, segundo disse o cacique, lhe pertencera, e que de todos 
seria o melhor. Com licen~a de Lara, montou nele, deu urna volta, 
deu a segunda e, quando este já andava, na terceira, valendo-se da 

• ligeireza do animal, nao teve dúvida em escapar velozmente das , 
rancharias, acompanhado dos seus homens. Com isso findaram-se os 
tratos de que poderia resultar eventualmente urna alian~a proveitosa 
contra a agressividade dos Paiaguás. 

Comentando o fato, atribuí-o o cronista ao ressentimento que 
se teria apoderado do cacique pelo fato de o cabo paulista nao ter 
castigado devidamente a trai~ao de que com ele usaram seus 
homens, se é que nao receasse também, a vista daquele exemplo, ser 
ele próprio cativado. "Nao se queixem os cuiabanos dos Guaicurús'', 
exclama o mesmo cronista, "queixem-se de sua infidelidade, se 
virem que, unido este gentío ao Paiaguá, lhe toma o passo do 
Taquari, que lhe é fácil, e nele, ou os destrói a todos, ou os obriga a 
nao entrar nem sair de Cuiabá. ''52 

O poderlo ou a habilidade dos índios chamados Cavaleiros nao 
' dariam, no entanto, para tais extremos. A sua obstinada fúria, mais 

52. "Noticias Practicas ... " , ob. cit. "Eu nao presenciei este caso", acrescenta Cabral, 
" mas escreveram-me de Sao Paulo alguns amigos que se acharam nele e vieram 
depois ao Cuiabá." De sua narrativa discrepa em muitos particulares a de outro 
cronista, Joseph Barbosa de Sá que, escrevendo muito depois dos acontedmentos, ou 
seja. em 1765, deles nos oferece urna versio menos favorável aos Guaicurus. Note-se, 
aliás, que a atitude aquí atribuída aos cuiabanos é bem úpica dos colonos no trato com 
os índios. E, nao é preciso dize-lo, também destes com rela~ao aqueles. Mesmo 
quando os índios penen~am a urna "ra~a senhorial'', como é o caso dos Guaicurus. 
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do que a outras causas, deve-se, de qualquer modo, a espécie de 
insularidade em que, durante a maior parte do século XVIII, irao 
permanecer aquetas minas, que as canoas só atingem através de urna 
trabalhosa navega9ao de cinco a sete meses, sem porto mais seguro 
do que a fazenda de Camapoa. 

A verdade é que, quando come9ar a afluencia em grande 
escala de mineiros, aventureiros e negociantes para o Cuiabá, a idéia 
do povoamento das terras do Taquari, no intuito de se abastecerem 
as frotas de comércio, nao parecerá impraticável a certas pessoas. 
Urna delas, o ituano Joao de Araujo Cabral, chegou a estabelecer-se 
com sítio de cultura junto a barra do Río Coxim e desse modo "tinha 
servido de grande utilidade aos passageiros para as( ... ) minas, assim 
nas invernadas como para se proverem de mantimentos".53 Por 
ocasiao da viagem de Rodrigo Cézar de Menezes, em 1726, o 
estabelecimento já dava algum fruto, pois sabe-se que nele se 
abasteceu de mantimentos no valor de duzentas e cinqüenta oitavas 
de ouro, a frota em que viaja va o capitao-general de Sao Paulo. 54 

Abaixo das terras de Joao de Araujo, e também na margem do 
Taquari, da parte direita do río, in~talou-se pela mesma ocasiao 
Domingos Gomes Beliago, o que primeiro introduziu gado vacum 
nesse sertao.55 .Ao lado desses nomes, o de um Luiz Rodrigues 
Vitares, que depois de se ter fixado por pouco tempo junto a barra do 
Camapoa-Gua9u, onde padeceu os maiores incómodos da 
vizinhan9a dos Caiapós, se assenhoreia das terras situadas junto a 
boca do Taquari56

, e o de um Manuel Gois do Prado, que solicita e 
obtém sesmaria, em 1727, junto as ro9as de Joao de Araujo, 
assinalam a tentativa de ocupa9ao de um vasto território que, 
povoado e cultivado, traria seguros benefícios as frotas.57 

Mas esse movin:iento povoador, iniciado com certo ara entre 
1723 e 1730, bem cedo se interrompe. Voltam entao as restingas ao 
seu primeiro estado e as pastagens veem-se rapidamente 
abandonadas pelos colonos. Em dois casos, no das r09as de Araujo 
Cabral e do Beliago, esse abandono deveu-se as correrlas do Caiapó 
que, na segunda, chegou a matar "sete ou oito pessoas, depois de lhe 

53. Sesmarias, 111 (Sao Paulo, 1937), p. 179. 
54. Documentos lnteressantes, XIII (Sao Paulo), p. 145. 
55. Sesmarias, III (Sao Paulo, 1937), pp. 231 ss. 
56. Idem. 
57. Idem. 
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reduzir a cinza as casas", o que fez com que fugissem para Cuiabá 
os sobreviventes de urna e outra.58 Nos demais, porém, foi obra 
certamente do gentío Cavaleiro, que só entao surgirá nestas paragens 
atraído pelas possibilidades que a sua atividade predatória oferecem 
as mon9oes de povoado. 

A presen9a daqueles pioneiros paulistas ou reinóis, sobre os 
quais silenciam ós historiadores, seria recordada apenas no nome 
dado a urna Cachoeira do Taquari: a do Beliago. Tao mal recordado, 
aliás, que já em fins do século XVIII quase nao haveria quem 
escrevesse esse nome, sem tomá-lo irreconhecível. '~Belial" é como 
lhe chama, por exemplo, o Tenente-Coronel Candido Xavier de 
Almeida e Souza. E acha necessário notar que em nada pode 
assemelhar-se essa queda d'água '~áquelle spirito infernal do mesmo 
nome, incombido da impureza e da sensualidade".59 

Sit.uada a pouca distancia da Cachoeira da Barra, a do Beliago 
caracteriza-se por numerosos baixios e ilhotas. O canal é exíguo e -
passava-se por ele com dificuldade extrema. É esta, pela rota 
ordinária, a 113ª e última cachoeira que encontrava o viajante saído 
de Porto Feliz com destino ao Cuiabá. Vencido tal obstáculo, no que 
consumiam muitas vezes u1n dia inteiro, desciam as canoas por 
longos estiroes de navega~ao lin1pa e desembara9ada. 

O grande problema, em alguns lugares, estava em encontrar-se 
fundo suficiente por entre os inumeráveis bancos de areia. Mesmo 
pilotos habilidosos e experimentados enganavam-se com freqüencia 
nestes lugares, desviando-se do leito principal. Nao raro, ficavam as 
canoas encalhadas no meio das pedras, e entáo era míster abrir 
passagem com auxílio de enxadas e outras ferramentas. Em tal 
situa9ao era menor, sem dúvida, do que nos pousos, em tempo de 
estiagem, a amea9a das refregas com os índios Cavaleiros. Muitos 
evitavam acender fogos, temerosos de que os alcan~asse o inimigo, 
chamado pela fuma9a. Ou entáo, depois de acende-lo numa das 
margens do rio, iam arranchar-se na outra, se possível disfar9ados 
por alguma capoeira. Com o que, vendo o Guaicuru deserto o sítio, 
supunham-no já abandonado pelos viajantes. 

Quando o rio se espraia, alagando· extensamente as beiradas, 
ficam sempre a descoberto as copas de algumas árvores; por essas 

58. Relatos Monqoeiros, p. 131. 
59. Candido Xavier de Almeida e Souza, "Discri~ao Diaria". Parte l ª, Ms. cit. 
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manchas de verdura sabiam orientar-se alguns práticos a fim de 
distinguirem o verdadeiro canal. No tempo das cheias, que principia 
em maio e vai até setembro e outubro, nem tal precau~ao se fazia 
necessária, pois os navegantes que chegassem ao lugar chamado 
Pouso Alegre, quinze ou vinte léguas abaixo da cachoeira do 
Beliago, podiam deixar tranqüilamente o álveo do rio e, segundo o 
estado das águas, atravessar os campos e pauis alagados, até ao Rio 
Paraguai, nas Tres Bocas, ou o Sao Louren~o, na fazenda do Alegre, 
ou o próprio Rio Cuiabá em algum ponto nao muito longe da Vila do 
Senhor Bom Jesus, geralmente na tapera do Bananal. O mais difícil, 
em casos tais, era descobrir terreno apropriado para pouso, 
conquanto nao faltassem cap0es de mato sobranceiros a água. Aliás, 
mesmo quando o rio se achasse em sua menor altura, nao era fácil, 
muitas vezes, encontrar pelas margens lugar perfeitamente enxuto e 
abrigado. 

Mais de vinte léguas antes de chegar a foz, divide-se o Taquari 
em muitos e sinuosos bra~os, por onde despeja suas águas no Para
guai. Nesse terrível labirinto de canais, baías, escoantes e furos, per
diam as canoas muito tempo pelas veredas falsas, for~ando pas
sagem entre os aguapés. Até 1780, aproximadamente, costumavam 
alguns pilotos dirigí-las ao Paraguai por um galho do Taquari que 
principiava urna légua abaixo do Pouso Alegre; no entanto, alguns 
anos mais tarde, achava-se essa passagem inteiramente obstruída 
pelas areias. 

Chegando ao Paraguai, as primeiras frotas paulistas, em vez de 
tomar a madre, preferiam, ao que parece, entrar por um furo da 
margem esquerda - o chamado Paraguai-Mirim - evitando, dessa · 
forma, a grande volta que dá aqui o rio. Ainda em 1758 foi esse o 
caminho praticado pela expedi~áo de D. Antonio Rolim de Moura. 
Entretanto, trinta anos depois, o Capitao-Engenheiro Ricardo Franco 
de Almeida Serra gastou nada menos de quatorze días em percorrer 
as onze léguas e meia que mede o furo de um extremo a outro, e 
achou sua navega~ao das mais intrincadas e penosas.<i0 

A subida do Paraguai até a confluencia do Sao Louren~o - o 
antigo Porrudos - efetuava-se em grande parte com o socorro de 

60. Ricardo Franco de Almeida Serra, "Diario da Diligencia do Reconhecimento do 
Paraguay desde o logar do marco da Boca do Jauní até abaixo do Presídio de Nova 
Coimbra", Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XX (Rio de 
Janeiro), p. 319. 
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zingas ou varas, quando nao bastassem remos para vencer as 
correntezas. Era impossível, com isso, evitar certa morosidade no 
trajeto que, demandando a montante oito a dez días, fazia-se, no 
sentido contrário, em cinco dias e menos. 

