
Sa'.o Paulo e S_antos fonnam aglomerados 
urbanos sugestivos e originais. O primeiro tomou-se 
a maior metrópole brasileira, e 
o segundo, o principal porto do país. Ambos 
formando, na ptática, um só organismo. 
Este trabalho, escrito em 1965, mostra a 
import!ncia da posi~a'.o geográfica e, 
principalmente, dos indígenas aldeados para a 
configura~a'.o desse quadro atual. 
Assim o aspecto geográfico do passado paulista 
se entrosa com os fatos do presente para 
explicar a organin.~a'.o do esp~o nessas cidades. 
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INTRODU~ÁO 

Para o geógrafo que se preocupa com o estudo da organiza?o do espa~o do 
Brasil de Sudeste, tentando compreender os processos de cria~o de suas paisa
gens culturais, em particular no território do atual Estado de Sao Paulo, desperta 
a atensao o papel indubitavelmente sugestivo e original do conjunto de áreas que 
abrigam as aglomera~es urbanas de Sáo Paulo e Santos. 

O referido conjunto, compreendendo terras de beira-mar e do planalto, 
compoe-se sobretudo de duas unidades características, separadas pela Serra do 
Mar e pelo reverso i.mediato da escarpa da citada serra: a BaiJcada Santista e 
o Plana/to Paulistano. 

Na primeira unidade, a Baiuzda Santista, manifestou-se precocemente, em 
seguida ao descobrimento da terra pelos europeus, urna fun~o de cabe~a-de-ponte, 
porta de entrada para a penetra~o para o interior, vale dizer, para o planalto. Inti
mamente relacionada com essa fun~o, manifestou-se também nessa área urna vo
ca~iio urbana expressa no atual aglomerado santista e seus satélites, no conjunto do 
qual o porto é o elemento mais significativo. Na condi~o de porta de entrada para 
o Planalto Paulista, Santos tomou-se, recentemente, o mais importante porto brasi
leiro, a conurba~o santista encaminhando-se para meio milhao de habitantes. 

Na segunda unidade, o Plana/to Paulistano, na parcela correspondente aos 
históricos Campos de Pimtininga e em particular a bacia terciária paulistana, defi
niu-se, dentro de condi~oes já parciahnente aproveitadas pelo povoamento pré
cabralino, urna fun~o de "core" de grande parte do Brasil de Sudeste, tendo sido 
expressao dessa fun~o o surgimento de Sao Paulo de Piratininga e sua evolu~o 
para o atual aglomerado paulistano. Em pleno planalto, a mais de 700 m de altitu
de, Sao Paulo deu margem a forma~ao de urna conurba~o que se encaminha rá
pido para os cinco milhoes de habitantes; é a maior metrópole brasileira e urna 
das grandes metrópoles mundiais, verdadeira exc~o no conjunto das grandes 
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aglomera~0es urbanas no globo, dado que náo se situa, como a maioria, em baixas 
altitudes. 

Poderosos centros de atividades economicas, especialmente comerciais e in
dustriais, boje os dois aglomerados encontram-se ligados por um verdadeiro f eixe 
de vias de comunica~o e transporte, que, superando a escarpa da Serra do Mar, 
contnbui para que ambos participem de um conjunto que na prática é um s6 or
ganismo. 

Dinamicamente, o núcleo paulistano teve, como tem boje, um papel pre
ponderante no sistema que se fonnou no conjunto das duas unidades: em tomo de 
Sao Paulo, e antes de Santo André da Borda do Campo, é que, em plena primeira 
rnetade do Quinhentos, o povoamento europeu cristalizou-se pela primeira vez no 
planalto, tendo o povoador encontrado nessa área condi~oes entao consideradas 
excepcionais para su as atividades agrícolas e pastoris; f oi aí, sem dúvida, que se 
definiu o principal nódulo de irradia?o dos processos de organiza~o do espa~o 
no Brasil de Sudeste, tendo em Santos o seu instrumento para alimentar a vida de 
rela~oes com o exterior. Tal fato pode, com relativa facilidade, ser percebido em 
toda a história desta parte do continente, da mesma f onna como nao é dificil per
cebe-lo na atualidade. 

Na primeira parte deste trabalho procurou-se, justamente, mostrar a im
portancia da posi~do geográfica do núcleo paulistano, vale dizer, dos Campos de 
Piratininga, de modo a se verificar como, desde seus primeiros anos de existencia, 
f oi ~e extraordinário significado a vida de relaf<Jes com outras áreas, com freqüen
cia distantes. Mais do que isso, procurou-se analisar a importancia dessa posi~o 
em tennos de voca~iio cristalizadora do povoamento da área do Campo, de f onna 
a se percebcr· o seu papel de epicentro dos fatos interessando o povoamento, e o 
papel subsidiário de Santos, instrumento dos processos que tiveram e tem no pla
nalto o seu palco mais significativo. A originalidade dessas observa~oes estarla so
bretudo no fato de se procurar mostrar que a condi~o de core demográfico já es
tava definida, para os Campos de Piratiningfl em época pré-cabralina. A. valori
za?o da posi~ilo dessa área, portanto, nao teria sido só conseqüencia da presen~ 
do europeu, mas já se verificava antes. A dif eren~ fundamental entre as f onnas 
de valoriza?o pré e pós-cabralina esta ria no fato de que, no primeiro caso, ela 
implicava, antes de mais nada, urna utiliza?o mais intensa da área do Cmnpo, · 
dentro de f onnas pouco din3micas de povoamento, enquanto, no segundo, essa 
valoriza~o implicou o aproveitamento do Campo como centro de expansáo de
mográfica, economica e política. Expressóes do último aspecto f oram, sem dúvida, 
entre outros fatos, o papel do homem de sao Paulo no apresamento, em especial 
na destrui?o das redu~0es jesuíticas da hacia Para~á-Uruguai, assim como no ex
traordinário fenómeno que levou, em fun~o de atividades mineradoras, ao po
voamento de amplas áreas dos atuais Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Ge
rais e, em fun?o da cria~o de gado, a ocupa~o de territórios extensos do Sul do 
país e do próprio Nordeste, nos casos citados contribuindo de forma nítida para 
definir situa~oes que levaram, em seguida, ao tra~do de grande parte das frontei
ras políticas do Brasil. 

É claro, e os trabalhos existentes a respeito o demonstram, que a valori
za?o · recente da p9si?o de Sao Paulo pode ser explicada, em principio, em 
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fun?o de fatos recentes e atuais, relacionados com a organiza~o da área em 
questao. Veja-se, por exemplo, a importancia da expansáo da lavoura caf eeira, a 
par da f onna?o do sistema f erroviário paulista e da entrada maci~ de imigrantes 
a partir da última década do século XIX. Entretanto, é evidente também que as 
con di~ atuais nao podem ser explicadas, de modo totalmente satisf atório, sem 
que sejam correlacionadas com os fatos de organiza~o pretérita da área em con
sidera~ao. 

Sob o ponto de vista acima, há dois aspectos a considerar: o primeiro é re-
presentado por urna condi~ao na aparencia constante, expressa na posi~iio dos 
Campos de Piratinü1ga e fruto, basicamente, dos fatos do quadro natural; o segun
do é representado pelas f onnas de valoriza~iio dessa posiráo, que se sucederam no 
tempo e que, naturalmente, estiveram na dependencia da bagagem cultural e em 
particular dos recursos técnicos com que contaram os responsáveis pela valori
za?o. Em principio, isso significa que o homem teve possibilidade de valorizar as 
mesmas condi~oes naturais, em épocas diferentes, dentro de diferentes padroes. 
Entretanto, o caráter constante do primeiro aspecto é, como f oi dito, aparente, 
nao significando que tenha, sempre, oferecido ao homem os mesmos estímulos e 
as mesmas possibilidades. 

Formas pretéritas de valoriza~o, já resultantes da intera?o entre con
di~oes do quadro natural e grupos humanos com determinada bagagem técnica, 
expressam-se em quadros culturais em face dos quais, em época posterior, o ho
mem dá margem a novos processos de intera~o. Assim, por exemplo, as f onnas 
de valoriza?o da bancada litoranea ou de terras do planalto pelo amerindio em 
época imediatamente pré-cabralina, assim como a def mi~o de instrumentos de 
circula~o entre as duas áreas, implicaram um longo processo em que a experien
cia adquirida por muitas gera~oes, com técnicas mais ou menos primitivas, levou a 
urna determinada organiza?o do espa~o. Os primeiros contingentes de colonos 
europeus, por sua vez, já nao encontraram quadros naturais intactos, mas parcial
mente modificados. É frente a esses quadros que os referidos colonos reagiram 
com novo processo, dessa vez, entretanto, aproveitando, direta ou indiretamente, a 
experiencia amerindia expressa por seu intennédio. 

Insiste-se, portanto, em face do exposto, que mesmo f onnas atuais de orga
niza? o do espa~o, na aparencia inteiramente novas, nao podem ser dissociadas, ;,, 
totum, de formas anteriores. 

A considera?o do papel de Sao Paulo, dentro desse ponto de vista, por ou
tro lado nao pode prescindir, para o passado, da compreensáo da participa~o di
reta do elemento indígena nos processos já referidos. A realidade é que um grupo 
relativamente reduzido de europeus e descendentes, estes amiúde mesti~dos com 
a gente da terra, teve possibilidade de devassar vastíssima área do continente, 
criando bases para seu povoamento e sua organiza?o económica. Tal fato nao 
poderia verificar-se, convém insistir, sem o auxilio do indígena, o que, segundo pa
rece, é mais amplamente reconhecido. Daí a importancia que no planalto, em es
pecial em Sao Paulo e arredores, tiveram as institui~oes do cativeiro e da adminis· 
t~do do indígena, bem como o processo de apresamento, através de guenm jus· 
tas ou nao, necessário para a arregimenta~o dÓs contingentes amerindios, instru
mentos da fun~ao dinamica do Canipo. 
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Na segunda parte deste trabalho, procurou-se analisar as dif er.entes formas 
por intermédio das quais o povoador europeu e seus descendentes asseguraram a 
possibilidade de utilizar o trabalho amerindio, quer em proveito da organiza~o 
dos espa~s economicos dos Campos de Piratininga e áreas mais próximas, quer, 
sobretudo, em proveito dos processo~ de expansao que aí tiveram seu centro de ir
radia~o. Em outras palavras, verificada a importancia dos Campos de Piratininga 
na primeira parte do trabalho, julgou-se necessário mostrar o papel da popula~o 
amerindia, principal instrumento com que o europeu contou para valorizar as pos
sibilidades potenciais do Campo. 

Dentro do ptocesso esquematizado acima, ou seja, o da valoriza~o dos 
Campos de Piratininga pelos europeus, tendo no amerindio o principal auxiliar, a 
participa~o dos indígenas aldeados,. especialmente aqueles dos arredores de Sao 
Paulo, e que constituíram a grande maioria, f oi de extraordinário significado. 

Os aldeamentos pau/istas, apesar de suas vicissitudes, representaram a for
ma contínua e estável da p;uticipa~o do amerindio nos processos de valoriza~o 
da terra. Desde os primeiros tempos do povoamento quinhentista, até os primei
ros lustros do século XIX, encontram-se íntimamente relacionados com os princi
pais aspectos da vida paulista. É a eles, principal objeto deste trabalho, que está 
dedicada toda a terceira parte, de resto a mais desenvolvida. Na maioria dos capí
tulos a eles dedicados procura-se mostrar, antes de mais nada, dentro de que con
di~ se definiram, como f oram organizados, qual a sua evolu~o e, em particu
lar, qual a participa~o do indígena aldeado, assim como as características dessa 
participa~o no processo de valoriza~o do core plana/tino. 

A par dos aspectos lembrados, procurou-se verificar o significado da pre
sen~ do aldeamento no processo particular de organiza~o do espa~ do Plana/to 
Paulistano e áreas contíguas. Área desde logo organizada de modo a valorizar os 
aldeamentos, permitindo que Sao Paulo encontrasse grande parte da for~ de tra
balho que lhe f oi necessária para defender-se e sóbreviver, para a rotina dos tem
pos de paz e para expandir-se dentro de um dos mais significativos processos de 
expansao que a história rccorda, ela f oi, no passado, profundamente marcada por 
esses nódulos de indígenas aldeados e tutelados. 

O fato acima f oi objeto de considera~o dentro do ponto de vista de que, 
nao havendo dúvidas sobre a importancia da posi~áo do aglomerado paulistano, 
nao seria possível, entretanto, dissociar os fa tos con cementes a vida do aglomera
do dos fatos interessando a vida de seus arredores imediatos. Durante grande par
te de sua história, isso significou considerar especialmente os fa tos con cementes 
aos aldeamentos. Nesse sentido, participando da fun~o dinamica de Sao Paulo 
como centro de expansao de iniciativas de organiza~o ou renova~o dos quadros 
da ocupa~o do território do Brasil de Sudeste, os aldeamentos tiveram, de forma 
implícita, um relevante papel na própria valoriza~o do núcleo paulistano. 

Deve-se acrescentar, enfim, que a participa~o dos aldeamentos, segundo se 
tentou demonstrar, nao ficou limitada ao longo período em que existiram nessa 
condi~o, mas continuou, até quase os días atuais, por intermédio de urna sua pre
sen~ indireta. Trata-se da defini~o, em torno de sao Paulo, em especial a partir 
da segunda metade do século passado, de um cinturáo caipira em cuja presen~a se 
teria, de certa forma, u~a permanencia de alguns aspectos da pretérita presen~ 
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dos aldeamentos, na medida em que é fruto de quadros residuais. Ingre~-se, as
sim, na considera~o de alguns fatos atuais dos arredores de Sio Paulo, dos mais 
significativos, de forma a se perceber que, entre as marcas deixadas pelos originais 
núcleos indígenas, as igrejas ou pra~ ou mesmo conjuntos do tipo de Carapicul
ba, nao seriam necessariamente, as mais importantes, dado que o cinturao de ter
ras pobres dos arredores do aglomerado, marcado pelas capoeiras e pela barba
de-bode, e até recentemente habitado por uma popula~o culturalmente aripira, 
abrigarla muitos elementos que em grande parte poderiarn ser explicados pela 
presen~ pretérita dos aldeamentos. 

No conjunto, trata-se de urna tentativa de estudar o aspecto geográfico do 
pa~do paulista, implicando o objetivo de esb~r quadros pretéritos, paisagens 
desaparecidas total ou parcialmente, corn a rnetodologia aplicável aos quadros e 
paisagens atuais. Trata-se de urna tentativa de apresentar e interpretar fatos do 
passado que, de urna ou de outra forma, se entrosam com os do presente, propi
ciando melhor compreensao dos fatos atuais de organiza~o do espa~o. 

\ 

l. O Planalto Paulistano e sua Fun~áo no Povoamento 



\ 

1. Precocidade da presen~ européia no litoral santista 

1.1. Urna presen~a dentro de um momento histórico particular 

A chegada e füca~o dos primeiros europeus na Babeada Santista, assim co
mo em outras partes do litoral brasileiro que conheceram cedo o processo de co
loniza~ao, fez-se no decorrer dos primeiros lustros do século XVI. Para que o sig
nificado e valor dessa presen~ pioneira possam ser compreendidos, torna-se ne
cessário nao esquecer que se trata de um f enomeno que interessa um angulo tro
pical do continente americano em um momento particular dos processos que inte
ressaram todas as áreas tropicais em conseqüencia das rela~oes que se estabelece
ram entre elas e o continente europeu. 

Entre os tres grandes blocos do mundo tropical, o asiático - em particular a , 
Asia de Sudeste - , o africano e o americano, o primeiro f oi o que mais cedo atraiu 
as aten~oes dos europeus, em virtude das possibilidades que seus recursos repre
sentavam para os mercados das áreas temperadas da Europa. Assim é que as es
peciarias, em particular, permitiram que urna imp~rtante presen~a européia se fi
zesse sentir nessa parte do globo, direta ou indiretamente, desde o século XIV e 
em especial no decorrer dos séculos XV e XVI. As áreas tropicais quentes e úmi
das americanas e africanas interessaram ao europeu mais tarde. Foi s6 a partir de 
fins do século XVI e especialmente no decorrer do século XVII que os trópicos 
americanos, em virtude dos plantages canavieiros que neles puderam ser organiza
dos, ingressaram dentro dos quadros económicos mundiais com certa import~ncia, 
enquanto os africanos só atraíram a aten~o dos europeus, até fins do século pas
sado, como f ormidável viveiro de máo-de-obra. 

A presen~a européia no litoral vicentino nos primeiros lustros do Quinhen
tos deve ser compreendida, portanto, dentro do conjunto de iniciativas que ante-



20 Al.DEAMENTOS PAUUSTAS 

cederam o período de verdadeira organiza~o do espa~o económico intertropical 
na base dos plantages a servi~o de urna economía de mercado. 

Por outro lado, ela deve ser compreendida dentro de um processo particular 
de expansáo européia no mundo tropical. Visando obter produtos tropicais que 
eram solicitados pelos mercados do continente, os países europeus, em especial os 
atlanticos, expandiram-se por mar, de modo a originar nas terras novas um proces
so de coloniza~ao, de início periférico, e que assim permaneceu por muito tempo1. 

1.2. Um ~xemplo de coloniza~o "pontual" 

A ampla frente atlantica que se apresentou aos primeiros europeus que vie
ram ter ao atual território brasileiro constituiu-se, de modo geral, no cenário em 
que, durante muito tempo, se desenrolaram os mais significativos fatos do proces
so de coloniza~o. Duas ordens de fatores presidiram as limita~oes do estabeleci
mento do europeu, durante o século XVI, dentro da faixa litoranea, numa forma 
nitidamente periférica de utiliza~o do solo. Urna relaciona-se com as próprias cir
cunstancias de natureza histórica que envolveram os primórdios do povoamento; 
outra, de natureza essencialmente geográfica. A primeira explica-se pelo interesse 
mercantilista da época, o europeu instala-se na costa criando feitorias, objetivando 
o comércio com os produtos da terra. A segunda relaciona-se com os entraves de 
toda natureza representados pelas condi~oes físicas. 

Dentro dos extensos litorais brasileiros, entretanto, a ocupa~o por parte do 
europeu nao se verificou de forma total, dado que, como seria de esperar, f oram 
utilizados especialmente aqueles pontos que pudessem oferecer, ao mesmo tempo, 
condi~oes vantajosas quanto As possibilidades de atraca~o das embarca~oes e 
quanto as possibilidades comerciais. Litoral extenso, porém pouco recortado, co
nheceu um rápido processo de sel~o de pontos favoráveis, nao demasiado difí
ceis de distinguir, em virtude de serem pouco numerosos. Daí o aproveitamento 
verificado em rela~ao a baía de Todos os Santos, a baia de Vitória, baía do Rio de 
Janeiro, foz do Capibaribe e outros. Entre os vários pontos que, pelas suas con
di~ puderam atrair desde logo o europeu, inclui-se o conjunto insular do litoml 
vicentino. 

Em cada um dos referidos pontos surgiram, em alguns casos ainda no século 
XVI, os embri0es dos núcleos de povoamento a partir dos quais se f aria, em se
guida, a penetra~o para o interior. Núcleos isolados uns dos outros por distancias 
enormes, constituíram-se em "ilhas" de povoamento entre o mar e a terra desco
nhecida. Foram as cabe~as-de-ponte da expansáo na nova terra, semelhantes, nas 
suas características, as que surgiram um pouco por rodos os litorais do mundo tro
pical na mesma época. Pontos de apoio para os que vinham por mar, freqüente
mente, por isso mesmo, utilizando antes de mais nada, sempre que possível, as 
ilhas encostadas no continente; pontos de articula~o com a retroterra continental, 
quando as condi~0es fossem de molde a estimular processos de penetra~o. 

l . A propósito dos principais aspectos econ6micos do processo de expansio colonial no mundo tropical, 
cf. Leo Waibel, "O Abastecimento da Zona Temperada com Produtos Agrlcolas Tropicais". /n: Capí
tulos de G~ Tropical e do Brasil, IBGE, Conselbo Nacional de Geografia, Rio de Janelro, 1958, 
pp. 51a68. 
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Típicos frutos de um processo de colonizac;ao que pontilhava as costas de 
feitorias, ou quaisquer outras formas iniciais de expansao, eles bem justificam a 
expressao de coloniza~iio pontuafl. Os primórdios da presen~a européia na área 
insular do litoral vicentino enquadram-se nitidamente dentro do referido processo. 
Por isso mesmo, pelo menos para os primeiros tempos, é preciso nao esquecer a 
condic;ao do embriao inicial, fruto de um processo que vem de além-mar, amarra
do a um trecho favorável da costa, voltado p~a o exterior, isolado dentro do 
mundo novo3• 

1.3. Da feitoria a tentativa de cria~áo de uma colonia de explora~o 

A chegada de Martim Afonso de Sousa tem constituído, para a grande 
maioria dos historiadores que se interessaram pelo processo de coloniza~ao de Sao 
Vicente, um ponto de partida. Entretartto, parece nao haver nenhuma dúvida que 
já nos primeiros lustros do Quinhentos o litoral vicentino abrigou inúmeros euro
peus; bastaria lembrar o papel de Joao Ramalho e Antonio Rodrigues, para a 
comprovac;ao de urna presen~a realmente precoce4

• 

Todavia, um aspecto mais significativo que a simples presen~a de alguns eu
ropeus é o de que, segundo tudo parece indicar, na zona insular do litoral vicenti
no, nos primeiros lustros do século XVI, já se havia definido, de forma embrioná
ria, um núcleo de colonizac;ao, este sendo entendido no seu mais amplo sentido. 
Deve ter sido urna feitoria, a exemplo de várias outras que se estabeleceram, na 
mesma época, em outros pontos da frente atlantica brasileira5• 

As f eitorias brasileiras, isoladas na amplitude do litoral, tiveram sua cria~ao 
justificada pelas possibilidades de estabelecer rela~oes comerciais, na forma de es
cambo, com as popula~oes indígenas. O produto da terra que mais significado ti
nha era o pau-brasil, outros aparecendo com import§ncia secundária6• Sob esse 
aspecto, se nao é dificil explicar as feitorias localizadas ao norte da baía de Gua
nabara, o mesmo nao se pode dizer para a ,zona de Sao Vicente. Nas latitudes de 
Sao Vicente, o pau-brasil nao era encontrado e, portanto, nao poderla justificar a 
criac;ao de entrepostos para o seu embarque. Conseqüentemente, existindo urna 
feitoria, ela deveria justificar-se em fun~ao de outros produtos. 

O produto objeto de·comércio em Sao Vicente pré-afonsino deve ter sido o 
próprio indígena e Sao Vicente deveria ser, portanto, umafeitoria de escravos. Se-

2. Cf., a propósito, os trabalhos de DeJWent Wbittlesey, Geografía Política, Fondo de Cultura Económi
' ca, México-Buenos Aires, 1948, especialmente p. 74 e ss., e Leo Waibe~ op. cit., p. 51 e ss. 

3. Sobre o caráter periférico do povoamento no Brasil Coloni~ cf. Caio Prado Jr., FonnDfiio do Brasil 
Contempordneo (Colonia), 2• ed., Brasiliense, Sáo Paulo, 1945, p. 29 e ss.; Aroldo de Azevedo, "Vitas 
e cidades do Brasil Colonial (Ensaio de Geografia Humana Retrospectiva)", in: Anais da AssociQfiio 
dos Geógrafos Brosileiros v. IX, t. 1 (1954-1955), Sáo Paulo, 1957, p. 89 e ss. 

4. Sobre os povoadores europeus, q·ue precederam Martim Afonso em Sáo Vicente, cf. Francisco Mar
tins dos Santos, História ~ San1os (1932-1936), v. 1, Sáo Paulo, 1937, p. 36 e ss. 

5. Aroldo de Azevedo, op. cit., p. 89 e ss. Uma ampla exposi~o sobre a existencia de uma Feitoria Ré
gia em Sáo Vicente, antes da vinda de Martim Afonso, encontra-se em Mário Neme, Notas da Re
visiio da História ~ Siio Paulo. 

6. O problema fol tratado por Alexander Marcbant, Do Escaml>o a EscravidiJQ (As Rela~es Economi
cas de Portugueses e fndios na Coloniza~o do Brasil), 1500-1580, Cia. &l. Nacional, Sáo Paulo. 
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ria urna versao americana, modesta embora, de urna situac;ao que se tomarla co
mum nas costas do continente africano. As notícias a respeito nao sao descuráveis. 
Aires de Casal, por exemplo, fundamentando-se em Herrera, lembra nao haver 
dúvida sobre a existencia, em Sao Vicente, de "urna feitoria para resgate dos indí
genas em 1527", acrescentando que a licen~a concedida a Pero Góis, em 3 de mar
~o de 1533, "para poder mandar dezessete escravos forros de todos os direitos, e 
fretes, que costumavam pagar", prova indiscutivelmente o fato7

. 

Por volta de 1530 Sao Vicente constituiría um modesto conjunto de dez ou 
doze casas, das quais urna de pedra, segundo o testemunho de Alonso de Santa 
Cruz8. Com urna popula~ao mista, essa feitoria, criada em urna ilha, se constituirla 
no instrumento de cristaliza~ao das iniciativas futuras que interessariam a coloni
za~áo. Referindo-se a chegada de Martim Afonso nessa área, Frei Gaspar lembra 
que, num primeiro momento, escolheu a ilha de Santo Amaro "para o desembar
que e primeira residencia de sua gente, conformando-se com o estilo ordinário dos 
nossos antigos conquistadores, os quais, nas funda~óes, antepunham as Ilhas a ter
ra firme, por serem elas mais def ensáveis, quando os sitiados conservam maior 
for~a marítima do que seus expugnadores'19• Embora Santo Amaro, a antiga Guaí
be, tenha sido escolhida inicialmente, logo as aten~óes voltaram-se para Sáo Vi
cente, "onde já havia um núcleo rudimentar e era ponto mais seguro e aprazí
vel"1º. A ilha foi, sem dúvida, um fator de fixa~ao para apresen~ européia pré
afonsina, como o foi para as iniciativas pioneiras no. Maranhao, no Espírito Santo 
ou no Rio de Janeiro; a feitoria pré-afonsina, por outro lado, constituiu um ins
trumento de orienta~ao para o processo iniciado com Martim Af onso de Sousa. 

Com a chegada de Martim Af onso, e su as iniciativas ligadas a zona insular 
vicentina e áreas contíguas, inaugura-se um processo de cria~ao de urna verdadeira 
colonia de explora<;áo e mais propriamente colonia de ''plantage"11

• De fato, as 
.primeiras tentativas mais significativas de valoriza~áo da Baixada Santista, em par
ticular das ilhas, em termos de economía de mercado, sao contemporaneas a pre
sen~a de Martim Afonso. A propósito, Frei Gaspar lembra que 

aos colonos que o aoompanharam e depois chegaram no tempo que aquí assistiu, oonsignou 
Martim Afonso o terreno necessário, para edificarem suas casas na Vila de Sáo Vicente e permitiu que 
todos plantassem na liba deste Santo onde quisessem. Por oonhecer que, sem negócio e agricultura, ne-

7. Manuel Aires de Casal, Corograjia Brasílica ou Rela~o Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, 2, 
Edi~ Cultura, Sáo Paulo, 1943, t. 1, p. 139. Sobre a feitoria de Sáo Vicente, Martins dos Santos, em 
sua obra, já citada, apresenta abundante documenta~o que comprova sua existencia desde os anos 
entre 1510 e 1516, pp. 36 a 74. Cf. também Mário Neme, Notas da Revisiio da História ~ Siio Paulo. 
Sobre o comércio de indígenas em Sáo Vicente, nos primeiros tempos do Quinhentos, cf. Sérgio 
Buarque de Holanda, Expansáo Paulista. .. , em especial pp. 14 e 15 . 

8. Francisco Prestes Maia, O Plano Regional de Santos, Sáo Paulo, 1950, p. 14. 
9. Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias para a História da Capitanía de Sáo Vicente, boje chamada 

de S. Paulo, Livraria Martins Editora, Sáo Paulo, 1953, p. 53. 
10. Francisco Prestes Maia, op. cit., p. 17. · 
11. A respeito de plantage, cf. Leo Waibel, "A Forma Económica do Plantage Tropical", in: c_apitulos 

de Geograjia Tropical e do Brasil, Rio de Janeiro, 1958, pp. 31a50; sobre o significado de colonia de 
explorQfáo, cf. Georges Hardy, Géographie et Colonisation, Col. Géographie Humaine, Gallimard, 
Paris. 
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nbuma colOnia se aumentava, promoveu quanto lbe foi possível éstes <k>us ramos, introduzindo tódas ~ 
espkies de animais domésticos( ... ) e mandando vir da ilba da Madeira a planta de canas doces. Para 
que os lavradores as pudeuem moer, f.abricou q~ no meio da sobredita liba um engenbo d'água, com 
Capela dedicada a Sio Jorge•l. 

A cria~o de urna Vi/a , aproveitando apresen~ de um núcleo já existente13, 

foi urna forma de estabelecer os prirneiros quadros político-administrativos para a 
área. A introdu~áo de animais domésticos, em especial de plantas cultivadas, visa
va, e nao pode ria ser de outra forma, estabelecer as premissas para urna produ~áo 
que pudesse alimentar as exporta~oes, sendo significativa a introdu?o da cana
de-a~car. O engenho d'água a que se refere Frei Gaspar teria sido, por sinal, para 
o Brasil, o primeiro engenho de a~car moente e cotrente, na expressao de Var
nhagen, para esse fim o donatário tendo "f eito sociedade com alguns estrangeiros 
entendidos neste rain.o da meclnica agrícola, como os Venistes, Erasmos e Ador
nos"14. 

As iniciativas de Martim Afonso fomecem todos os priqcipais elementos· pa
ra que se possa perceber a tentativa de criar, na Babeada Santista, quadros econó
micos baseados no sistema <Je plantage. O objetivo do primeiro engenho erguido 
na área nao poderla ser apenas o de satisf azer necessidades de abastecimento re
gional. Ele deveria enquadrar-se, isto sirn, dentro do processo de defini?o de 
plantages nas ilhas e babeadas litoraneas do mundo tropical visando ao comércio 
mundial, em particular ao abastecimento das áreas temperadas. É significativo, a 
esse respeito, que o estabelecimento pioneiro na transforma~o da cana tenha 
contado com a participa~o de estrangeiros, segundo parece, expressao de podero
sos interesses financeiros europeus15. A aplica~o de capitais por parte de grandes 
organiza~0es financeiras européias, ligadas possivelmente a banqueiros alemáes, 
nao se justificarla se as iniciativas nao visassem a urna economía de mercado. O fa
to é que "nos anos mais próximos a funda~o daquela Capitania todos os morado
res principais de Santos e Sao Vicente se aplicavam ~ lavoura'\ tendo se desenvol
vido "a planta~o das canas com tanta f elicidade, que antes de muito tempo se 
multiplicaram os Engenhos no distrito de ambas as Vilas"16. Varnhagen fala na 
presen~ de seis engenhos, depois de dezesseis anos da funda~o da Capitania17, 
enquanto Frei Gaspar relaciona, para os prirneiros tempos, antes de 1557, mais de 
urna dezena18. 

Os elementos essenciais do plantage estavam definidos: urna aplica~o de 
capitais cujo montanteé desconhecido, mas sobre cuja existencia nao pode haver 
dúvida; utiliza~o da terra na base de propriedades extensas, frutos da concessao 
de sesmarias que se multiplicaram desde os prirneiros tempos; organiza~o do es-

' pa~o na base de urna monocultura comercial representada pela cana-de-a~car; 
instala~o de engenhos junto as mais importantes propriedades, objetivando o be-

12. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cil., p. 84. 
13. Francisco Prestes Maia, op. cit., p. 17 e Francisoo Martins dos Santos, op. cil. , p. 35. 
14. Francisco Adolfo de Varnhagen, Hist6ria Geral do Brasü, l 1, 61 ed., ~es Melboramentos, Sáo 

Paulo, 1956, p. 168. 
15. J. P . Leite Cordeiro, O Engenho ~ Sáo Jm¡e dos Erasmos, Sáo Paulo. 
16. Frei Oupar da Madre de Deus, op. cil., p. 86. 
17. Francisco Adolfo Varnhagen, op. cit., p. 168. 
18. Frei Oupar da Madre de Deus, op. cit. , p. 86. 
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neficiamento prirnário da produ~o agrícola e permitindo sua exporta~o; possibi
lidade de utilizar mao-de-obra f omecida pelos quadros demográficos regionais, 
tendencia normal numa área onde existira urna feitoria de escravos. 

A organiza?o do espa~o nas bases acima esquematizadas deveria implicar, 
pelo menos para os prirneiros tempos, urna relativa estabilidade dos quadros de 
coloniza?o, significando urna permanencia junto ao litoral, frente ao oceano, ins
trumento para o escoamento da produ~o. Entretanto, e este é um dos aspectos 
mais sugestivos para que sejam mais bem compreendidos os objetivos deste traba
lho, o caráter periférico do processo de coloniza?o no litoral vicentino f oi tran
sitório, dado que aí, mais precocemente que em qualquer outra parte do Brasil, 
vingou a fun~o de cabe~a-de-ponte para a penetra~ao em dire~ao ao interior. 



' 

2. Uma exce~áo dentro do processo de expansáo colonial no mundo 
tropical 

. 
O processo de expansio dentro do mundo colonial em fun~o dos interesses 

mercantilistas, satisfeitos dentro do mecanismo do f ornecimento de produtos tro
picais para as latitudes médias do hemisf ério norte, verificado no decorrer dos sé
culos XV, XVI e XVII, foi caracterizado por formas de presen~a européia comuns 
a todas as áreas tropicais. Procesw verificado a través de urna expansao f undamen
talmente marítima, caracterizou-se pelo aproveitamento das ilhas como balizas da 
navega~o transoceanica e das ilhas continentais em particular, ou dos pontos li
toraneos favoráveis - abrigos naturais - como pontos de apoio e de amarra~o 
das linhas de expansao. Teria de ser, inevitavelmente, como se viu, um processo 
resultante em formas iniciais periféricas de utiliza~o das novas áreas, no Sudeste 
Asiático, nas costas africanas ou nas americanas. Dado que a organiza~o econó
mica dos novos espa~os se fez em fun~o do citado aprovisionamento das latitudes 
médias em produtos tropicais, e considerado que, em conseqüencia, só poderla ser 
urna organiza~o em bases de economia de mercado, implicando exporta~o, a 
tendencia normal f oi a da permanencia do caráter periférico do processo. O fato 
pode ser percebido com relativa facilidade em todo o mundo tropical africano, 
onde, apesar de apresen~ européia se fazer sentir desde o século XV, só na se
gunda metade do século XIX é que se verificou um processo sistemático de pene
tra~o no interior do continente. Pode, também, ser verificado no continente ame
ricano, onde, ressalvadas as exce~oes representadas pela penetra~o em áreas inte
rioranas em fun~o das riquezas em metais preciosos, o europeu limitou-se, como 
aconteceu no Brasil, a permanecer no litoral. 

O espa~o económico das terras tropicais normalmente sofreu um rearranjo 
por parte do europeu com base na organiza~o de grandes plantages visando a ob
ten~o de produtos de exporta~o. Compreende-se que, sob este aspecto, o pro
blema representado pelos transportes deveria, de modo necessário, determinar a 
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distribui~o das atividades e estas teriam, f or~osamente, de se localizar junto ao 
grande instrumento de rela~oes representado pelo mar; daí o papel representado 
pelas pequenas ilhas, oceánicas ou continentais, assim como pelas baixadas litora
neas ou pelas zonas marginais dos baixos cursos dos grandes rios tropicais. 

A Baixada Santista aparentemente apresentava-se aos olhos dos europeus 
como urna soma de condi~oes favoráveis a satisfa~o dos interesses acima lembra
dos. Ela deveria, em conseqüencia, abrigar atividades económicas que, a seme
lhan~a de outras áreas litoraneas tropicais, se fundamentassem no plantage. Na 
verdade, as iniciativas visando a implanta~o da lavoura canavieira, multiplicadas 
no decorrer dos primeiros anos após a chegada de Martim Afonso, constituem 
urna comprova~o dessa tendencia, conforme já se disse. 

Entretanto, e contrariando todo o mecanismo normal - porque mais geral -
do processo de coloniza~ao, na área que nos está interessando, o europeu nao se li
mitou a permanecer no litoral. Muito cedo penetrou o interior e, o que é muito sig
nificativo, no interior criou os principais nódulos de povoamento, de certa forma 
desertando a frente litoranea. E isso em urna área na qual as condi~óes físicas pare
ciam aliar-se aquetas económicas que estimulavam o processo, dado que a presen~a 
do paredao da Serra do Mar iria constituir-se, por si só, num formidável empecilho 
a penetra~ao, quase um limite natural, como a indicar que, pelo menos durante al
gum tempo, ao europeu nao restava outra alternativa senao permanecer voltado pa
ra o mar, junto a ele, por intermédio do qual alimentaria as rela~óes com a terra de 
origem. Por outro lado, fato bastante significativo, na área em questao, a pene
tra~o para o interior nao obedeceu, pelo menos nos seus primórdios, a nenhuma 
razao como as que justificaram a precoce penetra~o, por exemplo, dos espanhóis 
no planalto mexicano ou naquele peruano. O Planalto Paulista nao atraiu pelas ri
quezas em metais que pudesse fo mecer. Portanto, o processo de coloniza~o no li
toral vicentino deve ser considerado, sem dúvida, como urna exce~ao dentro dos 
quadros de expansao colonial no mundo tropical. Como explicá-la? 

2.1. Litoral e planalto: condi~óes físicas particulares 

As tentativas no sentido de criar, dentro da Babeada Santista, urna colonia 
de explorafiio caracterizada pela organiza~o do espa~o agrícola em fun~o do 
plantage, de que seria expressivo exemplo a presen~a do Engenho de Sao Jorge 
dos Erasmos, nao teve resultados apreciáveis, dado que, já no próprio Quinhentos, 
conheceu um indiscutível processo de decadencia. 

A decadencia da lavoura canavieira no litoral v'icentino f oi de tal maneira 
rápida, verificando-se tao próxima da própria implanta~ao, que em nenhuma épo
ca essa área pode realmente participar, com certa expressao, do comércio mundial 
do produto, contrariamente ao que se verificaria com o Nordeste a~ucareiro do 
Brasil. 

As razoes dessa decadencia, segundo Alfredo Ellis19, devem ser procuradas 
nos problemas relativos as distancias que separavam a área vicentina produtora e 

19. Alf~. Ell~ Júruo~, :DIWramas Históricos, Boletim 73 da Facuklade de Filo6ofia ~ USP (História 
da Civ1hz~ao Brasdeira, n° 6), Sáo Paulo, 1946, pp. 9 a u. 
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os mercados consumidores europeus, distancias que, sem dúvida, devem ser consi
deradas em termos de tempo. Acreditamos que Ellis, cujas atividades de historia
dor f oram inteiramente dedicadas ao passado paulista, tem raza o ao chamar a 
aten~o para esse aspecto do problema, inclusive quando o coloca em termos de 
competi~o comas áreas canavieiras do Nordeste; de fato, a "primeira batalha do 
a~car", segundo a expressao do autor, explica-se em fun~o das condi~oes mais 
favoráveis usufruídas pelo Nordeste quanto aos transportes, fato importantíssimo 
quando se o considera em fun~o da época e das técnicas empregadas na nave
ga~o transoceanica. 

Por outro lado, entretanto, a Baixada Santista of erecia out ros aspectos nega
tivos para a implanta~o de urna lavoura canavieira de propor~oes relativamente 
significativas. Limitada e dominada pela presen~a do paredao da Serra do Mar, 
que se prolonga num alinhamento mais ou menos paralelo ao litoral, e penetrando 
para o interior, até a base da Serra, a urna distancia de cerca de 10 km, é urna 
planície sedimentar recente - quaternária - , resultante da acumula~ao de elemen
tos de origem marinha e terrestre. Areias e argilas, de que é formada, contribuíram 
para originar urna superficie babea, com altitudes em geral inferiores a 5 m, rigoro
samente plana e suborizontal. Antigas ilhas cristalinas, granítico-gnáissicas, que 
atualmente afloram sob a forma de morros isolados na horizontalidade da planície, 
constituíram-se em pontos de amarra~o para os processos de colmatagem. Domi
nada por condi~es climáticas nitidamente tropicais, sulcada por urna rica e caótica 
rede de drenagem superficial, gra?S aos cursos que, depois de descerem da encos
ta da serra, encontram dificuldades de escoamento para o mar, ve-se periodica
mente recoberta pelas águas decorrentes das chuvas de verao, em conseqüencia 
formando-se extensos brejos de água doce, ao mesmo tempo que, por efeito da 
a~o das marés em terras tao babeas e sub9rizontais, sofre a penetra~ao rítmica das 
águas do mar, responsáveis pela forma~o de extensos e nao descuráveis mangue
zais, verdadeiros brejos de águas salobras. 

Considerando-se as técnicas de utiliza~ao do solo vigentes no Quinhentos, 
assim como os sistemas agrários, torna-se possível compreender que, em termos 
de espa~o agricola potencial, a Baixada Santista nao pudesse oferecer condi~óes 

· muito favoráveis. Os espa~os agricultáveis deveriam resultar de um processo sele
tivo que descartasse brejos e manguezais, vertentes íngremes de morros e da serra, 
assim como as praias recentes e, provavelmente, grande parte das praias antigas. 
Mesmo em termos de exigencias de lavouras quinhentistas, os espa~os agricultá
veis devem ser considerados exíguos. 

Por outro lado, as condi~oes climáticas, marcadas por temperaturas eleva
das, pequenas amplitudes térmicas, assim como por urna abundante pluviosidade 
no decorrer do ano, embora com maiores precipita~oes de verao, associadas as 
condi~oes da superficie, em especial ao comportamento das águas superficiais, nao 
contribuíram, certamente, para tornar a Babeada salubre. É fato amplamente co
nhecido, isto sim, que a Baixada Santista até tempos recentes constituí-se em área 
insalubre, evitada pela popula~ao, e só conquistada em f un~o de importantes tra
balhos de saneamento. Trata-se, sem dúvida, de urna área na qual as atividades 
agrícolas nao encontraram condi~oes propicias, da mesma forma como nao encon
tram na atualidade. Os grandes plantages de banana, que aí se instalaram na pri
meira metade do século XX, agora completamente em decadencia, nao invalidam 
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a observa~o. Em contrapartida, ressalta sua voca~ao portuária e de transito, da 
mesma f onna como mais tarde sua voca~o industrial, esta última comprovada pe
las atuais formas de utiliza~o de seu espa~o. 

A tropicalidade da Babeada, portanto, embora pudesse constituir um fator 
favorável ao desenvolvimento de lavouras próprias ao mundo tropical, nao impe
diu o processo de decadencia da cultura da cana-de-a~car. O processo verificou
se, como se disse, muito cedo. Assim é que, por exemplo, no ano de 1557 os mora
dores do litoral vicentino requereram a D. Joáo III que, "a custa da Real Fazenda, 
mandasse levantar dois engenhos, para neles se moerem as canas dos vizinhos"20. 
Comentando o pedido, Freí Gaspar conclui que, entre o nao serem mais suficien
tes os engenhos existentes, ou estarem já abandonados os que haviam sido criados 
fora da llha de Sao Vicente, seria mais acertada a segunda alternativa21• De qual
quer forma, o requerimento em questao é muito interessante, dado que permite 
concluir que as áreas de colheita deveriam ser f or~osamente modestas, nAo permi
tindo, portanto, que cada unidade de produ~ao pudesse contar com seu próprio 
engenho. Nao é preciso insistir no fenómeno da decadencia, pois é bastante co
nhecido. 

Para os primeiros europeus instalados na Bahcada Santista, o conjunto das 
condi~oes negativas a que se acenou, a se deve acrescentar a inseguran~a repre
sentada pelas amea~s constantes, quer de indígenas, quer de piratas estrangei
ros, deveria, de modo inevitável, favorecer urna compara~o com as condi~oes do 
planalto. 

A compara~o seria inevitável, antes d_e mais nada, em virtude dos contactos 
que com essa área se verificaram desde os primórdios do povoamento, dado que, 
conforme se verá, já em época pré-afonsina eles se faziam com relativa intensida
de. Por outro lado, tratava-se de área muito próxima, embora separada da Bahcada 
pela Serra do Mar. Fatores representados pelos insucessos na organiza~ao do es
pa~o económico da Bahcada teriam estimulado a compara~ao, reveladora de um 
interesse pelo planalto, agindo como fatores de repulsao, valorizados pelas con
di~oes de insalubridade, que só poderiam .ser suportadas se vingasse urna forma 
economicamente interessante que justificasse a permanencia aí; fatores de outra 
na tu reza, por out ro lado, estimuladores de um processo de penetra~o, f oram re
presentados pelo sentido da precoce presen~a jesuíta na regiao, assim como pelas 
próprias características dos quadros de povoamento pré-af onsino, aos qua is o eu
ropeu nao se pode furtar de todo. 

2.2. Sentido continental do povoamento pré-cabr~lino no atual Estado de 
Sáo Paulo 

Foi dito que a compara~ao entre as condi~oes da Baixada Santista e as do 
Planalto se fa ria de forma inevitável, inclusive em conseqüencia das características 
do povoamento pré-afonsino. Natural que os quadros de povoamento anteriores a 

, . ' 
presen~a europe1a, mere~am e devam ser levados em considera~o; a presen~ eu~ 

20. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., p. 86. 
21. /den . 
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ropéia nao significou um início ex-abmpto de fatos de povoamcnto em terras pau
listas - ela marcou, isto sim, apenas urna fase nova, mesmo que mais significativa, 
dentro de um processo já bastante antigo quando os europeus aqui chegaram. Em 
outras palavras, o processo de povoamento por parte do europeu nao pode igno
rar os quadros já existentes e, em grande parte, verificou-se em fun~ao deles. Daí a 
importancia de sua considera~o, mesmo que de passagem. 

Todo o território paulista que conheceu os fatos prin1evos da presen~ eu
ropéia já se encontrava povoado, "de há muito, por tribus indígenas delinguas e 
culturas diversas"22• Segundo Schaden, os mais importantes grupos seriam os de 
idioma tupi-guarani23• De qualquer forma, e apesar do quanto já se discutiu no 
passado sobre os grupos litoraneos, o europeu entrou em contacto, nao há dúvida 
mais, com grupos de idioma tupi-guarani1.4. 

De forma esquemática, é possível admitir a prcsen~a, em terras do atual te
ritório paulista, na sua frente at!Antica, de tres grupos: os Tupinambá, os Tupini
quim e os Carij6. Os primeiros viveriam na por~ao ao norte de Sao Sebastiao; os 
segundos ocupariam a zona entre Sáo Sebastiao e Cananéia, enquanto os últimos 
se disporiam na área ao sul de Cananéia15• Os tres grupos, em particular os dois 
últimos, estenderiam seus domínios amplamente para o interior. Dos tres, os Tu
piniquim ocupavam a área que conheceu os mais intensos contactos com os euro-

peus. 
Segundo Plinio Ayrosa, o grupo Tupiniquim, que o autor considera sob a 

tradicional denomina?o de Guaianá, por sua vez se éomporia de tres fra~oes: a 
dos Guaianá propriamente ditos, que ocupariam a por~ao central da área que nos 
interessa, desde o litoral até o sertáo, passando pela zona onde surgiram Santo 
André e Sao Paulo; a dos Guaianá-Tupinaqui, disposta ao sul, até a zona de Ca
nanéia, e, finalmente, a dos Guaianá-Muiramomi, pelo vale do Paraíba e fahca li
toranea até a zona de Ubatuba26• As tres fra~oes formariam urna espécie de gran
de entente amiga, solidária, em especial quanto aos esf or~os comuns necessários 
para enfrentar os Carij6 ao sul e os Tamoio (Tupinambá) ao norte27

• 

Conforme os testemunhos chegados até nós, assim como quanto manda que 
se conclua em fase de seus generos de vida, esses grupos deveriam ocupar amplos 
espa~os, com densidades de popula~o relativamente pahcas. As atividades por in
termédio das quais garantiam sua subsistencia eram variadas, normalmente englo
bando a agricultura, caracterizada por ser de tipo itinerante ( coivara), além da ca
~a e da pesca. Essas atividades eram completadas pela prática da coleta ou catan
~. em especial de produtos do revestimento vegetal natural. Sua área de sub
sisténcia, em conseqüencia, deveria ser necessariamente ampla. 

22. Egon Schaden, "Os primitivos habitantes do território paulista", Revista de História, Ano V, nº 18, 
Sáo Paulo, abril-junho, 1954, p. 386. 

23. Jdem. 
24. A propósito, cf. Plinio Ayrosa, Os Primitivos Habitantes de Sáo Paulo, Conferencia no Club A. Ban-

deirante, nº 4, Sáo Paulo, 15 de íevereiro de 1934. 
25. Egon Schaden, op. cit., p. 390. 
26. Plinio Ayrosa, op. cit., p. 21-22 .. 
27. Jdem, p. 22. 
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Segundo Ayrosa28, "nao sendo ca~dores e pescadores apenas, nao eram 
habitualmente nómades". Argumenta o autor que "enquanto a terra e água lhes 
dessem alimento farto e sadio, sem exigir grandes esfor~os e caminhadas, nao se 
transportavam para outras bandas"B. É evidente que eles nao podem ser conside
rados nómades nas mesmas propor~óes, por exemplo, de grupos que praticaram a 
cria~ao de gado nómade; como agricultores, for~osamente deveriam se caracteri
zar por um relativo sedentarismo. Entretanto, os sistemas e técnicas agrícolas em
pregados, por outro lado, justificariam como que seminomadismo; dada a inevitá
vel mobilidade decorrente da prática. Por outro lado, é preciso considerar que a 
mobilidade nao deve ser observada apenas em fun~ao de nomadismo, mas 
também, e sobretudo, em fun~o dos movimentos dentro da área de subsistencia, 
em geral com características rítmicas. É quanto se verificaria, por exemplo, no re
lativo a pesca. Os Guaianá do planalto nao praticavam a pesca só nos rios, mas 
também a beira-mar. Especialmente no decorrer do inverno, grupos inteiros se 
deslocariam em busca do mar, com o objetivo de praticar a pesca. Terminada essa 
esta~o, voltariam para o planalto. Entre os Guaianá, o fato parece ter sido dos 
mais característicos. Assim é que, ref erindo-se a fachada atlantica do atual Estado 
de Sao Paulo, diz Frei Gaspar que 

este território, e t&ia a costa circunvizinba, assim para o norte, como para o sul pertencia a vá
rias aldeias situadas no campo, sabre as serras, as ilhas dL S. Vicente ~ Santo Amaro, e também a terra 
firme adjacente e suas praias, defendiam os lndios, pela única conveniancia de eles pescarem e marisca
rem ( ... ) indios particulares, em todo tempo, e pavos inteiros, em certos meses vinham mariscar na costa, 
escolhiam entre os Mangais algum lupr enxuto, onde se arranchavam e dalí saíam como enxame de 
abelhas a extrair do lodo os testáceos ... 30• 

Segundo Benedito Calixto, os indígenas do planalto deveriam ir para o lito
ral nos meses de maio, junho e julho, a fim de fazer provisao de peixes, ao mesmo 
tempo que escapavam dos rigores do inverno planaltino31 • Por outro lado, nessas 
ocasioes, ao proveito da pesaca juntava-se a catagem do sal que, nao obstante 
substitutivos engenhosos alhures adotados, foi sempre ingrediente alimentar pro
curado, tendo sempre no mar o grande reservatório e a fonte inesgotável32

• 

A marinha nao era, portanto, pelo que se pode depreender das palavras de 
Frei Gaspar, área de povoamento estável, ou, considerada a hipótese contrária, 
nao poderla ser comparada ªº planalto quanto a importancia do povoamento 
indígena. O fato parece ser verdadeiro em especial para os territórios que interes
savam os Guaianá. As observa~oes de Martim dos Santos segundo as quais a bai
xada litoranea teria sido ocupada por grupos numerosos, só abandonada em vés
peras da.chegada de Martim Afonso33, nao parecem convincentes. 

' 
28. lbi<km, p. 8. 
29. Plinio Ayrosa, op. cit., p. 8. 
30. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., p. 44-45. 
31. Benedito Calixto, "Os primitivos akleamentos e indios mansos de Itanhaém", RH.H.G.S.P., v. 10 

(1905), p. 503. 
32. Francisco Rodrigues Leite, "la o indio antigo ao mar?", jornal O Estado de S. Paulo, 1° de dezem

bro de 1962. 
33. Francisco Martins dos Santos, op. cit., pp. 114-115. Simáo de Vasconcellos confirma a pobreza do li

toral quanto A popula~áo indígena (cf. Crónica da Companhia de Jesu.s, Livro 1, p . 43, parágrafo 71). 
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De fato, dentro da área de subsistencia desse grupo, é no planalto que deve
riam encontrar-se os mais significativos nódulos de povoamento, enquanto a faixa 
marinha deveria ter a fun?o de zona periférica subsidiária. Dessa forma se com
preenderia a observa?o de Frei Gaspar segundo a qual Martim Af onso~ ao na:e
gar ao longo da costa, nao teria percebido a presen~ de nenhuma alde1a .no lito
ral, depois de, dirigindo-se para o sul, ter passado a enseada dos Maramonu, ou se
ja, depois de ter ultrapassado a área habitada pelos Tupinambá e penetrado na 
área dos Guaianá34. É verdade que as aldeias, caso existissem, nao seriam necessa
riamente visíveis do mar. Entretanto, é evidente também que sua presen~a poderia 
ser percebida por intennédio dos próprios indígenas, que, inevitavelmente, por 
mais temerosos e ariscos, acabariam por revelar sua existéncia. O fato é que tudo 
parece indicar que, se existiam algumas aldeias ao norte, inclusive na área da atual 
Sao Sebastiao, e que se existiam alguns núcleos na f aixa de Itanhaém para o sul, o 
litoral vicentino, em especial sua zona insular, parece nao ter abrigado núcleos 
estáveis e significativos. É revelador, a propósito, o fato de os primeiros cronistas 
nao fazerem nenhuma referencia a núcleos que aí existiriam. 

Dentro da área de subsistencia dos Guaianá, o planalto era portanto a mais 
significativa zona de povoamento, verdadeira área de elei~ao. Dentro do planalto, 
por outro lado, sobressaía, pela sua importancia, o setor correspondente aos Cam
pos de Piratininga. Estes constituiriam o verdadeiro "core" do mundo Guaianá. 
De certa f onna, Caio Prado chama a aten~o para esse fato ao lembrar que urna 
das circunstancias a impulsionar o povoamento do planalto pelo europeu f oí a 
presen~ de "numerosas tribus indígenas aí estabelecidas e que apresentavam aos 
colonos um farto abastecedouro de mao de obra""· Mais sugestivas, e de certa 
f onna mais con elusivas, entretanto, sao as repetidas vezes que os jesuítas, aqui 
chegados nos primórdios do povoamento, em suas cartas ref erem-se ao planalto e 
aos Campos de Piratininga em particular, as suas condi~oes, aos seus habitantes, as 
suas aldeias. Contrastando com a sistemática referéncia a essas áreas, as inf or
ma~óes sobre os possíveis habitantes do litoral sao sempre parcas, e de modo a ra-
ramente possibilitar a cren~a na presen? de urna ou mais aldeias. . A • 

Um último e talvez decisivo argumento a favor da pequena unportanc1a da 
marinha como área de povoamento indígena está no fato de que, em toda a história 
relativa as primeiras décadas de presen~ européia na nova terra, nenhuma vez apa
rece qualquer vulto indígena de maior significado que tenha origem no trecho vi
centino do litoral. Todos os chef es indígenas que sobressaíram por qualquer razáo 
habitavam o planalto ou trechos diferentes do litoral. Significativo, a propósito, 
é que quando Martim Afonso desembarcou, os indígenas que vieram recebe-lo fo~ 
ram os do planalto. Significativo, também, o fato de que Joao Ramalho, que aqu1 
já vivia, se tenha estabelecido no planalto e nao junto ao mar. 

As intensas rela~óes que em época pré-colombiana já se verificavam entre o 
planalto e o litoral v!em-se comprovadas pelas numerosas tri/has que atravessa
vam o obstáculo da Serra do Mar. Francisco Rodrigues Leite relaciona esses ca
minhos com os movimentos indígenas, lembrando que 

34. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., p. 45. 
35. Caio Prado Júnior, "O fator geográfico na forma~o e no desenvolvimento da cidade de Sáo Paulo'', 

Geograjia, Ano 1, nº 3, Sáo Paulo, 1935, p. 241. 
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&ses movimentos periódicos do selvícola que, nesta ou naquela esta~o, mas com rcgulnridade, 
continuada e constantemente buscava pontos preferidos da costa( ... ) 

com o rodar dos anos, acabariam por se fazcr por trajetos desconbeddos e batidos, equivalentes 
a "caminbol do mar'.36. 

Adolfo Augusto Pinto chama a aten~ao, por exemplo, para a presteza com 
que, em 1532, os indígenas do planalto f oram "avisados da chegada da armada e 
acudiram ao litoral"... ''vencendo cerca de sessenta quilometros de distancia e 
transpondo a cordilheira marítima", fato que, certamente, indicava a existencia de 
"um carninho ou trilho frequentado pelos fndios, em seu trajeto entre os Campos 
de Piratininga e a regiao Beira-Mar"37• O autor continua por lembrar ser 

fato averiguado que bavia no país outras estradas mais ou menos importantes, abertas e pratica
das pelo gentío, pondo em re~ de comércio e amizade as tribus do litoral e suas vizinhan~ As do 
man remoto interior do país38. 

A considera~ao da existencia de caminhos indígenas· se justifica nao apenas 
porque interessa um f en o meno ao qual teriam sucedido outros, já com a partici
pa~o européia. Interessa principalmente em virtude da .importancia de que se re
veste em tennos de coloniza~o européia posterior, dado que "os rumos da ex
pansao estiveram sermpre predeterminados pelos rumos dos caminhos indígenas 
organizados" e, mais ainda, que 

entre os elementos que concorrem para a defin~o territorial política, muito mais que os trata
dos está a posse das cabeceiras dos caminhos pié-colombianos e a respectiva tknica de usá-los39. 

Os caminhos indígenas que transpunham a Serra do Mar, pelo menos no 
que se ref ere aos Guaianá, nao devem, entretanto, ser considerados como vias de 
penetra~ao, dinamicamente servindo a grupos litoraneos. Tudo leva a indicar que 
se tratarla do contrário. Em primeiro lugar, a total ausencia de qualquer forma de 
vida marítima implicando vida de rela~0es com o exterior marca·, isto sim, o cará
ter continental do Ambito da vida indígena nesta parte do território. -No que se re
fere aos Tupi-Guarani em particular, sua possível origem (área de dispersao ), as
sim como o processo de expansao no continente, parece valorizar extraordinaria
mente áreas centrais, a exemplo da mesopot3mia paraguaia, pondo a fachada 
atl3ntica na condi~o de área periférica. Em Ambito mais restrito, interessando 
mais de perto a este trabalho, os Campos de Piratininga constituiriam urna dessas 
áreas valorizadas do interior, um desses nódulos interioranos de cristaliza~ao de
mográfica, o litoral aparecendo como um verdadeiro fundo de quintal, com 
fun~oes económicas subsidiárias e nao f undamentais. Dinamicamente, portanto, o 
caminho que unia planalto e litoral tinha seu ponto de partida no planalto e nao 
no litoral. 

36. Francisco Rodrigues Leite, art. cit. 
37. Adolfo Augusto Pinto, História da Vi~áo Pública de S. Paulo, Sáo Paulo, 1903, p. 8. 
38. ldem. 
39. Reinhard Maack, Sobre o ltinerário de Ulrich Schmidel aJrovés do SuJ do Brasil (1552-1553), Curitiba, 

jaoeiro de 1959, ver Introd~. 
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O sentido continental do povoamento indígena nessa parte do país vé-se 
marcado de forma mais significativa pelas rel~oes que, segundo parece indicar, se 
verificariam entre os Campos de Piratininga e a mesopotllmia paraguaia. O instru
mento mais importante dessas rela~Oes teria sido urna longa estrada, tronco de um 
primitivo sistema de via?o geral, "pondo em liga?o as tnbus da na~o Guarany 
da bacia do Paraguay com a tribu dos Patos do litoral de Santa Catarina, com os 
Carijós de Iguape e Cananéia, e com as tribus de Piratininga e do litoral próxi
mo"40. Este último constituía, na prática, "o caminho transcontinentalmais impor
tante da época anterior ao descobrim.ento da América". Denominado Peabilu pe
los indígenas, "dirigía-se do atual litoral paulista, em Sao Vicente, ... para o sul, 
rumo ao rio Paranapanema e de lá urna das principais nascentes do rio Ribeira 
acirna até os campos de Castro" ... 41• Segundo Washington Luís, teria sido um ca
minho "muito batido, com urna largura de 8 palmos, estendendo-se por mais de 
200 léguas desde a capitanía de S. Vicente, da Costa do Brasil, até ~ margens do 
rio Paraná, passando pelos rios Tibagi, lvaí e Pequeri"42• 

O Peabiru, que os jesuítas teriam denominado caminho de Sáo Tomé, esteve 
presente nos primeiros fatos qu~ interessaram o europeu no continente. Foi esse o 
caminho percorrido por Ulrich Schmidel no limiar da segunda metade do século 
XVI, quando, do Paraguai, quis atingir a costa vicentina43• Foi esse o caminho per
corrido por aventureiros, entradistas e jesuítas nos primeiros tempos. É interessan
te o fato de que os primeiros documentos que comprovam a sua utiliza~o pelo 
europeu44 revelam Q dom.ínio de viagens na dire~ao do litoral, a partir da meso
potamia paraguaia. Testemunho, sem dúvida, de um tempo em que se sentía, ain
da, o caráter continental do povoamento a que o caminho estava relacionado. 

2.3. A atra~o exercida pelo interior sobre o povoador e o papel dos 
Campos de Piratininga 

Conf onne se verificou, os contactos do europeu com o planalto, na latitude 
de Sáo Vicente, f oram possíveis desde os primórdios da coloniza~o. A presen~ 
da tri/ha dos Tupiniquim .possibi.litava esses contactos, enquanto o fato de o "core" 
do povoamento Guaianá se encontrar nos Campos de Piratininga justificar urna 
atra~o maior por parte dessa área. Compreende-se, como já se disse, que Joáo 
Ramalho se tenha instalado a~ da mesma forma como Martim Afonso tenha sen
tido necessidade de dirigir-se até essa área. O litoral nao satisfazia o colonizador, e 
muito menos o catequizador. Nos depoimentos dos primeiros cronistas, assim co-

40. Adolfo Augusto Pinto, op. cit., p. 9. 
41. Reinhard Maack, op. cit. , p. 6. 
42. M. F. Jordáo, O Embu na Histón"a ~ Sáo Paulo, Sio Paulo, 1960, p. 18. 
43. Reinbard Maack estuda o itinerário na forma mais completa entre todos os que já se interessaram 

pelo assunto. 
44. Cf. M. F. Jordáo e Maack, op. cit. Sobre as reta~ entre Sáo Vicente e o Paraguai na primeira me

tade do Quinbentos cf. Sérgio Buarque de Holanda, Expansáo Paulista ... , especialmente, pp. S, 12, 
17, 19 e 20. Embora o autor creía na inexist@ncia do caminbo em período pri-colombiano (p. 12), é 
preciso frisar que a precoce liga~o com o Paraguai, em seguida ao inicio da colo~o, faz supor 
a presen~ anterior de elementos de re~o entre as duas áreas. 
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mo nas referencias contidas nas cartas jesuítas quinhentistas, transparece o inte
resse indiscutível pelo interior em geral, e pelos Cmnpos de Piratininga em particu
lar. 

É evidente que nao cabe, aqui, tecer considera~oes sobre o problema da ve
geta~ao natural da área correspondente, grosso modo, ao Planalto Paulistano. So
bre esse aspecto, o interessado poderá consultar os trabalhos já existentes sobre o 
assunto45• Entretanto, cabe pelo menos urna rápida men~o ao problema da vege
ta~§o dessa área por ocasiao do início da coloniza~o. 

Parece náo haver dúvida de que na época da chegada dos primeiros euro
peus no Planalto Paulistano, o revestimento vegetal nao era formado inteiramente 
por florestas. A freqtiencia com que, no Quinhentos e no Seiscentos, se utilizou a 
expressao O Campo, ou Campos de Piratininga, é, por si só, suficiente para que se
ja aceita a presen~a de um revestimento que nao deveria ser unicamente arbóreo. 
É amplamente conhecido o fato de que a primeira vila que o Planalto conheceu -
prescindindo de qualquer referencia ao caso discutível de Piratininga - chamava
se SantoAndré da Borda da Mata ou SantoAndré da Borda do Campo. A própria 
Sao Paulo, conforme é possível verificar nas atas quinhentistas da vil a, com 
freqtiencia f oi chamada ''vi de sáo paulo do campo"46• Expressoes como "meirinho 
do campo", ou "meirinho do dito campo", sáo utilizadas amiúde47, assim como 
"escrivao do campo"48• Náo sáo raros, também, os casos de referencias de outra 
natureza: em 1594, por exemplo, os camaristas providenciavam no sentido de que 
Afonso Sardinha "madase vigiar o caminho do campo por cauza dos gentios''. .. 49• 

As referencias encontradas na documenta~o da Camara sáo confirmadas, e 
completadas, pelas obsetva~oes contidas nas cartas de jesuítas ou nos depoimentos 
dos primeiros cronistas. A rela~o que se segue é bastante expressiva. 

Em carta de maio de 1560, Anchieta refere-se a "Piratininga, que fica no in
terior das terras, a 30 milhas do mar, e é ornada de campos espa~osos e abertos"50• 

Em fins do século XVI, Gabriel Soares de Sousa escreve que "pelo sertáo desta 
capitanía nove léguas está a vita de S. Paulo, onde geralmente se diz O Cam
po" ... 51. Depois de encomiásticas referencias ao clima e a fertilidade das capitanias 
de Sao Vicente e Santo Amaro, o cronista lembra que 

45. Sobre o problema da vegeta~o natural do Planalto Paulistano cf., entre outros: Aylthon Brandáo 
Joly, Estudo Fitogeográjico oos Campos do Butantá (Sáo Paulo), Separata do Boletim 109, Botanica 
nº 8, da FFCL da USP, S. Paulo, 1950; A Usteri, Flora du Umgebung du Stodl Sóo PauJQ in Brasi
lien, lena, 1911; A Usteri, Contnl>u~ para o coohecimento ~ Oora dos arredores da cidade de 
Sáo Paulo", in: Anais do Escola Politécnica, S. Paulo, mar~o de 1956. Consultar especialmente a bi
bliografia contida no primeiro trabalho citado. 

46. Cf., por exemplo, sessáo de 3 de abril de 1590, em Atas da Cllmara ~ S. Paulo, v. 1, p. 398; docu
mento de 1° de julho de 1583, em Registro Geral da Cllmara ~ Sóo Paulo, v~ 1, p. 80-81 (documento 
de 2 de maio de 1600). 

47. Registro Geral da Cdmara ~ Sóo Paulo, v. 1, 24 de maio de 1590, p. 22. 
48. Sessáo de 12 de fevereiro de 1594,Atas da Cámaro~ Sóo Paulo, v. 1, p. 448. 
49. Joseph de Anchieta, Capitanía ~ S. Vicente, Rio de Janeiro, 1949, p. 9 - trata-se de carta de maio 

de 1560. 
50. Gabriel Soares de Sousa, Notfcia <ÚJ Brasil, Llvraria Martins Editora, Sio Paulo, s.d :, 1° tomo, p. 207. 
51. l~m. p. 217. 
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dio-se nestas capitanias uva~. figos, romás, ma~ás. e marmclos cm muita quantidadc, e os mora
dores de Sáo Paulo tem já muitas vinhas; e bá homens nela que colhcan já duas pipas de vinho por ano, 
e por causa das plantas é muito verde( ... ) e também há já nesta tcrra algumas oliveiras que dáo fruto, e 
muitas rosas, e os marmelos si9 tantos, que os fazem de conserva, e tanta marmelada que a levam a 
vender para outras capitanias52• 

Fernao Cardim nao é menos entusiasta: 

No Rio de Janeiro e Sáo Vicente, e no campo de Piratininga se dáo muitos m:umellos, e dAo 
quatro camadas huma ap6z outra, e ha homem que em poucos mannelleiros colhe dez, e doze mannel
los ... 53, 

e ainda, 

no Río de Janeiro, e maximé em Piratininga se dáo viohas, e carregio de maneira que se vem ao 
cháo com ellas ... 54; 

e no Campo de Piratininga 

se dá bem trigo, náo no usam por náo terem atafona nem moinhos, e também tem trabalho em 
o colher, porque pelas muitas águas, e vi~ da tcrra náo vem todo junto, e nmltiplica tanto que hum 
groo deitn setenta, e oitenta espigas, e humas maduras váo nascendo outras, e multiplica qunse in-fini
tum. De menos de huma quarta ~e dé cevada que hum homem semeou no Campo de Piratininga, co-

. lheu sessenta e tantos aJqueira... . 

E completa o cronista em outra parte afirmando que Piratininga 

é terra de grandes campos e multo semelbante ao sitio d'Evora na boa gra~ e campinas, que 
trazem cbeias de vaccas, que é fonnosura de wr56. 

Em meados do século XVII, afirma-se que 

Piratininga. no interior, separada quasi 14 léguas de Santos, fica a muitos graus para o sul do 
Equador e goza de clima europeu. A terra, mAe benigna, produz com notável fecundidade, trigo, vinho, 
figos e outros frutos. É fértil para a ~ de gado, e reparte abundantemente os seus produtos com as 
demais terras do Brasil. Também é famosa em mananciais de oiro, e regada de frequentes e puríssimas 
fontes. Campos de verdura quasi perpétua pelo úmido dos vales. TOda a regiáo, a tres léguas da costa. é 
fechada por aJtíuimol montes, sabre os quais bá o planaJto capaduimo de campos. O caminho é extre
mamente dificil. a uma légua da raíz dos montes, por estreitos carreiros, a pique até o cimo, como quem 
sóbe para o d.¡¡. 

Também de meados do século XVII sáo as observa~oes de Simáo de Vas
concelos: 

52. Padre Fernáo Cardim, Tra1ados da Terro e Gen/e do Brasil, 2. ed., Compan.hia Editora Nacional, Sáo 
Paulo, 1939, pp. 93-94. 

53. ldbn, p. 94. 
54. lbi~m, p. 94-95. 
55. Padre Femáo Cardim, op. cit., p. 314. 
56. Do P. Antonio Pinto, Babia, em 29 de julho de 1657, in: Sexennium Uttenuum (1651-57), citado por 

Serafim Leite (SJ.), História da Companhia ~Je.sus no Brasil, v. VI, p. 289. 
57. ldem. 
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Estes campos merecem nome de Elysios, ou bem afortunados ( ... ) De toda a abundancia de cou
sas necessarias pera uso da vida humana sáo c.apazes: e ainda para recrea~áo, e delícia, a quem a procu
rar. Reveste-se de flores de cravos, rosas, a~ucenas, lírios: he rertil de uvas, ma~ans, pessegos, nozes, gin
jas, figos, marmelos, amoras, melóes, balancias, e quasi todas as frutas de Europa. De searas de trigo, 
grandes vinbas, abundancia de gado, cavallos, c.ameiros, cabras, porcos mansos, monteses, e aquarios. 
~ infinita de animais aves, galinhas, perus, perdizes, rolas: seria longo contar só as especies de todas 
estas cousas58. 

Muito mais tarde, em fins do século XVIII, Freí Gaspar expressou bem o 
modo de ver a regiao, escrevendo que 

em cima da serra de Paranapiacaba e debaixo do Trópico Austral, pouco mais ou menos, demó
ra urna regiáo deliciósa, a que os portugueses no principio davam o nome de Campo, por distin~áo das 
terras de Beira-Mar, que acharam cobertas de arvoredo mui alto, quando aqui chegaram, e porisso dife
rentes daquelas mais vizinhas a Sáo Paulo, as quais sem artificios náo produzem árvores altas, senáo em 
pequenos bosques distantes uns dos outros e dispersos por tOda a campanha, a qual é um terreno desi
gua~ cuja produ~o. espontanea, e mais ordinária, consiste em renos e arbustos rasteiros: ca¡>Oes de mato 
chamam no Brasil aos tais pequenos bosques59• 

Em face da numerosa série de cita~oes acima, nao parece lícito duvidar da 
presen~ de campos na área do Planalto Paulistano na época do início da coloni
za~ao européia. Nao deveria ser urna só, e contínua, mancha de campos limpos. 
Quem sabe, campos abrigando ca¡>Oes de mato mais ou menos isolados, segundo a 
descri~o de Frei Gaspar. A presen? do topónimo Caagua~, assim como a per
manencia, até recentemente, de algumas manchas de mata, f azem acreditar em 
urna vegeta~áo mista de mata e campo. E nem seria sempre nitidamente tropical o 
revestimento arbóreo. Parece comprová-lo o fato de que, em fins do Quinhentos, 
os camaristas decidiram "q .... ninguen corte pinheiros sen lic3 da camara com pena 
de quinhentos reís pª o conselho" ... (i(); parece comprová-Io, também, o fato de o 
topónimo Pinheiros ter marcado um dos mais significativos angulos do Planalto 
Paulistano. 

De qualquer forma, em face do denso revestimento florestal que recobriria 
a maior parte do atual Estado de sao Paulo, a presen~a de urna área, mesmo que 
relativamente modesta, com vegeta~o mais aberta, deveria se constituir em um 
pólo de atra~o do povoamento. Pode-se compreender melhor o fato quando se 
pensa que o europeu, depois de atravessar a acanhada babeada litoranea e, em es
pecial, a escarpa da Serrado Mar e seu reverso irnediato, em meio a densa e exu
berante mata tropical, inevitavelmente valorizaría a "clareira" dos Cmnpos de Pi
rotininga. 

Percebe-se, por outro lado, que nas referidas dta~oes nao sao raras as re
ferencias, quase sempre encomiásticas, as possibilidades económicas do Campo, 
em particular em termos de agricultura e cria~o. Nao raro, as possibilidades dessa 
área eram comparadas comas da marinha: assim é que, segundo informam asAtas 

58. Simio de Vasconcelos, Crónica da Companhia de Jesus, Livro 1, p. 86, § 149. 
59. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., p. 119. 

60. ~o de U de mar~ de 1594, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. 1, p. 491. Algumas observa~s 
conbdas nos documentos da Ornara contribuem para que se acredite na condi~o mista do revesti
mento vegetal (cf. Registro GeraJ da Cámara de Sáo Paulo, v. 1, pp. 162 e 167 e Atas da Cámara de 
Sáo Paulo, v. 11, p. 332). 
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da Cdmara de Sáo Paulo, "nao se podiam fazer mantirnentos a beira-mar e que as 
vilas da costa tinharn necessidade da vila do campo, para mantimentos e cria~ó 
do gado vacum"61• A idéia da abundAncia dos recursos da área deveria também, 
por outro lado, ser completada pelas possibilidades que os seus rios ofereciam pa
ra a pesca, possibilidades que, de resto, teriam sido em parte responsáveis pela 
concentra~o do povoamento indígena em tempos pré-colombianos. 