Quase tudo quanto se possa dizer da navega~ao do Paraguai 
aplica-se, sem diferen~as notáveis, a dos outros rios da extensa área 
de cerca de cento e setenta e cinco mil quilómetros quadrados61 que 
chega a abranger o Pantanal. Especialmente o Sao Louren~o e o 
Cuiabá, até a vila do mesmo nome, termo dessa navega~ao, 
ofereciam dificuldades em tudo semelhantes. Assim, se a subida, em 
tempo seco, consumía cinco ou seis dias no Sao Louren~o, desde a 
barra até a confluencia do Cuiabá, e quinze neste último rio, a 
descida fazia-se respectivamente em dois dias no Sao Louren~o e em 
seis ou sete no Cuiabá. 

Se durante as viagens de volta ao Camapoa e Araritaguaba, os 
ventos do sul, que sopram na esta~áo seca, concorriam, nao raro, 
para retardar a descida do Paraguai, o mesmo podía ocorrer nas 
demais vías tluviais da baixada. Em 180 l, os homens da expedi~ao 
Candido Xavier viram-se for~dos, na descida do Sao Louren~, a 
permanecer acantonados durante cinco dias no monte do Caracará, a 
margem meridional d.o rio, devido a violencia do vento sul. O . 
resultado é que gastaram nesse curso d'água tres ou quatro vezes o 
tempo ordinariamente consumido em sua navega~ao pelas canoas 
das mon~0es. 

Em fins cio século XVIII, quando tinha passado o maior perigo 
de assaltos, do Paiaguá e do Cavaleiro, fundaram-se nas margens do 
Sao Louren~o e mesmo do Paraguai, nos terrenos mais elevados que 
o pantanal periódico nao atinge, algumas fazendas de criar gado e 
~as de feijao e milho. Foi em um desse sítios privilegiados, assente 
a margem direita do Paraguai, que se estabeleceu em 1778 o 
povoado de Albuquerque, núcleo primitivo da atual cidade de 
Corumbá. 

Situada em face da ilha do Paraguai-Mirim, esse centro 
fortificado proporcionava, até certo ponto, aos navegantes, 
vantagens identicas as que oferecia a fazenda do Camapoa. 
Proporcionava, principalmente, a possibilidade de repouso durante 
urna viagem trabalhosa e árdua. Por muito tempo constou apenas de 

61. Otto Maull, Vom ltatiaya zum Paraguay (Leipzig, 1930), p. 272. 
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um grande pátio fechado, com casas em torno, formando quatro 
lances e um portao em frente ao rio. Oito anos depois de seu 
estabelecimento, em urna das vezes em que por ali passou o Capitao 
Ricardo Franco de Almeida Serra, sua popula~ao permanente nao 
ultrapassava duzentas almas, mas as ro~as de milho e feijao, 
plantadas pelos moradores, já davam para o consumo local e 
também para o abastecimento das frotas de comércio. Havia, além 
disso, muito algodao que, fiado e tecido no lugar, era mandado a 
Cuiabá, onde o trocavam por miudezas necessárias. 

A bananeira, introduzida·pelos paulistas logo ao início da con
quista e que viria a fornecer, juntam.ente com o arroz bravo, a base 
da dieta vegetal de urna das ra~as .indígenas do Pantanal - os Gua
tós -, representava talvez a única planta frutífera de certa importan
cia nestas paragens. Nao admira, pois, se o nome de "Bananal" che
gou a desempenhar papel significativo na geografía local, associado, 
com freqüencia, a certas ilhas ou colinas menos acessíveis a água 
das enchentes e onde a musácea se aclimou com exito. 

É de notar que muitas dessas colinas foram erigidas pela mao 
do homem, como o famoso Bananal do Rio Cuiabá, cuja origem é 
atribuída aos irmaos Joao e Louren~ Leme. Segundo cren~a corren
te na era das mon~é>es, foi com o auxílio do gentío Guató, reduzido a 
escravidao, que os dois terríveis potentados conseguiram transportar 
de lugares distantes grandes quantidades de terra para a constru~ao 
dessa verdadeira ilha artificial entre as lagoas a leste do rio. 

Outros "aterrados" do Pantanal parecem ter tido início mais 
remoto e menos memorável. Consistem sobretudo. em amontoados 

. de conchas fluviais, recobertas de urna capa de húmus, e que alguns 
etnólogos nao consideram· essencialmente distintos dos casqueiros e 
sambaquis litoraneos. Pretende urna tradi~ao generalizada, entre os 
Guatós, que nao apenas a constru~ao dos aterrados como o plantio 
das bananeiras existentes em partes dessas colinas sao obra de um 
povo misterioso que os precedeu na regiao. 62 

A míngua de frutas comestíveis era compensada, em parte, 
pelos palmitos, que se dao em certos lugares das margens do Río 
Paraguai. Urna característica de quase toda essa área é a ocorrencia 
de associa~é>es vegetais formando habitat isolado. Já se observou, a 
propósito, que nenhuma outra regiao restrita do Brasil comporta 

62. Dr. Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien (Berlim, 1905), pp. 174 
e 202. 
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número tao considerável de termos locais para significar agrupamen
to ou predominancia de determinadas plantas: carandazal, paratudal, 
piuval, buritizal, acurizal, pirizal, pajonal, espinhal ... 63 

Riqueza bem mais ostentosa e multiforme, contudo, é a que 
apresenta aquí o reino animal. Nos relatos de viajantes que 
percorreram outrora estes ríos, deparam-se, nao raro, expressües de 
puro extase <liante da profusao de ca~a e pescado que oferece a área 
dos pantanais. O bugio, o jacaré, o tatu, a jacutinga, o jaó, o macuco, 
o mutum costumavam fartar os que navegavam o Paraguai e seus 
afluentes. As canoas de montaría traziam dessas esquisitas iguarias 
em quantidades que ultrapassavam freqüentemente a capacidade de 
consumo das equipagens. O que nao é de espantar, quando se le na 
cronica de certa expedi~ao, que um vea.do morto nas campinas do 
Taquari e repartido entre as sessenta e nove pessoas da frota, deu 
comodamente para todos. . 

A fauna fluvial era igualmente opulenta, incluindo, só entre 
espécies escamosas, peixes como o pacu, o dourado, a piracanjuba, a 
piraputanga, o piabu~u ... , e entre as outras castas - os chamados 
peixes de couro, mais freqüentes nos meses das águas -, o jaú, o 
pintado e o fidalgo. Ainda em nossos dias, um ditado corrente 
naquelas paragens afirma que "quem comer cabe~a de pacú nao 
sairá mais de Mato Grosso". 

No Río Cuiabá, as grandes pescarías de pequíra para fa
brica~ao de azeite constítuíríam, com o tempo, urna das raras 
indústrias da regiao. O peixe, lan~ado em caldeiras, fervia-se no 
próprio lugar da pesca e, durante o tempo seco, o espetáculo das 
fogueiras preparadas com esse fim era obrigatório nas praias 
c1,1iabanas. 

Mas o bom pescado, para alimenta~ao e outros misteres, 
representava, talvez, o único proveito que se poderla retirar dos rios 
do Pantanal. Nem para saciar a sede serviam suas águas, tao quentes 
- assinala um autor setecentista - que nao precisaría aquece-las 
quem quisesse barbear-se. E ao lado dos peixes úteis abundavam, 
nessas mesmas águas, as espécíes daninhas como a piranha ou 
tesoura e a arraia, que tomavam impossíveis os banhos de rio: 
"Ninguém se pode lavar - dizia um viajante em 1784 - por que 
tirao peda~o de carnes e já tem chegado a castrar alguns sujeitos, e o 
que val e que como nos rios honde elas ha, nao há caxoeiras, nem 

63. Arrojado Lisboa, ob. cit., p. 128. 
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baixios, nao preciso caírem nagua nem Pilotos e proeiros, nem os 
pretos ( ... ) como a cada passo sucede honde da caxoeiras e 
baixios". 64 

Ao incomodo que tudo isso representa para os navegantes é 
preciso acrescentar-se ainda o tormento dos mosquitos. Nao há 
diário ou carta de passageiro de mon~ao onde as persegui~0es que 
aos viajantes moviam os insetos nao sejam pintadas com vivo 
colorido. A "praga" surgia na ocasiao em que, baixando as águas, 
principiavam a aparecer as grandes extens0es de campanha enxuta. 
Nos pousos, procuravam muitos mareantes os galhos elevados de 
certas árvores, pois a experiencia demonstrara que, em regra, as 
nuvens de mosquitos nao sobem a mais de cinco ou seis metros, 
quando muito, acima da superficie do solo. 

Alguns borneos abrigavam-se em mosquiteiros, que tinham, ao 
lado dessa, a utilidade de fornecer, na noite fechada, eficaz prot~ao 
contra os morcegos. Em certos sítios povoados, tamanha era a 
quantidade dos quirópteros que nao deixavam em sossego a cria~ao 
doméstica e chegavam a impedir seu aumento. Nao devia causar 
surpresa, por isso o extremo zelo que os pobres moradores da atual 
Corumbá, nos primeiros tempos da povoa~ao, costumavam dedicar a 
seu gado, construindo currais bem barreados, onde a noite recolhiam 
os bezerros, tudo com grande trabalho e despesas. 6j 

Í'!- maior causa, sem compara~ao, do desassossego que tiveram 
durante longo tempo os viajantes, desde que se iniciou o trajeto 
regular des tes rios, rumo as lavras cuiabanas, f oi, porém, o gen ti o 
Paiaguá, de cujas tropelias já se falou em ·capítulo antecedente. 
Terríveis e sem conta foram os desbaratos causados por esses índios 
nas frotas de comércio, e o assalto que deram as canoas que 
conduziam, de volta ao povoado, só é o mais famoso porque dele, 
além da morte do ouvidor, resultou na perda para a Real Fazenda de 
muitas arrobas de metal precioso. 