Mais significativo é que, segundo parece, o que mais despertava as aten~oes 
do europeu era a possibilidade de obter, na nova terra, produtos que conhecia ou 
que estava acostumado a obter na terra de origem. O europeu deveria ter a im
pressao de estar numa área onde poderla continuar seu modo de vida, deveria ter 
a impressao de se encontrar numa área temperada. Aliás, o fato já f oi lembrado, 
as condi~oes climáticas, sempre comparadas com as da Babeada, constituíram-se 
em um dos fatores de atra~o e ftxa~o do europeu nos Cmnpos de Pirati11i11ga e 
áreas contíguas. Segundo Nóbrega, Sao Vicente era a Capitania "mais sa de to
das"62, enquanto para o P. Antonio Pinto, gozava de clima europeu63• É interes
sante que, em meados do século XVII, entre os argumentos utilizados pelos cama
ristas contra a mudan~ de um aldeamento para o litoral, que entao se pretendia 
fazer, estava nao só o de que o Planalto era muito mais fértil mas, também, o de 
que no litoral era "outro clima e mui doentio" ... "paragem conhecidamente muito 
esteril, sujeita a enf ermidades~' ... 64 

As razoes que poderiam atrair os europeus devem ter sido, portanto, as 
mais variadas, e nao necessariamente as mesmas para todos. Para alguns, quem 
sabe, os Campos de Piratininga desde cedo puderam constituir-se em área propícia 
para o apresamento., É quanto ere, por exemplo, Silva Sobrinho a propósito de 
Joao Ramalho: 

Fixara-se Joáo Ramalho no planalto para poder mais facilmente rccebcr os escravos aprisiona
dos no sertáo pela sua gente. Dalf os mandava para o litora~ para o porto de Tumiarú destinados" ( ... ) a 
"Antonio Rodrigues, seu sócio, que os enviava, por sua vez, a Babia e Pemambuco'.6.S. 

Nao é demais acreditar na precoce fun~o dos Campos de Piratininga como 
centro de recrutamento de escravos, relacionando-os com a também precoce pre
sen~a dafeitoria de Siio Vicente. Para muitos outros, os Campos foram, com certe
za, área de recrutamento de bra~os para as próprias atividades locais, de certa 
forma atraindo em fun~áo da f or~ de trabalho nela sediada. Nao poucos, convém 
insistir, certamente teriam sido atraídos pelas condi~oes climáticas, em especial 
quando se lembra que poderiam com facilidade ser confrontadas com as que ca
racterizavam a babeada litor§nea, sem dúvida pouco favoráveis. As tentativas frus
tradas de implanta~o do plantage canavieiro, implicando o desaparecimento do 
estímulo que poderla justificar urna utiliza~ao melhor dessa área, teriam contri-

61. Atas da Climara de Sáo Paulo, v. 1, p. 42, citado por Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de 
Jesus M Brosil, v. 1, p. 284. 

62. Citado por Serafim Leite (S.J .), História da Companhia de Je.sus"" Brasil, v. 1, p. 252. 
63. Citado por Serafim Leite (S.J .), História da Companhia de Je.sus M Brosil, v. VI, p. 289. 
64. Cf. sessáo de 28 de maio de 1653, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. VI, pp. 28-29 e Registro Geral da 

Climara de Sáo Paulo, v. 11, p. 377 (2 de junbo de 1653) e pp. 379 a 382 (2 de junho de 1653). 
65. Costa e Silva Sobrinho, Romagem pela Turo dos Androda.s, Rio de Janeiro, 1957, p. 106. 
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buído, indiretamente, para valorizar condi~es do planalto que de outra forma tal
vez nao o fossem, pelo menos nas mesmas propor~es. Quantos, entre os últimos, 
nao teriam sido atraídos pelas condi~óes dos Campos de Piratininga, que, segundo 
Cardim, eram muito semelhantes "ao sitio d'Evora na boa gra~"? Compreende
se a importancia que pode ter sido a possibilidade de localizar-se, para o colono, 
em área que lhe lembraria a terra de origem, o qu~, sem dúvida, nao acontecería 
com a babeada litoranea. Outros, ainda, estes pertencentes fl disciplinada coorte da 
Companhia de Jesus, procuraram encontrar no planalto as condi~es que sonha
vam para o trabalho de catequese. Para este, os Campos de Piratininga deveriam 
constituir o meio de atin.gir remotas regióes, quem sabe o Paraguai, no descortino 
de Nóbrega, em última análise, o instrumento para melhor cristianizar, pois ali se 
encontrarla "a porta e o caminho mais certo e seguro para entrar nas gera~oes do 
sertáo"66• Enfim, náo seria essa penetra~o do continente, ainda no alvorecer da 
presen~ européia, justo naquela parte onde mais ciosamente a muralha serrana 
parecia resguardar o interior, um. dos mais expressivos frutos daquela motiva~o 
edenica, fruto da visáo do paraíso, que, conforme Sérgio Buarque de Holanda 
mostrou, teria sido um dos fatores do devassamento da nova terra67. Referindo-se 
aos colonos chegados com Martim Afonso, lembra Paulo Prado que 

para o animo exaltado e ambicioso ~ soldados-colonos, a sombria montanha talvez íosse a 
defesa criada pela natureza, o di11icilimo passo conduzindo ao paiz encantado dos dorados, das minas de 
ouro e prata e das itaberabas de crystaes e esmeraldas - lendas ~e embalaram durante séculos a tu
multuosa imagina~o dos aventureiros deste CáJ'lto do Novo Mundo . 

O fato é que os Campos de Piratininga sediaram o primeiro núcleo estável 
de povoamento europeu no interior do Brasil. E isso verificou-se, fato significati
vo, apesar de Martim Afonso, depois de ter visitado o planalto, em outubro de 
1532, ter tomado urna providencia que, segundo Frei Gaspar, f oi 

dignissima da sua alta compreensáo, ordenando que nem a resgatar com os indios pudessem ir 
brancos ao campo sem sua liceJ19l, ou dos Capitáes seus Loco-Tenentes, a qual se daria com muita cir
cuns~ e unicamente a sujeitos bem morigerados. Desta regra generalissima, só foi exceptuado Joáo 

fB Ramalho .... 

É evidente que urna providencia como a referida nao seria necessária se o 
donatário náo tivesse percebido qua o f orte era a atra~ao exercida pela área, e co
mo ela poderia interferir seriamente nos quadros do povoamento do litoral. Entre
tanto, em fevereiro de 1544, D. Ana Pimentel, esposa e procuradora do donatário, 
passou um alvará segundo o qual todos os moradores Q.a Capitania de Sao Vicente 
poderiam ir, "e mandar resgatar ao campo, e a todas as outras couzas" ... 10. Na 
verdade, a providencia de Martim Af onso contivera os povoadores no litoral du-

66. Carta do Padre Manuel da Nóbrega a D. Joáo 111, rei de Portugal (da Capitania de Sáo Vicente, ou
tubro de 1553), in: t. 11, p. 15 das Ca11a.s dos Prinu!iros Jesuítas do Brasil. 

67. "Os motivos edenicos do desoobrimento e coloniza~o do Brasil" é o subtítulo da obra Visáo do Pa-
raíso, de Sérgio Buarque de Holanda, Sáo Paulo, 1958. 

68. Paulo Prado, Pau/ística, Rio de Janeiro, 1934, p. 4. 
69. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., pp. 90-91. 
70. !dan. 
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rante doze anos, justamente enquanto se tentava criar as bases de um plantage ca
navieiro, mas nao poderla sofrear urna indiscutível tendencia a interioriza~ao do 
processo, em especial a partir do momento em que come~sse a se definir o insu
cesso das tentativas económicas no litoral. As conseqüencias do alvará de Da. Ana 
Pimentel nao se ftzeram esperar, por isso mesmo, e segundo Frei Gaspar, 

em se franqueando a parte do Campo, armaram-se contra nós quase _todos os indios e M guerras 
demoraram o aumento da C.apitania: faltou na costa a gente, que se foi estabelecer no sertáo, e por náo 
screm bastante os colonos, para encherem a costa e os seus fundos, estiveram muitos anos sem morador 
algum as terras de Beiramar, que ficam ao Norte de Bertioga e ao Sul de Itanhaem. Criou-se na Borda 
do Campo a Vita de Santo André, deu-se principio a S. Paulo e logo decaiu a de Sáo Vicente; também a 
de Santos náo rez os progressos que anunciavam os seus aumentos nos anos mais próximos a sua fun
da~: náo laboraram mais os engenhos e, por falta de géneros que se transportassem, cessou a nave-

• d taCa 'ta' 71 ' ga~o es p1 ma... . 

Freí Gaspar considerou funestas as referidas conseqüencias. Na verdade, 
elas demonstram apenas, pela relativa rapidez com que se verificaram, que a si
tua~o anterior. era artificial, for~da, e que de qualquer forma essas conseqüen
cias acabariam por vingar. No ttecho citado, chama-se a aten~ao para as áreas li
toraneas que por muito tempo permaneceram despovoadas ou quase, delas sendo 
excluída a zona insular do litoral vicentino. Na realidade, mesmo nesta, a per
manencia de povoadores, em especial a permanencia de núcleos - Santos antes 
de mais nada - , também iría se explicar em fun~áo da área planaltina. 

2.4. Os jesuítas e o planalto - Campos de Piratininga, ''viveiro de catecúmenos" 
- O planalto e as rela~óes com o interior dentro das tendencias jesuíticas 

A presen~a do jesuíta nos primeiros tempos da Colonia constitui um dos 
elementos dentro da dinamica do processo. Entretanto, pela sua participa~ao par
ticular, merece urna considera~o a parte. De um lado porque foi, talvez, na ori
gem, o principal instrumento da tendencia interiorizante do povoamento; de ou
tro, ten do em vista que sua a~o na utiliza~o dos Campos de Pirotininga e na fu
tura apari~ao dos aldeamentos indígenas foi de indiscutível destaque. É quanto re
conhece Rubens Borba de Morais, afirmando que: 

em meados do século XVI aparece um novo factor de povoamento com um verdadeiro methodo 
de colonizador: o jesuita. Nobrega com sua alta visáo de político, Anchieta com a energía de um santo 
jesuíta, resolveram fundar serra acima, entre as tribus guayanáz, um colegio para cathechizar os selvíco
las. A situa~o geográfica de Sáo Paulo, sua localiza~o estratégica sabiamente escolhida pelo instinto 
guerreiro dos indios, em pouco tempo transfonnou esse castello forte num nucleo de povoamento de 
primeira ordem. A politica jesuita de aldeamento dos indios em pouco tempo esparramou pelos territó
rios do planalto, em tomo de Sáo Paulo, uma quantidade de aldeias 72. 

O interior atraiu o jesuíta muito cedo, e no interior o pólo de atra~ao foi 
o Campo. Em fins de 1550, o Padre Leonardo Nunes escrevia de Sao Vicente: "A-

71. lbidem, p. 93. 
72. Rubens Borba de Morais, Conlribui~óo para a História do Povoamento ... , p. 72. 
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quí me disseram que no campo, catorze ou quinze léguas daquí, entre os indios 
encontrava-se espalhada alguma gente crista, e passava-se o ano sem ouvir missa e 
sem se confessar, e tinham urna vida de selvagens•'73. Em 1553, junho, é Nóbrega 
quem escreve: "No campo, daquí distante doze léguas, deseja-se juntar tr!s po
voa~oes em uma para que melhor aprendam a doutrina crista, e mostram grande 
fervor e desejo de aprender" .. ?'. Em 1554, estava criado o Colégio de Sao Paulo, o 
que permite ao lrmao Pero Correia escrever, de Sao Vicente, em julho desse ano, 
que "ternos agora um lugar de indios convertidos de-z leguas terra adentro onde 
ternos igreja e estao sempre dois Padres e muitos Irmaos"75• Finalmente, em 1560, 
o núcleo jesuítico adquiriu foros de Vila, · com extin~ao da vila de Santo André e 
mudan~a do Pelourinho para junto do Colégio, em conseqüencia de ordem do 
Governador-Geral Mem de Sá76

• É evidente que, partindo da simples participa~o 
de um processo de coloniza~áo, com a fun~áo de prestar a assist!ncia espiritual 
necessária aos primeiros colonos, e trabalhar a fim de converter a f é crista a popu
la~áo amerindia, os jesuítas impuseram-se gradativamente; primeiro, distribuindo 
esfor~os coma presen? de religiosos naqueles que foram considerados os centros 
mais significativos, f ossem povoa~oes de brancos ou aldeias de índios; em seguida, 
valorizando a a~ao desses elementos através de sua experiencia e organiza~áo, 
dentro de um mundo novo que se estava criando; finalmente, como que oficiali
zando suas atividades, conseguindo f azer, do núcleo piratiningano onde instalaram 
seu principal centro de catequese no planalto, a Vi/a do inter,ior, em substitui~ao a 
Santo André. De início, sua presen? se faz sentir dentro das possibilidades of ere
cidas pelos embrionários quadros administrativos. Em seguida é a sua organiza~o 
que, de certa forma, passa a orientar a evolu~áo dos referidos quadros. É significa
tivo que isso se tenha verificado tendo como cenário os Campos de Piratininga. 

É evidente que o interesse jesuíta pelo Campo era decorrente, antes de mais 
nada, do fato de este constituir-se em verdadeiro "viveiro de catecúmenos". Nao 
se explica de outra forma a cria~o de um Colégio no Planalto quando, até entáo, 
esses estabelecimentos haviam sido criado~ só junto ao litoral, e sempre em nú
cleos importantes dentro dos prirneiros quadros do povoamento europeu. As pos
sibilidades oferecidas pelo litoral vicentino na realidade eram parcas. Os mais nu
merosos contingentes demográficos indígenas encontravam-se no Planalto, e é a 
eles que as cartas dos jesuítas se referem continuamente. Expressao desses fatos 
está nas prirneiras medidas tomadas pelos europeus em rela~o ao caminho para o 
Planalto. Encontrando-se na Capitanía de Sao Vicente, no ano de 1560, o Gover
nador-Geral Mem de Sá, e tendo ido a Piratininga, verificou as dificuldades para 
se transitar pela Serra, concluindo "que convinha abrir outro carninho, a firn de 
facilitar a comunica~o de beira-mar com o campo e melhor garantir o trAnsito 
dos viandantes, expostos a ciladas dos selvagen~", em conseqüencia providencian
do para que f osse tra~ado novo caminho, por lugares mais seguros. Dessa tarefa 
encarregou-se o Padre José de Anchieta, responsável, portanto, "pela prirneira es-

73. Serafim Leite (S.J .), Cartas dos Primeiros Jesuitas do Brasil, l I, p. 207. 
74. ldem, p. 496. 
75. Ibídem, t. 11, p. 69. 
76. Freí Gaspar da Madre de Deus, op. cit., pp. 125. U6. 
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trada regular que o homem civilizado abriu na Capitania de S. Vicente", e que por 
isso se denominou caminho do Padre Jose/Tl. 

Porém, os Campos de Piratininga tinham, para os jesuítas, outro intcresse. 
El~s, talvez mais cedo que quaisquer outros europeus, dcmonstrando serem pos
su1dores de urna extraordinária visao, perceberam o sentido estratégico desse an
gulo do planalto paulista e seu papel dentro dos quadros de povoamento pré-co
lombiano. Perceberam a fun~o dessa área em rela~ao com as comunica~oes com 
o interior, em particular com a mesopotamia paraguaia. A concentra~ao de esfor
~os desenvolvidos nos Campos de Piratininga nao foi, em conseqüencia, fruto ape
nas dos motivos de atra~ao existentes na própria área. Neta os jesuítas perceberam 
a existencia de importante ponto de apoio para a expansao para o interior, cabe
~-de-ponte para as rela~oes com a área central do continente. Nesse sentido, tem 
razao Jordao ao assinalar que 

pretendia Nóbrega atingir, de imediato, o Paraguai, tanto que após despachar Leonardo Nunes 
e Diogo Jácome, já em agosto de 1549, para o sul, a caminho de S. Vicente, onde nos campos de Pirati
ninga se encontravam abertas as portas para o fruito que espe.ramos de ouJros, como se expressava An
chieta, em 1555, tratou de concentrar nessa Capitania tOda a for~ da Companhia de Jesús, como se ve 
da carta de Nóbrega a D. Joáo 111em155478. 

Dentro das tendencias reveladas pelos jesuítas, o primitivo caminho para o 
interior, o Peabitu indígena, devia exercer um papel relevante. Cedo os jesuítas o 
conheceram, batiz.aram-no de caminho de Siío Tomé, trilharam-no sempre que 
possível, com sua existencia estando relacionada a cria~ao de alguns aldeamentos 
indígenas do Planalto. Segundo Jordao, seriam essas as portas que alimentavam as 
esperan~as dos jesuítas79• 

Os jesuítas enxergavam mais longe, portanto. Visavam a mesopotamia para
guaia, urna área de concentra~ao demográfica das mais significativas de toda a 
América pré-colombiana. É por isso que em carta a D. Joao 111, em 1554, Nóbrega 
dizque 

... sómente lhe darei alguma conta desta capitanía de S. Vicente, onde a maior parte da compa
nhia residimos, por ser ella terra mais aparelhada para a conversáo do gentío que nenhuma das outras, 
porque nunca tiveram guerra com os Cbristáos, e é por aquí a porta e o caminho mais certo e seguro pa
ra entrar nas gera~óes do sertáo, de que ternos boas informa~: há muitas gera~óes que nao comem 
carne. humana, as mulheres andam cobertas, nio sáo cruéis em suas guerras, como estes da costa, por
que somente se defendem; algumM ~m um só Principal, e outras cousas mui antigas da leí natural, pela 
qual razáo nos obriga Nosso Senhor a mais presto lhes socorrermos, maiormente que nesta capitanía 
nos proveu de imtrumentos para isso, que sáo alguns Irmáos linguas, e por estas razóes nesla capitanía 
nos ocupamos mais que nas outras8(). , 

A transcri~ao é longa, porém interessante porque bastante elucidativa. As 
cartas dos jesuítas das primeiras décadas estao repletas de trechos que demons
tram, ao mesmo tempo, o interesse pelos Campos de Piratininga e pelos sertoes 

77. A. Augusto Pinto, op. cit. , pp. 9 a 11. 
78. M. F. Jordáo, O Embu na História de Sóo Paulo, p. 18. 
79. ldem, p. 18. 
80. lbidem, p. 21. 
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mais distantes. Nao é necessário, para os limites destas considera~oes, multiplicar 
as cita~oes. 

As tendencias dos jesuítas para unir os Campos de Piratininga a mesopota
mia paraguaia nao se concretizaram. Nao que nao tivessem precebido bem o papel 
da "clareira" planaltina. As rela~oes verificaram-se mais tarde, a servi~o, todavía, 
de um fenómeno de expansao de outra natureza, responsável, especialmente, pela 
destrui~o das redu~oes e missoes que a mesma Companhia criara um pouco por 
toda a hacia platina. O sistema em que se incluíam os Campos de Piratininga fun
cionou como urna arma de dois gumes. Poderia ter servido para a defini~o de 
urna gigantesca organiza~ao teocrática, um grande Império Teocrático, segundo a 
expressao de muitos autores81, e acabou servindo para destruir quanto de mais po
sitivo já se fizera naquele sentido. É que os Campos de Piratininga acabaram se 
tomando centro de a~ao mais significativo de interesses contrastantes com os dos 
jesuítas, e portanto sendo utilizados dessa forma. Por outro lado, avulta ainda urna 
vez a fun~ao geopolítica de core dos Campos de Piratininga, mais significativa, 
mesmo, que a da mesopotamia paraguaia. No velho e longo Peabitu, a cabe~a de 
caminho do Campo foi indiscutivelmente preponderante. 

Se nao tiveram sucesso as 'tendéncias de interioriza~ao de sua a~ao, o mes
mo nao se pode afirmar quanto aos resultados do trabalho jesuíta no próprio 
Campo. Criaram aquele que se tornou o principal núcleo do povoamento, foram 
grandemente responsáveis pela reorganiza~o dos quadros demográficos indíge
nas, fixaram-nos em sítios permanentes, constituindo-se, dessa forma, talvez no 
rnais importante elemento de valoriza~o das áreas planaltinas para o processo de 
coloniza~ao. 

2.S. Núcleos de serra-acima e da marinha e o problema das comunica~óes 

Viu-se que dentro dos quadros do povoamento pré-colombiano a marinha e 
o planalto, em especial e respectivamente na zona insular e nos Ca111pos de Pirati
ninga, participavam da mesma área de subsistencia. O caminho que ficou conheci
do em seguida como a tri/ha dos Tupiniquim constituía o instrumento dessa asso
cia~ao, permitindo a integra~o dentro do mesmo espa~o económico - de sub
sistencia - de áreas nítidamente separadas pelo alinhamento da Serra do Mar. 
Viu-se também, por outro lado, que as rela~oes entre as duas áreas se f aziam a 
partir do planalto onde se encontrava o core demográfico e que, em conseqüencia, 
o referido caminho servia antes de mais nada a urna dinamica cujo epicentro eram 
os próprios Campos de Piratininga. 

Com o início e avan~o do processo de coloniza~ao européia, o esquema 
pré-colombiano nao sofreu modifica~0es demasiado grandes. É bem verdade que 
se introduzia novo fator com a interven~o de urna presen~a que teve suas origens 
no além-mar, porém, é também verdade que, definida, nessa parte do Brasil, urna 
excepcional preferencia pelo planalto, revalorizaram-se as condi~oes anteriores ao 
início do processo. 

De fato, aqueta área que fora "core" dos quadros de povoamento indígena, 
se tomaría, também, "core" do povoamento da capitania de Sao Vicente e, mais 

81. O tema foi tratado, entre muitos outros, por Alfredo Ellis Júnior. 
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tarde, de urna enorme parte do Brasil, fun~ao que desfruta, sem nenhuma dúvida, 
dentro de novas condi~oes, ainda nos nossos dias. Expressivo é, a esse rcspcito, o 
fato de os jesuítas terem transferido, muito cedo, a principal sede de suas ativida
des nesta parte do país para o planalto. Expressivo, também, é o fato de que nao 
demorou para que a própria sede da vida económica da capitanía se transf erisse 
para o planalto, antecedendo um outro fato, corolário inevitável, ou seja, o de vir 
asediar o próprio govemo da capitanía, o que se deu em 168182. 

Expressao da valoriza~áo dos Campos de Piratininga é o número relativa
mente elevado de núcleos de todo ~ipo que surgira, ainda no Quinhentos, em con
traste com a duradoura imutabilidade dos fatos relativos ao litoral. De fato, além 
de Santo André da Borba do Campo, de dura~ao curta, e de Sao Paulo de Pirati
ninga, que se tornaría o mais significativo centro de expansáo do povoamento em 
todo o Brasil, os Campos de Piratininga conheceram desde logo o enquadramento 
de inúmeras aldeias indígenas no processo comandado pelo curopeu, além da 
cria~áo de novos a/demnentos. Consideradas as primeiras décadas do Seiscentos; 
os núcleos de povoamento do planalto multiplicaram-se pelos arredores do Cam
pa, contribuindo, também, para a tessitura daquela que viria a se tornar a rede ur
bana paulista. Enquanto isso, a marinha sediaria, durante muito tempo, apenas 
Santos e Siio Vicente na zona insular, além de Itanhaém. 

A associa~o entre as duas áreas prosseguiu como nos tempos pré-colom
bianos; e, como entáo, ainda urna vez as rela~oes entre elas se fizeram a partir dos 
Campos de Piratininga, a fachada litoranea constituindo um elemento subsidiário. 
Nao teria mais o mesmo papel que tivera anteriormente, dado que os quadros de 
utiliza~o do solo foram modificados pelo europeu; continuava, entretanto, a ser 
instrumento de necessidades do planalto, agora na medida em que permitía que se 
mantivessem as rela~oes com o exterior, em especial com a terra de origem .dos 
povoadores. 

A permanencia do sistema de associa~ao das duas áreas justificou-se, em 
conseqüencia, pelo jogo de duas .for~as: de um lado, a tendencia de interioriza~ao 
e, de outro, aquela de manter rela~oes com a metrópole. For~as de certa forma 
antagónicas, deveriam, necessariamente, resultar em situa~oes especiais. De fato, 
vingando a primeira, com a estabiliza~o do povoamento no planalto, nao foi, en
tretanto, inteiramente neutralizada a segunda, em conseqüencia, tornando-se ne
cessária a manuten~o dos instrumentos litoraneos de rela~oes com o exterior. 

Por outro lado, estando a área dos Campos de Piratininga muito próxima do 
alto da serra, e usufruindo, como foi amplamente mostrado por Caio Prado Jú
nior83, de condi~óes muito vantajosas para a circula~ao no planalto, na prática ela 
passou a funcionar como segundo porto. De fato, enquanto no litoral a necessida
de de porto se justifica em fun~o das articula~oes entre as rotas marítimas e rotas 
terrestres, no reverso da escarpa da Serra do Mar a articula~ao da rota de passa
gem da serm comas rotas planaltinas explica, na prática, a presen~a de um verda
deiro porto seco. O porto marítimo é fruto de sele~ao de pontos de amarra~ao de 

82. Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, Apontamenios Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísti
cos e Noticiosos da Província de Sáo Paulo, 2 t., Livraria Martins Editora, Sáo Paulo, l. 11, p. 241. 

83. Cf. Caio Prado Jr., O Fator Geográfico ... , já citado, e "Nova contribui~áo para o estudo geográfico 
da cidadc de Sáo Paulo", in: Estudos Brasi/eiros, Ano III, v. 7, n° 19-20-21, de junho a dezembro de 
1941, Sáo Paulo, pp. 195 a 221. 
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rotas na linha do litoral, enquanto o porto seco, como se está entendendo, é fruto 
de amarra~o de rotas na linha da serra. Em outras palavras, se nao existisse o 
obstáculo da Serra do Mar, a partir do porto marítimo as rotas continentais possi
velmente se abririam em leque para todas as dire~oes, a retroterra ficando articu
lada com as rotas marítimas por intermédio de um único ponto. A presen~a da 
Serra do Mar, entretanto, obrigando a cria~o de um só caminho entre o porto 
marítimo ·e o interior, dadas as dificuldades por ela representadas, justificou o apa
recimento, sobre o planalto, de um centro a partir do qual os carninhos pudessem 
se abrir para todas as dir~óes. A interdependencia entre as duas áreas deve ser 
compreendida, portanto, A luz desses fatos. Na verdade, sua importancia transpa
rece ainda nos nossos dias, dado que praticamente nao desapareceu a necessidade 
de articular o sjstema de circula~o continental com as rotas marítimas através de 
dois nós de articula~o, frutos de duas linhas que exigem a cria~áo de dois pontos 
de amarra~o: o litoral e a escarpa da Serra do Mar. 

As rela~0es entre as duas áreas, vistas em fun~o dos fatos apontados, com
pletam-se em fun~áo de outro aspecto, este relacionado com as condi~oes climáti
cas, que, com o passar do tempo, teriam sempre maior importancia. Dentro de 
urna parcela do mundo tropical, a powbilidade de utiliza~o de urna área de alti
planos, do ponto de vista europeu climaticamente mais f avorável, que de resto se 
localizava próximo ao litoral, nao tornando demasiado dificeis as rela~oes com o 
exterior, teria de ser aproveitada. 

Em síntese, os Campos de Piratininga e a BaiJcada Santista tornaram-se, 
como já o eram nos quadros do povoamento indígena, áreas interdependentes, 
dentro de condi~0es que explicariam, também, a interdependencia implícita no 
caráter de cidades conjugadas de sao Paulo e Santos. 

Dentro das primeiras duas áreas ou nas suas vizinhan~s é que foram cria
dos quase todos os antigos a/deamentos indígenas paulistas. Estes iriam se inserir, 
de forma sugestiva, na dinamica de expansio económica e política em grande par
te condicionada pelos fatos apontados até aqui. 
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A cria~o de aldearnentos indígenas no atual Estado de Sao Paulo deve ser 
compreendida a luz da dinamica do povoamento, definida com o processo de 00-

loniza~ao. Por isso, <:feve ser compreendida tarnbém, e sobretudo, a luz das múlti
plas rela~oes que esse processo irnplicou entre o elemento indígena e os fatos do 
povoarnento. 

Afinal, os aldeamentos interessararn a popula~o indígena e portanto nao 
poderiam ser dissociados das várias tendencias que em rela~o a ela se manifesta
ram no decorrer do processo. Resultantes das iniciativas do elemento colonizador 
europeu, as referidas tendencias devem ser entendidas em fun~o dos interesses 
desse elemento colonizador. As que interessam os quadros demográficos amerin
dios foram medidas oficiais e iniciativas particulares. Especialmente, expressa
ram-se numa soma de interesses manifestados pelos colonos, e de urna outra s<r 
ma, de interesses diferentes, amiúde contrastantes com os primeiros, manifestados 
pelos jesuítas. Estes, que se constituírarn em um dos mais significativos instrumen
tos do processo de coloniza~o, marcando com sua presen~ os primeiros tempos 
de tomada e organiza~ao do espa~o, tiveram um papel particular no capítulo dos 
aldeamentos. 

Os aldeamentos como cria~o resultante de conflitos entre colonos e jesuí
tas, e como f enomenos que evoluíram em grande parte dentro das condi~óes de
correntes desses conflitos, nao poderiam ser compreendidos sem, pelo menos, urna 
rápida men~ao a eles. Nesse sentido, os aldeamentos nao podem ser dissociados 
dos problemas relativos a escraviza~ao do indígena, assirn como as múltiplas for
mas de escravidao a que o indígena se viu obrigado pelo colonizador europeu. 



1. Alguns elementos sobre a origem do cativeiro 

- A feitoria pré-afoosina de Sáo Vicente e o tráfico precoce de escravos indígenas 
- Aipectos das formas de povoamento dominantes nos primórdios da coloniza~o do Planalto Paulis-

tano 
- Importancia da vida rural 
- A propriedade agrícola quinhentista do Planalto e suas características 
- Agricultura e escravatura 
- A inseguran~ dos primeiros tempos 
- A escravatura como fator de seguran~ 
- A estrutura economica do Planalto e o comércio de escravos 
- A escravatura como instrumento para uma economia de mercado 

As rela~oes entre europeus e indígenas, na costa vicentina, muito cedo pa
rece que se definiram em tennos de possível utiliza~ao do nativo como mercadoria 
comerciável, além de seu aproveitamento como instrumento de trabalho dentro 
dos quadros do escambo processado nos primeiros tempos. O fato toma-se mais 
simples de ser compreendido quando se pensa que essas rela~oes se inauguraram 
dentro de um momento histórico particular, em que as áreas tropicais interessam 
em fun~ao de determinados recursos que podem fo mecer ao europeu e nao neces
sariamente em termos de povoamento europeu. Principalmente que, sobo ponto 
de vista europeu, nessas áreas os recursos nao sao entendidos só em termos de fru
tos do solo ou do subsolo, mas também como frutos dos próprios quadros demo
gráficos, o homem nativo sendo considerado tanto um instrument~ de produ~ao 
quanto urna mercadoria. 

Há urna diferen~ essencial, entretanto, entre as rela~oes estabelecidas na 
costa brasileira da América e aquetas que caracterizaram as costas africanas. Tal 
diferen~a se deve, antes de mais nada, ao fato de que, enquanto em território afri
cano o interesse europeu se manif estou apenas com a cria~o de feitorias litora
neas e num segundo tempo com a cria~ao de colonias de explora~ao, estas em ge-
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ral também periféricas, no território brasileiro, após urna fase rápida de presen~a 
européia a través da f eitoria, tentou-se um verdadeiro processo de povoamento. 
Em segundo lugar, enquanto a África Tropical constituiu-se em um extraordinário 
viveiro de mao-de-obra escrava, suportando urna constante e considerável sangría 
em proveito de outras áreas, o território brasileiro, mais escassamente povoado, 
apenas pod.eria f omecer recursos para utiliza~o regional. Os colonos eram pou
cos, nao poderia ser de outra forma, e a conseqüencia natural, para a posse de 
urna área demasiado ampla, f oi recorrer ao indígena1• 

Na fase em que predominaram as f eitorias, as rela~oes se fizeram em ter
mos de escambo, a troca de produtos europeus por produtos que os indígenas 
eram estimulados a obter, por exemplo o pau-brasi12• Em seguida é que a escrava
tura propriamente passaria a se tomar institui~o rotineira. 

De qualquer forma, e segundo quanto já se viu na primeira parte deste tra
balho, parece nao subsistir dúvidas sobre a existencia, em Sao Vicente, de urna f ei
toria pré-afonsina, para resgate dos indígenas3. O fato é que a escraviza~ao deveria 
ser praticada um pouco por toda a costa brasileira. Segundo Garcia, "do carrega
mento exótico da nau Bretoa, que em 1509 veio ao Brasil" ... , "entre papagaios, 
tuins, gatos e macacos, faziam parte, muito embora fósse isso expressamente ve
dado nas instru~es que trazia, quarenta p~ de escravos, na maioria mulheres, 
avaliados ao pre~o médio de 4$000' .... Refere-se ainda o autor ao navio de que tra
ta a Gazeta Alemti de 1514, que teria transportado escravos para Portugal, con
cluindo que, segundo a referida Gazeta, "os indios estavam sempre dispostos a 
embarcar, porque pensavam que íam para o céu"5. Documento conclusivo sobre a 
prática da escravidao é o Regimento de Tomé de Sousa, de 17 de dezembro de 
1548, do qual consta o trecho seguinte: 

Consta que algumas pessoas, que tem navios e caravelóes no Brasil, e navegam de uma pa ra 
outras capit.anias, costumavam saltear e roubar os gentíos de paz por diversos modos, atraindo-os 
enganosamente a bordo, e indo depois vende-los a outras partes, e até a seus próprios inimigos, donde 
resultava levantarem os mesmos gentíos e fazerem guerra aos cristáos, sendo esta a principal causa das 
desordens que tinham bavido6• 

Nessas primeiras décadas, entretanto, a escraviza~o nao poderia ser muito 
significativa. O povoamento mal era embrionário, sob esse aspecto nao havendo 
condi~oes para a solicita~o de mao-de-obra servil. Prear indígenas com o fito de 
orientá-los para outros mercados também nao poderia ter muito sentido, · nao s6 
porque os quadros económicos, que no mundo tropical iriam justificar a intensifi
ca~ao do tráfico, ainda estavam se esbo~ando, como também porque, quando se , 
criaram, as solicita~óes se voltaram para a Africa Tropical. Por outro lado,- as ati-

l. Sobre o problema das primeiras rela~óes entre os indígenas e os colonos cf. Francisco Adolfo Var
nbagen. História Gera/ do Brasil, 61 ed., t. I, pp. 2U a 221 (Vida dos Primeiros C.Olonos e suas Re-
1~ comos indios). 

2. A esse respeito, o melhor trabalbo existente aioda ~ o de Alexander Marcbant, Do Escambo a Escra-
vidáo ... , pp. 36 e ss. 

3. Manuel Aires de Casa~ Corografia Brasflica, t. I, p. 139; observai;óes já citadas na primeira parte. 
4. Rodolfo García, Ensaio sobre a História Política e Administraliva do Brasil, p. ill. 
s. ldbn, p. ill. 
6. Ibídem, p. U6. 
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vidades económicas entao dominantes na costa brasileira, fundamentadas no es
cambo7, nao justificariam a escraviza~o. Esta só se delinearía como processo ne
cessário e rotineiro a partir do momento em que o processo de povoamento euro
peu passou a implicar as primeiras tentativas de organiza~ao económica do espa~o 
em fun~ao de atividades agropastoris. No caso da entao Capitanía de Sao Vicente, 
especialmente a partir do momento em que o europeu se instalo u de forma estável 
nos Campos de Pirotininga. 

Fato interessante é a preocupa~o dominante, nos primeiros tempos de co
loniza?o, da cria~o de núcleos como predicamento de Vi/a. Seu número pode 
fazer pensar em um povoamento que teria, nos aglomerados embrioes de cidades, 
seu aspecto mais significativo. Entretanto, o fato se explica antes de mais nada pe
la necessidade de cria~o, no amplo mundo novo, de urna estrutura pofítico-admi
nistrativa. A Vila f oi antes urna expressao jurídica e administrativa do que demo
gráfica8. A relativamente grande quantidade de vi/as - seis apenas no território 
atual de Sao Paulo, durante o Quinhentos - nao significa, necessariamente, a pre
sen~ de nódulos expressivos de cristaliza~o demográfica. Vejam-se as conside
ra~oes de Aroldo de Azevedo a esse respeito9• 

Nelson Omegna procura explicar e justificar urna tendencia em valorizar os 
quadros urbanos, dentro do novo mundo em organiza~ao: 

TOda a civil~o viria da cidade. Os homens que representam a nova cultura e vilo triunfar 
sobre os aborígenes, sáo a expressáo do poder, do dominio, do prestígio. Viver na cidade é usufruir uma 
categoria que náo podem gozar os que só podem residir nas aldeias ou os desclassificados que devem 
ficar nas abas, ou nas bandas de alénl. A denomina~o de aldeia que, na Peninsula, o colono via 
empregada rora designar pequenos povoados rurais, aqu( só se usa para as ocaras de índios em fase de 
assimi~o 0• 

Viver na cidade, e, no caso que nos interessa, viver nos quadros da vita, nao 
significa, necessariamente, viver no aglomerado e praticar atividades urbanas. Vi
ver na vila deve ser mais bem interpretado como pertencer aos quadros demográ
ficos que gravitam em tomo de urna vila, participando da vida e dos problemas de 
urna comunidade com ela relacionada. De outra forma nao seria comprcensível o 
caráter demasiado modesto da esmagadora maioria dos núcleos surgidos no país 
nos tres primeiros séculos. De outra forma nao teria nen hum significado também 

qualquer forma de considera~o de um anti urbanismo colonial11
• 

A verdade é que os povoadores, inclusive em Sao Vicente, logo participa
ram de um processo de organiza~o do espa~o económico em que a dispersa o f oi 

7. As considera~ contidas em Roberto Simonsen, História Econl>mica do Brasil, e em Alexander 
Marcbant, Do Escambo a Escravidiio ... , além daquelas que podem ser encontradas nas inúmeras 
obras de Alfredo Ellis, parecem suficientes para que se cbegue a essa conclusio. No mesmo sentido 
sáo as considera~es encontradas em Caio Prado Júnior, Fo~áb do Brasil Contemporáneo (C.Olo
nia). 