Esses índios acometiam sempre com grande algazarra, saindo 
dos sangradouros e ribeiroes em suas canoas de oito a doze 
tripulantes, depois de terem vigiado cuidadosamente a frota, 
medindo as proprias possibilidades e as do adversário. Utilizavam 

64. Museu Paulista. Ms. da Col~o José Bonifacio, cit. (Carta a um amigo de autoria 
de Diogo de Toledo Lata Ordonhes). 
65. Luiz d' Alincourt, "Rezultado dos trabalhos e indag~s statisticas da Provincia de 
Matto Grosso", Annaes da Bibliotheca Nacional, VID (Rio de Janeiro, 1880), p. 46. 
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flechas sem aljavas, bordunas ou porretes e ainda o próprio remo, 
que por ambas as extremidades servia de lan~a. Tratavam, durante 
os combates, de molhar as armas de fogo do inimigo, sabendo que, 
por esse meio, se livravam de muitos perigos. Seu modo de 
combater eram continuas emboscadas e aleivosias. lmportava-lhes 
colher o adversário sempre de surpresa; quando faltasse este 
elemento cuidavam de desaparecer tao depressa quanto possível. 
Porque, sao as palavras de D. Felix de Azara, "nao vem deshonra na 
fuga e nem na trai~ao".66 

Por muito que pare~a inconciliável com a terrível cronica de 
seus triunfos sangrentos, alcan~ados primeiramente contra o 
castelhano do sul e, depois, contra os paulistas e, em geral, os luso
brasileiros, esse juízo desfavorável aos corsários do Rio Paraguai 
parece encontrar significativo apoio em mais de um depoimento. 
Gente "cobarde y muy medrosa": é tudo quanto acha para dizer, já 
em 1632, do fero Paiaguá, um missionário espanhol, o Padre Pedro 
Lascamburu, de Assun~ao. 67 Outro, o jesuíta J. Patricio Femandez, 
irá publicar em 1720 que a "na~ao Paiaguá" é, toda ela, de 
"vilíssima condición, pérfida y pronta a maquinar traiciones ... ", 
acrescentando, nao obstante, que, com serem tao cruéis inimigos do 
nome cristao, "si se hubieran coligado los Guaicurús, gente infiel, 
pero valerosa y enemicissima de la fé catolica, difícilmente 
hubieramos podido escapar y librarnos de sus asechanzas y celadas 
en un rio poblado por todas partes de islas y de ensenadas".68 

Ora, essa perspectiva de urna liga estreita do Paiaguá com o 
gentio Cavaleiro, que mal insinua o apóstolo dos Chiquitos, aparece 
aqui como um funesto presságio, quando sabemos que, passado 
muito pouco tempo, se irá converter em realidade. E menos, desta 
vez, em prejuízo dos castelhanos e jesuítas, do que dos temíveis 

66. D. Felix da Azara, Geografia Física y Esferica de las Provincias del Paraguay y 
Misiones Guaran(es. Compuesta por ... Capitan de Navío de la Real Annada. En la 
Assunción del Paraguay. Año de MOCCXV. Bibliografía, Prólogo y Anotaciones por 
Rodolfo R. SchuHer (Montevideo, 1904), p. 365. 
67. Manuscritos da Col~ao De Angelis. II. Jesuitas e Bandeirantes no ltatim, cit. p. 
301. Também o P. Bernardo Nusdorffer S.I., Superior das Miss<Scs do Paraná e 
Uruguai, dirá em 1735 dos Paiaguases que sao o inimigo "mas traidor que se ha 
hallado en esta America". Manuscritos da Col~ao De Angelis. V. Tratado de Madrí 
(Rio de Janeiro, 1954), p. 323. 
68. P. Juan Patricio Fernandez, Relación Historial de las Missiones de los Indios, que 
llaman Chiquitos, que están a cargo de los Padres de la Compañia de Jesvs de Ja 
Provincia del Paraguay,! (Madri, 1895), p. 186. 
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"portugueses de San Pablo", que o Padre Fernandez nao perdía 
ocasiao de censurar. Com efeito, no próprio ano de 1726 em que 
eram impressas aquelas suas palavras, já ousavam os Paiaguás dar 
combate as canoas paulistas na madre do Rio .Paraguai, assaltando e 
destr~ando a frota onde ia o regente das minas Joao Antunes. 

E apesar disso nao os encaravam suas novas vítimas com 
aquele temor misto de respeito que, de qualquer modo, pareciam 
merecer deles os valorosos Guaicurus. Sao muitos os depoimentos 
da época, em que se atribuí toda a for~a dos Paiaguás, escassos em 
número e poltr5es fora da água, seu elemento natural, ao acordo que 
os unira ao gentio Cavaleiro. A própria circunstancia de acometerem 
as canoas, agora, no meio do Rio Paraguai, quando no ano de 1725, 
em que tinham principiado seus insultos as mon~5es, tinham-nas 
atacado a partir de um esconderijo junto a barra do Xanés, poderla 
denotar antes solércia do que arrojo. É que justamente a largura do 
Paraguai grande, que impede os barcos de alcan~arem facilmente a 
terra, suas muitas ilhas, enseadas, abertas, sangradouros, suas 
margens pantanosas, fornece o campo ideal para os combates a que 
eram afeitos esses índios. 

A estratégia de que ordinariamente se valiam era procurar 
chamar para o meio da corrente as canoas do ad~ersário, tendo 
primeiramente formado duas alas laterais que embara~assem seu 
acesso a praia. A apari~ao inesperada daqueles homens corpulentos, 
todos sarapintados e emplumados, o urro com que se anunciavam, o 
rufo dos seus tambores de barro,69 o toque das suas cometas, a 
nuvem de flechas que expediam simultaneamente com as lan~adas e 
as porretadas, eram, de ordinário, mais do que o suficiente para 
aturdir e prostrar o mareante desprevenido. 

69. Os tambores, assim chamados, constavam, efetivamente, de vasos de barro com 
urna pele estirada sobre a boca. Max Schmidt assimila-os ~ fonna especial de tambor 
que Nordenskjold registrou entre algumas tribos do Chaco, tais como os Choroti, os 
Churupi, os Lengua e os Mataco. Cf. Max Schmidt, "Los Payaguá", Revista do 
Museu Paulista, Nova Serie, III (Sao Paulo, 1949), p. 213. Para Hernandf'a o antigo 
secretário de Cabeza de Vaca, entre as acusa~oes que faz a Irala, R:'rere como 
Abacote, cbefe dos Paiaguás, ou Agazes, como se chamavam a princípio, dera a este 
urna filha sua com que o futuro governador do Paraguai teve rela~aes carnais; o fato 
foi tanto mais notório quanto, dias depois, vieram mais de oitenta Agazes com um 
tambor diante da morada do dito lrala e em sua presen~ e na de toda gente fizeram 
ali muita algazarra dizendo que celebravam a festa do virgo da filha de Abacote, 
arrebatada por Irala. "Memória de Pero Hemandez" in Ulrich Schmidel, Viaje al Río 
de la Plata (Buenos Aires, 1903), p. 335. 
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Os instrumentos musicais a que recorriam, no caso, deveriam 
servir, nao apenas de refor~o a algazarra com que costumavam 
atirar-se a vítima, mas ainda de sinal para o ataque; assim, já em 
1540, foi ao toque de urna "corneta" que cerca de cem Paiaguás 
implicados, sem dúvida, na morte de Juan de Ayolar, iniciaram o 
assalto frustrado a Domingos de Irale e sua gente, no Rio Paraguai. 'º 
Poderiam também solenizar suas retiradas triunfais, que se faziam 
com o mesmo alarido e na ordem já usada para os ataques, divididas 
as canoas em duas filas paralelas. 

Se derrotados ou mal satisfeitos com a luta, dispensavam-se, 
ao contrário, cabisbaixos e calados. No vitorioso embate que 
tiveram, no caminho de Cuiabá com a mon~ao ida de povoado em 
1736, um tiro de bacamarte disparado por certo Manoel Moreira, 
justamente quando, senhores das canoas inimigas, já se preparavam 
para levá-las consigo, quase tornou sem efeito o bom exito 
alcan~ado; nesse caso foi o silencio dos instrumentos musicais um 
dos sinais de seu desatento. Depois que se afastaram do local, diz, 
com efeito, um documento, "lhe acharao na agoa aonde su9edeo o 
conflicto 1 O Lan~as e enmencidade de flexas q-. nao largao senao 
com a morte retiraraose tristes e sem tocarem os seos estromtos 
belicos q costumao tocar q.00 alcan~ao victoria ... "71 

Diz mais o documento que aqueles corsários esperavam 
certamente as canoas que saíssem para povoado, isto é, para Sao 
Paulo, conduzindo ouro, e que se deram, contra seus hábitos, nas 
que navegavam para Cuiabá, levando cargas, foi que por acaso 
toparam com elas. É esse um dos motivos para a presun~ao expressa 
no mesmo texto de que os roubos e assaltos dos Paiaguás seriam 
fomentados pelos castelhanos do Paraguai. O outro motivo estarla 
em que as lan~as dos assaltantes traziam pe~as de ferro e 
denunciavam em sua fatura o "melhor primor de arte", indício claro 
de serem obra de gente mais ladina do que os bugres infléis. 

Semelhante cren9a, bastante difundida, aliás, naqueles tempos, 
tanto em Cuiabá quanto em Sao Paulo, nao parece inteiramente 

70. " ... y pareciendo á los indios que ya los tenian asegurados, hecieron seña, tocando 
una cometa á cuyo sonido vinieron á un tiempo á los brazos con los españoles, 
acometiendo primero a Domingo Martinez de Irala doce indios, dando grandes 
alaridos, y lo mismo hicieron con cada soldado, procurando derribarlos y rendirlos ... " 
Ruy Diaz de Guzmán, La Argentina (Buenos Aires, 1943), p. 96. 
71. Arquivo Publico do Estado de Sáo Paulo. Ma~o 88. Pasta 1, nº 24. 
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destituída de fundamento. É duvidoso que partisse dos castelhanos 
qualquer estímulo expresso as crueldades praticadas por aqueles 
índios contra os portugueses do Brasil infiltrados em terras 
pertencentes, segundo todas as aparencias, a Coroa de Castela. Os 
proveitos cada vez maiores que julgavam receber os Paiaguás do 
trato e comércio com os castelhanos, dando-lhes de sua parte o fruto 
da rapina exercida contra as frotas das mon~0es, já nao eram um 
incentivo apreciável a essa rapina? Por outro lado elas tenderiam a 
canalizar em parte para Assun~ao, sem maior trabalho e risco, o 
produto das novas minas. 

Precisamente nos anos em que se intensificam aqueles assaltos 
vemos amenizarem-se as rela~0es tradicionalmente ásperas entre as 
autoridades espanholas do Paraguai e os Paiaguás localizados 
naquela província. A paz firmada em 1714, quebrada tres anos depois 
e logo reatada, nao se estabilizarla definitivamente antes de 1740, 
mas admitía períodos mais ou menos extensos de trégua. Finalmente 
a partir desta última data, já se pode considerar urna realidade. 12 Tanto 
que, do sítio antes ocupado pelos mesmos índios, nas vizinhan~as da 
capital, acabarao por transferir-se para dentro da cidade. 

Trata-se neste caso, porém, de urna só dentre as duas 
parcialidades em que se subdividiam os Paiaguás: a do sul, 
denominada dos Tacumbus. Nao foram estes e sim os do norte, os 
Sarigués, capitaneados pelo principal Coati, que desenvolveram, 
com a ajuda dos Guaicurus, urna luta de morte contra as mon~0es de 
povoado. Nada impedía, no entanto, que desde o início mantivessem 
eles rel~é>es assíduas com seus irmaos Tacumbus e, por intermédio 
<lestes, provavelmente, com os espanhóis e Guaranís de Assun~ao. 
Azara alude ao hábito que tinham de surgir incorporados, em certas 
ocasióes, pelas proximidades da capital paraguaia, onde princi
piavam por entrar em luta corporal com os da outra parcialidade. 
Quando se sentiam cansados, cessava a peleja e tomavam-se bons 
amigos.73 

Foi em 1729, se nao antes, que com~aram a ir negociar ali o 
produto de seus assaltos as canoas paulistas. É possível que no 
primeiro momento nao cuidassem senao em tirar vantagem do 
resgate dos poucos prisioneiros que deixavam com vida. Dessa 
maneira levaram, entao, o menino Antonio Antunes da Silva, 

72. Cf. Max Schmidt, ob cit., p. 152. 
73. D. Felix de Azara, ob. cit., p. 355. 
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aprisionado no alto Paraguai e que tinham guardado cerca de um ano 
em seus ranchos. Nao é certo que, por esse tempo, já sonhassem 
com os lucros que poderiam alcan~ar se negociassem em Assun~ao 
o ouro tomado nos assaltos as frotas, quando de regresso do Cuiabá 
para Sao Paulo. Sabe-se tio-somente que em data anterior já tinham 
levado a vender alguns negros. E nao é certamente por outro motivo 
que, durante suas acometidas as canoas paulistas tratavam de tomar 
o pulso aos negros mais robustos, que tomavam para si, só tirando a 
vida aos mais fracos.74 

No procedimento que naquele ano de 1729 se intentou no 
Paraguai sobre o caso do menor Antonio Antunes, resgatado aos 
índios, por tratar-se de um branco, de curta idade, mas já com o uso 
da razao, capaz de falar urna mescla do portugues com o castelhano, 
além do idioma guaraní e do paiaguá, referiu este como os gentíos, 
depois de matarem seu pai, seu tio Joao Leme, naturais e vizinhos de 
Sao Paulo, além da mais gente que ia nas canoas, com exce~ao dele 
e de tres negros, forarn aos seus ranchos rio abaixo e todo o ouro que 
haviam tomado lan~aram-no a água, dizendo que aquilo era pedra. 
Desde esse tempo achara-se o declarante entre os mesmos Paiaguás, 
sofrendo trabalhos e maus-tratos, até que o levaram a vender. 75 

Nao era fato inédito, em verdade, na cronica da coloniza~ao 
do Novo Mundo, esse de índios que lan~am a água o metal tao 
cobi~ado, como num desafio a avidez dos invasores. Conhece-se ao 
menos o episódio do Cacique Hatuei que, depois de fugir de seu 
Haití para Cuba, nao duvidou em atirar ao rio um cesto cheio de 
ouro ao saber, em 1511, que os espanhóis tinham desembarcado na 
ilha. Mais tarde, quando caiu em poder dos conquistadores, é 
possível que, para seu cruel sacrificio, condenado que foi a fogueira, 
tivesse contribuído alguma ponta de despeito dos algozes <liante de 
gesto tao estranho a sua mentalidade, além do sagrado ódio que lhes 
inspiraría a teimosia do cacique em nao querer ir para o céu, 
temeroso de lá encontrar novamente os mesmos cristaos. 

74. Relatos Monfoeiros, cit., p. 135: "O que mais admirou, foi o ver o sossego, o 
descanso, com que no maior calor do combate tomavam o pulso aos negros, que 
rendiam reservando os mais valentes, e tirando a vida aos mais traeos". Além desse 
depoimento do Capitao Domingos Louren~o de Ara u jo, referente a 1730, cf ., na 
mesma coletlnea, ll p. 129, o de Joio Antonio Cabral Camello, datado de 1734: "e 
escolhendo dos negros os que lhes pareceram melhor, mataram todos os mais junto 
com alguns brancos que cativaram ... " 
75. Bandeirantes no Paraguai, cit., pp. 429 ss. 
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Nesse caso tratara-se, com efeito, se nao de um desafio, de 
urna ponderada cautela, pois segundo a versao de Las Casas, que 
narra o episódio, dando-lhe o cunho daqueles exempla tao do gosto 
dos pregadores contemporaneos, Hatuey, na fala dirigida aos seus 
borneos, antes de desfazer-se do ouro, apresentara-o como o 
verdadeiro senhor dos inimigos: 

"-Vede, disse-lhes, nao guardemos em parte alguma este 
senhor dos cristaos, porque, ainda que tenhamos nas tripas, saberiio 
recupera-lo. Lancemo-lo, pois, a este rio, debaixo da água, e nao hao 
de saber onde está" .76 

Entre os faros Paiaguás dificilmente encontraría, porém, o 
hispo de Chiapas, matéria digna de sua ardente e generosa 
apologética. Em 1728, quando ainda deitavam fora o ouro das 
mon~oes, 77 faziam-no simplesmente por ignorancia, nao por 
prudencia ou despique. Passados alguns ·anos, no famoso assalto a 
frota que deveria levar de volta a Sao Paulo o Ouvidor Lanhas 
Peixoto, já voltavam a esparramar na água e na terra o ouro tirado 
das canoas, quando certo portugues reinol chamado Joao Pereira, 
preso por eles juntamente com urna mulher, também portuguesa, e 
ainda vinte e tantos negros, concitou-os a recolhe-lo dizendo que era 
coisa de estima e que poderia ser vendido no Paraguai aos 
castelhanos. Assim advertidos cuidaram de salvar um pouco daquele 
"desperdício de ouro". 

Tudo isso foi narrado pelo mesmo Joao Pereira quando 
prestou depoimento em Assun~ao, a 8 de agosto daquele mesmo ano 
de 1730, perante as autoridades empenhadas ·em conhecer 
pormenores do estranho caso de um homem branco ve~dido por · 
alguns Paiaguás da parcialidade do Cacique Coati, que tinham ido a 
tratar no porto onde outras vezes costumavam ir "pela comunica~ao 
que lhes foi admitida'', conforme consta dos autos do inquérito 
mandado proceder pelas ditas autoridades. 78 . 

Cabral Camelo, que assistira ao mesmo combate e a retirada 

76. Freí Bartolome de las Casas, Historia de las Indias, II (México, 1951), p. 508. Cf. 
ta~bém a "Brev_isima Relación" em D. Barthélomi da las Casas, Oeuvres de ... , 
Défenseur de la hberté des naturels d' Amérique, précedées de sa vie, I (París, 1822), 
pp. 22 SS. 

77. Vendido em 1729 em Assun~ao, disse o menor Antonio Antunes da Silva em seu 
depoimento que, depois de preso pelos Paiaguás, estivera cerca de um ano nos 
ranchos d~ principal Coatí. Nesse caso o assalto teria ocorrido por volta de 1728. 
78. Bandeirantes no Paraguai, cit., p. 432. 
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dos assaltantes, tendo conseguido, com alguns companheiros, che
gar depois ao Camapoa pelo caminho antigo dos sertanistas, relata 
como os índios tinham ao cabo recolhido a presa de dezesseis 
canoas, levando consigo apenas o ouro, que seriam urnas dez ou 
doze arrobas, as armas e a roupa, abandonando o resto. 79 Outra tes
temunha informa, também, que o saque nao passou de vinte arrobas 
de ouro, "outros lhe dao menos", acrescentando: "levaram boas 
roupas e melhores trapos".80 Sem falar nos cativos: negros em sua 
maior parte, além de urna branca, filha de Lisboa, a quem mataram 
o marido. 

Foi essa, aparentemente, a primeira vez na história das 
mon~oes em que o ouro das minas cuiabanas pareceu de algum 
pre~o aqueles corsários. Em Assun~ao, onde o grosso das canoas 
Paiaguás, sessenta ao todo, foi surgir um mes depois da chegada ali 
do portugues Joao Pereira, que estivera na mesma refrega, 
come~aram os índios por oferecer a venda os prisioneiros, entre eles, 
urna senhora portuguesa a que punham excessivo pr~o. Logo saiu 
um sacerdote e o alcaide a angariar esmolas para o resgate dos 
cativos. Reuniu-se muita prata lavrada do ornamento da igreja da 
Merce e mais o que deram o govemador e outras pessoas. Mostrado 
tudo aos quatro índios que tinham ido como emissários, dirigiram-se 
estes ao porto a buscar os prisioneiros, mas logo tomaram sem eles, 
dizendo que era preciso mais, porque o cacique nao se dava por 
satisfeito. Mostrou-se entao o mais que fora possível obter. Com isso 
voltaram os mesmos emissários as canoas e trouxeram a dita 
senhora, dois mancebos e doze negros e mulatos, que foram 
resgatados e recebidos com geral compaixao pelo povo inteiro, 
devido ao miserável estado em que se encontravam. Sobretodo a 
senhora, a quem tinham raspado sobrancelhas, pestanas e cabe~a, 
deixando-a sem mais vestes do que urnas anáguas velhas com que 
cobria as vergonhas. Os outros vinham inteiramente nus e raspados 
da mesma forma. 

Quem refere esses fatos, D. Carlos de los Reyes Valmaceda, 
filho do antigo govemador de Assun~ao, transfigura aquelas boas 
roupas e melhores trapos recolhidos pelos índios em "ricas vestes e 
alfaias de ouro, tudo de muito pre~o" que levaram a vender. Na 
mesma base multiplica as dez ou doze arrobas de ouro salvas dos 

79. Relatos Mon~oeiros, cit, p. 129. 
80. ldem, p. 135. 
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destr~os: "en oro en polvo", diz, "creo que avrán traido más de cién 
arrobas,,. Tudo foi vendido com tamanha abundancia, que por um 
pires chegavam a dar oito on~as, por urna colher, tres a quatro, por 
um peda~o de baeta, seis a oito e nas mesmas propor~ües cada coisa 
que avistavam esses índios: continhas falsas, mel, milho, facas etc., 
tendo havido quem comprasse vinte libras de ouro pelo valor de 
vinte pesos. 