8. Cf. Rodolfo Garcia, Ensmo sob~ a História Polih'ca. .. e Max Aeiuss, História Administrativa do Brasil. 
9. O problema foi tratado por Aroldo de Azevedo, Vi/as e Cidodes diJ Brasil Colonial (Ensaios de Geo

grafía Humana Retrospectiva). 
10. Nelson Omegna, A Cidade Colonial, p. 20. 
11. A propósito, et. Aroldo de Azevedo, Vi/as e Cidodes do Brasil Colonial; Oliveira Viaoa, PopuJ~óes 

Men'dionais do Brasil, v. I, Pasquale Petrone, Aponlamemos sob~ o Fenómeno Urbano no Brasil. 
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o fato dominante. Os fatos que interessam a cria~ao da primeira vila brasileira sao 
significativos. A preocupa~o de Martim Af onso f oi a de demarcar sua área e 
promover seu arruamento, levantar um f orte, a casa da Camara, cadeia, igreja, e 
fornecer-lhe um edificio administrativo12• Ao mesmo tempo, porém, iniciou a dis
tribui~o de sesmarias, promovendo a introdu~o de plantas e animais para dar 
início as atividades agropastoris. As sesmarias constituíram-se, e é fato que mere
cería um melhor estudo, no instrumento que presidiu a organiza~o da malha f un
diária brasileira. A Capitanía de Sao Vicente nao constituiu urna exce~o. Tanto 
na marinha quanto SemJ-Acima, elas foram concedidas em grande número. Dois 
elementos devem entrar em considera~o quanto a esse aspecto. Em primeiro lu
gar, o fato de que urna nao descurável parte dos primeiros contingentes de povoa
dores póde ser aquinhoada com a concessao de sesmarias. Isso seria suficiente pa
ra f azer compreender que, embora ligados a urna vila, esses povoadores na verda
de estariam voltados antes de mais nada para atividades rurais. Em segundo lugar, 
o fato de que as sesrnarias eram ~ensas, em especial as concedidas nos prirneiros 
tempos, freqüentemente com limites pouco precisos, e nem sempre concedidas 
dentro de um critério de contigüidade de áreas. Daí compreender-se que a dis
persao teria sido a forma mais característica de habitat nos primórdios do processo 
de povoamento. É de certa forma o que reconhece Ornegna quando procura ca
racterizar urna fase da vida dos núcleos coloniais: 

Aos poucos os moradores se dispersam pelos engenhos, sitios e fazendas. Nesse momento, 
muitas vhes, a sua base económica impóe-lbe uma tarefa que já náo é de cidade. Retoma a estágios 
mais singelos da escala da evol~ wbanística, que nio vivera ao se implantar nos moldes e vullo de 
cidade européia. Ela vem a ser urna al<kia agrlcola, onde os povoadores se entregam quasi que s6 as 
atividades da lavoura e para onde os camponeses vizinhos afluem a fim de pennutar seus produtos entre 
sí( ... ) Como aldeias agrícolas ressaltam-lhe as característ~ da residencia .temporal dos moradores em 
sua sede, em certas quadras do ano, preferindo ~les a morada na zona rurat13• 

O fato é sern dúvida verdadeiro para a Capitania de Sao Vicente, especial
mente para o Planalto. Alcantara Machado, cuja obra é de importancia fundamen
tal, lernbra que nos prirneiros tempos 

s6 uma profJSSáo existe, que dá riquesa e ascendencia: é a explora~o da tcrra. A classe 
dirigente, formada por aqueles lwmbridcsos polenJodbs em arcos, de que fala repetidamente o linhag.ista, 
assenta a sua influ~ncia na grande propriedade territorial. A r~. e náo a cidade, é que atrai os homens 
de a~o e de energía. Viver na fazenda (escreve com razáo Oliveira Viana), constituindo de come~o uma 
prava~ imposta pelas circunstancias, afinal se transforma em timbre de importancia e distin~o14 • 

Oliveira Viana rnostra outros aspectos do problema: 

Neste ambiente de florestas e campos, eS58 nova sociedade de estrutura fundamentalmente rural 
usentada por inteiro sObre uma base exclusiva de latifúndios agrícolas. Portanto, urna sociedade de 
hábitos e costumes característicamente rurais. Daí ~ connito interessantíssimo, que assistimos, 
durante todo o periodo colonial. entre o espírito peninsular e o novo meio, isto é, entre a velha 

U . Max FJeiuss, História Administrativa do Brasil, p. 6. 
13. Nelson Omegna, A Cidade Colonial, p. 54. 
14. Alcantara Machado, Vida e Morte do Bandeirante, p. 52. 
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tend~ncia européia, de caráter visivelmente centrípeto e a nova tend~ncia americana, de caráter 
visivelmente centrifugo, a primeira atralndo as classes superiores da col3nia para as cidades e os seus 
encantos; a segunda, impeliodo essas mesmas claues para os campos e o seu rude isolameoto15• 

A vida rural dominou, portanto, nos prirneiros tempos da vida do europeu 
no Planalto.- Na marinha, as iniciativas tendentes a instalar um sistema deplantage 
canavieiro, nas duas primeiras décadas de povoamento, puderam estimular o cres
cimento dos núcleos portuários. Sua decadencia, entretanto, obrigando a que nes
se território, ern particular no Planalto, se definissem estruturas económicas na ba
se da auto-suficiencia ou quase, limitou toda a possibilidade de desenvolvimento 
estável dos embrioes de núcleos urbanos. Em conseqüencia, os pólos de atividades 
definiram-se rnelhor nas propriedades rurais, os núcleos ficando limitados a mo
destas - porém importantíssimas - fun~oes político-administrativas e religiosas. 

A precariedade dos ·contactos com o exterior e mesmo com outras partes da 
colonia, o caráter modesto da vida de rela~oes implicando atividades comerciais, 
constituíram fatores cuja tendencia f oi a de estimular a organiza~o de unidades 
rurais autárquicas, sempre rnais co,mplexas. 

O grande dominio rural do& primeiros séculas conslitui uro verdadeiro mundo em miniatura. A 
pop~. que abriga, equivale, quando Dio ae avantaja, a dos núcleos urbanos que vegetam a proxinú
dade. As lavouras e os currais abastec.em A farta a mesa do senhor e a dos agregados e escravos. É a 
própria fazenda que fomece os materiais para as constru~óes, para os utensilios agrícolas, para o mobi· 
liúio, para a ilumina~. para o vest"'rio comum. É ela que os tramforma e aparelha em s~ olaria de 
cozu te/ha, em sua tenda de rerreiro, em sua carplntaria, em sua sapataria, em seus teares. Os meios de 
comun~ e trampone, é ela que os mantém pelo ministério de suas canoas, de seus veículos, de suas 
tropas, de seus meosageiros16• 

As observa~0es extraordinariamente sintéticas e expressivas de Aldintara 
Machado revelam bem apresen~ desses microcosmos rurais, cuja complexidade é 
natural. A massa de máo-de.obra necessária para faz8-los viver nao foi, como na 
época nao poderia ser, encontrada em meio a trabalhadores livres disponíveis. O 
recurso evidente f oi voltar-se o colono para o emprego da miio-de-obra indígena, 
escravizando-a. Ref erindo-se ao problema daqueles primeiros colonos que no lito
ral vicentino instalaram engenhos, Oliveira Viana conclui que, "carecente de um 
núcleo de trabalhadores livres e salariáveis, que a colOnia nao pode ter, ao latifun
diário vicentista só resta o apela a escravidao. É a única solu~ao possível"17

• 

Quer se trate de empreendimentos de utiliza~o dos solos visando a merca
dos, quer se trate de organiza~o do espa~o económico na base de um arquipélago 
autárquico, este último caso sendo o mais significativo, no Planalto Paulistano, o 
contingente relativamente modesto de colonos, esparsos pelas sesmarias que se 
multiplicam, teve que assentar as bases da vida do mundo rural que criava na es
cravatura. Porém, nessa formidável cunha da expansao européia que se f ormou no 
Planalto Paulistano, durante o século XVI, houve um outro fator a justificar a uti
liza~o do indígena, ou seja, a inseguron~a. 

15. Oliveira Viana, Popul~óes Meridionais de Bra.iil, v. I, pp. 34-35. 
16. Alcantara Machado, Vida e Morte do Bandein:we, p. 53. 
17. Oliveira Viana. Popul~óes Meridionais do Brasil, v. I, pp. 92-93. 
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Em fins do século XVI, "abrangia-se num raio de pouco mais de cinco lé
guas tudo o que a civiliza~ao, pelo bra~o dos portugueses, tinha até entao conse
guido em povoamento, lavouras e culturas nos campos de serra cirna"lª. Essa pe
netra~o nao se ftzera, evidentemente, sem interferencias nos quadros indígenas 
preexistentes. Sao interferencias que se acentuam a partir da cria~o da vila de 
Sao Vicente, de quando data o processo 

de extermínio e persegui~ dos indígenas, que babitavam pacifteamente aquele litoral e o ter· 
ritório do interior que lhe é correspoodente, tirando sem maior pena o seu alimento da pescarla, da ca
~ do fructo das matas, e do pequeno cultivo da terra que entretinham. Foi quando leve princípio a 
época de devasta~o e usurpajáo de suas te~. e conseqüentemente a extin~o do dominio que tinham 
s0bre ellas desde remotas eras 9• 

Essas considera~oes, escritas com o espírito apaixonado de um indianista, 
talvez exagerem por fazer pressupor a inten~o, por parte dos colonos, de perse
guir, extorquir e exterminar. O fato, entretanto, é que a simples presen~a desses 
europeus, trazendo consigo urna bagagem cultural bastante diferente daquela dos 
grupos indígenas, implicando urna organiza~o de quadros de povoamento que 
significavam a introdu~ao de modifica~oes sensíveis nos preexistentes, trouxe ine
vitavelmente repercussoes nao descuráveis para a vida do indígena. Quer se trate 
da ocupa~ao de terras, quer se trate da rápida destrui~o da vegeta~ao, quer se 
trate da perturba~ao introduzida nos quadros do ltabitat, tudo só poderia implicar 
urna sensível crise de sobrevivencia para os grupos indígenas. Se alguns aceitaram, 
mais ou menos pacíficamente, modificar alguns de seus hábitos aceitando a con
vivencia com o colono, nao foram poucos os que recuaram frente a sua expansao. 

Náo havendo refúgio as tribus indígenas, que com tamanha atrocidade tinham sido lanc¡adas Jo 
território em que desde muito habitavam, emigraram umu para as matas do interior( ... ) Outras tribus, 
porém, que por entretidas nos campo6 de Piratininga estiveram cm mais rela~s com a colonia que ahi 
se erigiu, e tinháo bastante cooperado para a sua funda~o. Dio se alongaram muito de suas primitivas 
localidades, e divididas em magotes infestavam as matas dos arredóres da colonia ... 20 

É natural que a inseguran~ presidisse a a~ao dos primeiros colonos. Seu 
número reduzido, tanto que na vila nao existiriam, em fins do século XVI, mais 
que 1500 habitantes distribuídos por 190 f ogos21, o temor do desconhccido, o iso
lamento no meio rural, as ameac;as de revide indígena, sao fatores que constante
mente influíam no caracterizar urna atitude de quem está sempre pronto para lu
tar. Foi ainda Teodoro Sampaio quem caracterizou bem a situac;iio: "Estava-se cm 
Piratininga como nessas antigas colonias militares dos Romanos, assentadas as 
margens do Danubio para conterem as incursoes dos barbaros. A villa mesmo era 
como um campo de guerra, protegida pelo relevo topográfico do logar, onde eram 
fossos naturais os sulcos profundos dos ribeiros que a cingiam"22. Nas proprieda-

18. Teodoro Sampaio. Sño Paulo de Pirruininga no Fim do Século XVI. p. 258. 
19. José Joaquim Machado de Oliveira. "Noticia Raciocinada sobre as Aldeas de Indios da Pnwincia d<' 

S. Paulo". p. 205. 
20. Machado de Oliveira. '" Noticia Raciocinada .. : ·. pp. 206-207. 
21. Tel"><loro Sampaio. Sño Paulo de Piratininga no Fim do Sécul<> XVI. p. 259. 
22. ldt'm. p. 265. 

ALOUNS ELEMENTOS SOBRE A ORIGEM DO CATIVEIRO 61 

des rurais, disseminadas um pouco por toda a parte, o problema deveria ser agra
vado pelo isolamento. Nelas "estava-se também como num campo, de guerra. Os 
ricos homens usavam proteger as suas vivendas e solares por meio de duplas e po
derosas estacadas, a moda do gentio" ... "e servindo de refúgio até para os vizi
nhos quando de súbito acossados pelos bárbaros"23• O núcleo piratiningano era 
urna acr6pole abrigada pelas encostas íngremes e por estacadas e muros24

; as sedes 
de propriedades rurais náo raro constituíam um misto de residencia e pra~ forte. 
O Engenho Sáo Jorge dos Erasmos, cujas ruinas ainda podem ser vistas na Baixada 
Santista, pela espessura de suas paredes, pela complexidade de func;oes que abri
gava, inclusive e provavelmente uma capela, pelo seu caráter monobloco, pelo sí
tio onde se localizou, assim como pelas seteiras que ainda se conservam nítidas, é 
bem um exemplo, embora nao representando os mais comuns, de um misto de re
sidencia com local de trabalho, centro de atividades sociais e religiosas e verdadei-
ra pra~ fo rte. O fato é que 

a noticia do apparecimento de alguma tnou desconbecida, o furto frequente do gado nas fazen· 
das, o usassinato de um conhecido ou parente nas raías do sertio ainda tAo próximas, o dest~o de 
urna bandeira cujos restos Dio tomavam enm para essa sociedade, como que encurraJada num campo 
de guerra, o alarma da concent~. um aviso de p~ncia. um argumento invencivel a.favor das me· 
didas de ~ote~ instantaneamente solicitadas pelo senado da camara e pelo povo contra o ataque dos 

selvagens . 

Nos primeiros tempos, a principal preocupa~o dos colonos é, e nao poderia 
ser de outra forma, de natureza defensiva. A amea~ mais significativa e constante 
era a dos Carijó, embora também os Tupinambá tivessem criado problemas sérios 
para os europeus, sem se falar dos pr6prios Tupiniquim, instrumentos de instaQili
dade, antes de terem sido pacificados. Cassiano Ricardo lembra como, isolada e 
distante do oceano, a vila de Sao Paulo esperou por anos pelas providencias no 
sentido de f ortificá.la contra os Carijó, e transcreve um significativo trecho das 
Atas da CIJmara de Sdo Paulo, segundo o qual a vila se encontrava "etre duas ge
ra~oos de gente de varias qualidades e f orsas q. ha e toda ha costa do brasil como 
sao os tamoios e tupiniquins", que vinham matando europeus já fazia quinzc anos 
e que, nao satisf eitos com isso, e sem que se lhes f12esse qualquer mal, desrespei
taram os acordos de paz, atacando a vita, "destroindo hos maotimentos e mataodo 
e levaodo alguns branquos e escravos e assim muito gado"26• As providencias to
madas para a defesa se sucederam no decorrer do século XVI e princípio do sécu
lo XVIl27• 

Entre os meios encontrados para sobreviver num período inseguro como os 
dos prim6rdios do povoamento do Planalto, destacou-se, desde muito cedo, o de 
poder contar, contra o indígena, com o auxilio do próprio indígena. O número 
muito pequeno de colonos, em face de um efetivo desconhecido, mas certamente 
considerável, de indígenas, nao poderla ser atenuado, como desvantagem, tao-só 

23. lbidem, p. 266. 
24. A propósito, cf. Afonso de E. Taunay, S. Paulo MS Priml!iros .Annos-1920. 
25. Teodoro Sampaio, Sáo Paulo de Piratininga M Fim do Século XVJ, p. 257. 
26. Cassiano Ricardo, Marcha para Oeste, v. I, p. 100. 
27. ldem, p. 101. 
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por urna quase sempre precária superioridade nos armamentos. Conseguir a ami
zade de indígenas, ou en tao escravizá-los, f oram formas encontradas para garantir 
a estabilidade do povoarnento. "Assirn, a necessidade de manter numerosa escra
varia ou grande séquito de gentío amigo, nao se explicava tao sómente pelas 
exigencias da lavoura, mas pela própria seguran~ e def eza do fazendeiro." Em 
conseqüencia, com o tempo, tomou-se 

comum entre os potentados da época ter em suas telT85, além dos seus escravos próprios, uma 
aldeia do gentío amigo para o eventual 1n1pprimento de bnt? para as suas lavouras e onde se recrutava 
de preferencia o melhor da sua gente para as bandeiras de guerra. Fern.áo Días, o velho, tinha nas suas 
terras do sitio do Capáo a aldeia de Pinheiros habitada por Guayanáz. Affonso Sardinha tinha aldeiado 
outros da mesma tribu em Carapicuiba. Manoel Preto, pelo tempo adiante, chegou a reunir no seu sitio 
da Esperan~ mil indios de arco e Oecha. And~ Fernandes conseguiu reunir em tomo de sí, pelo tracto 
ameno, urna poderosa bugrada em Pamabyba. O mesmo fizeram Antonio Pedroso de Barros e Baltha· 
zar Femandes"28. 

A alta concentra~o de indígenas junto a esta ou aquela propriedade nao 
poderla mesmo ser explicada apenas em termos de mao-de-obra para as atividades 
agrícolas. A relativa modéstia que teria caracterizado os primeiros tempos da vida 
económica planaltina, marcados por urna quase auto-sufici~ncia, por si só nao jus
tificarla os grandes contingentes de escravos ou de indígenas "agregados". As nc
cessidades de defesa devem ter sido tao ou mais importantes. Da mesma forma, as 
lutas pela conserva~ao dos quadros embrionários de povoamento devem ser con
sideradas grandemente responsáveis pela intensifica~o dos processos de escravi
za~o do indígena. Seria de esperar que, atenuados os problemas de inseguran~a, 
arref ecesse também o processo de escraviza~o. Verificou-se o contrário, dado 
que, esgotadas as possibilidades de prear indígenas na própria área de Piratininga 
e zonas contíguas, os colonos come~am a buscá-los em territórios longínquos, 
dando forma ao bandeirismo de apresamento'19. Seria para ocorrer "as improrrogá
veis exigencias de novos estabelecimentos, e dos que já se achavam delineados, e 
aos trabalhos da minera~o do ouro" ... , segundo Machado de Oliveira30, seria, 
conseqüentemente, ainda urna necessidade de máo-de-obra para o mercado do 
Planalto. Nao parece ser essa a razao, em especial porque o Planalto nao poderla 
- e nem o litoral - constituir um mercado que absorvesse consideráveis contin
gentes de máo-de-obra31• Mesmo considerando que o indígena era utilizado, além 
das atividades agrícolas, para a multiplicidade de atividades que caracterizariam o 
microcosmo das grandes propriedades rurais, náo seria possível, dentro dessas 
condi~oes, urna solicita~o de mao-de-obra que justificasse grande parte do ban
deirismo. Só resta um modo de ver o fenómeno, ou seja, como foi amplamente es
tudado por Ellis: compreende-lo sim como urna decorrencia de necessidadc de 
mercados, porém exteriores ao Planalto. O indígena escravizado seria, dentro de 
urna estrutura económica quase auto-suficiente, a principal mercadoria comerciá-

28. Teodoro Sampaio, Sáo Paulo de Piratininga no Fim do Século XVI, p. 266. 
29. Os trabalhos de Alfredo Ellis Júnior, de Taunay, Basílio de Magalháes, além de muitos outros, po

dem ser consultados com proveito. 
30. Machado de Olivelra, " Noticia Raciocinada ... ", p.209. 
31. Cf. os trabalhos de Ellis J únio r e de Alcintara Machado. em especial dcste último. 
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vel, avultando a importancia que para ela deveriam representar mercados de ou
tras partes do país, já organizados em fun~ao de urna agricultura de plantage. Está 
claro que, ou se tem exagerado quanto aos descimentos de indígenas por muitas 
bandeiras, ou é necessário aceitar a presen~ de mercados exteriores como estímu
los, dado que os Campos de Piratininga e arredores náo poderiam absorver mao
de-obra táo abundante. 



2. Jesuitas e indígenas 

- Opos~ de interesses dos colono1 e dos jesuitas 

Dentro do processo de povoamento, tanto da niari11ha quanto de Se1m
Acima, o elemento jesuíta fo~ sem dúvida, um dos principais instrum.entos, parti
cularmente nas implica~ que no referido processo tiveram os contactos, confli
tos e acomo4a~s entre o colono e o indígena. O estímulo a a~o do jesuita era a 
presen~ de contingentes indígenas considerados numerosos, matéria-prima for
midável para a gigantesca obra de amplia~o dos quadros católicos a. que se pro
punham. Nao f oi outro o m~tivo da concentra~o de esfor~os que empreenderam 
na entao Capitanía de Sáo Vicente. Distnbuíram·se um pouco por toda a costa 
brasileira, na esteira da defini~o dos primeiros nódulos de povoamento e primei
ros quadros de organiza~o economica, social e política. Porém, quando julgaram 
necessário, como que se anteciparam a essa defini~ao, constituindo-se na ponta· 
de-lan~a pioneira da presen~ européia, inclusive penetrando precocemente no in
terior. Foi, na prática, quanto f¡zeram nos Campos de Piratüii11ga e áreas vizinhas. 
A riqueza demográfica dessa área, assim como a possibilidade de manter contac
tos com grupos indígenas do sertáo, inclusive do Paraguai, conforme já se viu, 
constituíram-se em fatores de atra~o desses f ormidáveis apóstolos da fé. As nu
merosíssimas cartas, rela~ e demais documentos, escritos por esses religiosos 
durante o século XVI, provam a saciedade o interesse para com a conversao do 
indígena, assim como o interesse particular pela Capitanía de Sáo Vicente. 

Compreende-se que o tipo de rela~oes que logo se estabe1ecera~ entre o 
colono e o indígena nao poderla satisfazer aos objetivos dos jesuítas, especialmen
te em face da institui~o da escravatura corno prática rotineira. 
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O jesuita peo • va da alma dos indios., para • catequese. o lavrador lbe precisava do bra~o. para 
18'1 ~ o bendeirante lbe preciuva das pernas. para as suas camioha<tas Ora. náo podía o indígena 
RI' dividido eab'e os trfs, mna vez que o jesuita o comidenlva seu. ou "pro-indiviso'32• 

A observa~o acima, de CaMiano Ricardo, poderia ser simplificada, dado 
que os interesses em choque eram os dos jesuítas, dé um lado, e o dos colonos em 
geral, de outro. Considerando o indígena como sendo seu, compreende-se que os 
jesuítas desenvolvessem uma ativi~de intensa em favor do grupo perseguido, rei
vindicando o que consideravam como direitos seus, postergados33. Puderam con
tar, pelo menos nos primeiros tempos, com o apoio do governo da metrópole e 
daquele da colonia. Assim é que durante a menoridade do governo de D. Sebas
tiao, a Regente Da. Catarina "recomendou, por carta régia de 1558, a Mem de Sá, 
novo governador-geral, que aos padres se concedesse toda a prote~o na campa
nha que tinham empreendido para converter os indios a civiliza~o"34• Justo após 
a chegada de Mem de Sá instituiu-se, praticamente com cunho oficial, o regime 
das mis.Wes~. O choque de interesses tornou-se mais nítido a medida que a a~o 
jesuíta se fazia sentir com maior vigor, tendo marcado os dois primeiros séculos 
com crises a que se fará refer~ncia em outra parte. Essas crises tiveram urna ex
traordinária importancia nos fatos concementes h rela~ entre colonos e indí
genas, com significativas repercu~ na vida dos aldeamentos indígenas. E las fo
ram, em primeiro lugar, responsáveis por alguns dos mais significativos fatos da 
história paulistana, em segundo lugar, tiveram um papel preeminente na evolu~áo 
da legisla~o referente ao indígena, em terceiro lugar, e é quanto interessa mais de 
perto, f oram responsáveis pela dualidade de tipos que caracterizou os aldeamen
t~ De fato, e conforme se verá em seguida, alguns aldeamentos tiVeram su~ ge
nese relacionada aos agrupamentos de indígenas dentro de grandes propriedades, 
outros,-embora tendo essa mesma origem, passaram para o controle dos jesuítas, 
enquanto outros, ainda, se originariam a partir exclusivamente da atividade jesuí
ta. 

32. Cassiano Ricardo, Marrha para Date. v. 1, pp. 213-214. 
33. Rodrigo Otávio, <h St'lva,au Ammamos pawue o Dirdto, p. 85. 
34. ldnn. p. 86. 
35. Ibídem. pp. 90-91. 

3. O cativeiro do indígena e uma legisla~o demasiado mutável 

- Legisla~o fruto de interesses contrastantes e poderosos 
- Roteiro de uma Jegisla~o mutável 
- As guerras justas e o cativeiro l Juz da legis~ sobre os indígenas 

Já se procurou mostrar¡ em outra parte, as principais raz0es que levaram o 
colono europeu a escravizar o indígena desde os primórdios de sua presen~ na 
nova terra. Como nao poderla deixar de ser, esse problema nao pOde ficar estra
nho as medidas administrativas que pouco a pouco foram sendo definidas para a 
colonia. Em torno dele criou-se em conseqüencia, paulatinamente, toda urna série 
de medidas, a tos, provisOes, cartas régias, bandos, f ormaiido uma considerável le
gisla~ao quanto ao status jurídico do indígena. 

Legisla~ao considerável, sem dúvida, porém muito longe de formar um cor
po homogeneo na sua evolu~o. Pelo contrário, querendo-se encontrar homoge
neidade nela, isso só será possível em face da considera~o de sua constante mu
tabilidade, da const§ncia nas suas incoerencias, assim como na indecisao que cons
titui um de seus tra~os mais mareantes. 

O fato é que, em re~ ao1 escravos indios, a domi~ portugu&a foi (~ .. ) uma série ininter
rupta de hesiUl~óes e contradi~ at~ o ministério do marques de Pombal, por meados do século 
XVIII. DecreUlva-se boje o cativeiro sem rest~. amanhá a liberdade absoluta. depois um meio ter
mo entre os dois extremos. Promulgava-se, revogava-se, transigia-se, ao sabor dos intern.ses em vaga, e 
quando enfim se supunbam as idéias assen~ por urna vez, reco~-se com ardor a leía inter
minávet36. 

36. Rodolfo García, Eruaio sobre a História Poütica e Administraliva do &mil, pp. 130-lJL 
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Essa situa?o parece decorrer de alguma coisa mais que o simpl~s choque 
de interesses entre jesuítas e colonos. Está claro que as duas ordcns de mtercsscs 
foram grandemente responsáveis pelo vaivém da legisla?o, dado que ambas fo-
ram poderosas e que, portanto, 

entre as imlincias do& jesuitas que vindicavam a liberdade para os brasis e a p~áo J~s colon~s 
RClamavalll escnwos para 0 desbnwamento da tena, náo sabia a Coroa como. ~1d1r-sc. A mc n<;ao 

que na ro.te se ~ 85 ~ o Edado autorizava ou fulminava o caliveiro ou tcntava uma 
que do• • ' • tA A • n 
tra~ impnsúYel, em que se bannoDizassem os as pnncapaos an ... gomcos . 

As contínuas mudan?S da administra~o portuguesa contribuíram para 
criar, com 0 tempo, "uma situa~o de natureza a comprometer a eficácia d~. todo 
esfor~o tendendo para a defesa dos índios"38• Na prática, portanto, a versallhdadc 
do legislador nao significou, necessariamente, considerado o problema a longo 
prazo, e nao em determinado momento, sucessos que se revc-zasscm em favo.r de 
um anti ou pró-escravagismo; sua resultante principal, que ~a verdadc dommou 
em seguida a um curto periodo de verdadeiras indecis~es, .ro1_ a_ de favorc.ccr o cs
cravagismo, mesmo que, a partir de certo momento, a mst1tu1~~0 t.enha .s1d~> r?t~
lada de modo diferente. Ter-se-á ocasiáo de verificar a permanencia da mst1tu1 ~ao 
na vida do Planalto Paulista. É evidente que o legislador nao podcria dcixar de 
perceber as conseqüencias da sucessáo de medidas tao contraditórias,_ e o fato 
transparece no texto de algumas cartas régias. Conseqüentemente, ~las nao podem 
e nao devcm ser atnl>uídas a versatilidade dos encarregados de legislar, segundo o 
modo de ver de Alclntara Machado31J. Estes, na verdade, com freqüencia estivc
ram inter~dos na escravatura, dado que só ela permitiria a posse de tcrras, am
plia~o de quadros territoriais, ~rimento e explo~a~ao de re~ur~o~ d~ subsolo 
na forma de metais preciosos. E verdade que repetiram com 1ns1stenc1a que o 
indígena era tivre, mas é verdade, também, que com a ~esm" insisten~ia abriram 
repetidas ex~óes, permitiram o cativeiro nas deno~madas guen-as .'"~ws, ac~
bando por sancionar, conforme se verá, urna forma dtsfar~da de cativ~1.ro. Sen~ 
ingenuidade pretender que os interesses f ossem outros e que o~tro esp!nto p~es1-
disse, em conseqüencia, a legisla~o. Alean tara Machado, re_f en~do-se as mc~1das 
tomadas em favor do indígena, e a sua ineficácia, fala no "ngonsmo e o tconsmo 
de urna legisla?o, que nao atendía as condi~<>es espccialíssir:nas do meio"

4º. Es.tas 
seriam mais importantes que a orienta?o que pudesse partir da Corte. Especial
mente no Planalto Paulistano. onde o isolamento acentuava os problemas e con
tnouía para que solu~ especiais fossem enc~ntradas ~ar~ a valoriza~ao _do solo, 
aquelas medidas náo poderiam ter repercussoes favorave1s, dado que '~ªº. eram 
objetivas. De certa forma, a objetividade f oi alcan~d~, ~orno fr~to da propria ~~r
satilidade da tegisla~o, no momento em q•Je se ofic1ahzou o sistema da ad1111111s-

11n{iio dos indígenas, 

37. Alcinlara Machado, Vida e Morte da Bandeironte, pp. 156-157. 
38. Rodrigo Otávio, Os Se/vagens Americanos perante o Direito, p. 90. 
39. Alcintara Machado, Vida e Moneda Banddrante, p. 156. 
40. ldem, p. 155. 
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forma disíar~ de cativeiro. As distancias e o isolamento do planalto, conlribuindo para que 
as medidas da COrte rossem conhecidas sempre com atrazo, impedindo um conlrole eficaz de sua apli
ca~o. e dificultando as iniciativas de pun~. permitiram que os colonos, intcressados no calivciro, pu
dessem manifestar uma audácia incomum no baldar a apl~ da lei. Ao mesmo lempo, aquc~ que, 
representando a COrte na colOnia, por ocupar os principais J:°5'os administralivos, cram os cncarrcgados 
de sua aplica~o. só poderiam mostrar rraqueza ao tentá-lo 1• 

Eles mantinham contactos praticamente face a face com os colonos, e estcs 
eram muito poderosos. A vizinhan~ permitia que a pressao dos c~lonos pudesse 
ter maiores repercuSsóes que a legisla~o vinda da Corte, muito distante. 

Algumas observa~es, mesmo que sumárias, sobre a evolu~o da lcgisla~o 
relativa aos indígenas, e problemas correlatos, poderao ilustrar melhor quanto se 
disse até agora. 

O ponto de partida oficial da longa odisséia foi urna carta régia de 1537, 
"que concedía expressamente a autoriza~o de reduzir a escravidao os indígenas 
da ra~ guerreira dos caetés" ... 42 Cerca de dez anos depois, no Regimento que de
terminou as atribui~oes do Govemo-Geral, com data de 17 de dezembro de 1548, 
recomendava-se tratar os indígenas com do~ra, castjgando-se "como dclinqucntes 
aqueles que lhes fizessem mal, por isso que, como nesse regimento se le, tcndo si
do a 'conversa o dos indígenas a fé católica a raza o pela qual f oi ordenado o po
voamento do Brasil', importava que os indigenas fossem bem tratados" ... "'3 Con
forme Rodrigo Otávio, "com esses dois regulamentos, cujos termos se chocavam, 
teve início essa Jegisla~ao profusa, imprecisa, .contraditória que foi editada pela 
metrópole sobre a condi~ao do indio do Brasil" ... 44 No referido Regimento de 
1548, as recomenda~es em favor dos indígenas sao taxativas, dado que ficava 
"proibido saltear e fazer guerra ao gentio por mar ou terra, ainda que cstejam le
vantados, sem licen~ do govemador ou dos capitaes, que só a darao a pessoas de 
confian~a"45• As penalidades aos que infringissem essas disposi~oes seriam rigoro
sas, inclusive com a pena de morte. Em outra parte, entretanto, permitía-se "com
bater aquele que agisse como inimigo, destruir as cidades e os burgos, matá-los, e 
faze-los prisioneiros''46. Na carta régia de 1537, assim como nas possibilidades im
plícitas no Regimento de Tomé de Sousa, encontram-se nao só os elememos an
tagónicos que presidiam toda a legisla?o daí em <liante, mas também a semente 
da no~ao de guenu justa, sempre imprecisa, porque sempre a critério de pessoas 
com freqüencia interessadas em interpretá-las como melhor Jhes conviesse. Em fa
ce da dubiedade resultante dos termos desse Regimento, logo se fez séntir a a~ao 
dos jesuítas, que, por carta régia de 1558, deveriam ter, por parte do novo Gover
nador-Geral, Mem de Sá, toda a prote~o necessária para seu trabalho de con
versao do indígena a civiliza~o47• A partir dessa época adquiriram vulto as inicia
tivas que visavam a cria~o de missóes, oficializando-se, praticamentc, a fun~ao 

41. Ibídem, p. 156. 
42. Rodrigo Otávio, O Selvagem Americano .. ., p. 84. 
43. ldem p. 83-84. 
44. Ibídem, p. 84. 
45. Rodolfo García, Ensaio sobre a História Política e Admi11istratfra do Brasil. p. U6. 
46. Rodrigo Otávio, O Se/vagem Americano .. ., p. 84. 
47. ldem. p. 86. 
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dos jesuítas em refa~o ao indígena48• Inevitável o primeiro atrito mais sério entre 
jesuítas e colonos. Um primeiro paliativo foi atingido por intcrmédio de um acor
d~ realizado em 30 de julho de 1566, por sugestao do rei, sob a orienta~ao de 
Mem de Sá, e com a presen~ do bispo D. Pedro Leitao, do ouvidor Brás Fragoso 
e dos jeSuítas Antonio Pires e Gregório Serrao49• Antes de mais nada, valorizava
se a autoridade dos jesuítas nas missóes, dado que se algum indígena nelas se 
acoutasse, "só sairia por ordem expreMa do govemador, ou do ouvidor, quando o 
recl~ante provasse a legitimidade da posse e da servidao"50

• Por outro lado, es
tabelecia-se praticamente urna dualidade administrativa, na medida em que o ou
vidor teria toda a responsabilidade quanto a administra~o da justi~a, nomeava-se 
um curador para os indígenas e proibia-se que estes se casassem com cscravos. 
Dado que o comércio de resgate, ou seja, aquisi~ao de indígenas por outros ind~
genas sob pretexto da antropofagia, constituía-se já numa forma comum ~e cat1-
veiro, proibia-se o resgate com os índios, sem o consentimento das autondades. 
Outras providencias estabeleciam que os jesuítas entregariam sempre os indígenas 
que conf essassem ser cativos ou que quisessem servir livremente a alguém51

• San
cionava-se, com esse acordo, apresen~ de indígenas livres ao lado de outros cati
vos. Introduzia-se, por outro lado, através dessa última providencia, a possibilida
de de disfar~r a escravidáo, chegando-se mais tarde a forma da administraqiio. 

Daí em diante, o século XVI conheceu urna série de medidas relativas a li
berdade dos indígenas. Por lei de 20 de mar~o de 1570, o rei D. Sebastiao mandou 
que nao .. ~ cativassem os indígenas, salvo aqueles que fossem tomados e~1 guerra 
justa, com sua licen~ ou coma do Govemador, nesse caso os fazendo mscrever 
no prazo de dois meses nos Livros das Provedorias52• Depois de providencias se
melhantes em 22 de agosto de 158'153, a 11 de novembro de 1595 revogavam-se as 
medidas tomadas anteriormente, mandando-se, por nova Lei, que em nenhum ca
so se fizessem cativos os indígenas, a nao ser em guerra "por suas Provisoens par
ticulares"S4. Sucederam-se ainda os atos do govemo, um em 26 de julho de 1596, 
outro em 5 de julho de 1605". Este último, urna Provisao do rei D. Filipe, estabe
leceu que ern nenhum caso se poderla e'seravizar os indígenas56. Percebe-se que 
até entao se justificava o cativeiro como fruto dt: guerra justa. Era, até entao, a 
forma que a metrópole encontrava para estimular os colonos, recompensando-os 
por participarem da forma~o da nova colonia. Tomar-se-ia, em seguida, a forma 
de incentivar a penetra~o desses mesmos colonos, fala-se aquí de paulistas, nos 
mais remotos sertóes em busca de riquezas em metais preciosos. 

Convém nao esquecer que já se havia concretizado a uniao dos tronos de 
Portugal e Espanha. No planalto paulista, já haviam sido descobertas, por Afonso 

48. lbidem, p. 90-91. 
49. Rodolfo Garcia, En.saio sobn! a HiSJória Política e Administrativa do Brasil, p. U9. 
50. ldem. pp. 129-130. 
51. lbidem, p. 130. 
52. Doc,u~ntos lnteres.santa, v.3, p. 70. 

\ 

53. Rodrigo Otávio, O SelvagemAmerictuU> ... , pp. 50-90 e 95. 
54. Documentos /111erosanies, v. 3, p. 70. 
55. Rodrigo Otávio, O Selvagem AmuictuU> ... , p. 90. 
56. Documauos lnt~es. v. 3, pp. 70-71. 
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Sardinha, as primeiras minas de ouro de lavagem "nas Terras de Jaguamimbaba 
de P~raguá, de Vuturuna e de Vira Coyaba pelos annos de 1S9T'S7; com~va a se 
definir o fenomeno do bandeirismo, que iria marcar profundamente todo 0 século 
XVII. Segundo tudo indica, mercados extraplanalto pasariam a estimular as ativi
dades de apresamento e com&cio de indígenas. Os choques de interesses entre co
lonos e jesuítas se tornariam, inevitavelrnente, mais agudos, aumentando a ativi
dade des~es l medida que mais claramente se delineava o problema, ampliando-se 
o r~SSC:ntunento ~queles em fun~o das dificuldades que entravavam a utiliza~o 
do md1gena como instrumento de trabalho. A situa~o agravou-se sobremaneira a 
partir de 1609. Por Lei de 30 de julho d~ ano, os indígenas foram todos decla
rados livres, "conforme o direito, e seu nascimento natura1•-ss. Pela mesma Lei e 0 
fato é significativo, a posi~o dos jesuítas ficava robustecida, dado que lhes' era 
confiado o ''protetorodo dos indios e, a título exclusivo, a faculdade de os retirar 
das florestas e os instalar nas aldeias e outros estabelecimentos" ... :B 

. O revide nao se fe-z esperar, pombilitado pela facilidade com que as Jeis se 
suced1am, e pela sua falta de coerencia. A 15 de agosto de 1611 reunirarn-se os 
oficiais da Camara de Sáo Paulo, a requerimento do procurador 'do Conselho. o 
referido procurador lembrou que os jesuitas mantinham nos aldeamentos indíge
nas d~ t~rra d?s Carijó~ sendo necesdrio separa-los, que a orienta~o dos indíge
nas. nao devena ser ~eixada somente aos padres da Companhia e que estes nao 
dev1am ter nenhuma ingerencia com os Carijó que tinham sido descidos do sertao 
antes de os padres nele terem penetrado, sobretudo "porque é tanto 0 domínio 
qu: elles tem no sobredito gentio, que nao consentem que um branco pouse nas 
aldeas! o que nunca se fe-z", concluiu, sugerindo que se requer~ ao govemador 
D. Luis de Sousa que os indígenas Carijó fossem apartados, em outros aldeamen
tos, com capitaes para quem "se ~ os indios que os moradores houveram mis
ter"ro. A reivindica~o foi atendida pela Ley sobre a Liberdade do Ge11tio da Tenu 
e Guetrtl que se /he Pode Fazer, de 10 de setembro de 1611. Por ela, foram decla: 
rado.s livres todos os indígenas, tanto os batizados quanto os que vivem "como 
gentios conforme seus ritos, e serimonias, e que todos sejio tratados, e havidos 
por pessoas livres, como sao, sem poderem ser constrangidos, a servi~ nem a 
couza al gua contra sua livre vontade" ... Estabelece, em seguida, as exce~s, como 
as guerras que poderiio ser f citas quando justas, caso em que o indígena aprisio
nado será escravo. Da mesma forma, volta a sancionar a legitimidade do cativeiro 
por resgate, permitindo que se tomasse escravos os que f ossem comprados quando 
prisioneiros de outros indígenas para serem devorados61. A conseqüencia imediata 
dess:' .Lei foi ~ cria~~ d~ "urna junta administrativa encarregada de todos os 
negocios, relatJVos aos mdtgenas e da qual os jesuitas foram excluídos't62. As con
seqüencias que se f¡zeram sentir em seguida, marcando todos os mais significativos 

57. Pedro Taques d'Ahneida País • -- a.r--r~- tr .~...:- _,_ R 
&.A;llllC, l'HINUU nlSIUR(.'Q ... ~ráo dos .laultas (Ú) Collégio de sao Paulo, p. 6. . 

58. Documentos lnten!SSantes, v. 3, p. 71. 
59. Rodrigo Otávio, O SelvagemAmericano ... , p. 91. 

60. Pedro Taques Leme, Notfda Histórica da Expu/sóo .... , pp. 7-8. 
61. Documentos /nJeressanta, v. 3, pp. 71 a 73. · 
62. Rodrigo Otávio, O Sdvagem Americano ... , p. 91. 
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fatos das ~ com os indígenas, foram: 1. o inicio do proceao que levou a de
cadancia da influmcia do jesuita no Planalto Paulista, até sua expulsio; 2. a con
~º da guara justa e do trSgQte como instrumentos de manuten~o do cativei
ro; 3. a evolu~ da ~ de urna situa~o que na aparmcia seria intermediária 
entre o cativeiro e a hberdade, mas que na verdade rotulava uma condi?o de ca
tiveiro; 4. a defini~, melhor que em qualquer outro momento anterior, da no?o 
de tutela indígena, implicita nos itens relativos a cria~o de aldeamentos nao jesuí
tas61, e 5. a defini~o do próprio tipo novo de aldeamento, em oposi?o aqueles 
que surgiram logo depois da chegada de Mem de Sá, sob a orienta?o do jesuíta. 

Nio foi fácil ao colono, entretanto, conseguir que fossem postas em prática 
as disposi~ da Lei de 1611. Prova está no fato de que, no dia 10 de junho de 
1612, os oficiais da CAmara reuniram-se junto com o prorurador do Conselho e na 
ocasiáo, pelo juiz José de Camargo, foi dito ao povo 

que eram bomem pobres, e que pua 1e.nert•r suas necrnidadrs lhes era oeccssário rnuitas ve
za e cada dia pedir ., Seabor Gow111adur qmll'O indios. ..un para fazerem seus mantimeotos para 

c:omemn, como para irnn as lllÍDM tirar ouro para seu remédio, e d'elle pagarem os quintos a Sua Ma
pade; e que depoil do sr. pe1...._ la ter dado a db 1icnQt iam as aJdeias, e oáo acbavarn indios, 
aem queriam ir com elles, e qundo iam Dio cumpriam o termo da obri~ de aluguel, e com as pagas 
u mio se tormvam pera a aldfa. . ...... os B>Adora em a mina comos mantimentos perdidos e 
suas pessoas, IClll temn quena os beedn re. e que ao causava oáo terem os Indios nas Aldeas capitáo 
nem j~ que os obtig e a UIMipiir com as pagas que ~iam, do que resultava muito darnno aos 
djos moradora, por ficamn perdidos, perdendo os seus mantimentos. p.-.ga e tempo, ... Que sendo as 

aldEas d'esta capilania se~ mjri'• aos api'ies e just~ d'esta dita capitanía, agora se introduzia 
pelo pio um rumor di:lendo que Dio conbeciam senio aos padres por seus superiores, e os dilos pa
cha clittado pub1iaune11k que • dila& aldeas eram suas, que eram senbores no espiritual e temporal, e 

que era o Papa a m ~ .... e daf por diaate64
• 

A cita~o é longa, mas o documento e:xpremvo. 
A preocupa~o dos oficiais da Cimara pelas possibilidades de recrutar indí

genas nos aldeamentos poderla fazer pensar que isw explicarla a diminui?o da 
importancia que teria a escravidáo. Moradores com número suficiente de escravos 
náo precisariam recorrer a essa forma de recrutamento. Alcantara Machado, en
tretanto, verificou, através dos lnventários e Testamentos, que nenhum "colono 
Cliste, por muito miserável, que nio explore uma creatura do gentio", lembrando 
que, segundo Gindavo, "com dois ou tres negros tem a vida assegurada: um lhe 
pesca, outro lhe ca~ outro lhe granjeia as r~''6S. É evidente que as lamúrias 
expressas pela Cimara se justificavam em fun~o de uma necessidade maior de 
bra~ e ela está clara nas refer~cias ls minas, onde vao "tirar ouro para seu 
remédio". O descobrimento dos primeiros jazimentos de ouro nas Minas Gerais 
incentivou o fenl>meno entradista, justificando uma utiliza~o sempre maior de 
indígenas. Dentro do jogo em questio, os aldeamentos iriam ter um papel relevan
te. 

Na época, a razio ccon&nica presidiu os sucessos relativos ao problema 
indígena. Urna bula do Papa Urbano VIII, de mar~ de 1638, contendo graves pe-

63. Docwnmlos /lllOU$Olda, Y. 3, pp. 73 a 7&. 
64. Pedro Taques Leme, NOlkia HUllJrica da Expulsiio ... pp. 8 a 10. 
M. Alcimara Madwln, Y-""1 e Mane do~. p. 30. 
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nas e censuras a favor do jndfgena66, f oi o estopim que justificou, a 13 de julho de 
1640, a expulsáo dos jesuítas de Sio Paulo, antes de aí chegar a notícia de que, no 
Rio de Janeiro, os jesuítas se haviam comprometido a nao exeaatar essa e outras 
bulas67. Somente a 14 de maio de 1653, os jesuftas puderam retomar ao Planalto, 
comprometendo-se a nao amparar ou recolher indígenas dos moradores, nao con
sentindo a sua presen91 em suas fazendas ou mosteiros etc., segundo a Copia do 
assento de transacfdo e amigaviel composifáo enft os~ Jauitas e os morada. 
res das villas da Capitania de S. Vicente"&. Apesar do retomo dos jesuítas, e de no
vos atos da metrópole, de 10 de novembro de 164'79, 17deoutubrode1652'° e de 
16SS71, nao se interrompeu, no Planalto, a euforia pela vitória obtida, a escravidio, 
velada e freqüentemente u esdncaras, tomando-se um fato rotineiro. É Alc:Anta
ra Machado quem afirma que "com a vitória estrondosa dos paulistas contra a 
Companhia de Jesus, desaparcceram os últimos escrúpulos. Nos testamentos nio 
figura mais a ressalva destinada a cobrir a responsabilidade do po~idor e a afir
mar a supremacia da vontade de El-Rei nesta matéria''72. 

Toma-se mais nítida a partir dessa época, conforme se verá, a institui~o da 
administra~áo do indígena por partiadares, que vigora lado a lado com a do cati
veiro, sem que desta se diferencie substancialmente. Pouco valeu a Lei de 1° de 
abril de 1680, segundo a qual "os indios eram pessoas livres a todos os respei
tos''73. Apenas trouxe aos moradores alguma indecisio e dúvida, segundo Aldnta
ra Machado: 

Mostram-o as ~ulM de Braz de Arzio e Jeronimo Bueno. ~ e oubol, sem contempori
oeos, sáo acordes em m:o~ que na~ dos iDCOlal se cumpn úmolavdmaue o que Sllll 
Magatade mandar por seus ministros. As vezes i o próprio juiz quem <1' esec~ meramente provisória 
as dispos~ do "de cujos", iM.,;, a tklmnÍlfllíÓO de Sua MOfPIOde, qw Dou guank14• 

O fato é que a indecisio e a dúvida nao impediam que os indígenas fossem 
conservados cm poder dos moradores. E tanto é verdade que a citada Lei na prá
tica nao teve nenhuma fun?o, que em 24 de julho de 1687 ~u-se novo mo
vimento pela expulsáo dos jesuitas, "em virtude da noticia sabre a liberdade dos 
indigenas", que nao foi consumada "em consequencia do termo assinado nesse 
dia, em que os jesuitas declaram que nada sabem sabre es.u notícia''75. 

A dualidade de interesses contrastantes prosseguiu a mar:car a legisJa~o em 
fins do século XVII. Em 17 de janeiro de 1691, o rei "declarava absolutamente 
proibido o cativeiro dos índios tomados em guerra"76, ao mesmo tempo que orde
nava nao se concédesse a administra~o dos aldeamcntos a seculares, ordem que 

66. Pedro Taques Leme, Notída Histórica da F.xpulsáo ... , p. ll. 
67. /don, p. 12. 
68. lbidem, pp. 30 a 33. 

69. Rodrigo Otávio, O SelvagemAmmcano ... , p. 100. 
70.- /don, p. 90. 

71. Domingo Barreta, Plano sobrr a Civilizt:lrdo dos Indios do Brazil, p. SO. 
72. AJc8ntara Machado, Y-Ida e Morte do~ p. 157. 
73. Rodrigo Otávio, O Sdvagan Ammcano ... , p. 100. 
74. Alcintara Machado, Vida e .MON do Banddranle, p. 151. 
1S. Pedro Taques Leme, Notícia HistóriaJ da Expulsiio ... , p. 35. 
76. Revista do Arquivo Municipal, ano l, v. X, p. 67. 
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se renovou em 13 de mar~o do mesmo anon. Em 11 de outubro de 1691 insiste nas 
mesmas medidas, sendo ainda urna vez declarados livres todos os indígenas toma
dos em guerra, e recomendado que f ossem dados aos Superiores das Missóes da 
Companhia de Jesus, para que fossem repartidos pelos aldeamentos de sua admi
nistra~o78. Entretanto, poucos anos depois, a 25 de janeiro de 1694, os moradores 
de Sao Paulo concordavam em reconhecer livres os indígenas, porém mantendo-os 
em suas casas, situa~o que foi regulamentada por um alvará sobre a liberdade dos 
indígenas, de 19 de fevereiro de 169679• Este alvará dá contorno mais preciso a 
n~o de administra~iio dos indígenas, ao mesmo tempo que relaciona mais de 
perto essa institui~o com os aldeamentos. Tratar-~á desse problema, pelo seu 
interesse, mais adiante, e a parte. 

A incoerencia entre os atos do govemo metropolitano atinge o ápice nessa 
época. Urna lei nao chega sequer a ser posta em aplica~áo que outra, diametral
mente oposta, lhe sucede. As leis estabelecem um princípio quanto as rela~0es 
com os indígenas, porém os atos da administra~o local, e os próprios atos colate
rais da administra~o metropolitana, f erem em cheio esse principio. Náo é sem 
fundamento que Rodrigo Otávio afirma que "durante esse período, o descaso e a 
falta de escrúpulo atingiram a tais propor~oes que se pode autorizar, por urna car
ta régia de 30 de maio de 1718, o resgate de 200 indios, para facilitar, com o produ
to, a constru~o da nova catedral do Maranhao80• Nao é fato que interesse o Pla
nalto Paulista, mas é elemento revelador da hipocrisia de urna legisla~o que inte
ressou vivamente o Planalto. Veja-se, por exemplo, o Regimento que teve, em 30 
de junho de 1722, Bartolomeu Bueno da Silva, "cabo da tropa que foi ao sertáo a 
descobrir minas de ouro e pedras preciosas". Dele consta que todos os indígenas 
que fossem encontrados deveriam ser aproximados com paz, de modo a que abra
~m a fé crista, e de forma a que pudessem fornecer os elementos necessários 
para saber-se dos recursos da terra. Os indígenas que nao aceitassem a paz deve
riam ser combatidos, os cativos devendo fo mecer o quinto para Sua Majestade, 
para serem ver.didos pela Fa:zenda Real. Deveriam ser bem tratados os que nao 
dificultassem as atividades da tropa, nao sendo permitido escravizar aqueles que 
desejassem ser recolhidos aos aldeamentos81• De modo que a administra~o por
tuguesa chegava ao ponto de proibir a escra~o, mesmo dos indígenas toma
dos em guerra, para, em seguida, parti~par da razzia, tomando para proveito da 
Fazenda Real, e vendendo-os, um em cada cinco indígenas apresados. De certa 
forma, os moradores do Planalto Paulista praticavam urna extorsao em rela~o ao 
govemo metropolitano. Sendo na prática os mais aptos para a penetra~o nos 
sertoes, tendo sido responsáveis pela extraordinária amplia~o territorial da coló
nia, ao mesmo tempo descobrindo formidáveis recursos em metais e pedras pre
ciosas, jogavam com os interesses da metrópole nesse sentida. Assim é que para 
justificar a necessidade de utiliza~o do indígena, alegavam que sem eles nao po
deriam "esses moradores frequentarem Seus gentios e Sertois nem fazerem deseo-

TI. /dan, p. 68. 
78. lbidem, p. 69. 
79. lbidan, pp. 70 a 74. 
80. Rodrigo Otávio, O SdvagemAmoicano ... , p. 98. 
81. Documentos/~, v. 12, pp. 55-56. 

O CATIVFJRO DO INDÍGENA. .. 75 

brimentos de ouro" ... , como aconteceu em um requerimento que fizeram, em 
1725, ao governador Rodrigo César de Meneses82

• Os resultados foram os de pra
xe. o governador escreveu ao rei, dando conta do requerimento dos moradores, e 
o rei, por sua ve-L, em carta de 10 de julho de 1726, ao govemador e a CAmara, re
conhece "com evidencia o grande zello, amor e fidelide. Com que Se tem portado 
os moradores Continentes nos de testados terras deSe país, aSim em beneficio da 
minha fazenda como no aumto. do Comercio dos VaSallos desta Coroa nos des
Cobrimentos, que tem feíto no Cuyaba-Guayzes" ... 83

; todavía, "Como a Liberda
de. dos Indios Seja tao inextimavel, epor dirto. natural Convir que Sejao Conser
vados nella, e nao tenhao Sugei?o de cativos e ela deve prevaLecer, atudo e 
guardar invioLavelrnente, aminha Ley Sobre esta noticia"84

, concluindo, todavía, 
que se algum morador necessitar de indígenas para ir aos sertoes, ou por outros 
seus servi~os, basta requere-los, contanto que os tratem bem e lhes paguem es-

tipendio85. . _ 
Um fato que favorecia a manuten~ao da escravatura, disfar~ada ou nao, era 

a mentalidade do colono europeu, que nao compreendia a possibilidade de o indí
gena viver em liberdade dentro do~ quadros criados pela coloniza~ao. Em carta 
que o ouvidor de Sao Paulo dirigiu ao Governador em 30 de agos~o d~ 1727, de
clara-se que os indígenas nao sao capazes de se governarem por s1, po1s que, co
nhecendo-os o missivista, nunca viu um que aspirasse a governo, polícia, econo
mía, honra militar ou política, sacerdócio, ou riqueza ... Em compensa~o, lembra 
ainda o Ouvidor, prestam-~e para seivir e trabalhar, s~ndo mandados, contentan
do-se com o sustento e sendo sempre necessário administrá-los, como seus tutores 
e curadores, em virtude)de sua inércia e imbecilidade, desprezando a si mesmos e 
entregando-se aos vícios, nao mostrando nenhuma firmeza86

. Percebe-se como 
urna condi~o a que os indígenas f oram levados pelo próprio processo de coloni
za~ao passou a constituir urna séria argumenta~ao em favor da permanencia da 
institui~ao de urna forma disfar~ada de escravatura. Esta, sob outros rótulos, é 
quanto procurava o citado Ouvidor, como um meio para atender aos moradores~ 
ao mesmo tempo a liberdade dos indígenas87• Na verdade, tratava-se de dar conu
nuidade a forma hipócrita da administrafáo por intermédio de urna regulamen
ta~o que, sinal da mentalidade dominante, f oi aprovada em urna reuniao realiza
da a 25 de setembro de 1727, coma presen~a dos representantes de todas as or
dens religiosas (de Sao Bento, do Carmo, de Sao Francisco e da Companhia de Je-

sus ), além de outras pessoas88
. 

Nessa mesma época, por Provisao de Antonio da Silva Caldeira Pimentel, 
estabelecia-se urna regulamenta~o que sancionava o cativeiro dos indígenas apa
nhados em guerra. O documento é sugestivo e merece ser transcrito nas suas par
tes essenciais. Inicialmente, declara que o principal intento dos reis de Portugal foi 

82. Revista doArqwvo Municipal, ano 1, v. XI, p. 108. 
83. /dan, pp. 108-109. 
84. lbidan, p. 109. 
85. lbúúm, p. 109. 
86. Documentos /nJeressantes, v. 3, p. 85. 
87. /di!ln, p. 85. 
88. Jbidi!ln, p. 91-92. 
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. "a P~ e aum.to da Religiio C.tbolica, e o hfiemn procurado tao vastas e dilatadas 
conqu~ p.a reduzir ao gremio da Igreja, a innumeravel muJtidáo de baibaros seus abitantes" ... , para 
esse fim povoando os Certoem de MicionariOI e Soldados q.' com iost~m Catbolicas mais do q. ' 
com as armas os reduzem ao verdadr.o Conbecim.to da salv~ das suas almas". Todavia, a experiencia 
tem demonstrado "frustar-se tio santo intento recuzando a barbarid.e dos mesmos Indios náo abra~ar a 
Lux do Evangelbo, mas ()pondo se as Conquistas e descobrim.tos tanto em prejuiro da sua real Coroa e 
fazenda como da de seu ~" ... Em conseqüencia, segundo as ordeos de Sua Majestade decide de
clarar q~ "todos os moradora. delta Cap.nia poderlo Cativar a todo o genero de gentio 'de cor~o. e 
~rra q. por ~ualquer modo VIOiento, náo querendo reduzir-se a fé lbe empidáo o livre passo, Cornér
ctO e Communa~, e descobrim.to das terras pertencentes as Conquistas da Sua Real Coroa ficando 
os ditos i~ios legitimamente cativos de justa guerra podeitdo os q.ós cativaram pesuhillos por escravos, 
e como tass ficarem 1ug.tos ao seu dominio e pesarem em admi~ a seus erdr.os. Com decla~o 
de ~ue ~avendo os d.os erdr.os ou ~ndentes se Conservar' oelles a d.a administra~o Sem q. • se Jhe 
posao tirar, Sendo tio Somente obngados todos aqueUes q. cativarem os dilos Indios a pagar deles 0 
quinto a S. Mag.de" ... 89 

O costume definido nessa época é interessante. As terras portuguesas alar
gavam-se vertiginosamente, e em mu itas delas encontraram-se riquezas f ormidá
veis. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso constituíam-se em pólos de concentra~ao 
dos proveitos para a Real Fazenda. A presen~, nessas paragens ou nos caminhos 
que a elas iam ter, de grupos indígenas que hostilizavam o europeu constituía uma 
sé?a amea~ ao us~fruto.das riquezas. Conceder permissao para cativar essa gente 
fo1 um~ forma de incentivar os colonos a participarem de medidas que permitis
sem a hvre explora~o das minas. Nao satisfeita, a Real Fazenda somava o quinto 
dos escravos ao quinto do ouro. Isso quando no ano de 1727, em 12 de dezembro, 
um bando de Rodrigo César de Meneses mandava observar o quanto havia esta
belecido a ordem de 10 de julho do ano anterior, proibindo que se cativassem os 
íncolas90

• É que eram mais fortes os interesses pela minera~ao. Em 28 de mar~o de 
1728, Rodrigo César de Meneses já havia representado o rei, Iembrando que con
t~nuando o~ indígenas da "nasao Paraguai,, a infestar a navega~o dos rios T;qua
n, Paragua1 grande e pequeno, prejudicando os que iam as minas de Cuiabá o 
único remé~io seria guerreá-los, aprisioná-los e vende-los em pra~a pública, tir~n
do-se os quintos para a Fazenda Rea191. A 6 de novembro desse mesmo ano a 
Camara .de Sao Paulo oficiou ao rei, tratando dos mesmos problemas, queixando
se e~pec1almente do fato de que os roceiros e mineiros do caminho de Cuiabá, em 
~a~1cular n~ área de Camapua, eram prejudicados pelos Caiapó, alvitrando que a 
uruca solu~a~, além de se manter presídio com soldados pagos na regiao, seria 
dar-se o gentlo como escravo a quem colaborasse para a sua destrui~aon. Em 15 
de dezembro de 1728, o rei faz saber ao sucessor de Rodrigo César de Meneses 0 
quanto este lhe comunicara, solicitando-lhe tomasse as providencias necessárias9J. 
estas nao se fizeram esperar, e a 2 de abril de 1729, na casa de Antonio da Silv~ 

89. Ibídem, v. 26, pp. 32 a.34. 
90. Ibídem, v. 13, pp. U8 a 130. 
91. Revista doArquivo Municipal, ano 111, v. XXXV, pp. 221-222. 
92. I>ocumen1os lnleressantes, v. 24, pp. 27-28. 
93. Revista do Arquivo Municipal, ano 111, v. XXXV, pp. 221-222. 
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Caldeira Pimentel, com a presen~ do Juiz de Fora e outras pessoas, resolveu-se 
fazer guerra aqueles indígenas94• Foram tomadas outras providéncias em seguida95, 
até que em 15 de novernbro de 1730 um bando de Caldeira Pirnentel ordenou que 
"em suas próprias cazas lhe mando queimar e destruir as suas aldeas sendo cabo 
desta expedi~m o Capitam mor Gabriel Antunes Maciel consedendo lhe e a to
dos os que o acompanharem o saque ... ,, "Das ditas aldeas e que lhes fiquem por 
escravos os mesmos Payaguas que prizionarem,, ... 96 O resultado inevitável foi o de 
dar maior f or~ a institui~o da escravatura. 

Um fato interessante é que em todas as medidas tomadas para fazer guerra 
ao gentío sao excluídos os indígenas Pareci, isto em virtude de estes nao terem 
constituído obstáculo a penetra~o européia97• Entretanto, isso nao significava que 
nao estivessem também su jeitos ao cativeiro. Apenas dif eriam dos demais por en
grossarem os contingentes dos administrados98, embora em alguns casos, como se 
verificou no govemo do Conde de Sanedasw, eles fossem destinados aos aldea
mentos. 

As vítimas das guemu justas sucederam-se. Oepois dos Paiaguá e Guaicuru 
foram os grupos do Rio Grande do Sul e da colonia do Sacramento100

, e em segui
da os Caiapó1º1• Em todos os casos promete-se aos combatentes o direito de faze
rem escravos. Interessante a distin~o que se fez· no Bando de 1736, relativo a 
colonia do Sacramento. Todos os combatentes poderiam aprisionar os indígenas, 
tomando-os seus escravos caso f ossem gen ti os, e considerando-os prisioneiros de 
guerra caso fo~m cristaos, porém com a obriga~o de seJVi-los102. Sutileza jurídi-
ca para justificar a mesma situa~o de fato. · 

Apesar de medidas que visavam limitar a escravidao do indígena, a exemplo 
do Breve do Papa Benedito XIV, de 20 de dezembro de 1748103, durante vários 
lustros a situa~o permaneceu praticamente inalterada. 

Tal situa~o, todavia, nao tardaria a ser, por fim, vigorosamente combatida. 
E o fato se verificou, o que é bastante sugestivo, quando, praticamente pela pri
meira vez, a lei nao foi a resultante do predomínio desta ou daquela ordem de 
clássicos interesses no seio da colonia. De um lado, porque tornavam-se menos 
significativos os movimentos de expansao territorial, escasseavam os novos desco
brimentos de recursos auríferos e limitavam-se os problemas com os indígenas 
hostis, como que desaparecía, gradativamente, a razao de ser dos interesses da 
própria metrópole. De outro, porque o problema passou a interessar a a~ao do 
Marques de Pombal, poderoso ministro de O. José I; "pela a~ao decisiva e vigoro-

94. /dem, pp. 222-223. 
95. Docunrenlos lnteressanies, v. 24, pp. 27-28. 
96. Revista do Arquivo Municipal, ano IV, v. XL, pp. 121·123. . 
97. Revista do Arquivo Municipal, ano IV, v. XLIII, pp. 124-126, e Documentos /n1ercssa111es, v. 22, pp. 

36-38. 
98. Documemos lnteressantes, v. 22, p. 38. 
99. ldem, v. 24, pp. 186-187. 
100. Revista doArquno Municipal, ano VI, v. LXI, pp. 131-132. 
101. Documentos ln1eressan1es, v. 22, pp. 153-154. 
102. Revista do Arquivo Municipal, ano VI, v. LXI, pp. 131-132. 
103. Collecráo dos Breves Pontificios e Leys Regias que foráo expedidas, e publicadas desde o anno de 

1748. .. 
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sa désse Ministro, foram tomadas medidas que hl>ertaram os indios de todas as tu
telas que lhes haviam sido impostas"104• N~ medidas, contrariando de forma 
séria a tradicional linha de intereMeS dos colonos europeus, estiveram implícitas, 
também, entretanto, providéncias no sentido de afastar o jesuíta das questoes 
indígenas. Essa é a melhor prova de que nao mais eram medidas subordinadas ao 
choque de intereMCS, mas autónomas e portanto certamente de maiores reper
ru~. 

O trabalho do Marques de Pombal fe-z-se sentir com vigor nos quadros da 
colonia. ~s atos, de üúcio visando ao Estado do Maranháo, em 1758, estende
ram-se para toda a colonia. Nao poderiam, entretanto, evitar os abusos, e modifi
car de forma radical costumes e, porque nao, necessidades profundamente enrai
zadas. O fato será fácil de perceber na considera~o das fun~Oes dos aldeamentos, 
como se verá. De qualquer forma, os problemas persistiram e o trecho seguinte, 
retirado de urna ata do governo provisório de sao Paulo, de 1º de setembro de 
1821, é bastante sugestivo: 

que se recomende ao Desembargador Ouvidor da Comarca de Jiu que publique por edital, que 
01 iDdiot do T~. e Para.n6, que se acbam por liYre vootade em poder dos que 05 roram trazer de suas 
aldeias, sejam reputados bomem livra. e s6 sirvam o tempo porque c:ootrataram eles, ou seus pais, sem 
poderem ser~ ou p111adoc de um para outro; e que o mesmo Desembargador Ouvidor, infor
mando-te c:om pess0aa de probidade e entendidas, promova uma ~para 05 indios do Tiete, e 
ParaM, para aliciar 01 indios Caiap6I. a virem aldeiar-ee nos sitios mail convenientes das margens da
quele rio, de que dar6 parte a &te ~ para aprovar o plaoo1~. 

Se o problema nao subsistisse, nao haveria nenhuma necessidade de reco
menda~ como a acima. 

104. Rodrigo Otávio, O Sdmgan Americano ... , p. 99. 
105. Docu!nLnlos lnle1'asanla, v. JI, p. 49. 



4. Cativeiro sancionado por lei e cativeiro disfar~ado 

- Solu~es frutos de sofismas 
- indios cativos e índios forros 
- Índios de servidáo e índios sem obriga~o 
- Índios administrado , 

No seu esplendido trabalho sobre a Vida e Morte do Bandeirante, Alcantara 
Machado, referindo-se aos inventários, chama a aten~o para o fato de que urna 

parcela considerável que, no período de 1601 a 1675, náo aparece no atívo, é representada pelas 
' peras de sentiro, gente jótTa, gente db Brasil, gente de obrigQfdo, pefas forras servirais, serviros obrigató-
' rios, almas de administl'Q{do, administrados. Tais os nomes porque sáo designados os indios reduzidos 
fraudulentamente ao cativeiro, que constituem a imensa maioria da popula~o servil. Em reverencia as 
detennin(lfOes de Sua Magestade, náo permitem os juízes, antes do último quartel do século XVII, sejam 
as pe~ de servi~ avaliadas a maneira dps outros bens do esp{>lio, o que, aliás, náo impede que as des
creva o cabe~ do casal e as partilhe entre os herdeiros a justi~106 

Trata-se de urna situa~ao a q\le já se acenou anteriormente. Do outro lado 
do Atlantico, urna legisla~o teórica, inteiramente alienada das realidades que 
enfrentavam os colonos do Brasil, embora vacilante, mantinha um principio de 
liberdade para os indígenas. No Planalto Paulista, os colonos, ''distanciados dos 
centros de consumo, impossibilitados, por isso, de atrair em grande escala os ne-
gros africanos", deveriam "contentar-se com o bra~o indígena, com os 'negros da 
terra' " ... 107• A realidade do Planalto era mais forte, e, se bem que o isolamento 
em que viviam seus habitantes os tornassem quase imunes a presen~a da legis
la~ao, utilizavam-se dos íncolas procurando, entretanto, meios de nao ofender as 
determina~oes da Corte. Entre esses meios está o modo de se referirem aos indí-

106. Alcantara Machado, Vida e Morte do Bandeirante, Biblioteca de Literatura Brasileira, Livraria Mar
tins Editora, Sáo Paulo, 1943, pp. 29-30. 

107. Sérgio Buarque de Holanda, Caminlws e Fronteiras, Cole~o Documentos Brasileiros, Livraria José 
Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1957, p. 11 do Prefácio do autor. 
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genas de que se servem. Raramente chamam de escravos ou cativos, utilizando-se 
de urna grande variedade de expressoes com significados que em geral se confun
dem e que regra geral encobrem urna condi':faO de cativeiro de fato. Conforme 
lembra Alcantara Machado, tem a precau':fao de nao incluir essa gente na rela':fªº 
de seus bens, em obediencia a lei, porém ela acaba passando de pai para filhos, em 
obediencia a imposi~o da realidade do Planalto. 

Embora confuso, o processo evolutivo da no~ao que se poderla denominar ser
vidiío do indÍ$ena, no Planalto, apresenta-se com alguns aspectos mais facilmente 
discerníveis. E curioso esse processo. Em urna primeira fase, a tendencia do colono é 
a de escravizar o íncola. Logo, a legisla~ao, incoerente, permite que se estabele~a a 
presen~a simultanea de indígenas escravos e outros teoricamente livres. Assim, 

desde os primeiros días do sécuJo XVII, ao lado dos negros do gentio desta teJTO, nomeados e 
avaliados como escravos, principiam a surgir nos inventários paulistanos os servi<;os fórros. A eles se alu
de pela primeira vez em 1603 no testamento do sertanista Manoel de Cbaves: tenho um m()fo de servi<;o 
IP. d - . de b . - da ._ .. _ l08 Jº"º ... outro casa o ... sao serv1<;os o ngtl{ao ITUnnu casa . 

Com o tempo, e insistindo a legisla~ao sobre a liberdade dos índios, abrindo 
apenas a clássica exce~ao para os aprisionados em guerra justa, os escravos rotula
dos como tais vao gradativamente sendo destocados para segundo plano. Passam a 
dominar as pe'Sas ou servi~os forros. Sao forros, porém passam de pais para filhos 
da mesma forma como, com a maior naturalidade, sao dados em dotes de casa
mento ou em pagamento de dívidas. É interessantíssimo um dos exemplos dos que 
foram encontrados por Alcantara Machado: 

A viúva de Belchior Carneiro, por e/a ser mu/her, nao entender, nem saber as ditas leis, vai dire
tamente ao governador D. Francisco de Souza, e pede /he de o desengano e a clareza se será bem deitar 
as pe.ras fó"as no inventário e dar partilhas delas a scus fi/hos. Intervém o juiz dos órtaos, fazcndo sentir 
que é uso e cosrume darem partilhas de pe<;as fórras aos órfáos para seu sustento e náo para se venderem. 
Afina!, ouvidos o juiz dos indios e o ouvidor, acordes em afirmar que Belchior Carneiro foi mo"er, para 
buscar deixar rcmédio a seus fi/hos, o governador autoriza que se fa~m as partilbas, sem embargo do 
que manda sua Magestade109. 

Urna diferencia~o vai se verificando no relativo aos servi~os forros. Passam 
a ser distinguidos, de um lado, as peqas forras de obrigaqiío e, de outro, as peqas ou 
gente sem obrigaqdo. Parecería, na prática, um desdobramento verificado na massa 
indígena servil, que favoreceria urna parte pela liberdade que se lhe reconheceria. 
Na verdade, trata-se de um processo sutil por intermédio do qual o grande grupo 
de pe~as forras passa de sua condi~ao de liberdade, em fa ce ao escravo, para urna 
nítida condi~ao de escravatura, implícita na valoriza~ao dos termos servidiío ou 
obrigaqiío, para caracterizá-los. Tanto isso é verdade que as pe~as sem obrigaqiío 
geralmente provem dos aldeamentos dos arredores de Sao Paulo, enquadrando-se, 
portanto, dentro de um status jurídico mais complexo. O colono reconhece nao 
possuir nenhum direito a esta última gente, como urna forma engenhosa, entretan
to, de reafirmar seus direitos sobre os demais indígenas que o servem. 

Pouco a pouco, como resultante da acomoda~ao dos interesses implícitos 
nas necessidades dos colonos na nova terra, da a~o do elemento jesuíta, assim 
como da presen\a da metrópole através de sua legisla~ao, a evolu~ao dos fatos 
acima levou a defini~o de urna forma particular de servidao que tomou o nome 
de administraqiío. Este nome, que aparece já no século XVI, irá se firmar expres-

. sando urna condi~ao específica do indígena do Planalto Paulista. 