"Asseguro a V. M.", escreve finalmente Valmaceda, "que 
estamos aqui ricos em ouro, já que nao ternos prata, que há quem se 
disponha a ficar sem nada por tudo dar aos índios em troca de ouro 
( ... )" Hoje compram-se já os generos de Castela a peso de ouro e nao 
por erva ou tabaco. É verdade que com urna diferen~a a mais de 
cento e cinqüenta por cento sobre os p~os de Buenos Aires. 81 

Se a atividade predatória dos Paiaguás prosseguiu sem 
esmorecimento nos anos seguintes, a verdade é que nunca mais se 
reproduziram nas mesmas propoiV0es os sucessos de 1730. Por um 
lado a catástrofe sofrida pela frota que conduzia o Ouvidor Lanhas 
Peixoto servira como de advertencia aos mareantes e as autoridades 
cuiabanas, aconselhando medidas acauteladoras que se iriam 
intensificar de ano a ano. Além disso, nao há sinal de que o bom 
exito alcan~ado por aqueles índios, recebendo, em troca do mineral 
roubado de canoas, as quinquilharias de Assun~ao que tanto 
prezavam, lhes tivesse ensinado a disciplinar aquela atividade de 
modo a prosseguirem na captura regular do produto das lavras. Para 
tanto bastava que dirigissem sua ofensiva, de preferencia, sobre as 
canoas destinadas a Sao Paulo, quando a carga consistisse em ouro e 
quase só em ouro, único genero exportável de Cuiabá. 

Que semelhante consiilera~ao nao lhes escapava mostra-o 
documento já citado, de 1736, onde se le que "por acaso" assaltaram 
naquele ano urna frota vinda de povoado. No entanto o furioso 
ímpeto e a brutalidade com que se atiravam sobre a presa deixava
lhes escassa margem para qualquer providencia. O proprio fato de 
irem as canoas saídas de Sao Paulo mais carregadas, o que tendia a 
embargar de algum modo seus movimentos, por conseguinte sua 
defesa, seria para eles urna atra~ao maior, talvez, do que as 
perspectivas de vantagem mais ou menos remotas. 

Essa simples circunstancia serve para indicar como é ilusório 

81. Relatos Monr;oeiros, cit., pp. 138 ss. 
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fazer depender sua pugnacidade do estímulo que indiretamente lhes 
viesse dos castelhanos. Ou sequer do apoio, este direto, que 
recebiam dos índios Cavaleiros. A cren~a difundida, aparentemente, 
na era das mon~é>es, de que pouco valiam sem auxílio estranho, era 
sem dúvida exata em certo sentido. No sentido de que, achando-se 
mobilizadas suas energías exclusivamente para a peleja nas vias 
fluviais, se viam como desarmados fora delas. E mesmo nas vías 
fluviais só lhes era dado desenvolver sua eficácia em tais condi~é>es 
que, durante a luta, seus inimigos nao pudessem, no conjunto, ou em 
parte, tomar pé com facilidade nas margens. 

Em terra firme entorpecía-se quase sempre aque)t> niagnífico 
entusiasmo bélico de que tantas vezes deram prov as contra 
adversários superiores em número ou em armas. Disso mesmo já 
sabiam os cronistas do século XVI. "Estes agazes", escreveu um 
deles, "sao os mais consumados ou os melhores guerreiros que 
existem sobre as águas; em terra, porém, nao se dá a mesma coisa".82 

Dois séculos mais tarde exprimirá identico juízo o Conde de 
Azambuja em carta sobre a viagem que realizou do porto de 
Araritaguaba a Vtla Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá: "Os seus 
ataques sao de ordinário nos rios, e em canoas, porque em terra nao 
valem nada, e tres ou quatro armas de fogo bastam a fazer oposi~ao 
a um grande número deles".83 

Essa preferencia exclusivista pelas batalhas nos rios e em 
canoas deveria, nao raro, levá-los a evitar a luta em outro terreno. 
Característico dessa esquivan~a é o episódio narrado por Barbosa de 
Sá sobre o encontto havido entre urna tropa de cinco canoas saídas 
das lavras para Araritaguaba cm 1762 e um grande tr~o de índios 
com seus arcos e lan~as junto a um barranco do Rio Taquari. A estes 
uniu-se logo, a vista dos navegantes, urna chusma de lanceiros 
vindos do alto do mesmo barranco, e que se conheceu serem 
Paiaguás, formando todos um grande corpo de gente armada. 

O que, vendo os das canoas remarem afoitamente, embicando 
no lugar, tanto bastou para que se retirassem os índios terra adentro. 
E enquanto os outros, largando os barcos, preparavam as armas para 
dar sobre eles, bradou um de lá na língua geral da terra, mal 

82. Ulrich Schmidel, Reise nach Süd-Amerika (Tübingen, 1889), p. 42. "Diese Seiges 
sein die dreflichsten oder pesten kriegsleut, so auf den wasser erfunden werden, aber 
zu lannt sint sie nicht der gleichen". 
83. "Carta do Conde de Azambuja ao Val de Reys ... ", Ms. cit. 
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pronunciada, que nao queriam guerra com os brancos e implorava
lhes mais que nao os atacassem, pois já largavam as armas. Isso 
faziam-no "por necessidade e nao virtude", comenta o cronista, 
"porque este gentio por terra nao fazem couza algua, todas as suas 
aventuras sao embarcados em canoas". 

Diz mais Barbosa de Sá que, pretendendo, apesar de tudo, 
acomete-los e acabá-los os viajantes, defendeu-os rijamente, com 
fortes instancias e protestos, o Padre Frei Manuel de Sao Valentim, 
religioso carmelita, que vinha na tropa, observando que nao se 
ofende a quem pede misericórdia. Bradaram entao aos Paiaguás que 
chegassem sem armas, o que fizeram, e passaram a entreter-se com 
eles numa longa conversa, a que respondiam na língua geral, mes
clada de palavras portuguesas e muitas castelhanas. Deram-lhes 
aguardente, melado, fumo em corda, que tudo receberam com gran
de regozijo, correspondendo com uns penachos e saiotes. Final
mente seguiram uns e outros suas diferentes derrotas. 84 

Foi certamente essa morigerm;ao com que em terra costuma
vam portar-se <liante do inimigo, tao em contraste com o assomado 
ímpeto das suas acometidas nos ríos, o que algumas vezes lhes valeu 
o epíteto de poltrües e covardes. Epíteto mal condizente, no entanto, 
com os depoimentos de quantos os viram totalmente entregues a sua 
sanha furiosa, metendo-se em frente as bocas das armas de fogo, a 
menear com tal destreza suas lan~as e seus porretes, que, enquanto o 
inimigo disparava um só tiro, causavam eles, em suas fileiras, duas 
ou tres mortes. 

Os rios eram, de fato, seus verdadeiros e únicos campos de ba
talha, porque se tinham convertido, praticamente, no habitat natural 
desse gentio, tao inseparável deles e das canoas, quanto o Guaicuru 
das campinas e dos cavalos, em que viviam quase sempre. Azara 
pinta-nos essas canoas Paiaguás dizendo que alcan~avam de quatro a 
oito varas de comprido, por umpé e meio, no máximo dois pés e 
meio de largo. Vale dizer tres metros e quarenta, aproximadamente, 
a seis e setenta por cerca de quarenta a setenta centímetros. ss Para 
remar, punham-se de pé na extremidade da popa. Só se sentavam, 

84. Joseph Barbosa de Sá, ob. cit., p. 52. 
85. Serve de base para essas estimativas o valor atribuído a vara castelhana ou de 
Burgos, que foi o padriio de jure para o reino de Castela, a partir de 1568, e de fato 
para a maior parte das cidades espanholas. Esse valor oscilaría, no sistema métrico 
decimal , entre 0,8359 e 0,8379, podendo-se considerar urna equivalencia 
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deixando-se levar pela correnteza, durante a pesca. Sucedia, as 
vezes, que, ao recolher o peixe, nao podía impedir que revirasse a 
canoa, por serem elas demasiado esguias e malfeitas,86 e ve-se 
sempre com admira~ao, escreve ainda D. Felix, como "em um ou 
dois minutos, sacudindo o barco a maneira de um tecelao com sua 
lan~adeira, é capaz de saltar de novo para dentro dele, sem perder o 
remo, nema vara de pescar e nem ao menos o pescado ... ".87 

A freqüente evoca~ao das lan~adeiras de tecer, a propósito das 
igaras e canoas monóxilas, ainda serve, como se ve, para estas embar
ca~ües do extremo oeste da América portuguesa. Aguirre vai mais 
longe, onde escreve que "las canoas payaguas no parecen sino agu
jas". E sua compara~ao pretende-se válida mesmo para as de maior 
dimensao, comportando até nove índios ou dez de urna só vez, todos 
munidos de suas longas pás de remar, sempre afiladas e bem lavradas, 
prontas para se converterem em mortíferas armas de agressao. 

Para remar nesses esquifes utilizavam as duas maos em que 
seriam destros com igualdade (ambidestros?), do que resultava 
ganharem grande velocidade suas canoas, mesmo quando 
navegavam rio acima. Pode imaginar-se qual fosse sua agilidade, 
sabendo-se como, a menor falha de equilíbrio, so~obravam as 
canoas: "embarca~ao perigosa para espanhois, mas para eles urna 
frioleira, pois que tomavam a endireita-las". Em suas viagens, 
escreve ainda Aguirre, costumavam navegar o dia inteiro, só 
cessando de faze-lo quando pescavam ou, a tarde, para as suas 
ceias. 88 Segundo outra informa~ao, nao navegavam, aliás, somente 
durante o dia. Mesmo no auge da escuridao permaneciam a bordo 
das canoas, neste caso sem remar, entregando-se ao sabor da 
correnteza, de modo que uns cuidavam de governar a embarca~ao, 
enquanto os demais dormiam. 89 

aproximadamente correta a de 0 ,84, segundo sugere Earl J . Hamilton em seu estudo 
hoje clássico American Treasure and the Price Revolution in Spain (Cambridge, 
Mass., 1934), p. 170. 
86. Sem embargo dessa opiniao de Azara, nao faltou quem, como o nosso Cabra! 
Camello, visse na "superioridade" das canoas Paiaguás, comparadas as que se usavam 
nas mon~0es de comércio, urna das causas de suas vitórias. Parece provável, no 
entanto, que Camello pretendía aludir tiio-somente a sua maior aptidio como e11Jbar
c~0es de guerra. 
87. D. Felix de Azara, ob. cit., p. 364. 
88. Juan Francisco de Aguirre, "Diario de ... ", Anales de la Biblioteca Nacional, VII 
(Buenos Aires, 1911 ), pp. 175 ss. · 
89. Bandeirantes no Paraguai, cit., p. 430. 
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Tais habilidades faziam deles inimigos perigosíssimos, tanto 
mais quanto seus esquifes realizavam em urna hora percursos 
superiores aos das canoas paulistas num día inteiro. Isso porque, 
segundo reza um depoimento de Cabral Camelo, redigido em 1734, 
tinham, nao só barcos melhores, mas ainda melhores remeiros, além 
de viajarem sem carga. 90 Outra testemunha portuguesa acentua 
particulannente a velocidade e leveza desses barcos, e diz mais: "se 
se viam acossados de alguma canoa nossa, lan~avam-se a água, em 
que nadam como peixes, e as viravam ... ".91 