108. Aldintara Machado, op. cit., p. 158. 
109. ldem, p. 161. 

S. fndios administrados 

- Cativeiro e """11nisl7'0fiio 
- Caracteriúicas eevol~ da~ deadminislmfiio 
- Guorajusta e ~do 
- Resgate e odminJstraróo 

Durante um período longo de mais de um século, os colonos do Planalto 
Paulistano mantiveram em seu poder indígenas que os serviam em todas as ativi
dades, passando-os para os ftlhos em seus testamentos, pagando dívidas com eles, 
dando-os como dotes em casamento, vendendo-os até. A Lei declarava esses indí
genas livres, insistindo de forma reiterada nessa tecla; os colonos os consideravam, 
ou melhor, os denominavam pefas /OmlS ou sel'vifos f onvs; na realidade tratava-se 
de escravos. Tal situa~o sustentava-se, segundo observou AlcAntara Machado, 
sob o pretexto de que assim se agia ~ndo o "flJro e costume ou estilo da terra, 
com a declara~o de que se serviam do gentio na con/ omiidade que os mais 1nora· 
dores desta Vi/a o faziam, e consoante a pennissilo da justifa ordinária"uº. 

As necessidades que os colonos experimentavam, conduzindo-os a utilizar
se do gentío, adquiria urna cobertura moral no fato de este ser considerado inca
paz de conduzir-se, inapto para a existencia civil no seio de cristaos, sendo ne
cessário ser orientado, ser tutelado, só produzindo sendo solicitado. A expressao 
fndio administrado deve ser compreendida, na genese de sua aplica~ao, com esse 
sentido. O indígena é administrado, ou é pessoa da administrafáo de um morador, 
porque ele é tutelado por esse administrador, que o sustenta, veste-o, dá-lhe con
di~6es para se tomar cristao ou para atender seus deveres de cristao, em troca re
cebendo seus servi~os. É evidente que nao se pode julgar da solu~ao em termos 

110. AlcAntara Machado, op. cit., p. 159. 
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que nao sejam os da época; nao é possível afirmar existir hipocrisia por parte do 
colono. É preciso compreender o fato como situa~ao normal dentro dos amplos 
quadros do povoamento do p1analto no Quinhentos e Seiscentos. Mais ainda, é 
preciso compreende-lo como expressáo necessária de condi~oes económicas, so
ciais, políticas e jurídicas particulares, inclusive permitindo-se, dessa mancira, que 
sejam mais bem compreendidas as referidas condiCioes. Os contactos entre euro
peus e indígenas, que podem ser interpretados a luz dos contactos, conflitos, com
petiCioes, permutas e substitui~oes culturais em que um grupo está mais bem apa
relhado que outro, inevitavelmente criariam situaCioes como as descritas. Impedir 
que etas se verificassem através de urna legislac;ao que protegesse os intcrcsses 
indígenas, interesses que era sempre o europeu e nunca o indígena a exp.res~ar, 
significaria opor urna violencia em relaCiªº a um processo normal. !solar º . 1~d1g~
na, como pretenderam f azer os jesuítas, retirando-os de seus quadros trad1c1ona1s, 
mas impedindo-os de participar da formac;ao de novos quadros, arvorando-se cm 
seus únicos e legítimos administradores, seria, como f oi, tentar distorcer urna rea
lidade que inexoravelmente deveria seguir seu curso. A soluCiao mais objetiva se
ria, ~gundo parece, ·oficializar a administra~ilo, regulamentando-a de .forma a po
liciá-la impedindo abusos com sua deturpaC:$aO. Foi quanto, a partir do século 
XVII, 'a metrópole procurou fazer. É interessante que se no· relativo ao cativeiro 
propriamente dito a legislac;ao pecou, conforme se viu, o mesmo nao. é_ possí~el 
afirmar quanto a instituic;ao administra~ilo, embora algumas contrad1Cio~s e ·~
coerencias ainda possam ser observadas. Estas se devem, entretanto, mu1to ma1s 
ao fato de que, com freqüencia, a legislaCiao abraCiou os dois problemas conjunta-

mente. 
As primeiras medidas tomadas com o objetivo de disciplinar a adminis-

tra~áo surgiram, como se disse, em fins do século XVII. Trata-se das Cartas Ré
gias de 26 de janeiro e 19 de fevereiro de 1696111. Essas medidas se sucederam a 
fatos que se verificaram em Sao Paulo. Em 25 de janeiro de 1694, os moradores da 
vila de Sao Paulo, conforme já se viu, aceitaram urna provisao do governador da 
Capitania, partindo do principio de que os indígenas deveriam ser considerados li
vres e como livres deveriam ser tratados e que, mantendo-os sob administra~iío, 
comprometiam-se a vesti-los e doutriná-los, e que nunca os venderiam ou dariam 
em pagamento de <lívidas. Verificou-se, portanto, um compromisso que, entretan
to, deixou margem a algumas dúvidas, especialmente em virtude do clássico cho
que de interesses entre os moradores e os jesuítas112

• 

Entre as "Duvidas q-se oferesem pellos Moradores da vA·de sam paulo a 
sua mag.de q. deus guarde e ao s.or g.or geral do estado sobre o modo d~ goardar 

0 aJustam.to da administrasao na matéria pertensente ao uzo do gent10 d.a ter-
ra" ... , destacavam-se: 1. se os administradores poderiam obrigar a retornar e casti
gar os indígenas fugitivos; 2. se, viajando para o Rio de Janeiro, ou qualquer outro 
lugar, o morador poderla ter seus administrados para assisti-lo; 3. se o administra-

111. Alcantara Machado, op. cit., p. 159; Serafim Leite (S.J.), História da Companlria de Jesus 110 Brasil, 

v. VI, p. 345. 
112. Revista do Arquivo Municipal di! Sóo Paulo, ano 1, v. X, Sáo Paulo, mar~o de 1935, pp. 70-71, Atas 

da Climma di! Sóo Paulo, v. VII, sessáo de 27 de janeiro de 1694, pp. 455-456; Serafim Lcile (S.J.), 
História da Climma di! Sóo Paulo, v. IV, pp. 328-329. 
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do fugido para o Rio de Janeiro ou qualqucr outro lugar, poderia ser obrigado a 
voltar; 4. se seria suficiente paga ao administrado, dar-lhe de vestir uma ou duas 
vezes ao ano, sustentá-lo, assisti-lo nas enfermidades e dar-lhc o pasto espiritual; 
5. se por falecimento do administrador, os indígenas poderiam ser dados aos filhos; 
6. se, falecendo um administrador sem herdeiros, os indígenas poderiam ser dados 
a quem o falecido tivesse apontado; 7. se o administrador, "rogado pelo mesmo 
indio, poderá fazer trespasso de sua administrac;ao, e levar algum preCiO pelo tres
passo"; 8. "se poderá o administrador f azer trespasso de sua administra~ao com 
beneplácito do mesmo indio, e levar algum preCiO pelo trespasso"; 9. no caso de 
um administrado ter vícios e maus costumes, poderia o administrador passá-lo 
adiante, e "levar por isso algum pre~o?"; 10. se o administrador poderia trocar 
administrados; 11. se deixando Sao Paulo o administrador perdería a adminis
trafiio; 12. se deixando Sao Paulo, vendendo seus bens, "se podcrá trespassar os 
indios de sua administrac;ao e levar algum pre~o pelo trespasso"; 13. se os adminis
trados poderiam ser dados em dote de casamento das filhas dos administradores; 
14. vivendo um indígena amancebado com outro, ambos administrados, se seria 
possível trespassar um deles, a tr~co de dinheiro, para que pudessem viver casados 
e juntos e 15. se o administrador seria obrigado a pagar os roubos e furtos de seus 
administrados113• A seqüencia acima, demonstrativa do modo de ver dos morado
res, foi exarado um voto pelo Padre Antonio Vieira. Este representou bem o pon
to de vista dos jesuítas, e, pelo seu significado, torna-se interessante a transcriCiao 
de um seu trecho: 

O primeiro escrúpulo, em que se náo aquieta o entendimento, sobre o modo, ou modos, com 
que se tem por licita a presente administ~. é que todo o oneroso dela cái sobre os indios, e todo o 
útil se concede aos Paulistas; tOdas as conveniencias a estes; e aos Indios, sempre miserávcis, tódas as 
violencias. Náo é violencia, que se o indio, senhor da sua liberdade, fugir, o possam licitamente ir bus
car, e prender e castigar por ~? Náo é violencia, que sem fugir, baja de estar preso e atado, náo só a 
tal terra, senáo a tal família? Náo é violencia, que morrendo o administrador, ou pai de família, hujam 
de herdar os filhos a mesma administra~, e repartirem-se por eles os indios? Náo é violencia que se 
possam dar em dote nos casamentos das filhas? Náo é violencia que náo tendo o defuuto herdeiros, pos
sa testar da sua administ~. ou entre vivos fazer trespasso dela a outro, e que experimenlem e pade
~am os indios em ambos os casos, o que sucede na diferen~a dos senhores aos escravos? Náo é violencia, 
que vendendo-se a fazenda do administrador, se venda também a administra~áo, e que os indios com 
ela, pósto que se náo chamem vendidos, se avaliem a tal e tal pre~ por cada cabe~a. Náo é violencia, 
em fim, que importando a um indio, para bem de sua consciencia, casar-se com india de outro morador, 
o náo possa fazer, sem este dar outro indio por ele?114

• 

Pela Carta Régia de 19 de fevereiro de 1696115, o rei dirimiu, ou tentou di
rimir as dúvidas, estabelecendo normas para a administra~iío. Em primeiro lugar, 
decidiu conceder aos moradores de Sao Paulo e seus descendentes por linha mas
culina ou feminina a administra~ilo dos índios que tinham trazido do sertao e que 
se achavam em seu serviCiº· Entretanto, tal concessao ficaria subordinada a urna 
série de condi~oes que podem ser assim resumidas: os administrados deveriam vi-

113. Atas da Climma di! Sóo Paulo, v. VII, pp. 455-456, Serafim Leite (S.J.), História da Companhia di! 
Jesus no Brasil, v. VI, p. 328-329. 

114. Serafim Leite (S.J.), História da Companhia di! Jesus no Brasil, v. VI, pp. 332-333. 
115. Revista do Arquivo Municipal, ano 1, v. X, pp. 70 a 74. 
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ver em aldeamentos organizados dentro dos termos estatuídos na Carta Régia; os 
indígenas deveriam trabalhar urna semana para si e outra para seus administrado
res, sendo, neste último caso, pagos pelo seu trabalho; indo ao sertao, os morado
res poderiam levar para seu servi~o até a metade dos indígenas dos aldeamentos, a 
ausencia nao podendo durar mais de quatro meses, a metade do salário sendo pa
ga antecipadamente, deixando-se-a com os religiosos dos referidos aldeamentos 
para sustento das fanu1ias dos que se ausentassem; nao deveriam ser compreendi
dos, entre os que podiam trabalhar para os administrodores, os menores de 14 e 

· maiores de 60 anos, assim como as.índias casadas ou solteiras, e viúvas dependen
tes; as índias só poderiam sair de dois casos, sempre em companhia de familiares, 
em atividades que lhes f ossem próprias, em especial como amas-de-leite; no caso 
de casamentos com escravos, estes ficariam livres, indo residir nos aldeamentos; na 
ausencia de descendentes dos administradores falecidos, os aldeamentos ficariam 
pertencendo a Coroa116

• 

É preciso frisar que as medidas acima, no que se ref ere aos aldeamentos, na 
prática nunca f oram concretizadas. Etas legitimaram a institui~ao da adminis
traftio, entretanto. Por outro lado, estabeleceram, se nao contribuíram, para a 
cria?o de novos aldeamentos, urna íntima rela?o entre a administra~iio do gentio 
e os aldeamentos já existentes, permitindo que neles se definissem f un~es espe
cialíssimas, como se terá ocasiao de ver. 

A situa?o que se estabeleceu f oi bastante diferente da preconizada pela ci-

tada Carta Régia. Fortalecidos, os moradores continuaram a manter administrados 
em suas casas, ao mesmo tempo que, entretanto, se seiviam dos indígenas dos al
deamentos administrados pela CAmara de sao Paulo. Aqueles eram utilizados pa
r~ a rotina da vida diária, tais como taref as caseiras ou lavrar o solo. Aos últimos 
recorría-se quando se tomavam necessários grupos numerosos de indígenas, por 
exemplo para surtidas nos sertóes. Em 9 de dezembro de 1701, por exemplo, o go
vernador recebeu urna Carta Régia sobre urna queixa da CAmara segundo a qual, 
ao lhe ter sido retirada a regalia de administrar os aldeamentos da Coroa, os mo
radores já nao podiam recorrer a eles para conseguir índios com que pudessem 
continuar "as delligencias das minas dos Cataguas" ... 117• De resto, nao deixavam 
de subsistir dúvidas sobre os mais variados aspectos da administra~ao118, tanto 
que, apesar da letra bastante explícita da Carta Régia de fevereiro de 1696, Ama
dor Bueno da Veiga, de retomo de urna bandeira nos sert0es das Minas, dirigiu-se 
ao rei .pedindo permissao para ficar coma administmftio dos ind.ígenas "que Con
quistou e fes baix:ar a Sua Custa"119, fato é que, com ou sem dúvidas, a primeira 
metade do século XVIII f oi marcada no Planalto Paulista, no concernente as re
la~óes colonos-indígenas, pelo domínio da institui~o da administmfilo. 

Para se compreender os problemas dessa institui?o no século XVIII, é ne
cessário náo esquecer que surgiram e evoluíram, geralmente, em fun~o do pre
domínio de um ou conjuga~o de mais de um dos interesses seguintes: antes de 

116. Cf. Carta Régia de 19 de fevereiro de 1696, Revista db Arquivo Municipal, ano 1, v. X, Sáo Paulo, 
ma~ de 1935, pp. 70 a 74. 

117. Documaúos /nJuasantes, v. 51, p. 51. 
118. !don, v. 51, pp. 11-12. 
119. Revista dbArquivo Municipal, ano 1, v. VI, Sio Paulo, novembro de 1934, p. 107. 
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mais nada os da própria metrópole, interessada nos aldeamentos que se constitui
riam, conforme se verá, em um dos instrumentos do próprio governo da Capitania; 
daí medidas tendentes a recolher os administra.dos nesses aldeamentos. De resto 
coincidiram f reqüentemente com os dos moradores, sobretudo com aqueles que 
necessitavam dos índios para as entradas no sertao. Em segundo lugar, o interesse 
dos moradores, naturalmente sempre propensos a defender a permanencia dos 
indígenas em suas casas, sob sua administra.fáO. Constituíam-se em· elementos neu
tralizadores da tendencia de aldear. Finalmente, o dos sertanistas, coincidindo 
amiúde com os da Coroa, na medida em que encaravam os aldeamentos como ''vi
veiros" de mateiros, mas nao podendo deixar de se ajustar com os demais morado
res, mesmo porque nas suas entradas poderiam "descer" índios e pretender ficar 
com eles. 

Durante as prirneiras décadas do século, predominaram as duas últimas or
dens de interesses, em especial do conjunto dos moradores. Veja-se, por exemplo, 
o Bando de Rodrigo César de Meneses, de 17 de mar~o de 1725. Nele se lembra 
que, dadas as repetidas representa~oes da Camara de Sáo Paulo, assim como dos 
moradores, 

sobre a pertu~ em q ' se vem com se hirem livrando da sua admenistra~o. os Indios, e in
dias, e bastardos, q' destes procedem, sem mais causa, nem fundamento, que o de quererem viver com 
toda a soltura, assim ellas offendendo a Deos por andarem dezencaminhadas, e elles roubando, e fazen
do outros mais insultos, o q' tudo se deve atalhar por evitar as pemiciozas consequencias, que se segue 
de estarem sem soge~o. Ordeno, e man4o, que todo, o q', sahir da admenistra?o, a q' está sogeito, mo 
remeteráo os oflkiaes de guerra, Jufzes, e officiaes da Camara, prezo com toda a seguran~ a minha 
prezen~ assim elles, COll)O ellas, pa. q' examinando se tem idade decrepita se recolháo as Aldeas de S. 
Mag.e q' D.s g.de como também os mossos p.a servirem ao d.o S.r, ou nas tres Aldeas, ou nos prezidios, 
e novas povo~óes, q ' se houverem de fazer, e constandome, q' as Indias, ou Oriundos dellas, procuraráo 
ficar dezemba~ por viverem com escandalo, hiráo degradadas p.a a Nova Colonia, ou p.a aquella 

t • 120 p. e q me parecer ... 

Aliás, a Camara representava de fato os interesses dos moradores, def en
dendo-os sempre que necessário. Nesse mesmo ano de 1725, porque tinham "a 
Serteza de que há ordem para Se Recolherem as Aldeyas Reais", os administrados 
"e quem a tem promete Soster a dita ordem enquanto damos conta a SMag
de" ... 121, movimentaram-se os oficia is da Camara no sentido de defenderem a con
tinuidade da administrafáo. Assim é que a 20 de setembro de 17'25 enviam urna 
peti~ao ao Rei em que se mostra ser conveniente ao servi~o de Deus e Sua Majes
tade serem conseivados os moradores na administmfiio dos índios, principalmente 
desta Capitanía, de onde f oram possíveis os descobrimentos das minas de ouro 
"que tem ocazionado a opulencia em que Se achaáo as minas gerais divididas em 
quatro comarcas Com tam grandes acreSimos em tam poucos annos no Rendi
mento de Seus Dizimos, quintos de ouro, alfandegas, e caza da moeda" ... 122, acres
centamos que da administrafiio dos índios dependería a continuidade das entra
das, com toda as dificuldades que etas ofereciam. Nao ficam nisso; realizam urna 
verdadeira coleta de fundos necessários para enviar um procurador que def cnda 

UO. Documenlo$ lnJeressantes, v. 13, pp. 56-57. 
Ul. RLVista db Arquivo Municipal, ano II. v. XX. Sáo Paulo, fevereiro de 1936, p. 56. 
122. /dan, pp. 58-59. 
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seus interesses diretamente na Corte. Para esse fim, oficiam para as vilas de ltu, 
Sorocaba, Pamaíba e Jundiaí, solicitando que contribuam123. Ao mesmo tempo 
procuram ter a seu lado o Govemador da Capitanía e, em oficio de 26 de outubro 
de 1725, argumentam que haverá 190 anos com pouca diferen~a que se povoou o 
Brasil, e que os moradores da Capitanía sempre se acharam na administra~do dos 
indígenas, porque conquistaram a terra com muito sacrificio; expoem o quanto fi
zeram em beneficio da terra e que, semos indígenas, nao "podem Fazer os des
Cubrimentos do ouro", porque só os indígenas sabem talar o sertao e navegar os 
rios, sendo eles que sustentam os sertanistas pelo amplo conhecimento e experien
cia que tem de tudo que possa servir de alimento; daí nao se dever tirar a adminis
trarao dos indígenas dos moradores, inclusive tendo em vista que arriscaram a vida 
para conquistá-los; aldeando-os, seguir-se-ia fazerem falta para os descobrimen
tos124. O govemador, que era Rodrigo César de Meneses, em carta dessa mesma 
data, intercedeu junto a Corte, em grande parte utilizando a mesma argumenta~ao 
dos oficiais da CAmara, incluindo que, segundo seu modo de ver, se deveria con
ceder a administrarao de todos os indígenas que os moradores conquistassem, pas
sando-se a administraráo aos seus herdeiros e sendo postos nos aldeamentos 
quando nao existissem herdeiros. Lembrou ainda que, como a resolu~ao do rei 
poderla demorar, e isso seria prejudicial, seria interessante que no caso ela viesse 
com maior presteza125• Novas cartas, entrementes, foram enviadas em janeiro e fe
vereiro de 1726, pelos oficiais da Camara, cobrando as contribui~oes das vilas de 
Sorocaba, Itu, Jundiaí, Taubaté, Jacareí, Moji das Cruzes, além dos bairros de Sao 
Miguel, Santana e Penha, para o envio de um procurador a Lisboa126. Em 21 de 
abril de 1726, o govemador, por novo bando, insiste no quanto havia ordenado em 
17 de mar~o do ano anterior, ordenando agora que todos quantos se libertassem 
da adminis~iio f ossem a sua presen~ com as senten~ ou despachos que os ha
viam f eito livres. Os prazos eram de tres días para os de Sao Paulo e oito días para 
os do restante da Capitanía. As penas eram de dois meses de prisao em Santos, 
para os que nao se apresentassem, e seis meses de prisao e seis mil-réis de multa 
para quem os acoutassem127• Nao tardou que a soma de esfor~os desse maior se
guran~ aos moradores. Por Bando de 19 de junho de 1726, o goyernador, consi
derando os prejuízos decorrentes do fato de os "Carijós se livrarem da adminis
tra~iio, ordena que todos quantos estivessem livres ou viessem a se livrar f ossem 
presos e enviados para os 'Batataes do Certao dos Gauayazes' ", ou para a "po
voa~o do Río Grande de S. P.o e Ilha de Sgnta Catherina", e_ que as bastardas 
fossem mandadas para o aldeamento da Concei~o da Praia (Peruíbe)128• Um mes 
depois, retirando-se o govemador, deixou um Regimento para o regente, Domin
gos Rodrigues da Fonseca Leme, no qual, entre outras recomenda~oes, constava a 
de cuidar em reter os indígenas nos aldeamentos e f azer sentar pra~a, em Santos, 
aos Carijó que se livrassem da administra~áo119• A essas medidas só faltaría a 

U3. Jbúkm, p. 56. 
U4. lbidem, ano n, v. XX, pp. 61 a 63. 
12.5. /Joc~nlOS fnlm!SSanles, V. 32, pp. 153-154. 
U6. Revista do Arquivo Municipal, ano 11, v. XXII, pp. 384 a 388. 
127. /don, ano 11, v. XXIV, pp. 241-242. 
128. Documentos Interessantes, v. 13, pp. 95-96. 
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san~ao do rei. Esta chegou em 10 de julho do mesmo ano, em Carta Régia pela 
qual praticamente se continuou a conceder a administra~ao1°30 . Conseqüencia ime
diata foi a proibi~o, pura e simples, de os indígenas se retirarem das casas de seus 
administradores. 

Em 25 de setembro de 1727, em reuniao coma participa~ao dos represen
tantes dos beneditinos, carmelitas, franciscanos, jesuítas e outros131, f oi aprovado 
um verdadeiro regimento para a institui~o da administra~áo, nos termos que ha
viam sido sugeridos pelo ouvidor ao governador. Em síntese, estabelecia-se o sc
guinte: l. Haveria um Protetor dos Indios, no caso um jesuíta, além de um procu
rador secular, subordinado ao primeiro; 2. Todas as pessoas que tivessem índios 
deveriam declará-lo, inscrevendo-os em livro próprio, e fornecendo a eles todo o 
necessário para seu sustento, vestuário, assistencia, nao os castigando de forma ás
pera e dando-lhes sábados, domingos e dias santos livres; nao os tratando bem, 
ser-lhes.-iam retirados; 3. Em caso de falecimento do administrador, os índios nao 
passariam com sua heran~. O govemador, ouvido o protetor, resolvería sobre a 
futura administra~iio, respeitando os descendentes do falecido, sendo permitido a 
este, em testamento, rogar para que se prefira um filho ou urna filha; 4. Os juízes 
inventariantes mandariam a lista dos índios ao Protetor para que este, ouvindo o 
requerimento dos descendentes, desse a administra~iJo a eles ou outras pessoas; 5. 
Todas as queixas dos índios deveriam ser dirigidas ao Protetor; 6. O Protetor sem
pre daría licen~ aos que quisessem servir como soldados; 7. Os casamentos dos 
administrados seriam livres, os contraentes passando a viver juntos, sem que os 
pudessem impedir seus administradores; 8. Casando um administrado com habi
tante dos aldeamentos, o casal teria que viver na aldeia; 9. Casando um adminis
trado com pessoa livre, nao mais seria obrigado a administrardo; e 10. Todos os 
índios descidos do sertao ficariam sujeitos as normas acima, os descendentes dos 
apresadores sempre ten do preferencia na administra~do132• 

O acordo acima constituiu-se num elemento de passagem para urna fase em 
que iriam se harmonizar os interesses em jogo. A tendencia seria a de permitir que 
os moradores mantivessem administrados, porém sob controle do governo da Ca
pitania. Na prática, os moradores passariam a ser como que depositários de urna 
f or~ de trabalho que, a qualquer momento, conforme as conveniencias do "servi
~o de Sua Magestade", poderla ser requisitada pelo govemo da Capitanía. Os dois 
Bandos de Rodrigo César de Meneses, de 12 e 28 de dezembro de 1727, mostram 
bem essa tendencia133• No segundo, datado de Villa Real do Bom Jesus, declara 
Rodrigo César de Meneses que, 

visto nao haver aldeas nestas minas, oem ser fácil o estabelecellas, pelo risco de poderem tornar 
os indios p.a o ~rtáo donde tiverem sabido, a náo baver quem os conduza p.a povoado p.la Larga des· 
peza q ' fariáo a real faz.a Se conservaráo assim os antigos, como os modernos, em poder das pessoas, q ' 
até aqui os administraráo até se recolherem p.a povoado, com declara~ que seráo obrigados a dar-me 
búa Lista das pessoas q' cada hú tiver, p.a constar as q' em povoado aprezent.áo e lá se lhes darem aquel
las q ' pedirem p.a algum servi~ de S. Mag.e, ou p.a trabalhos de suas Lavouras ( ... )e havendo ncst.as 

130. ldem, ano 1, v. XI, pp. 108-109. 
131. Documentos lnleressanta, v. 3, pp. 91-92. 
132. ldem, pp. 84 a 91. 
133. Ibídem, v. 13, pp. U8 a 130 e pp. 132-133. 
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Minas, ocaziáo em q ' se ocupem, p .a algum descobrim.to, ou outra qualqucr dillcgcncia do scivi'Vo de S. 
Mag.e dará cada hú as pe~ q ' Jhe forem pedidas, p .a acompanharem o Cabo q' fo r a d .a dillcgcn-

. 134 c1as ... 

Os moradores estavam relativamente assegurados quanto aos seus adminis
trodós. Por Bando de 22 de janeiro de 1732, dado que eram freqüentes as qucixas 
dos citados moradores, pelo fato de algumas pessoas lhes tirarem seus administra
dos, persuadindo-os a que saíssem das casas, ajustando-lhes casamentos com es
cravos, prometía-se cadeia e duzentos mil-réis de multa para quem continuasse a 
agir dessa forma, metade do dinheiro sendo destinado ao delator135. Da mesma 
forma, entretanto, procurava-se garantir a estabilidade da for~a de trabalho repre
sentada pelos aldeamentos. Assim é que, em 19 de mar~o de 1733, o Conde de 
Sarzedas, por constar-lhe que os aldeamentos encontravam-se com poucos habi
tantes, em virtude de os moradores os levarem, e considerando ser conveniente ao 
servi~o de S. Majestade conservá-los nos citados aldeamentos, ordenou a todos 
que devolvessem os índios, com prazo de um mes para os de Sao Paulo, tres meses 
para os de Goiás e até a primeira mon~ao para os de Cuiabá, com penas em di
nheiro136. 

As resolu~oes do Conde de Sarzedas, contidas em Bando, e divulgadas por 
toda a Capitanía, mobilizaram os moradores, desencadeando urna enxurrada de 
processos frutos de requerimentos para a conserva~ao dos administrados, os re
querentes propondo-se, em todos os casos, a prestar termo de fian~a segundo o 
qual se comprometiam a devolvC-los sempre que, por conveniencia do servi~o de 
s. Majestade, lhe f ossem pedidos. Esses documentos, numerosos, tem nao apenas 
interesse para que se perceba a evolu~ao do problema num determinado momen
to, mas, sobretudo, para que se compreendam todas as condi~oes em que se verifi
cava a administro~iío. É interessante, portanto, mostrar alguns exemplos137

• 

Em abril de 1739, por exemplo, um morador assina termo de fian~a de "húa 
carijó do gentío dos morros sertois das minas do Cuiabá", de um grupo do qual 
f oram pagos os quintos138• Interessante o critério que presidiu o julgamento do re
querirnento de urna moradora de Sao Miguel. A interessada solicitava que ui:ia 
índia forra e sua familia pudessem ficar com ela, e nao no aldeamento (de Sao 
Miguel), para onde haviam sido recolhidos. O governador def eriu o solicitado 
tendo em vista o fato de a moradora ser vizinha do aldeamento139

• Um outro mo
rador, no ano de 1732, afirma que, pela morte de sua mae, vários Carijó machos e 
femeas ficaram sob a administro~iío do pai viúvo; este casou-se urna segunda vez, 
nao ten do ti do out ros filhos. Vindo a f alecer o pai, os administrados ficaram com a 
segunda esposa. Argumentando que é o legítimo herdeiro, requer que os índios 

134. lbidem, v. 13, pp. 132-133. 
135. Revüta do Arquivo Munkipal, ano IV, v. XLII, pp. 214-215. 
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Ihe sejam dados sob administro~ao140• O exemplo é sugestivo dado que mostra 
como, apesar de toda a regulamenta~ao e lirnita~es decorrentes, relativas a insti
tui~o, a mentalidade vigorante era a de que na prática o administrado constituía 
um bem que poderla ser transmitido por heran~a. Outro exemplo sugestivo é o de 
um vizinho do aldeamento de Barueri. Casado, com tres filhos, alega pobreza e 
pede lhe seja dada urna índia enjeitada, do aldeamento, para cuidar dos seus fi
lhos, comprometendo-se a cuidar dela. A índia lhe f oi dada, após o morador ter 
assinado termo de fian~a, com fiador e testemunhas, segundo o qual se compro
metia a devolver a índia ao aldeamento quando estivesse terminada a cria~o de 
seus filhos141• O argumento da pobreza é apresentado com muita freqüencia pelos 
interessados na administro~iío do gentio. Assim, o caso de urna moradora que "hé 
urna pobre mulher", e para "se poder alimentar tem em sua companhia urna rapa
riga da na~o Parecí", que lhe mandou das minas do Cuiabá um seu parente, "por 
ver a m.ta miseria da sup.e p.a com a dita rapariga se poder milhor alimentar e 
servir", tratando, entretanto, muito bem da índia, "com amor e carinho de filha, 
educando-a nos mesterios da nosa santa fé e alimentando-a e vestindo-a com todo 
o bom tratamento que se lhe pode dar" ... 142 Outro exemplo expressivo é o de um 
morador de Moji das Cruzes. Afirma que por falecimento de seu pai ficaram seis 
Carijó, entre machos e femeas, seu irmao aproveitando para ficar com eles, com 
exce~o de urna que ficou, "servindo-lhe de mocamba, para companhar sua mo
lher a missa q. tem tres filhos e sao huns pobres mizeraveis q. nada tem de seu q. 
padessem m.tas mizerias e com a d.a carijó se remedeao p.a o meu acompa
nham.to q. sem ella ficáo sem hir a missa e sem remedio", daí solicitando prestar 
termo de fian~a para ficar com ela, devolvendo-a as aldeias quando lhe fosse pedi
do, o que foi feitol 43. FreqUentemente percebe-se, quando o fato nao aparece de 
forma explícita, que o administrado áinda se encontrava na condi~o de ser veridi
do. Assim é que, em mar~o de 1732, um morador de Atibaia declara ter urna ad
ministrada, que, por instiga~o de um vizinho, se retirou de sua casa e se casou 
com um escravo do pai do citado vizinho. O morador tentou reaver a sua adminis
trada, alegando pobreza, acabando por concordar em receber do vizinho a im
portancia de 60$000 como compensa~ao. Recebeu cinco moedas e o resto nao lhe 
foi dado. Requer, por isso, a devolu~o da indígena, inclusive porque, morando 
perto do marido, poderla vé-lo com freqüencia144. Exemplo de natureza diferente, 
mas comprovando o mesmo fato, é o que nos fo mece o caso de um morador de 
Guaratinguetá. Queixa-se de que por morte do pai se fez inventário e partilha en
tre ele e a mae, daí resultando que a mae desse consentimento para que se ven
dessem cinco pessoas administradas, todas menores. Seguiu-se urna causa que for
nece alguns elementos significativos. O morador é um entre quatro filhos de um 
casal que tinha a adniinistroftio de sete indígenas, administrafdo que veio do avo. 
Há também urna referencia ao fato de se terem utilizado índios administrados 

' ' 
durante vinte e oito anos, sem que pertencessem a quem os utilizou e que, em 

140. lbidem, v. 5, pp. 89-90. 
141. Jbidem, pp. 90 a 92. 
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143. /bid.em, v. 7, pp. 83-84. 
144. /bidem, v. 5, pp. 92-93. 
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conseqüencia, se deveria pagar 870$000 pelos servi~os prestados, a razao de meia 
pataca por dia. Embora o julgamento resulte na afirma~ao de que as pe~as nao 
poderiam ser vendidas145, está clara a no~ao de posse do administrado. O paga
mento por servi~os prestados em vinte e oito anos se faria ao administrador e nao 
ao administrado, na prática substituindo urna espécie de aluguel por tempo que 
equivale a venda. Um terceiro exemplo: urna moradora de Moji das Cruzes decla
ra que um seu irmao requereu lhes fossem dadas cinco índias que se encontram 
em casa de sua sobrinha, com a qual reside a moradora; que ela e sua sobrinha 
tratam bem das índias, o que o irmao nunca fez, nao tendo direito a etas; que eta, 
moradora, criou-as e vestiu-as até o momento; que urna das índias, das quais as 
demais sao descendentes, lhe pertence por falecimento de seu pai, da mesma f or
ma como o irmao ficou com outras; que seu irmao, isto sim, deve devolver-lhe um 
índio rapaz que lhe tirou e vendeu em Pamaíba por 19$200146. Nao menos interes
sante é o caso do termo de fían~, assinado por um antigo vigário das minas, de 
quatro Parecí trazidos de Cuiabá, "as quais houve por compra q. dellas fez, huas a 
troco de Capellas de Missas, e outras resgatando-as da pra~a, a troco de ouro, 
comq. assistio aos possuidores dellas, por ser estylo praticado naquellas mi
nas" ... 141 

Alguns dos exemplos acima mostram como deveriam ser freqüentes, 
também, as questoes entre vizinhos, especialmente entre parentes, quanto a posse 
de administrados. Nesses casos, até que a contenda se resolvesse, geralmente os 
administrados eram recolhidos aos aldeamentos. Aí nao ficariam muito tempo, 
contribuindo para a instabilidade que, conforme se terá ocasiao de ver, caractcri
zava seus contingentes demográficos. Aliás, os aldeamentos constirucm centros de 
gravita~ao de grande parte dos fatos referentes ao problema dos administrados. 
Assim é que, em requerimento de mar~o de 1736, urna índia e sete filhos seus pe
dem que nao sejam vendidos ou dados em dote de urna filha de seu administrador 
mas que fiquem todos juntos com esse adniinistrador, do contrário pref erindo se; 
recolhidos a um aldeamento. O administrador compromete-se a mante-los juntos, 
f azendo-os recolher a um aldeamento quando lhe f or mandado pelo governa
dor148. Em outubro de 1738, urna "mulher forra do gentio da terra", que se encon
trava ~o aldeamento da Escoda, e aí nao pretendendo permanecer porque passava 
necess1dades tanto de sustento quanto de vestuário, pediu para ir para a adminis
traqao de urna moradora com quem estivera anteriormente149. O pedido foi inde
f erido, o que nao impediu que o argumento segundo o qual os índios viveriam mal 
nos aldeamentos servisse de pretexto a moradores para conservá-los cm suas ca
sas. Os volumes que serviram para obter esta rela~ao de exemplos estao repletos 
de c~s~s que o comprov~m. De outro lado, entretanto, nao é raro que o próprio 
admm1strado procure fugir a administraftio, pedindo para ser posto em um aldea
mento. Veja-se o caso de dois irmaos e mais mae e nora, que se dirigem ao gover
nador declarando que sao "descend.es do gentío da terra e dos antigos povoadores 

145. lbidem, pp. 96 e ss. 
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das Aldeas de S. Mag.e, e de natural liberd.e sem obrig.ao de captiveiro; porém 
athé o pres.te o tem experimentado rigoroso em húa quasi escravidao, aq.m os 
possuidores chamao administra~ao, q' só tem differen~a no nome"; em vista disso 
pedem que sejam livrados da administrafiio e possam recolher-se a um aldeamen
to, tendo sido atendidos150• Outro documento expressivo é o seguinte: 

Dis An.to, Indio do Gentio da terra, que desendo Femáo Dias, do Certáo dos bororós termo do 
Cuyavá, o vendeo por dr.o a Joáo Lopes Frz, em cujo poder está a annos bastantes servindo com o mais 
tonnentozo cativr.o pois náo lhe secá pancadas, e violencias notáveis, sem mais educa\áo que os rigores, 
e está padecendo crueis fornes tanto corporal como espiritual e como a tal administra\áO já náo pcrtensc 
ao d.o Joáo Lopes, conforme as reais ordens de S. Mag.de que D.s g.de por náo ser descendente do ad· 
ministrador que o ~ do Certáo, e táo bem náo pertencer a este nem a seus herdeiros, por haver usa· 
do mal da tal administr~ vendendo o dr.o o que lhe oáo herá licito. Pello que, P. a V.Exa. lhe fa~a 
mee. e esmolla excentallo da. d.a administ~ por sua portarla pa. qualqur aldea ... 151 

Mais um exemplo é fomecido por um indígena de Siio Miguel, que, em re
querimento, afirma que urna sua neta está em casa de um morador por tempo su
perior ao permitido pelo govemador. Considerando que "no servi~o do tal vive 
constrangida, privada dos exerdcios s.tos de ouvir missa, doutrina cristam, e mais 
requezitos necessários ao bem da sua alma, aperreada e amofinada com castigos 
como se f oce escrava sua, ou de seu trabalho", pede que possa volt ar para o al
deamento, o que conseguiu1s2. 

A realidade é que nem os aldeamentos podiam permitir vida relativamente 
decente ao indígena, nem a administroftio poderia, com maior razao, satisf az!-los. 
Fugiam de urna e d~ outra situa~ao, embora as disposi~oes do governo da Capita
nia os agrilhoassem a urna ou a outra. 

Alguns casos mostram a que situa~oes poderia levar a institui~ao da admi
nistrafao, dentro das condi~oes peculiares do planalto. Em junho de 1734, um mo
rador de Atibaia declara que quando rapaz teve urna filha com urna Carijó, admi
nistrada de sua avó. Agora essa sua filha encontra-se em casa de outro morador. 
Tanto em casa de sua avó quanto naquela em que se encontra agora, eta f oi sem
pre considerada sua filha. Como agora a filha tem mais de vinte anos, e quer am
pará-la, ofereceu ao outro morador a quantia de 50$000 por te-la criado, o que f oi 
recusado. Considerando que ela nao deve viver em escravidao, quando muito em 
administrafiio, requer que possa ficar com sua fil ha. O requerimento nao f oi def e
rido, porém o morador teve de assinar termo de fian~a, comprometendo-se, quan
do lhe fosse ordenado, a recolhe-la em um aldeamento153. Caso semelhante é o de 
um morador de Sao Paulo que reivindica para si a administra~ao de um mesti~o 
que ele declara ser filho seu e de urna adniinistrada e que se encontra em poder de 
urna pessoa que quer levá-lo para a guerra que entao se promovía contra o gentío 
Payaguá154• 

150. Ibídem, v. 7, pp. 37 a 39. 
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De resto, as medidas tomadas na época pelo govemo da Capitania consti
tuem os melhores elementos para se perceber como se impunham os interesses 
por ele representados. Bastaría, a propósito, pensar na importancia e significado 
dos termos de fían~. O fato se toma explícito, por outro lado, a propósito de al
guns casos particulares. Como exemplo, há o caso de um morador da Freguesia da 
Concei~o que se queixa de urna sua administrada que é fujona, vive de casa em 
casa e geralmente acaba roubando, sendo que ele, morador, é sempre obrigado a 
pagar tudo. Em conseqüencia, "lhes pos hua pega, nao pello castigo, mas sim p.a 
q. a conhecesem por fujona e ladra", mas escapuliu-lhe outra vez, encontrando-se 
recolhida a um presídio, pelo que pede lhe seja devolvida. O despacho do gover
nador, de 29 de janeiro de 1734, é interessante: diz que nenhuma pessoa particular 
pode possuir índios nem índias, como administrados, porque as ordens de S. Ma
jestade só admitem administra{áo nas suas a/deias, e nem o suplicante devia man
dar lan~r pega na índia, porque isso só se poderla f azer aos escravos; todavía, 
considerada essa advertencia, e comprometendo-se a restituir a índia as aldeias 
quando lhe for mandado, assinando termo de fían~, se lhe deferirá o pedido1ss. 
Em outro caso, um morador de Moji das Cruzes afirma que recebeu em dote "húa 
mulata oriunda", e que esta lhe fugiu, pretendendo viver em um aldeamento; pede 
que possa ficar com ela. O despacho diz que os "indios oriundos do gentío da ter
ra" sao livres, que nao há outra administra{áo que a das a/deias, que ninguém po
de receber em dote essa gente, mas termina, todavía, permitindo que o morador 
assine termo de flan~ pela índia156• 

O número de administrados nao parece ser pequeno. Todo tipo de gente 
dispóe de um ou mais indígenas. Há casos de moradores que adminis11w11 um nú
mero relativamente grande de pessoas. Assim, urna moradora de Sao Paulo pos
suía "tres negras do Gentío da terra, na~o Perasis"157; um morador de Parnaíba 
administra 10 Carijó1sa; um outro assina flan~ para 8 Pareci1SCJ, e assim por diante. 
A solu~ao representada pela conserva~o dos indígenas em poder de administra
dores constituía um imperativo a que nao poderla fugir o govemo da Capitanía. 
Os aldeamentos existentes nao eram suficientes para abrigar a massa indígena que 
pouco a pouco foi sendo trazida para o convívio como europeu. Nem parecía in
teressante provocar a cria~o de novos aldeamentos, dadas as dificuldades para 
manter os já existentes. Por outro lado, os servi~os que eventualmente poderiam 
ser representados pela for~ do trabalho da massa indígena eram necessários e, 
portanto, o govemo tinha todo o interesse em assegurar-se nesse sentido. Daí 
permitir-se que essa f or~a f osse repartida pelos moradores, ficando, todavía, a dis
posi~o de eventuais necessidades do govemo. O fato pode ser percebido em carta 
do Conde de Sarzedas ao rei, de 20 de abril de 1736, em que se trata do regimento 
a ser aplicado aos indígenas dos aldeamentos. Em certos trechos, afirma que, da
das as condi~Oes dos aldeamentos, e "regulando nao menos a m.ta quantidade de 
Indios q.' ha na mesma Cappitania, ficando impossivel a redu~o delles ao limita-

155. lbidem, v. 7, pp. 80 a 82. 
156. Ibídem, pp. 116 a 118. 
157. lbidem, p. 14. 
158. lbidem, v. 7, p. 16. 
159. lbidem, p. 30,. 
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do das aldeyas"; em conseqüencia e respeitando "a consetva~ao dos mesmos In
dios sem perturba~o da liberdade desterrando a prezuntiva administra~ao em q. 
erradamente viviao (pella encaminharem a escravidao)", de que se seguiam graves 
inconvenientes, o mais interessante seria que "a pessoa que tiver Indios em seu 
poder e os quiser consetvar dará fian~a abonada para os repor nas Aldeyas a todo 
o tempo q.' V. Mag.e o detriminar, obrigando-se debaixo da mesma fian~a dar-lhe 
todo o bom trato e educa~o, o q.' farao em tr.o certo que lhe será limitado depois 
da publica~o da ordem" ... 100• Como se viu, é quanto já se vinha fazendo. 

Foi necessário chegar a segunda metade do século XVIII para que a admi
nistrofdo fosse extinta oficialmente. Por Alvará de 8 de maio de 1758 estenderam
se a todos os indígenas do Brasil as disposi~óes contidas nos Alvarás de 6 e 7 de 
junho de 1755161 • Pelo Alvará de 6 de junho de 1755 ordenava-se que aos indíge
nas que se encontrassem dados "por reparti~o ou ainda por administra~ao, se ob
servem as disposi~oes do Alvará de dez de novembro de mil seiscentos e quarenta 
e sete", no qual se declarava que "os Gentios sao livres, e que nao baja adminis
tradores nem administra~ao, havendo por nullas, e de nen.hum eff eito todas as que 
estiverem dadas, de modo que nao haja memoria dellas; e que os Indios possao li
vremente servir, e trabalhar coin que bem lhes estiver, e melhor lhes pagar seu 
trabalho"162. Na verdade, extinguía-se a administrafdo particular, mas continuarla 
existindo a dos aldeamentos, tutelados pelo govemo da Capitanía. De resto, o fim 
oficial da administrafiiO particular coincidiu com urna fase de transi<;ao dos fatos 
da vida económica da Capitanía, a qual se sucederia outra, marcada por urna eco
nomía de mercado e por um importante afluxo de escravos africanos. 

160. Documentos lnteressantes, v. 40, pp. 231 -232. 

161. Col/ec~áo da Legislll{áo Portuguesa, Legisla~o de 1750 a 1762, p. 604. 
162. Jdem, pp. 369 e ss. 



6. Administra~o de fndios e encomiendas 

- Encomienda.f como sol~ eepenhola e ~áo c.omo sol~ portuguesa 
- Identidades e dile~ 

Por quanto foi possfvel verificar a respeito da institui?o da administra~áo, 
toma-se possível concluir que, pelo menos na Capitania de sao Paulo, em particu
lar no planalto, eta teve uma importlncia extraordinária, sendo que, especialmente 
a cavaleiro dos séculos XVII e XVIII, inclusive na maior parte deste último, f oi a 
f onna encontrada para substituir a escravatura do indígena, sem que ele ~eixasse, 
todavía, de ser praticamente obrigado a servir o europeu. A assiduidade de contac
tos com os mais diversificados aspectos dessa institui?o permite, por outro lado, 
perceber a existéncia de uma série de analogias com uma outra institui?o que 
marcou profundamente os quadros coloniais de algumas áreas da América espa
nhola, ou seja, a das encomiendas. Essas analogías despertaram a aten~ao de 
Aldntara Machado, sem que, entretanto, o autor procurasse aprofundar-se na sua 
interpreta~o163• De resto, já o Padre Ant6nio Vieira, em fins do século XVII, ao 
exarar seu voto relativo As dúvidas dos moradores de Sao Paulo sobre a adminis
tro~áo, afirmava que "estas, que nós chamamos administro~<Jes, tiveram seu 
principio em todo o resto da América com o nome de encomiendas, por serem en
comendados os f ndios aos administradores" ... 16' A considera? o dessas analogías, 
portanto, tem, segundo parece, uma importlncia nao descurável. Em primeiro lu
gar porque pode permitir aproxima~o entre aspectos de processos referentes aos 
mundos coloniais portugués e espanhol na América. Em segundo lugar, porque, 
no caso específico do propósito deste estudo, permite enquadrar o fato a/deamen-

163. Aldntara Machado, op. CÍL, p. 159. 
164. Tramcrito em Seraftm l.eite (S.J.), Hist6rla da Componhia de Juus no Brosil, v. 11, p. 334. 
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to dentro de um fenómeno mais amplo e significativo, tornando-se possível a com
preensao mais correta de suas proporc;oes e razao de ser. 

Veja-se, inicialmente, quanto Astrogildo Rodrigues de Melo afirma sobre as 

encomiendas: 

o Instituto das encomiendas na.sce em terras da América para regularizar o problema da ' 'máo 
de obra" das emprezas agrícolas e mineiras e evolue DO sentido de recompensar os descobridores, con
quistadores e povoadores, assegurar a defesa militar das colonias, promover a sua colonizar;áo e doutri-

. fi' . tá16.S nar os natJVos na e cns . 

Um primeiro elemento de semelhanc;a está no fato de que ambas as insti
tui~oes definiram-se a partir da necessidade de contar, desde o inicio do processo 
de colonizac;ao, com f or~ do trabalho representada pelos indígenas. Porém, en
quanto a encomienda ve-se precocemente instituida com caráter oficial, a adminis
trafáo surge de modo embrionário em fun~o da iniciativa particular, sem a chan
cela oficial. Assim, a manuten~o, por parte de alguns paulistas do Quinhentos, de 
aldeias "do gentío amigo para o eventual suprimento de brac;os para as suas lavou
ras e onde se recrutavam de preferencia o melhor da sua gente para as bandeiras 
de guerra"l<i6 . Constituía-se, na prática, na existencia de um sistema scmelhante 
a encomienda, sem que estivesse, entretanto, regularizado por leí. Um segundo 
elemento de semelhan~a encontra-se no fato de que ambas as institui<;oes evoluí
ram de modo a recompensar, respectivamente, encomenderos e administradores. 
Trata-se, nos dois casos, de recompensar aqueles que penetram e devassam as no
vas terras, possibilitando sua valoriza<;ao, nao só com a organiza<;ao de espac;os 
agrários, mas também, e sobretudo, com o descobrimento e explorac;ao de recur
sos minerais, em particular auríferos. Nao é necessário transcrever documentos; os 
que já f oram citados antes comprovam o fato de modo satisfatório. Está claro que 
em ambos os casos a recompensa é ao mesmo tempo decorrencia de ac;oes já me
recedoras dela, e um estímulo para iniciativas futuras. Nesse sentido, tanto a ad
ministra{tiO quanto a encomienda devem ser consideradas como instrumentos a 
servic;o, em última análise, dos interesses das metrópoles ibéricas. A analogía exis
te também nas demais finalidades. Nos dois casos a conversao do gentio a fé crista 
constituiu um argumento seríssimo para justificar as institui<;oes, assim como, am
bos, encomendados e administrados, puderam ser utilizados para atividades de na
tureza militar, implicando ora a defesa do território, ora a conquista de novas 
áreas, inclusive combatendo outros indígenas. 

A propósito das referidas analogías, é interessante como sao impressionan
tes as semelhanc;as entre termos, expressoes e frases de documentos espanhóis e 
portugueses, quanto ao indígena. Compare-se, por exemplo, a "Carta acordada 
para que los indios de la isla Española sirvam a los cristianos della e labrero sus 
grangerias e les ayuderri a sacar oro pagándoles sus jornales", transcrita em rodapé 

165. Astrogildo Rodrigues de Melo, As "Encomiendas" e a Política Colonial de Espcmha, Boletim 
XXXIV da FFCL da USP (História da Civiliza~áo Americana, n9 1), Sáo Paulo, 1943, p. 13. 

166. Teodoro Sampaio, Siio Paulo de Pira1ininga no Fim do Século XVI, RIHGSP, v. IV, p. 266. 
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por Astrogildo Rodrigues de Melo167, com documentos portugueses. Na carta 
contcm-se que 

en ella doña Isabel que en I& instrucion que el rey y ella dieron a Nicolas de Ovando, se mandó 
que los indios de la Española fuesen libres, pero ahora es informada que per la mucha libertad que tie
nen, huyen y se apartan de la comunicaccíon de los cristianos y ni con paga quierem trabajar, ni se doc
trinan. Los cristianos no hallan quien les trabaje en sus grangerias ni les ayude a sacar oro. Ella desea 
que los indios se doctrinem, lo que podrá ~rse mejor si tienem comunicacción con los españoles y 
ayudan para que la isla se pueble y aumenten sus frutos y se coja oro y manda al govemador que del dia 
que esta mí carta vierdes em adelante, compráis e apremiéis a los dichos indios que traten e conversen 
con los cristianos de la dicha isla e tAbajen en sus edificios en cojer e sacar oro e otros metales en hacer 
grangerias e mantenimientos para los cristianos, vecinos e moradores de la dicha isla, e fagais pagar a 
cada uno el dia que trabajare el jornal e mantenimiento que segun la calidad de la tierra e de la persona 
e del oficio vos pareciere que debiere haber, mandando a cada cacique que tenga cargo de cierto nume
ro de los dichos indios para que los baja ir a trabajar donde fuere menester e para que las fiestas e días 
que parecieren se juntem a oir e ser dotrinados em las cosas de la fé em los logares disputados, e para 
que cada cacique acuda con el numero que vos le sefialardes a la persona o personas que vos nombrar
des para que trabajem em lo que las tales personas les mandarem pagandoles el jornal que por vos fuere 
tasados siervos e faced que sean bien tratados los dichos indios, e los que lo cual bagan e cumplan como 
personas libres como lo son e DO como delos fueren cristianos mejor que los otros e non consintáis nin 
déis lugar que ninguna persona les bagan mal nin dalío nin otro desaguizado alguno. 

t 

O estilo, as considera~oes, os argumentos, sao os mesmos encontrados um 
pouco em todos os documentos portugueses. As conclusoes nao dif erem na sua 
essencia. 

Pela institui<;ao da encomienda, "um grupo de indios, com seus próprios ca
ciques, ficava submetido a autoridade de um espanhol, que tomava entao o nome 
de 'encomendero' ''. Este ficava com o direito de beneficiar-se com os "servicios 
personales" dos índios, contraindo ao mesmo tempo a obriga~ao de proteger esses 
indígenas que assim lhe ficavam encomendados e cuidar de sua instru~ao religiosa 
por intermédio dos chamados "curas doctrineros". Para como rei, o encomendero 
contraía o compromisso de prestar servic;o militar a cavalo, quando lhe fosse re
querido168. A institui~aó da administra~áo foi, sob esses aspectos, relativamente di
ferente. Em primeiro lugar, o administrador nao recebe um grupo de indígenas 
com seu chefe, mas um determinado número deles, muito variável. Aliás, em geral 
o número de administrados por pessoa é modesto, embora em alguns casos possa 
atingir urnas poucas dezenas. É que a administra~ao em grande parte é fruto da 
a~ao pessoal, do sertanista que desee indígenas do sertao e da distribuic;ao decor
rente. O rol de administrados em geral resulta da soma de indígenas nem scmpre 
da mesma procedencia, por isso mesmo nem sempre pertencente ao mesmo grupo, 
que vao sen do reunidos a servi~o de um morador. O fato é mais nítido justo a par
tir do momento em que a administra~ilo foi sancionada por disposi<;ao real. Nos 
primórdios do processo de povoamento, sem que entretanto houvesse qualquer 
cunho oficial, alguma coisa de semelhante as encomiendas existiu nas propriedades 
de alguns potentados do planalto, em que se abrigavam a/deias com numerosos 
indígenas e seus chef es. 

167. Astrogildo Rodrigues de Melo, op. cit., p. 15. 
168. ldem, p. 16. 
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Os próprios aldeamentos diferem da encomienda clássica; pela variedade de 
procedencia dos indígenas, pela destrui~o praticamente total das formas tradicio
nais de organiza~o social e administrativa, pela sua substitui~ao por formas intei
ramente novas ou novas em sua maior parte. 

Da mesma forma que o encomendero, entretanto, o adn1i11istrodor usufruía 
do direito de beneficiar-se dos servi~os do administrado, assumindo o compromis
so de doutriná-lo, vestí-lo e alimentá-lo. As responsabilidades para com o reí ex
pressavam-se principalmente no fato de que a todo momento o adn1i11istrodor po
deria dispor de seus administrodos quando isso lhe f osse pedido. Nao havia por 
parte do administrador nenhum compromisso de nature-za militar. Todavía, em to
das as ocasiOes em que se tomou necessário, eles acorreram ao chamado do rei, 
senao por outras razóes pelo fato de que poderiam ser recompensados com os fru
tos do apresamento em guerra justa. As dif eren~as mais significativas que se per
cebem nos fatos acirna decorrem de a encomienda interessar a urna organiza~o a 
que se enquadram grupos indígenas das áreas cujo povoamento é reorganizado 
pelo europeu, enquanto a administrafáo resulta mais de um processo de apresa
mento a longas distancias, e nao de enquadramento dos indígenas do próprio Pla
nalto Paulistano e arredores. Raramente o administrador possui indígenas Guaianá; 
mais freqüentemente dispoe de p~ descidas das minas de Cuiabá ou de Goiás. 

Até 1536, morto o encomendero, a encomienda deveria passar para outro 
que nao f osse um herdeiro. Por lei desse ano, a concessao passou a ser feíta de 
modo a incluir os descendentes do encome11dero até a primeira gera~ao1@. Aquí 
novo ponto de contacto. Os administrados sempre passaram de pais a filhos, o 
processo tendo sido reconhecido por lei, conforme já se viu. Enquanto na enco
mienda, entretanto, a concessáo se fazia para duas vidas, na administrafiiO quase 
nao tinha limites, dado que administrados e seus descendentes passavam normal
mente por heran~, inclusive sendo partilhados pelos herdeiros170• 

Finalmente, outra semelhan~ está no fato de que encomienda e ad111inis
trafáO constituíram formas de escravidao disfar~da. Foram solu~oes que procura
ram respeitar o principio da liberdade dos índios, conciliando-o com as necessida
des criadas pelo povoamento europeu. Tal concilia~ao só poderla existir por in
termédio de urna forma que, na prática, significava escravidao. Os aldeamentos 
paulistas nao podem ser considerados rigorosas exce~oes. Explorados, conforme se 
verá, pela Corte e pelo govemo local, pelos seus superiores e administradores, as
sim como pelos moradores, constituíram-se, em especial em certas épocas, em re
servas disponíveis para todos, em escravos de urna coletividade. 

169. lbidem, p. 21. 
170. Alcantara Machado, op. cit., pp. 159 a 161. 
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1. Aldeias e aldeamentos: uma distin~áo necessária 

Em toda a documenta~o relativa aos núcleos criados com o objetivo de 
abrigar urna popula~o indígena em fase de assimila~o, o termo aldeia ve-se utili
zado, quase sem ex~oes, para indicá-los. O fato interessa nao só a documenta~ao 
dos primeiros séculos, mas também a do século passado. O termo aldeia aparece, 
inclusive, nos principais trabalhos que f oram publicados sobre esses núcleos, am
bos do século passado1• Mesmo nos dias atuais, a permanencia do termo transpa
rece na toponímia referente a velhos núcleos; assim é que se f ala na Aldeia Velha 
de Carapicufba ou da Aldeia, ou Aldeia Ve/ha, para os antigos núcleos de Carapi
cufba e BtllUeri, respectivamente. Em face desses fatos" seria normal e lógico utili
zar o mesmo termo no presente trabalho. Entretanto, há que levar em conside
ra~o alguns outros aspectos do problema. 

Aldeia é termo trazido pelo colono portugues que aqui se instalou. Na área 
de origem tem um significado preciso. ve-se utilizado para indicar urna forma par
tiClllar de habitat rural concentrado; corresponde ao villaggio italiano, village 
frances, doif alemao. Na nova terra passou a ser utilizado para indicar as tabas 
indígenas, numa transposi~o interessante que f oi, ao mesmo tempo, fruto da apli
ca~o de um rótulo mais aproximadamente correspondente ao fato batizado, e de
correncia de urna particular atitude psicológica do colono dentro dos novos qua
dros de que passava a participar. Oliveira Viana e Nelson Omegna chamam a 
aten~o para a import§ncia que a cidade, como institui~o jurídica, administrativa, 

l . Cí. os trabalhos de José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada sobre as aldeas de indios 
da Provincia de S. Paulo, desde seu Co~fo aJé a Actualidade", RIHGB, 21 série, nº 2, Rio de Janei
ro, 2° trimestre de 1846, pp. 204 a 253; José Aroucbe de Toledo Rendon, Membn"a sóbre as A/dios de 
Indios da Provincia de S.Paulo, segundo as observa~s feitas no anno de 1798, RJHGB, tomo IV, nº 
15, Rio de Janeiro, outubro de 1842, pp. 29S a 317. 
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política e social, mais do que como fato económico, teve entre os colonos dos pri
rneiros ternpos2. 

Os bomens que representam a nova cultura e vio triunfar sobre os aborígines, sáo a expressáo 
do poder, do dominio, do prestigio. Viver na cidade ~ usufruir uma categoria que náo podem gozar os 
que s6 podem residir nas aldeias ou os desclauificados que devem ficar nas abas, ou nas bandas de 
oJbn3. 

Pertencer aos quadros urbanos como cidadiio, pois assim deve entender-se 
o ''viver na cidade", implica urna valoriza?o em fun~ao do status social decorrente 
e, necessariamente, urna inferioriza~o dos quadros rurais, inclusive dos núcleos 
rurais. Rotular de aldeia a taba indígena constituí, sem dúvida, urna forma de ex
pressar essa diferen~ de status, transpondo para a terra nova um típico rótulo da 
vida rural portuguesa. A aldeia indígena é, em conseqiléncia, dentro da psicologia 
do colono, a náo-cidade, nao apenas porque é expressáo de vida rural, mas sobre
tudo porque está longe de fornecer condi~oes de prestigio que só a cidade, mesmo 
que rnodestíssimo embriao de aglomerado urbano, pode fornecer. 

Dentro das condi~oes acima, é na'tural que aldeias tenham sido denomina
dos também os núcleos que abrigaram indígenas mais ou menos assimilados. É 
Omegna quem afirma que 

a denomi~ de aldeia que, na Península, o colono via empregada para designar pequenos 
povoadqs rurais, aqui s6 se usa para as ocaras de (odios em faSe de assimil~o. Parece que há discrimi
~ para com as aldeias, tanto que oáo só os Senados da Cimara se empenbam em luta constante 
com os colonos oomeados para dirigi-las e nelas viverem, como sáo freqüeotes as provid~ncias dos juí
zes do povo a propor medidas para que os lndioe e mameluccis náo venbam para a vila. Teríamos aí 
o pa.ssing dos fujóes das aldeiaa demandando na moradia da cidade um stOIUS sociar4. 

Na verdade, a distin?o é fruto de urna diferencia~o social marcada, ao 
mesmo tempo, por urna hierarquia economica e por urna particular condi~ao dos 
grupos étnicos em contacto. O europeu é o cidadáo, constitui a classe dos homens 
que possuern o poder, impondo-se socialmente ·porque é o conquistador e aquele 
que organiza o espa~o economico para seu proveito. O indígena, dentro da socie
dade particular que se definiu no Planalto Paulista, ou é o escravo, ou é urna espé
cie de seivo da gleba, um pária, de qualquer forma. Afirma Teodoro Sampaio que 
"cedo as aldeias se converteram em refúgio do que o gentio manso tinha de peior 
e de mais geralrnente desprezado. Dahi também o pouco apre~o ou nenhuma pro
te?o que depois tiveram do povo e das auctoridades"5. Na verdade nao se pode 
afirmar que tenha existido urna atitude diferente do europeu para corn esses nú
cleos em seus primeiros tempos. Por outro lado, o dualismo cidacle-a/deia, por tu
do quanto implicava, constituía-se em f ator de abandono ou de degenerescencia 
da última. Coru1tmando urna discrimina?o corn fundamentos tambérn étnicos, há 
o fato de que, para os quadros do povoamento europeu, mesmo quando nao há o 

2. Oliveira Viana, PopuJ~6es Muidionais do IJl'wil, s• ed., v. I, Rio de Jaoeiro, 1952; Nelson Omegna,A 
CidtJt:k Coloniol, Rio de Janeiro, 1961, pp. 20 e u. 

3. Nelson Omegna, op. dt., p. 20. 
4. /dmt. 
S. Teodoro Sampaio, Sóo Paulo tú Piratininga no Fim do Skulo XVI, pp. 267-268. 

ALDEIAS E ALDEAMENTOS ... lOS 

pre~icarnento d~ vi/a para este ou aquele núcleo, nunca se utiliza a denomina~ao 
alde1a, o que sena natural, ern face de sua aplica?o na terra de origern. Define-se 
o termo bainv, fala-se em povoafdo, utilizam-se outras denomina~óes, porém evi
ta-se cuidadosamente aldeia. 

Ern face das considera~oes acima, compreende-se que, embora referindo-se 
aos núcleos que no passado foram sempre chamados aldeias, neste trabalho se 
prefira falar em aldeamentos. No tocante a núcleos de origem religiosa ou leiga, a 
expreM3o aldeamento "seive para distinguir tais aglomerados 'criados', daqueles 
outros, típicamente 'espontAnt:os' ''6. Os espontAneos a que se ref ere Aro Ido de 
Azevedo sao os núcleos propriamente indígenas, as tabas, as aldeias indígenas. Al
deamento, por outro lado, implica a própria no?o de processo de cria~ao de nú
cleos ou aglomerados, portanto, inclusive, a idéia de núcleo criado conscientemen
te, fruto de urna inten~o objetiva. Ne~ sentido, expressa o fenómeno dentro do 
processo da coloniza?o com mais fidelidade do que poderia faze-lo o termo aJ
deia. 

6. Aroldo de Azevedo, Aldeias e Aldeanu!ntos tú Indios, Boletim Pau/üta de Geograjia n" 33 Sao Paulo 
outubro de 1959, p. 26. ' ' ' 



2. Origem dos aldeamentos 

- A origem e o proc:esso de uti1~ do Planalto Paulistano 
- A.ldeias ptt-abralinas e sua continuidade 
- A mobilidade indígetMt, e a dificuldade de fixar OI elementos de Fuese dos aldeamentos 
- A.Id.das de evoh~ preooce e aldeamenJ03 c1'saicos 
- o papel do jesuita 
- Observ~ específicas relativas a cada aldeamento 

Procurar elementos que permitam definir os aspectos fundamentais das ori
gens dos aldeamentos indígenas que no passado existiram no atual território pau
lista nao é simples e nao é fácil. O f enomeno adquire contornos já na infancia do 
processo de coloniza~o européia e, por isso mesmo, perde-se, em grande parte, 
num passado nebuloso, em decorrencia do caráter modesto da documenta~ao a 
ele referente. As informa~Oes sao poucas e freqilentemente imprecisas. As fontes 
representadas pelas cartas jesuitas quinhentistas em geral f omecem referencias 
sem indica~o de nomes e imprecisas quanto A localiza~o. As atas da Camara de 
Sáo Paulo sáo úteis apenas para um ou outro aldeamento, f omecendo elementos 
relativos A sua antigüidade, mas nao sobre a origem propriamente dita. Mais 
abundantes sao as f ontes mais recentes, especialmente as secundárias. Entretanto, 
náo sao mais ricas quanto l precisao das informa~oes. O contrário é freqüente, 
nao sendo raras as confus0es em tomo de aldeamentos diferentes, considerados 
como um só. É quanto se verificou, por exemplo, com Machado de Oliveira, que 
considerou Pinheiros e Carapiculba o mesmo aldeamento7• E o autor escreveu em 
1845, quando os aldeamentos ainda nao se haviarn tomado fenómenos de um pas
sado mais ou menos remoto. Rendon, que teve oportunidade de visitar os aldea
mentos em fins do século XVIII, tendo escrito sobre eles um trabalho de grande 

1. Joeé Joequim Machado de Oliveira. "Noticia raciocinada ... ", p.211. 
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importancia, percebeu e chamou a atenc;ao sobre a falta de documenta~ao existen
te a esse respeito8. Compreende-se, em conseqüencia, que para se tentar chegar as 
origens dos aldeamentos toma-se necessário, por que nao, um pouco de imagi
na~ao, na base, todavia, dos quadros do processo de coloniza~ao, fornecidos pela 
documenta~ao conhecida. 

Preliminarmente, tres fatores devem ser levados em considera~ao para que 
se possa melhor compreender a origem e distribuic;ao dos aldeamentos: o processo 
de coloniza~o, a distribui~o e mobilidade indígenas e a a~o dos jesuítas. O pro
cesso de colonizac;ao, f azendo da baiJcada litoranea palco de urna tentativa passa
geira de implanta~ao de urna economía de mercado, e valorizando o planalto a 
partir do core representado pelos Campos de Piratininga, por intermédio de urna 
estrutura económica particular, marcada pela modéstia das rela~oes com o exte
rior, contribuiu para que o referido core se constituísse no cenário mais significati
vo das iniciativas de implanta~o de aldeamentos. Estes foram, sem dúvida, ele
mentos perfeitamente entrosados no conjunto das características que marcaram os 
fatos da colonizac;ao, e como tal devem ser entendidos. Está implícita, nas obser
vac;oes acima, a importancia da distribuic;ao e mobilidade indígenas. Isso porque as 
condic;oes, fundamentalmente físicas, que presidiram o processo de coloniza~ao 
condicionaram também os fatos de distribui~o, ou de redistribui~o dos grupos 
indígenas. Por outro lado, a própria distribui~o destes somou-se as referidas con
di~oes ao marcar tendencias para a coloniza~o. Nesse sentido, os quadros dopo
voamento pré-cabralino, participantes do processo de reorganiza~ao do espa~o pe
la coloniza~o, foram grandemente responsáveis pelas oportunidades que of erece
ram para a cria~o de aldeamentos no planalto. Sao eles que, em grande parte, 
justificam os contrastes entre a riqueza de aldeamentos no planalto e sua pobreza 
no litoral. A ac;ao dos jesuitas completa os dois fatores. Ela se constituí em impor
tantíssimo instrumento do próprio processo de colonizac;ao, na medida em que, 
utilizando o motivo da cristianiza~o para justificar a fiJca~o e o aldeamento do 
indígena, permitiu organizar as bases do f enomeno. 

Dentro dessa ordem de idéias, por outro lado, convém lembrar que, já com 
as primeiras iniciativas no sentido de organizar o processo de coloniza~ao, se per
cebe o papel reservado aos aldeamentos. Assim é que no Regi111ento de Tomé de 
Sousa, entre outras coisas D. Joao 111 declarava: 

A principal causa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasi~ íoi para que a gente 
dela se convertesse a nossa fé católica, e mais, porque parece que será grande incoveniente os Gentíos, 
que se tomaram crlstáos, mo~m na pov~ dos outros e andarem misiurados com eles, e que será 
muito serví~ de Deus e meu apartarem-se de sua convena~o, vos encomendo e mando que trabalheis 
muito por dar ordem como os que forem cristios morem juntos, perto das povoa~óes das dilas Capita
nías, para que conversem com os cristáos e nAo com os gentíos e possam ser doutrinados e eosinados 

nas coisas de nossa santa fé. 

Conforme lembra Viotti, aí estava praticamente delineado o sistema dos al
deamentos9. Com o referido sistema, os indígenas ficariam na prática sob um re-

8. J~ Arouche de Toledo Rendon, op. cit., p. 304. 
9. Pe. Hélio Abrancbes Viotti (SJ.), Anchieta e o IV Centenário de Pinheiros, in Revista de História, v. 

XXIV, nº 49, ano XIII, Slo Paulo, janeiro-ma~ de 1962, p. 27. O Regimento é de 17 de dezembro de 

1548. 
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gime de tutoria, que permitisse ao mesmo tempo seu entrosamento, do ponto de 
vista cultural, com a civiliza~ao ocidental1º e sua inser~ao dentro do processo de 
coloniza~o a que se está ref erindo. 

Em síntese, os quadros do povoamento pré-cabralino forneceram os ele
mentos que, utilizados primeiro pelos jesuítas na sua a~ao catequizadora, resulta
ram na defini~ao, pelos aldeamentos, de importantes instrumentos do processo de 
coloniza~o. É evidente que os referidos quadros devem ter tido urna importfincia 
nao descurável na cria~o dos novos núcleos. lsso tendo cm vista que o colono, e o 
europeu de um modo geral, conseguiu sobreviver na nova terra em especial por
que soube utilizar-se, a seu proveito, da experiencia indígena11 . Foi assim com os 
generos de vida assim definidos, foi assim coma utiliza~ao dos caminhos e foi as
sim com a maior parte dos sitios aproveitados para a cria~ao de aglomerados. As 
aldeias pr6-cabralinas, em conseqüencia, freqüentemente devem ter tido continui
dade na fase pós-cabralina. Nao é demais considerar alguns aldeamentos como 
núcleos que continuariam com a coloniza~o a aproveitar sitios - ou áreas de cris
taliza~o demográfica - tradicionalmente utilizados pelos indígenas, apenas sendo 
redefinidas suas características, e fun~oes. Esse mesmo fato contribuiría, se bem 
que de forma secundária, para explicar a pobreza dos aldeamentos no litoral. 

A continuidade das ald~ias pré-cabralinas, através de seus sítios, merece ser 
levada em considera~o, apesar da mobilidade que caracterizaría a popula~ao 
indígena. Serafim Leite chama a aten~o para esse problema, afirmando que "as 
aldeias indígenas tinham caráter flutuante, sucedendo que o mesmo núcleo de ín
dios, assinalado num local, aparecía algum tempo depois em local diverso", conti
nuando por lembrar que "entre os Tupis e Goianazes da Capitanía de Sao Vicente 
era pois comum o nomadismo intermitente"12• Em seguida transcreve um trecho 
de urna carta do Padre Luís da Gra, de 8 de junho de 1556, em que se diz: 

O que maior dificuldade nos faz é a mudan~ contínua desta gente, que náo atura cm um lugar 
senáo muito pouco. Porque como as casas de terra, que usam, ou de palma, náo duram seniio tres ou 
quatro anos, vio fazer outras em outro lugar. E é também a causa que, acabada urna novidade de man
timentos em uma parte, buscam outra em outra parte, derribando sempre para isso, matos, como fazem 
os brancos. E o pior é que Dio se mudam juntos senáo espargidos ... 13 

Em carta de 7 de abril de 1557, o mesmo padre volta a lamentar-se das difi
culdades enfrentadas pelos jesuítas em face da mobilidade indígena14• Em meados 
do século XVII, Simao de Vasconcelos praticamente escreveu o mesmo; referin
do-se aos indígenas do Brasil, afirmou que "sao inconstantes, e variáveis: o que 
hoje fizerao por adquirir ainda que com grande trabalho, e com suor de muitos 
dias, já amanhaa nao hé de estima pera elles. O lugar onde fixárao suas casas a 
poder de bra~o, e suor, d'ahi a pouco já nao lhes serve, e o largao, fazendo outras 

10. Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesus M Brasil, v. VI, p. 227. 
11. A propósito, cf. Sérgio Buarque de Holanda, Ralzes do Brasil, Rio de Janeiro, 1956; Caminhos e 

Fronteiras, Rio de Janeiro, 1957 e a /ntrodufiio ao trabalho de Reinhard Maack, Sobre o /tinerório de 
Ulrich Schmidel OlraVés do Su/ do Brasil (1552-1553), Curitiba, janeiro de 1959. 

12. Serafim Leite (SJ.), "Os jesuitas na vita de S. Paulo", in Revista do Arquivo Múnicipal, ano U, v. 
XXI, p. 39. 

13. /don. 

14. Seratim Leite (SJ.), Canas dos Primeiros Jesuitas do Brasil, v. 11, pp. 360-361. 
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com novo suor, e trabalho"15• Os generos de vida que caracterizavam os grupos 
indígenas explicam a mobilidade. Esta se verifica, entretanto, para cada grupo, 
dentro de um espa~o que poderia ser considerado como sua área de subsistencia . 
No espa~o compreendido pelos limites necessariamente pouco precisos dessa área 
de subsistencia, alguns pontos teriam se tornado, por urna scle~ao, fruto da expe
riencia, sitios de elei<;áo para as aldeias. Náo que fossem utilizados com continui
dade, mas geralmente utilizados com um caráter de permanencia no sentido de 
que a espai;os de tempo voltariam a ser aproveitados. O papel do colono, em al
guns casos, teria sido o de tomar contínua aqueta permanencia que antes era in
termitente. Aliás, no caso, seria pref erível fa lar em permanencia de áreas com vo
cai;ao cristalizadora do povoamento, dentro das quais eram escolhidos os sítios. 