Nos seus combates estariam bem longe de merecer os 
adjetivos oprobriosos com que o ressentimento de seus inimigos e 
vítimas procurou empanar muitos dos sangrentos triunfos desse 
gentío. Físicamente, nao eram, certamente, menos impressionantes 
do que seus aliados Guaicurus, se, como o pretende Azara, mediam 
perto de um metro e oitenta de altura, "6 pies y 1/2 pulgada 
española", e o resto do corpo na mesma propo~ao, "y yo dudo que 
haya en Europa pueblo alguno en que tantos a tantos pueda 
comparar con estes barbaros". Jamais, acrescenta, cheguei a 
conhecer algum que tivesse "mais ou menos carnes do que o preciso 
para serem ageis, robustos e vigorosos".92 

Deles nao se sabe ainda boje o bastante para que se esclare~am 
suas possíveis conexé>es com outras popul~0es indígenas de nosso 
continente. Houve mesmo quem acreditasse que nunca existiu, em 
realidade, um povo Paiaguá, e que este nome nao seria mais do que 
urna designa~ao comum atribuída a tribos de procedencia vária, 
todas empenhadas em estorvar ou impedir de qualquer modo a 
navega~ao do Rio Paraguai e seus afluentes. Essa decidida nega~iio 
da peculiaridade étnica de tais indígenas chegaria a ter até fins do 
século passado alguns adeptos insignes.93 Outros nao hesitariam a 
anexá-los de algum modo aos Guaicurus, tendo em conta certas 
afinidades lingüísticas entre uns e outros, e essa opiniao ganhou tao 
largo crédito que prevalece mesmo entre autores contemporaneos. 94 

90. Relatos Monroeiros, cit., pp. 129 ss. 
91. Relatos Mo~oeiros, cit., pp. 135. 
92. D. Felix de Azara. ob. cit., p. 158. 
93. Dr. Carl Friedrich Philip von Martius, Beitrage zur Etnographie und 
Sprachenkunde Amerikas zumal Brasiliens, 1 (Leipzig, 1867), pp. 225 ss. A mesma 
opiniio foi esposada por D. G. Brinton em The Linguistic Cartography o/ the Chaco 
Region (Philadelphia, 1898), p. 25, apud Max Schmidt, ob. cit., p. 265. 
94. Defendida por Lafonte Quevedo, Boggiani e Koch-Grünberg, a idéia foi retomada 
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Só muito recentemente, baseando-se, nao apenas em velhos 
textos, mas ainda em dados obtidos diretamente, em Assun~ao, de 
urna índia, que representa entre uns poucos homens e mulheres de 
sua ra~a, tudo quanto resta dos antigos corsários do Rio Paraguai, foi 
dado a um pe~quisador comparar e sistematizar o material ainda 
disponível acerca dos mesmos Paiaguás. E suas conclusoes a 
respeito sao peremptórias: trata-se, em verdade, de um grupo 
determinado e particular no sentido etnográfico de "urna tribo 
especial, que fala um idioma diferente de todos os demais idiomas 
de indios sul-americanos conhecidos até ao presente".9

' 

Nao é improvável que a própria lembran~a de sua liga contra 
as frotas de comércio setecentistas, de denodo, crueza e rapacidade 
com que uns e outros se portavam nos combates e da mesma 
obstinada resistencia que sempre opuseram a todas as tentativas de 
catequese, pudesse animar a cren~a alvitrada de há um século para 
cá num parentesco étnico entre Paiaguás e Guaicurus. 

Em realidade, a própria alian~a em que os mantinha a presen~a 
de um inimigo comum, sabe-se que foi constantemente prejudicada 
por intermitentes discórdias. Um missionário espanhol da segunda 
metade do século XVIII pOde mesmo dizer que suas rela~0es eram, 
ora de hostilidade, ora de acordo, devido principalmente a 
infldelidade dos "pérfidos paiaguases" que só eram amigos quando 
bem )hes parecía. E acrescentava que os Guaicurus nao se fiavam 
neles, e em diversas refregas tinham tido oportunidade de tomar-lhes 
numerosos cativos.96 

Esses dissídios terao certamente impedido os dois grupos de 
constituir barreira mais eficaz contra a penetra~ao luso-brasileira na 
regiao cuiabana. Algumas providencias adotadas pelos viajantes des
de que se tornara regular a navega~ao dos ríos tinham sido ditadas, 
naturalmente, pela necessidade de defesa contra a amea~a perma
nente representada pelos indígenas. O próprio uso de irem as embar
ca~0es de preferencia em conserva e quase nunca isoladamente im
planta-se para atender a tais necessidades. No diário de Aguirre des-

ultimamente por Alfred Métraux em Julian H. Steward (ed.), Handbook o/ South 
American Jndians, 1(Washington,1948) pp. 214 ss. 
95. Max Schmidt, ob. cit., 1, p. 264. 
96. P. Sanchez Labrador, ob. cit., I, p. 57. Em outro lugar refere-se o mesmo autor a 
incompatibilidade "entre as duas na~oes, tao opostas em genio como o sao os 
franceses e espanhois". Idem, 11, p. 15 l. 
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crevem-se as canoas paulistas convenientemente armadas e 
petrechadas para poderem fazer frente aos insultos do gentio, 
sobretudo dos Paiaguás.97 A regra era irem as frotas acompanhadas 
dos barcos armados só a partir do ponto em que as acometidas eram 
habituais. 

Nesse ponto, geralmente o lugar de Pouso Alegre, .ª margem 
do Rio Taquari, urna ou mais embarca~é>es, que todos os anos, no 
tempo próprio, saíam de Cuiabá, ficavam a espera das canoas para 
comboiá-las, em seguida, até ao fim da jornada. Assim também, 
quando o percurso se fazia em sentido inverso, as frotas que se 
recolhiam a Sao Paulo vinham acompanhadas, até ao mesmo lugar, 
por alguns barcos armados, a fim de, unidos todos, fazerem urna 
for~a capaz de resistir aos assaltos do inimigo. 

A outra medida, esta decisiva, para assegurar-se a livre 
navega~ao dos rios, tanto quanto as fronteiras ocidentais, contra a 
cobi~a do castelhano, f oi o povoamento e fortifica~ao de alguns 
pontos estratégicos na mesma área. Já em 1775, a requerimento do 
povo cuiabano, sempre temerosos dos assaltos dos Paiaguás e 
também dos Guaicurus, que pouco antes tinham ousado subir o Rio 
Paraguai até ao morro das Pitas, onde mataram dezesseis pessoas na 
fazenda de propriedade de certo Domingos da Silva, a quem 
igualmente trucidaram e a um filho seu, nao obstante distar a 
paragem mais de cem léguas de suas verdadeiras terras, deliberou o 
general da capitania, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e 
Cáceres, fazer atalhar de urna vez por todas esses intoleráveis 
insultos. O primeiro passo foi a fortifica~ao, naquele mesmo ano de 
1775, do lugar tradicionalmente chamado Fecho dos Morros, junto a 
orla do Pantanal e abaixo da foz do Mondego. 

Tal foi a origem de célebre presídio a que se deu o nome de 
"Coimbra", urna sugestao, sem dúvida, do que se atribuíra ao rio 
vizinho. Tres anos mais tarde, por determina~ao do mesmo 
govemador, outro presídio se ergueria no próprio sítio onde ocorrera 
a acometida dos Guaicurus. Ao contrário de Nova Coimbra, sujeita 
em parte a inunda~oes, e acessívet durante a cheia, ao inimigo, que 
podía penetrar acima do presídio sem ter necessidade de apresentar
se as suas muralhas, o novo estabelecimento de Vila Maria, como foi 
chamado, do nome da nova rainha de Portugal, apresentava largo 

97. Juan Francisco de Aguirre, "Diario de D ... ", Anales de la Biblioteca, IV (Buenos 
Aires, 1905), p. 58. 
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espa~o livre das águas, com aprazíveis campinas, boas para a cria~ao 
e matos próprios para ro~ados, de modo que, em pouco tempo, seus 
moradores, índios na maioria, iam ter grande fartura de carne, peixe, 
arroz, feijao e legumes de vária espécie. 

Quase outro tanto poderia dizer-se do acantonamento de 
Albuquerque, fundada ainda em 1778 sobre a margem ocidental do 
Rio Paraguai, se nao fosse, entre outras, a praga dos morcegos, que 
impedía o aumento da cria~ao. Apesar disso e da falta de requisitos 
para urna eficaz defesa, já que os assaltantes poderiam penetrar no 
interior da capitania pelo Paraguai-Mirim, Albuquerque, origem da 
atual Corumbá, deveria, com o tempo, alcan~ar apreciável grau de 
prosperidade. 

De todos os baluartes construídos por Luiz de Albuquerque, 
com exce~ao do forte do Príncipe da Beira, de 1776, que nas 
palavras de Luiz d' Alincourt fora planejado "segundo o sistema de 
célebre Mr. de Vauban" ,98 pode dizer-se que seriam expugnáveis 
com relativa facilidade. O de Nova Coimbra, por exemplo, nao 
passava, ao menos inicialmente, de um reduto retangular, erguido a 
beira do rio e fechado por urna grossa estacada. Só posteriormente 
seria reedificado com pedra e cal pelo Coronel Ricardo Franco de 
Almeida Serra, quando Comandante Geral da Fronteira, e ainda 
mais tarde aperfei~oado pelo Engenheiro Antonio José Rodrigues.99 

Explica-se, por conseguinte, que nao obstassem, ao menos a 
princípio, os ataques do gentio de corso, sempre numeroso nos ríos . 
e campos das proximidades. Assim é que, apenas seis anos depois 
de sua funda~ao, o mesmo forte de Nova Coimbra se viu atacado 
pelos índios Cavaleiros, que, agindo trai~oeiramente, mataram a 
golpes de porrete cinqüenta e quatro homens do presídio. Contudo, 
a experiencia ganha durante essa refrega pelos soldados nao foi 
inútil. Embora continuassem os assaltos nos anos seguintes, o certo 
é que a linha de defesa representada por esse sistema de 
fortifica~oes iría aos poucos manter em sossego as tribos das 

98. Luiz O ' Alincourt, "RezuJtado dos Trabalhos de Indaga-roes Statisticas da 
Provincia de Matto-Grosso por ... , Sargento-mór Engenheiro Encarregado da 
Commissao Statistica e Topografica Ácerca da Mesma Provincia". Annaes da 
Biblioteca Nacional, VIII (Rio de Janeiro, 1880), p. 114. 
99. Em 1797 seria ainda edificado, por ordem do govemadot Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, o presídio de Miranda, sito em terreno desafogado e livre de 
inunda~oos, a pouca distfulcia da margem direita do Mondego, que deveria completar 
o sistema defensivo na fronteira ocidental. 
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imedia~oes. Os próprios Paiaguás acabaram, em 1790, por 
abandonar as águas que infestaram durante cinqüenta anos, indo 
trasladar-se para as cercanias de Assun~ao, onde já se achavam, 
longamente fixados, e em trato com os castelhanos, seus irmaos da 
parcialidade sulina: os Tacumbus. 

Houve quem atribuísse tal def~ao a um golpe frustrado que 
tinham intentado contra Nova Coimbra e que lhes custara numerosas 
vidas.100 O outro motivo para a mudan~a prendía-se aparentemente 
ao fato de se ter desfeito definitivamente sua liga com os Guaicurus. 
Estes, talvez por temerem aos castelhanos do Paraguai, cada vez 
mais dispostos a reagir contra seus insultos, trataram de buscar apoio 
entre os portugueses do Brasil, que lhes mostravam animo 
conciliatório. Abrigando-s·e nas imedia~oes de Nova Coimbra e 
depois, também, de Miranda, nao deixariam, no entanto, de praticar 
suas habituais tropelias contra os espanhóis do forte Bourbon ou 
Olimpo. 

O acordo que poria termo as Jutas com os portugueses do 
Brasil foi pomposamente celebrado em Vila Bela, para onde, em 
1791, se dirigiram os dois principais daquela tribo, tomando um 
deles o nome de Joao Queima de Albuquerque e o outro o de Paulo 
Joaquim José Ferreira. A partir daquele ano observaram eles, quase 
sempre, os pactos que se comprometiam a nao molestar os luso
brasileiros, e guardaram cuidadosamente o texto escrito do 
documento. 1º1 

De Joao Queima, especialmente, que ainda vivia por volta de 
1828, consta que "sempre foi fidelissimo a sua palavra". E em 
épocas subseqüentes nao deixariam os Guaicurus de conservar-se · 
geralmente em boa amizade e inteligencia com os brasileiros 
"civilizados". Muito mais tarde, durante a guerra da Tríplice 
Alian~a, aproveitaram-se da situa~ao para assaltar os soldados e 
povoa~aes do Paraguai, que saquearam repetidas vezes, voltando as 
suas terras com tecidos e armas, principalmente te~ados, que ainda 
em 1879 traziam constantemente a cintura como troféus. 102 

A mesma acolhida que tiveram no Brasil os Guaicurus, 

100. Dr. l. R. Rengger, Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 1826 (Aarau, 
1835), p. 136, apud Max Schmidt, ob. cit., p. 188. 
101. Dr. G. A. Colini, "Noticia Historica e Etnografica sobre os Guaicurú e os 
Mbayá" in Guido Boggiani, Os Caduveo (Sao Paulo, s.d.), p. 266. 
102. Dr. G. A. Colini, ob. cit., p. 267. 

1 
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passando a constituir na fronteira do Império urna "for~a formi
dável", que os brasileiros sustentariam "com pouca ou quase ne
nhuma despeza" contra a agressividade dos seus vizinhos do sul 103

, 

encontraram os Paiaguás em Assun~ao. No tempo da ditadura do 
Doutor Francia seriam mesmo incumbidos de policiar o rio nas 
imedia~oes da capital, impedir a aproxima~ao dos estrangeiros e 

' prevenir todo comércio de contrabando. A época de Carlos Lopez, 
urna suspeita, bem ou mal fundada, de que se preparavam para aliar
se de novo aos inimigos Guaicurus, levou o governo assuncenho a 
transferí-los para perto de Casñavé. 

Entregues agora unicamente a própria sorte, pareciam eles 
confirmar a versao antiga de que nada poderiam ou. fariam contra os 
"civilizados" quando lhes faltasse apoio externo. E assim como em 
outros tempos só conseguiram impor-se depois que ficara reduzida a 
impotencia a tribo dos Guatós, anfibia como eles e sua inimiga 
tradicional, doravante só lhes restará desaparecer por sua vez de 
cena, impedidos que se acham de reatar sua antiga amizade com os 
Cavaleiros. 

Em meados do século passado, as vésperas da guerra do 
Paraguai, avistavam-se pelas praias de Assun~ao algumas choupanas 
imundas, cobertas de couro e habitadas por urna popula~ao 
miserável que vivia de vender lenha, pescado, remos de canoa e 
esteiras de palha aos moradores da cidade. O produto de seu trabalho 
consumía-o toda essa gente em embriagar-se. 1º4 Seu número era 
entáo calculado em duzentas a quinhentas almas. 

Durante a guerra, combatendo contra o Brasil, sob o mando de 
oficiais paraguaios, sucumbiram quase todos, e em 1878, segundo os 
dados recolhidos em várias fontes por Max Schmidt, seu total nao se 
elevarla a mais de dezessete indivíduos. Se tiveram algum aumento 
para fins do século (Boggiani, escrevendo em 1899, estima va-os em 
quarenta a cinqüenta pessoas ), a verdade é que se encontram boje 
praticamente extintos. A índia com quem pode entreter-se Max 
Schmidt, há pouco mais de um decenio, dizia-se urna das quatro 
últimas descendentes da tribo outrora tao numerosa e aguerrida. No 
entanto só guardava até certo ponto a lembran~a do idioma ancestral 
e nele conseguiu ditar a frase que o etnólogo, em seu empenho de 

103. ldem, ibídem. 
104. Bandeira Duarte, Viriato, "Navega~lio a vapor pelo Paraguay até Cuyabá, por ... ", 
Ms. da Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra, Rio de Janeiro. 
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recolher o maior número possível de dados acerca da mesma tribo, 
tratou de anotar: "Antigamente", dizia, "eram muitos os paiaguás: 
todos morreram". •os 

Só urna tal morte podia encerrar devidamente a agonia dessa 
ra9a, feita para as asperezas da guerra e que, nao obstante, se achava 
condenada aos lazeres da paz. A agonia tivera come90 mais de 
século e meio antes, quando os Paiaguás, for9ados a abandonar as 
águas do alto Paraguai, teatro de seus antigos e sangrentos triunfos, 
deveram ir buscar um triste abrigo naquelas palh~as dos subúrbios 
de Assun9ao. É verdade que f ora, este, um recurso inevitável, depois 
de sucessivos reveses impostos as suas canoas por um adversário 
cada vez melhor aparelhado para as enfrentar com bom sucesso. 

A quem aproveitara, porém, semelhante desterro? Nao certa
mente a gente do comércio fluvial do Cuiabá e Mato Grosso, 
também já desfalcado após o empobrecimento das minas, esteio que 
tanto o sustentara, e por tanto tempo, contra os maiores incómodos. 
Melhor será dizer que, tendo este perdido sua for~a, logo se 
dissipara a dos que o tinham ame~ado. E nem o interesse em tomar 
mais sofrível a penosa navega~ao animava já aos mareantes. Noutras 
épocas o perigo permanente do Guaicuru e o do Paiaguá faziam 
esquecer ·todas as demais tribula9oes padecidas nessa viagem, 
principalmente quando se alcan9avam as águas do Paraguai ou dos 
seus afluentes. 

Agora, quando o Guaicuru se mostrava mais doméstico, e o 
Paiaguá largara para sempre os rios que por tanto tempo infestara, 
pareciam eles ganhar novo realce. Mesmo nas proximidades de 
Cuiabá, os passageiros, nas ocasiües de enchentes, eram obrigados, 
muitas vezes, a dormir, a noite, nas exíguas canoas, devido a 
ausencia ou a insuficiencia dos pousos pelas margens encharcadas. 
Tal circunstancia, sornada a ruindade das águas e a praga dos 
mosquitos que perseguiam os homens a todo momento, nao era 
sequer compensada pela presen9a de inúmeros animais de ca9a, 
excelente pescado e frutas silvestres. 

Diogo de Toledo Lara Ordonhes, que efetuou a viagem no ano 
de 1785, em que os Paiaguás já se tomavam mais raros e esquivos 
por aqueles sítios, principalmente a aproxima~ao das canoas d'El 
Reí mandadas a comboiar as frotas, nao fala, certamente, por si só, 

105. Max Schmidt, ob. cit., p. 136. 
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ao manifestar as impress5es que recolhera do trajeto. "Em conclu
sao", diz, "em cinco mezes justos que gastei no sertao diverti-me 
bastante, porém muito mais the chegar a Camapuan, por serem os 
ares mais fríos, mais sadios, boas águas e nao haver o maldito 
mosquito, porque the entao jogavamos the meia noite, brincavamos 
e nao me mortificava a calma, e se a tinha, lavavame duas ou tres 
vezes ao día em todo o rio Pardo, o que fazia enquanto chegavao as 
outras canoas, por que a minha sempre andava muito dianteira. 
Porem depois dos mosquitos, calmas, aguas más e quentes, levei má 
vida, e o meu refrigério era atirar a torto e a direito, mesmo de 
dentro da barraca, e jogar de dia, enquanto nao havia muito 
mosquito. "106 

O fruto da teimosa ambi9ao que desafiava durante um século e 
mais a monotonia, as fadigas e os riscos daquelas viagens foi, ao 
cabo, mais duradouro do que os tesouros que tanto fascinaram aos 
aventureiros e negociantes setecentistas. Delas, do empenho de 
melhor garanti-las contra a fúria do gentío de corso e, ainda mais, de 
defender contra a cobi9a do castelhano as terras que abrigavam 
aquela efemera riqueza, nasceu o sistema de fortifica~ües que ainda 
boje serve para marcar ali a raía extrema dos antigos domínios e 
senhorios de Sua Majestade Fidelíssima. Por outro lado, articulada a 
do Guaporé, por conseguinte a Bacia Amazónica, a via fluvial 
percorrida pelas mon~ües de povoado constitui urna linha de mais de 
dez mil quilómetros de comprimento, que abra9a a maior parte do 
Brasil e supera quaisquer outras linhas de circula9ao natural de 
nosso território, sem exclusao do próprio Sao Francisco, por muitos 
denominado o "rio da unidade nacional". 

106. Museu Paulista. Ms. da Cole~ao José Bonifácio, cit. (Carta a um amigo, 
atribufda a Diogo de Toledo Lara Ordonhes). 
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Sérgio Buarque de Holanda nasceu na cidade de Sao Paulo a 
11 de julho de 1902, filho de Cnstovam Buarque de Holanda e 
Heloísa G. Buarque de Holanda. Fez. o curso primário na Escota 
"Caetano de Campos" e o s·ecundário no ginásio de Sao Bento. 

· · Formou-se na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1925. 
Em 1936 publica o seu primeiro livro - Rafzes do Brasil. 

Fundada a Universidade do Distrito Federal, neta ingressa comó 
professor da Faculdade de Filosofia, lecionando as cadeiras de 
Cultura Luso-Brasileira e História da América. 

Em 1939 assumiu o cargo de chefe da S~ao de Publica~s 
do Instituto Nacional do Livro, transferindo-se depois para a 
Biblioteca Nacional, de cuja Divisao de Consulta foi diretor. Pouco 
tempo depois, se transfere para Sao Paulo, a fim de dirigir o Museu 
Paulista. A partir de 1948 encarrega-se, na Escota de Sociología e 
Política de Sao Paulo, da cadeira de História Económica do Brasil, 
lecionada anteriormente por Roberto Simonsen, e, posteriormente, 
também da cadeira de História Social e Política. 

Em 1956 é chamado a lecionar a cátedra de História da 
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Civiliza~ao Brasileira na Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Sao Paulo, onde se efetiva por concurso dois anos mais tarde. 

Em 1941 viaja para os Estados Unidos, onde esteve durante 
alguns meses, a convite da Divisao de Cultura do Departamento do 
Estado. Ainda em 1941, traduziu o livro Memórias de um Colono no 
Brasil, de Thomas Davatz, para o qual escreveu prefácio e notas. Em 
1942, traduziu também Etnologia Sul-Americana: Círculos 
Culturais e Estratos Culturais na América do Su/. 

Tendo exercido durante algum tempo as fun~oos de crítico no 
DiáriÓ de Noticias, em 1944, reuniu em livro parte de suas 
aprecia~oos críticas, publicando-o sobo título de Cobra de Vidro. 
Conjuntamente com o escritor Octávio Tarqüínio de Sousa, 
escreveu, em 1944, o livro Hist6ria do Brasil, obra didática, de 
acordo com o programa da 31 série ginasial. No ano seguinte -
1945 - escreveu Monfóes, obra sobre a História Paulista. Em 1957 
publicou Caminhos e Fronteiras e, em 1959, Visáo do Paraíso, 
ambos reeditados em 1975 e 1969 respectivamente. 

Sob sua dire~ao, publicou-se até o 72 volume ( 1972), pela 
Difel, a História Geral da Civilizafáo Brasileira, obra de autoria de 
urna equipe de professores, iniciada em 1960. , 

E de sua autoria - escrito em 1946 - o prefácio ao volume 
primeiro das Obras Completas, de José Bonifácio de Andrada e 
Silva, época em que também publica Monfóes, in "Curso de 
Bandeirologia". Em 1948 publica Os Primórdios da Expansáo 
Paulista no Fim do Século XVI e Comefo do Século XVII. Em 1949 , .. 

publica Indios e Mamelucos na Expansáo Paulista, separata dos 
Anais do Museu Paulista, Sao Paulo. 

Em 1949, participou sucessivamente de tres Comites da 
Unesco, em Paris, relacionados com matérias de sua especialidade e 
realizou c_onferencias na Sorbonne. Participou, em 1950, do 
Primeiro Seminário Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 
reunido em Washington. De 1952 a 1954 esteve na Itália onde deu 
na Universidade de Roma um curso de "Estudos Brasileiros". Ainda 
em 1954 tomou parte na série dos "Rencontres Intemationales de 
Geneve", onde fez urna conferencia, seguida de debates, sobre o · 
tema "L'Europe et le Noveau Monde" - publicada no mesmo ano 
pelas edi~s de "La Baconniere", em Lausanne, Suí~a. 

Eleito, em 1945, presidente da Associa~ao Brasileira de 
Escritores, ~ao do Rio de Janeiro, nela prosseguiu a obra iniciada 
pelos seus antecessores, que tinham sido, sucessivamente, Manuel 
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Bandeira, Octávio Tarqüínio de Sousa e Aníbal Machado. Sua 
escolha seguiu-se ao Congresso Brasileiro de Escritores, reunido um 
mes antes em Sao Paulo, cuja declara~ao de princípios, aprovada em 
pleno Estado Novo, reclamava "liberdade democrática como 
garantía da completa liberdade de expressao do pensamento, da 
liberdade de culto, da seguran~a contra o temor da violencia e do 
direito a urna existencia digna". 

Transferindo-se em 1946 para Sao Paulo, onde ia dirigir o 
Museu do Ipiranga, exerceu por duas vezes, em 1947 e em 1950, a 
presidencia da se~ao paulista da mesma Associa~ao. 

Ao regressar da Itália, em 1955, foi eleito vice-presidente do 
Musen de Arte Moderna de Sao Paulo, cargo em que permaneceu 
durante seis anos. De 1962 a 1964, foi diretor do Instituto de Es
tudos Brasileiros da Universidade de Sao Paulo, criado por proposta 
sua durante a gestao do Magnífico Reitor Antonio de Barros Ulhoa 
Cintra, e ao qual se destinou a valiosa cole~ao de obras raras sobre o 
Brasil, pertencente a A. F. de Almeida Prado, que, adquirida pela 
USP, integra hoje a biblioteca do mesmo Instituto. Foi presidente 
das comissóes organizadoras, tanto do IEB, como do Instituto de 
Pré-História e do Museu de Arte e Arqueología da Universidade de 
Sao Paulo, criados igualmente durante a gestao Ulhoa Cintra. 

Em 1963, a convite da Universidade do Chile e de seu Centro 
de Investigaciones de Historia Americana, deu ali um curso e 
organizou seminários de História do Brasil, tendo sido sua aula 
inaugural, bem como as dos Professores Ruggiero Romano (História 
da América Espanhola) e Max Savelle (História dos Estados 
Unidos) impressa em volume pela mesma Universidade, sob o 
título: Tres Lecciones Inaugura/es - Buarque, Romano, Savelle, 
Santiago do Chile, 1963. 

A convite do govemo norte-americano, viajou etn 1965 para 
os Estados Unidos, onde percorreu várias Universidades, fazendo 
conferencias e participando de seminários, nas de Colúmbia, 
Harvard e Califómia (Los Angeles). Em 1966-67 esteve novamente 
nos Estados Unidos, como Professor Visitante na Universidade de 
Indiana e na New York State University, tendo, além disso, 
organizado seminários e participado de outras atividades didáticas 
na Universidade Yale. 

Convidado pela Unesco para integrar o Comite de Estudo das 
Culturas Latino-Americanas, participou das reunióes do referido 
comite, efetuadas em Lima (novembro-dezembro de 1967), San José 
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de Costa Rica (agosto de 1968) e Cidade do México (setembro de 
1973). Também em 1973, esteve em Caracas, a convite do govemo 
da Venezuela. 

Em 1978 fundou o Centro Brasil Democrático, do qual foi 
vice-presidente até 1982; dois anos antes, integrou o grupo que 
estabeleceu o Partido dos Trabalhadores. Nesse mesmo ano de 1980, 
recebeu o troféu Juca Pato, da UBE, e o Jabuti, da Camara Brasileira 
do Livro. 

O seu livro Raízes do Brasil, de que já saíram 8 edi~ües em 
portugues, foi traduzido para o italiano e publicado na Itália em 
1954, e para o espanhol, publicado no México pelo Fondo de 
Cultura Económica em 1956. 

Sérgio Buarque de Holanda foi casado com D. Maria Amélia 
Alvim Buarque de Holanda e teve sete filhos, Heloísa Maria, Sérgio, 
Álvaro Augusto, Francisco (Chico Buarque), Maria do Carmo, Ana 
Maria e Maria Cristina. Faleceu em 1982. 

Extremo Oeste .. 
Sérgio Buarque de Holanda 
176 pp., 14 x 21 cm 

Neste livro inédito, o historiador Sérgio 
Buarque de Holanda, lalecido em 1982, 
narra a ocupaqéio do oeste de Sao Paulo e 
de Mato Grosso pelo colonizador e~ropeu. 

· Com estilo literário, relata o dia-a-dia des
ses homens e o que encontraram no Novo 
Mundo. 

O EmJno de História - Revisao urgente 
Diversos autores, 136 pp., 14 x 21 cm 

Como ensinar o aluno a pensar historicamen
te? Como conseguir uma reBexéio conjunta 
de prolessores e alunos? Ao enfocar toda essa 
discusséio, este livro néio se limita apenas a 
uma análise crítica. Vai além. Su as propostas 
séio pontos de partida para a relormulaqéio to
tal do ensino. 

Fonna~ao do Brasil Contemporaneo 
Caio Prado fr., 392 pp., 14 x 21 cm 

Mais um clÓSSico das Ci~ncias Humanas no 
Brasil, de autoria do prolessor Caio Prado Ir. 
Centrado nos quatro s~ulos da Col6nia e do 
Império, apresenta nossa história de um pon
to de vista inovador e progressista, tanto há 
40 anos - quando /oi publicado pela primei
ra vez - quanto hoje e sempre. 
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HISTÓBIA ECONÓMICA DO BRASIL 

Caio Prado Junior - 14 x 21 cm - 368 pp. 
Em seus quase 500 anos de história, o Brasil 
sempre leve sua economía baseada na pro-
dut;ao de matérias-primas e géneros ali
menticios. Neste século, a industrializat;iio 
com~ou a se evidenciar e jó o coloca como 
a 8~ economía mundial. Hiat6ria econ6mic:a 
do Brasil é o mais completo levantamento 
cdtico-histórico desse percurso, desde o 
pau-brasil até o "milagre económico" dos 
anos 70. · 

Da Senzala ci Col&nla 
Emília Viotti da Costa 
536 pp. 

Um clássico obrigatório na bibliografía sobre a 
questlo do neqro no Brasil, a obra é uma sfntese 
da história da escravidio nas reqiOes cafeeiras do 
centro-su! do Brasil. Aspectos econt>micos, de
moqráficos, sociais, politicos e ideolóqicos slo 
abordados numa trajetória que desemboca na 
aboli9io, em 1888. 

Orlgens da DesJgualdade entre os Povos 
da América 
Frédéric Mauro, 116 pp., 14 x 21 cm 

........ l .. 

Os contrastes entre o poder e a riqueza dos 
Estados Unidos e do Canadó e a pobreza e 
dependéncia da América Latina é alam;iante. 
Buscando na História a ezplicat;iio para os 
éxitos e lracassos destes povos, Frédéric 
Mauro encontra chaves para o entendimento 
do presente e para vislumbrar o futuro. 
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