A mobilidade do indígena deve ter tido urna grande influencia, nos primei
ros tempos, na própria mobilidade dos núcleos onde já se verificava urna presen<;a 
jesuíta. Vejam-se, por exemplo, as observa~oes do Padre Luís da Gra, de 1557, ci
tadas acima: 

O padre N6brega, quando se retirou daqui, deixou esta aldeia, onde se encontra a Casa de Pira

tininga, povoada pelos índios, entre os quais muitos cristáos e muitos catecúmenos. Porém eles estáo táo 
acostumados a mudar-se quando envelhecem suas casas que depois de duradas tres ou quatro anos mu

dam-se, e o pior é que náo váo juntos, e por esta causa perde-se em pouco tempo qunnto com eles se 
trabalhou em muitos anos. Assim foi aqui, onde só permaneceu uma casa que abrigarií cir.co ou seis 

16 homens casados ... 

Esse fato é de suma importancia na medida em que dificulta encontrar os 
elementos ligados a genese dos núcleos com caráter definitivo. De qualquer for
ma, é evidente que os aldeamentos, quer originados pela a~ao jesuíta, quer pela 
atividade leiga, constituíram os frutos de um processo da fixa~ao orientada do 
indígena, interf erindo radicalmente nos seus gen eros de vida tradicionais. 

No conjunto dos núcleos indígenas definidos ou redefinidos em funi;ao do 
processo de coloniza~o, é necessário distinguir os aldeamentos propriamente di
tos, objetos deste trabalho, dos demais núcleos, quer aqueles que tiveram dura~ao 
efemera, fruto da mobilidade a que já se acenou, ou de circunstancias inerentes 
aos primórdios da coloniza~o, quer aqueles que tiveram estabilidade mas evoluí
ram precocemente para novas formas nos quadros do povoamento criado pelo eu-

ropeu. 

Os núcleos de dura~o efemera sao muito dificeis de enumerar. As ref eren
cias a eles sao quase sempre muito vagas. O Padre Leonardo Nunes, por exemplo, 
em carta de 1550, de Sao Vicente, ref ere-se a a/deias de indígenas que teriam sido 
visitadas pelos jesuítas17• O Padre Manoel da Nóbrega, em junho de 1553, também 
escrevendo de Sao Vicente, diz que "no Campo, doze léguas daqui, se querem 
ajuntar tres povoa~oes em urna, para melhor aprender a doutrina crista" ... 18 Se
riam esses núcleos que em seguida originariam Sao Paulo. Em. todo caso, exem-

15. Simiio de Vasconcelos, Notícias Antecedemes ... , livro I, p. 82, § 134. 

16. ldem. 
17. Ibídem, v. 1, p. 208. 
18. lbidem, p. 496. 
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plos desse tipo de núcleos parecem ter sido Mairanhaia, Jelibatiba e Maniqoba . Da 
aldeia de Mairanhaia as referencias sao parcas, limitadas a Vasconcelos19 , nada de 
positivo havendo sobre sua localiza~ao. Sobre Jeribatiba, as informai;oes sao mais 
abundantes. É discutível a afinna~o de que, segundo Serafim Leite, estivesse flo
rescente em 155620, mas o fato é que nesse ano ela justificava as aten~oes dos je
suítas, conforme se depreende de carta do Padre Anchieta, datada de Sao Paulo, 
onde se diz que "em Jaraibatiba" ... "que fica a seis milhas daqui, procede-se em 
boa ordem na doutrina cristá" ... 21, mais adiante lembrando que entre os índios 
dessa aldeia encontrava-se "o padre Luiz, empenhando-se com todo o cuidado em 
ensinar a doutrina, e náo só aí mas também noutra Aldeia, distante duas mi
lhas" ... 22. D~ localiza~áo dificil de definir, possivelmente no alto vale do atual rio 
Pinheiros, entretanto "nao tardou a dispersar-se"23• Sobre a aldeia de Mani~oba, a 
primeira referencia parece ser a contida em carta do lrmao Pero Correia, datada 
de 18 de julho de 1554 e escrita em Sao Vicente. Depois de referir-se a Piratinin
ga, diz que "terra adentro algumas cinqüenta léguas ou mais, também deu-se 
princípio a outro lugar, onde se encontram dois padres e innaos" ... 24 Segundo 
Jordao, essa aldeia teria sido fundada por Nóbrega em 1553, no caminho para o 
Paraguai, o Peabüu indígena, com o objetivo de se aproximar dos Carijó, "gentio 
sob o domínio da Espanha que náo podía ser atingido pela Companhia de Jesus, 
em virtude da proibii;áo imposta pelo rei de Portugal e por Tomé de Sousa, por 
motivos de ordem intemacional" ... i.s. Segundo o mesmo autor, que se fundamenta 
em carta escrita pelo Padre Nóbrega em 31 de agosto de 1553, Mani~oba teria sido 
"o primeiro estabelecimento Jesuítico nos sertoes de Piratininga"26• Nao tendo 
possibilidades de chegar mais longe no sertáo, Nóbrega atrairia a essa aldeia os 
Carijó para a catequese27. Entretanto, sua dura~ao foi curta e já em 1554, em carta 
de Sao Vicente, de fins de mar~o, Anchieta ref e ria-se a aldeia lembrando que 
"Soubemos também agora que os Índios quase todos caíram em grave doen~a e a 
maior parte morre'rani na Aldeia de Mani~oba, de que expulsaram os Irmaos da 
Companhia ocupados em ensinar aos infléis a doutrina de Cristo28• 

19. Serafim Leite (S.J.), "Os jesuitas na vita de ... ", p . 40. 
20. Jdem, p. 40. 
21. Serafim Leite (S.J.), Cartas dos printl!iros ... , v. 11, p. 309. 
22. /don, pp. 309-310. 
23. Serafim Leite (S.J.) , "Os jesuitas na vila de ... ", p . 41. 
24. Serafim Leite (S.J.), Cartas dos Printl!iros ... , v. 11, p . 71 
25. M. F. Jordáo, O Embu na História de Sáo Paulo, p. 23. Tomando como companheiro o lnnáo Anto

nio Rodrigues, o Padre Nóbrega, "com mais alguns cathecumenos dos Indios de Píratininga, ao me
nos entrou pelo sertáo como quarenta legoas até a aldea de Japyuba, ou Mani~ba, a fim de fazer 
experiencia do que trazia em seu pensamento. Fez aqui huma pequena igreja, e come~ou n'ella a en
sinar a doutrina christáa, dando principio a huma residencia, que continuou alguns annos" ... (Simáo 

de Vasconcelos, Crónica da Companhia de Jesus, Livro 1, p . 78, §130). Segundo Serafim Leite, Ma11i
fOba teria sido fundada em setembro de 1553, pertencendo ao grupo de núcleos criados pelos jesui
tas em 1553-1554, entre os quais sobressairia Sáo Paulo (Serafim Leite (S.J.) , História da Companhia 
de Jesus no Brasil, v. 1, p. 274}. 

26. Jdem, p. 26. 
27. lbidon, p. 27. 

28 . . Serafim Leite (S. J.), Cartas dos Primeiros .. ., v. 11, p. 209. Sobre o desaparecimento de Ma11ifoba, que 
segundo alguns historiadores estaría localizada aproximadamente onde hoje está Itu, há sérias con
trovérsias. Urna das bipóteses é que teria sido destru[da por inOuencia dos Ramalhos. A respeito, cí. 
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Entre os núcleos de evolu~o precoce podem ser arrolados lbirapuera, lta-
11/raém, embora com reservas, e, em especial, Siio Paulo. ltanlwém parece ter fica
do na condi~o de aldeia por pouquíssimo tempo. Originada pela reuniao de indí
genas da regiao com outros fugidos da zona de Sao Vicente em seguida ao início 
da coloniza~o, nao demorou a ter predicamento de vi/a, fato que se vcrificou no 
ano de 156129• lbirapuera, considerando quanto diz Azevedo Marques30, seria um 
núcleo de tradi~o anchietana, pois sua origem se deveria ao aldeamento de 
Guaianá promovido por Anchieta por volta de 1560, junto ao curso do Rio Jeriba
tiba, atual Pinheiros. Que essa aldeia deve ter tido razoável desenvolvimento no 
Quinhentos, quem sabe florescente, ainda urna vez no dizer de Serafim Leite31, 

parece nao haver dúvidas. Femao Cardim, por exemplo, depois de se referir a urna 
visita feíta a Pinheiros, diz de outra aldeia localizada a duas léguas "parte do ca
minho fomos navegando por uns campos, por ter o rio espraiado muito, C' aS vezes 
ficamos em secco"32• Nessa outra aldeia f oram en tao batizados trinta adultos pelo 
padre visitador, além de casados outros tantos. O rio seria o Pinheiros, na ocasiao 
em período de cheia (fevereiro), a aldeia sendo Jbirapuera . Muito cedo, entretan
to, a zona de lbirapuera atraiu povoadores europeus. Durante um século deve ter 
sido um bairro rural com capela, até ser criada paróquia no ano de 1680. Siio Pau
lo também foi um desses núcleos de evolu~o precoce. Criado como centro de ca
tequese, modificou radicalmente suas fun~oes com o predicamento de vi/a obtido 
em prejuízo de Santo André. Entre todos os núcleos dos Campos de Piratininga te
ria de ser o de mais rápido desenvolvimento, dada a importancia de sua posi~ao. 
Tomar-se-ia como que por voca~o a capital de toda a área, em seu derredor sen
do definido, com o tempo, um cinturao de núcleos satélites. 

Os aldeamentos propriamente ditos, que interessam de modo específico a 
este trabalho, f oram os seguintes: Pinheiros, Sao Miguel, Ba111eli, Carapicutba, 
GuQIU/hos, Embu, Escoda, ltaquaquecetuba, ltapecerica, Sáo José e Pe1Ufbe, a eles 
devendo ser acrescentado, embora bem mais recente, e sem dúvida com caracterís
ticas especiais, o de Qu.eluz. Trata-se, portanto, desde que se inclua Queluz, de do
ze núcleos, um número indiscutivelmente expressivo. Machado de Oliveira, nao 
considerando Qu.eluz, relaciona onze aldeamentos, porém incluindo Itanlraém e 
considerando Pinheiros e Carapicufba um só núcleo33• Azevedo Marques relaciona 
doze aldeamentos, incluindo Queluz, mas conf un din do inteiramente os fatos rela
tivos a Siio JosP'. 

Evidentemente, a origem dos primeiros aldeamentos prende-se a fixa~ao do 
colono europeu no planalto de Piratininga. Prende-se mais de perto, entretanto, a 

Baptista Pereira, "A cidade de Anchieta", in Re"ista do Arquivo Municipal, ano 11, v. XXIII, pp. 10 e 
19, e Serafun Leite (SJ), Hütória da Companhia de Jesus 110 Brasil, v. 1, pp. 271-272. 

29. José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 321; Aroldo de Azevedo, Vi/as e Ci
doda da Brasil Colonial, Benedito Calixto, Os Primitivos Altúamentos Indígenas ... , pp. 429 e ss., for
nece outra venio. 

30. Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, Aponlanwuos Históricos, Geográficos, Biográficos ... , v. ll, pp. 
226-227. 

31. Serafim Leite (SJ.), "Os jesuítas na vila de ... ", p. 40. 
32. Padre Femáo Cardim, Tratodbs da Tena e Gerue da Brasil, 21 ed., p. 313. 
33. José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 2ll. 
34. Manoel Eufrásio de Azevedo Marques, op. cit., 1, pp. 38-39. 
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a~ao dos padres da Companhia de Jesus. A certidao de batismo ofi"ci·a1 da · · 
· - d · mstJ-tui~o po e ser considerada a cria~o do Regime das Missoes, verificada com a 

chegada do Govemador M~m de Sá, regirne que teve seus primeiros passos orien
tados por Nóbrega e Anc~eta, e que "consistía no estabelecimento de centros de 
concentra~o ?nde os ú_ld!~s eram localizados, instruidos na religiao e em rudi
mentos de agncultura e 1JUC1ados na prática de um trabalho regular"lS. Usufr · d 

á · d . . um o 
na pr tica e uma 1nvest1dura oficial no sentido de catequizar os indígenas al-
~eando-os quando necessário, "o jesuita nao se contentava em cathechizar 0 ~en
tlo, pr~rava transfonnal-o cm 'soldado de Christo'. Reunía os indios em aldeias, 
submetla-os a urna disciplina, a um methodo de vida colletivo. Obrigava-os a tra
ba~har a horas certas, e reunirem o produto do trabalho em comum para ser apro
ve1tad·o· por todos da comunidade"36• Inicialmente, limitaram-se a "peregrina~es 
apostohcas através das aldeias dos arredores de S. Paulo"37, que atingiram 

0 
nú

mero de doze38. E~ ~guida, "continuariam a missionar as aldeias dispersas; mas, 
no aldeamento dos indios, transf onnava-se em assistencia intensiva urna actividade 
que, sem ele, era por natureza disseminada"39. Assim é que, segundo Gabriel Soa
res de S?usa, em fins d? sécul~. XVI, em redor de Sao Paulo, "quatro ou cinco lé
guas estao quatro alde1as de índios forros cristaos, que os padres doutriiiam"40. 
Nem sempre ~.a~~ do jesu~ta foi .ªúnica no sentido de aldear os indígenas, dado 
que, . c?~ ~requenaa, como Já se VIu, nao f oi fato incomum a reuniao de indígenas 
por lfllClatJVa de um colono. Entretanto, o jesuita foi, sem dúvida alguma 

0 
ins-

trumento de defmi~o e permanencia da institui~041. ' 

Segundo tu do faz indicar, os primeiros aldeamentos a se definirem f oram os 
localiza.dos. mais pr~ximo ~sao .Paulo, ou, entao, no litoral vicentino. Isso, apesar 
de a prune~a tent.atJVa mrus séna no sentido de aldear indígenas ter sido f eita em 
um ponto unprec::iso, mas indiscutivelmente distante, como Manifoba. É natural 
que eles. se defirussc:m em fun~o do próprio processo de coloniza~o, e fossem 
s~nd? ~ados l medida que este se expandia e~ estabilizava. Sendo Sao Paulo de 
Prratl1ll1lg~. o centro mais significativo desse processo no planalto, c~mpreende-se 
qu~ a política de aldear tenha f rutificado antes nos seus arredores. Entre os pri
merros frutos encontram-se Pinheiros e Siio Miguel, surgidos, praticamente, em 
~Ie?a fase ~e rearranjos do povoamento em f ace dos choques entre colonos e 
mdigenas, amda no momento caracterizado pela instabilidade e inseguran~ do 
pro~esso. Machado de Oliveira teria razao, em conseqüencia, excetuando-se Ba-
1Uen' no afirmar que entre as aldeias de Sao Paulo, Pinheiros, Ban1eli e Sao Miguel 

35 Rodri Otá · Q 
36. R go vio, ~ Selvagens Americanos pen:uue o Direito Sáo Paulo 1946 pp 90-91 

ubens Borba de M · "Co · ' ' • · · 
. ano 1, nº 1, p. 78. onus, ntn'bu1~ para a bistória do povoamento de S. Paulo ... ", in Geografta, 

37. Serafim Leite (SJ.), "Os jesuítas na vila de " p 41 
38. ldem. ... , . . 

39. Ibídem, p. 42. 

40. Gabriel Soares de Sousa, Noticia do Brasil, p. 207. 
41. A propósito do papel dos jesuitas r..,...,.g d . 

cf. especialmente Se . na ~º. os mdígenas e na decorrente cria~úo de aldeamentos 
11 42 rafim Leíte (SJ.), Hts16ria da Companlúa tú Jesus M Brasil v. I pp 302 e ss · v 

, PP e ss e v VI pp 228 Pe Hér ' ' · ., · ~ "27 · : · e ss.; ·. 1º Abranches Vlotti (S.J.), Anchieta e o IV Centenán"o tú 
RIHGB ; pp. e~·· J. M. de Madureua (SJ.), "A liberdade dos indios - A Companhia de Jesus" 
l8S· s~: :peaal, v. IV, 19~7; J. Capistrano de Abreu, Capítulos tú História Colonial, 3• ed., p: 

' asconoelos, Crónica da Companlúa ck Jesus ... , ia ed., Lisboa, 1865. 
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"tiveram a primasia em sua funda~ao, pela circunstancia de acharem-se suas loca
lidades dentro do círculo que f oi theatro das primeiras lutas travadas entre os 
conquistadores e as tribus dos Guayanazes, que habitavam os campos de Pirati
ninga"42. Frei Gaspar relaciona a origem dos dois aldeamentos com a ere~ao de 
sao Paulo a vi/a, fazendo-os remontar, em conseqüencia, ao ano de 1560. Afirma 
que em seguida a cria~o da vi/a, "os Guaianazes oriundos de Piratininga e mais 
índios ali moradores vendo que iam concorrendo portugueses e ocupando as suas 
terras desampararam S. Paulo e f oram situar-se em duas aldeias, que novamente 
edificaram urna com o título de Nossa Senhoro dos Pinheiros e outra com a invo
ca~o de S. Migue1"43. Rendon praticamente diz a mesma coisa44, o mesmo acon· 
tecendo com Azevedo Marques45. A propósito de Silo Miguel, Machado de Olivei
ra diz que ali se f ormou um ºconsiderável núcleo de sagitários, a testa do qual 
poz-se Ururay, irmao de Tebyri?, que levou os transfugas de Piratininga para o si
tio onde ao depois assentou-se a aldeia de S. Miguel do Ururay" ... 46

, de resto rcpe
tindo a versao lembrada acima para os dois aldeamentos47• 

Segundo Viotti, tanto Pinheiros quanto Sao Miguel -devem ter continuado, 
na verdade, núcleos pré-cabralinos. No ano de 1560 nao teria havido verdadeira
mente funda~o de novos núcleos. "O que houve f oi um ref or~o de povoamento, 
com a imigra~o dos índio.s cristaos e catecúmenos, e a conseqüente aquisi~ao de 
um predicamento novo para essas aldeias, que passaram, nessa oportunidade, a 
condi~ao de a/deamentos clistiios ou aldeias do padroado ''!al. "48 

Ambos os aldeamentos devem ter conhecido um desenvolvimento nao des
curável, se já em 1580 Jerónimo Leitao lhes concedía terras por urna sesmaria de 
12 de outubro49• A sesrnaria de 1580 parece constituir o mais antigo documento re
lativo aos do is aldeamentos, em que se faz especifica referencia a seus no mes, em
bora Leonardo Arroyo considere como sendo, a primeira referencia, a que consta 
"da ata da sessao da Camara de Sao Paulo de 1 de junho de 1583, quando os rudes 
edis condenavam a presen~ de brancos na aldeia 'por rezao de algus dezaguiza
dos que la fazem' chegando a citar as aldeias de 'rirai' e a 'dos Pinheiros' "50• Sao 
esses os dois aldeamentos a que se ref ere Anchieta em carta de 1584, quando diz 
que "junto desta vila, ao principio havia 12 aldeias. Agora estao quasi juntos todos 
em duas: urna está urna legua da vila, outra duas, cada urna das quais tem igreja e 
é visitada dos nossos" ... 51 Seriam ainda esses, segundo Serafim Leite, os dois al
deamentos onde esteve o Padre Visitador Cristóvao de Gouveia, em 158552. Sobre 
o ter estado no de Pinheiros, a entao "aldea de Nossa Senhora dos Pinheiros da 

42. José Joaquim Machado de 01.iveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 222. 

43. Frei Gaspar da Madre de Deus, Memónas para a História da Capitania de Stio Vicente, pp. 125-126. 
44. José Arouche de Toledo Rendon, Memón'a. . ., p. 296. 

45. Manoel Eufrásio de Azevedo Marques, op. cit., 1, pp. 38-39. 
46. Machado de Oliveira, Quadro Histórico da Provincia de S. Paulo, 1897, p . 50. 
47. J. J. Machado de Oliveira, idem, 2• ed., pp. 49-50. 
48. Pe. Hélio Abranches Viotti (SJ.), Anchiela e o IV Cenlenário de Pinheiros, p. 32, cf. também pp. 28 a 

31. 
49. Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit., pp. 125-126. 
50. Leonardo Arroyo, lgrej as de S<MJ Paulo, p. 58. 
51. /dem, p. 59. 
52. Serafim Leite (SJ.), "Os jesuitas na vila de ... ", pp. 43-44. 
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Concei~ao", nao há dúvidas53. Entretanto, e de acordo com Rodolfo Garcia~ 0 ' segundo aldeamento seria o de Ibirapuera, dado que sobre essa visita Fernao Car-
dim sugere que de Pinheiros, junto ao rio, o visitador teria, em grande parte pelo 
próprio curso d'água, atingido Ibiropuera, também localizado junto ao mesmo rio. 
Quanto a Silo Miguel em particular, em 1586 já aparece nos Catálogos da Compa
nhia de Jesus-55 e, em 1590, já possuía capitao, por provisao de Jerónimo Leitaa56. 

Ambos os aldeamentos, organizados pela a~ao dos jesuítas, tiveram em seus 
respectivos templos os instrumentos mais significativos da concentra~ao dos indí
genas, de resto, como se verificou com todos os demais. Assim é que, referindo-se 
a Pinheiros, diz Leonardo Arroyo que 

o que se pode afirmar, com seguran~. é que a igreja de Nossa Senhora do Monte Serrate, hislo· 
ricamente, é urna das mais antigas de Sáo Paulo. Náo como lá está agora, é claro, e possivelmente ncm 
mesmo no mesmo lugar. Nem com o mesmo orago, que parece ser de origcm bencdilina. O nome pri· 
mitivo do orago, realmente, era o de Nossa Senhora dos Pinheiros. Em 1590 a igrcja cxistia com esse 
nome57. 

Na verdade, ela já deveria existir com esse nome anteriormente a 1590, con
forme se depreende em Fernao Cardim. É muito provável que esse tenha sido o 
primeiro nome do aldeamento. 

Em síntese, parece nao haver dúvida sobre a antiguidade dos aldeamentos 
de Pinheiros e Sao Migu.el, ambos constituindo, dentro do processo de coloniza~ao 
do planalto, os prirneiros frutos estáveis de urna reorganiza~ao dos quadros tradi
cionais, feíta a partir de Sao Paulo, no cenário dos atritos entre colonos e indíge
nas, e sob a orienta~o dos jesuítasSS. 

Bastante antigos devem ter sido também os aldeamentos de Embu, Ba1ue1i 
e GuQJU,lhos. De Embu, diz Machado de Oliveira que, embora pertencendo ao cír
culo da capital, nao deve ter sido dos mais antigos-59. Entretanto, se a observa~ao 
pode ser considerada acertada quanto a defini~o do aldeamento com essa con
di~ao, o mesmo nao acontece se considerada sua origem dentro de um processo 
mais amplo. As observa~oes de Jordao a respeito sao de indiscutível interesse. O 
autof'O relaciona a cria~o do aldeamento de Embu comos sucessos que conheceu 
Manifoba. Este, conforme foi lembrado, teve um caráter pioneiro no conjunto das 
iniciativas dos jesuítas no Planalto Paulista, tendo sido criado como urna cunha no 
sertao, aproveitando as condi~oes favoráveis oferecidas pela presen~a da impor
tante via indígena do PeabitU. Manifoba f ora criado visando aos Carijó, que para 
ela poderiam ser atraídos pelo citado caminho. Entretanto, nao pode estabilizar
se, dada a inseguran~a que teria caracterizado a área onde se situou. A propósito, 
Jordao relaciona alguns elementos que convém transcrever: 

53. Padre Fernáo Cardim, Tratados ... , p . 313. 

54. Nota em Padre Femáo Cardim, Tratados .. ., p. 362. 

55. Serafim Leite (S.J.) , História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 230. 
56. Registro Geral da Cámara de S. Paulo, v. 1, p. 21. 
57. Leonardo Arroyo, op. cil., p. 73. 

58. A antiguidade dos núcleos náo implica, necessariamente, a estabilidade dos sítios. Conforme se verá 
em outra parte, é quase certo que S<MJ Miguel tenha surgido em local diferente do atual. 

59. José Joaquim Machado de Oliveira, " Noticia raciocinada ... ", p . '221. 
60. M. F. Jordlio, O Eml>u na História de Soo Paulo, Sáo Paulo, 1960. 



116 ALOE.AMENTOS PAULISTAS 

Foi 
0 

caso, como conta Pero Correia, em carta de 1554, "que vinhan uns Espanhóis do Pa~a-
.,, 200 indios "com desejo de serem cristáos" e "vindo pelo caminho, entraram em um lugar des-fe::n:: Tupinaquines onde mataram os mais deles a frechadas e espadas". Logo depois, em outro ca

minho, tres espanbóis e mais 50 ou 60 índios da mesma n~ liveram igual tratamento
61

. 

A inseguran~, aliada a outros fato res referidos antes, t~ria sido a respo.n~
vel pelo abandono de Mani~oba, mas nao pelo abandono do mte~esse pel~s 1~d1-
genas, especialmente Carijó. Daí, mais que abandon~do, MaJ~~oba ten~ sido 
transferido para um local mais seguro, porque mais.p~6x1.mo de Sao Paul~, ~icando 
os indígenas "aldeados no Bohi, que era o lugar ma1s md1cado ~ara os objetivos da 
C.ompanhia, urna vez que, localizad~~ ~argem do célebre cam1~ho, ~~ava aparta
do do núcleo do Colégio, porém nao tao afastado como Mamqoba . Essa mu
dan~a se teria verificado ainda no século X~, de mo~o que ª? ~e iniciar o século 
seguinte já deveria existir, com certa estabibdade, o nucleo ongmal de ~m.bu. Se
ria segundo Jordao, a aldeia dos Reis Magos, a que se referem os camanstas de 
Sa~ Paulo em 15 de agosto de 16116.1. Entretanto, sua defini~ao completa só se te
ria verificado um pouco mais tarde, por urna doa~ao feita aos jesuítas por Fernáo 
Dias e sua esposa Catarina Camacho. O casal, por escritura de 24 de janeiro de 
1624, fez doa~ao ao Colégio de Sao Paulo de todos os seus bens, dentro das se-

guintes condi0es: 

Porque tudo dáo e doáo livremente a esta caza de S. Ignacio sem ser necessaria. mais algua outra 
doa~o que esta de prezente fazem e s6 em suas vtdas reserváo cada hum delles para s1 os .uzos, e ~rulos 

ue de toda esta razenda lbes cabe prorata e por quanto elles dilos Doadores ( ... ) tem muit~ Indios da 
~rra que desceráo do certáo e por outias vias adquiriráo e os tem e reconhecem n todo~ por hvres_ e sem 
embargo disso se sentem com escrupulo de conciencia pelo ';°odo c~m ~ue os dete~ao e lratarao por 
descargo de suas almas e conciencias e satisfa~ de que aos d1tos Indios hv~s tem feato elles a~1bos em 
especial fazem logo livre e irrevogavel doa~ entrevivos de todos elles a data caza de S. ~gna~10 o que
rem que os Relligiozos delle os ~uáo logo e tomem posse delles o que fazem como dato he por des
cargos de suas conciencias por entenderem que em nenhua outra part~ seráo tam bem tratados nem 

seráo tam bem acommodados do remedio corporal e expiritual
64

. 

A fazenda objeto de doa~ao, com seu contingente de indígenas, teria se tor
nado 0 núcleo do aldeamento, inclusive porque este teria cristalizado em torno do 
templo que nele existia. Em testamento de 27 de julho de 1668, Catarina Camacho 

61. M. F. Jordio, op. cit., p. 27. 

~· ~~. . 29. A refe~ncia a que se apega Jordio náo ~ muito clara: na sessá~ da_ Cámara de 15 d~ 
· dep 

1611 
--·-"~r declarou "que com o jemtio carijo estaváo mtº5 1md1os dos nosos aqu1 

agosto • o pr ...... UJauv te l ha b · d·fe 
naturais os quais sáo daldea dos reis magos e outras e que ordinariam entre e es ngas e. 1 -
rensas e ue corem risco mataremse por serem contrarios h s dos outros pelo que ~hes requena ~
zesem re:uerimtOS em oome deste povo os apartase cada hu em sua a~dea segundanamte que se nao 

1 
ro•~ 

8 
pose que tem este povo pelo foral do snl>r da tera nem deixasem meterse nhua ~ de ª·-- · d se náo JaroA.~ o dommao dele das aldeas nosos comarquós e nosos amigos e compa res e que cr:--

::Cpadres mais que somtc doutrinasemnos como sua magde máda" ... (Atas da Camara de S. Paulo, 
v. 11, p. 293). eremos que o documento na verdade se reflra a Barueri, como fazem supor outros 

elementos contidos em outras atas. 
64. O documento encontra-se in Documentos lnteressantes, v. 44, P· 368. 
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declarou que na sua fazenda de Bohy tinha hua lgreja da Virgem do Rozario muito bem apara
mentada pedía e rogava a seus herdeiros a conservero e augmentem solemnizando o seo dia quanto for 
possivel. Declarou mais que o curral que tinba na dita fazenda hé da Virgem do Rozario. procedido de 
sete novilhos que lhe deo de esmolla para a limpeza do seo altar e para o sustento dos Relligiosos asis
tentes na fazenda e para na festa da Snra. se dar a gente duas ou tres rezes65• 

É evidente que o templo estando localizado na f azenda, esta teria que se 
tornar praticamente a sede do aldeamento. Fundamentado ncsscs fatos, aliás, Pe
dro Taques considera Fernao Días Pais como o fundador da "populosa aldea 
chamada de lmbohu"66• 

Afora as considera~oes que procuram relacionar Embu com Maniqoba, o 
único tato concreto é que, na condi~ao de aldeamento - ou f azenda jesuíta 
- Embu só se definiu em seguida a doa~o de Catarina Camacho. Foí, sem dúvi
da, de início, urna a/deia particular, praticamente de administrados61• Contraria
mente ao que sugere Sérgio Buarqu.e de Holanda, suas raízes devem remontar ao 
século XVI. Se a prirneira referencia aos "Campos de Boy" f oi encontrada pelo re
ferido autor nos Inventários e Testamentos, em documento de 161568, tudo leva a 
crer que já em fins do Quinhentos os aldeados nao deveriam ser poucos. 

Do aldearnento de Barueri, as notícias sao escassas. Machado de Oliveira o 
incluí entre os mais antigos, ao lado de Pinheiros e Sao Miguef:B. Entretanto, tudo 
quanto se sabe permite considerá-lo mais recente que os outros dois. Assim é que, 
segundo Azevedo Marques, teria sido fundado por "D. Francisco de Souza, go
vemador das minas, 5 léguas ou 27,7 quilómetros ao Sul da cidade de Sao Pau
lo"7º. D. Francisco de Souza foi o primeiro administrador geral das minas das ca
pitanías de Sao Vic~nte, Río de Janeiro e Espírito Santo, por Carta Régia de 2 de 
janeíro de 160871. 

De acordo com Serafim Leite, a ''Aldeia de N. Sen/tora da Escada de Ban1e
ri ou Ma1Ueri foi fundada na primeira década do século XVII"72, dado que, .em 
1609, "por ordem do P. Visitador Manuel de Lima, foí em missao ao sertao dos 
carijós o P. Afonso Gago, sertanista veterano, levando como companheiro o P. 
Joao de Almeida, que iniciava a carreira missionária". Comos indígenas que trou
xeram, cerca de 1500 e repartidos pelos aldeamentos, teria tido início Barneri, 
"que se coloca no tempo de D. Francisco de Souza quando Governador das Mi
nas, o que condiz coma referencia do ano de 1616"73• 

Na verdade, a primeira referencia explícita ao aldeamento, na documen
ta~o, parece ser a contida em Ata da Cmnara de Sao Paulo, de 28 de abril de 
1612. Na ocasiao, a requerirnento do procurador do conselho acordou-se 

65. Texto in Documentos lnteressantes, v. 44, p. 370. 
66. Pedro Taques de Almeida P. Leme, Genealogia. .. , 111, p. 53. 
67. Padre Manuel Fonseca, Vida de Venuável P~ &lchior de Pontes, p. 141. 
68. Sérgio Buarque de Holanda, "Capelas antigas de SAo Paulo", in Revista do Sem do Patr. Hist. eArt. 

Nacional, n° 5, p. 113. 
69. José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 222. 
10. Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, Apontamentos ... , J. pp. 38-39. 
71. ldem, II, p. 114. 
72. Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 231. 
73. ldem, p. 233. 
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·•que porq'° naldea de maguoeiri avía quinhentos ou seis semtos negros carijos e peis larguos 
enemiguos bus dos outros a qual aldea bera da sogei~o e dominio desta vila dos guovel1l3dores e ca
p~ e corla detrimto por sere tamtos os inimiguos jemtios e enemlguos de nos outros de algu dia se 
alevantare e faz.ere algu efeito mao como nesta capt8 e em outras destes estado tem ja feítos e estare no 
caminbo do sertáo omde com fasilidade fazemdo qualquer dezaguisado se podem hir" ... fosse, em con
seq~ocia, pedido ao govemador que "mudase a metade dos ditos imdios p8 a banda de guarapirága ou 

. . lhe . i . •-" 74 em parte que a sua smhona pareser maas conv men...,- ... 

É evidente que as referencias con ti das em Atas anteriores, a exemplo da de 
7 de janeiro de 1612 e da de 15 de agosto de 1611, também interessam B01Ueri, 
dado que em ambas se ve a preocupa?o pelo fato de viverem juntos "imdios no
sos naturais e antiguos da nasao tupy", que deveriam ser postos "em suas aldeas 
apartados e abitados dos carijos" ... 75 É na segunda das datas mencionadas que se 
faz referencia a urna aldeia dos Reis Magos e que Jordao considera ser Embu. Na 
verdade, a documenta?o é confusa. Entretanto, dois fatos parecem merecedores 
de considera?o: de um lado, a época, início do século XVII, caracterizada por 
descimentos de copioso número de indígenas; de outro, a área, mais ou menos re
lacionada com a vizinhan~ do Peabitu, e palco da defini?o de vários aldeamen
tos. Estes, por sua vez, organizaram-se em fun~ao de sucessivos rearranjos ao sa
bor, em particular, dos conflitos de interesses entre camaristas e jesuítas. Os des
cimentos estao bem representados pela incursao do P. Afonso Gago. Em grande 
parte promovidos pelos jesuítas, criaram o problema da repmti~iío dos indígenas. 
Nao é de excluir, justamente, que a maior preocupa?~ dos camaristas proviesse 
do fato de se recolherem a Batueri, já entao de posse do município, indígenas Ca
rijó, descidos pelos jesuítas, orientados por eles e possivelmente instrumentos de 
urna presen~a mais significativa desses religiosos no aldeamento. Os rearranjos 
demográficos, por sua vez, estao nao apenas claramente expressos nas Atas citadas 
como, também, nas men~oes a núcleos diversos, quem sabe frutos dessa mobilida
de. Viu-se a referencia a Reís Magos, de 15 de agosto de 1611. Na Ata de 28 de 
abril de 1612 fala-se em mudar parte dos indígenas de B01Ueri "pª a banda de gua
rapiraga" ... A sugestao deveria ter um certo significado, dado que anos antes no
meava-se um "capitao do gentio e indios da aldeia de Guarapiranga e dos mais in
dios daquelle distrito" ... , além da "aldeia nova Eguanga e Jaguaporecuba (Carapi
cuíba?) e todos os mais que estiverem divididos e subjugados digo e segregados da 
dita aldeia"'ó. E que tudo na ocasiao, e na área em questao, tenha se desenrolado 
cm fun?o de conflitos de interesses entre jesuítas e camaristas, nao há dúvida. 
Bastaria lembrar que no longo pr~ que resultou na expulsao dos Padres da 
Companhia em 1640, iniciádo em 1612, Ban1eri se tornarla, talvez, o principaJ ins
trumento de discórdia. 

Barueri teria sido criado, em conseqüencia, no alvorecer do século XVII. 
Nao se exclui, porém, a possibilidade, embora nao comprovada, da existencia an
terior de um núcleo que, de qualquer sorte, teria facilitado a organiza~o do al
deamento. A distAncia em rela~o a Sao Paulo, nao demasiado grande, e princi-

14. Atas da Ciimaro de S. Paulo, v. 11, p. 312. 
15. ldem, pp. 293 e 306. 

76. Aúu da C8matu de S. Paulo, v. 1, p. 150 • Sessio de 16 de novembro de 1607 - Provisáo de Gac;par 
Coqueiro para Joáo Soares. 
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palmente o fato de situar-se junto ao Tiete, ainda em trecho navegável, constituem 
elementos que vem em abono da hipótese. 

Nao mais abundantes sao os dados relativos ao aldeamento de Gumulhos. 
As informa~oes de Azevedo Marques, a propósito, sao imprecisas. Primeiro, lem
bra que f oi fundado "no lugar onde boje está a freguezia do mesmo no me, pelos 
anos de 1580"77

; em seguida, certamente relaciona-o aos aldeamentos de tradi~o 
anchietana, dado que se ref ere a "numerosa tribu da na~ao Guaianas que nao fu
giu a conquista e ao massacre dos invasores europeus de Sao Vicente, mas que, 
em seguida ao desbarato dos índios, formou, em 1560 a aldeia desse nome, 3 lé
guas, ou 16,6 quilómetros a NNE. da capital" ... 78 Segundo Machado de Oliveira, o 
nome de Guatulhos "designa urna das tnbus feudatárias, cujo complexo formava a 
poderosa na~ao dos Guayanazes" ... 79 

Elementos mais seguros sao fornecidos por outros autores. Serafim Leite, 
de indiscutível valor para o estudo dos aldeamentos, depois de lembrar que os 
"Guarumimins ou Marumimins viviam numa Serra entre o Rio de Janeiro e S. Vi
cente", cita o P. Pero Rodrigues, Provincial segundo o qual o "P. Manuel Viegas, 
chamado o Pai dos Maromimins descobriu, tratou e fes o Catecismo da língua des
ses índios, por volta de 1590. Os que se aldearam em S. Paulo ficaram ao cuidado 
do P. Viegas, que da Casa de S. Paulo os ia visitar"80• Sempre segundo Serafim 
Leite, o "Provincial Pero Rodrigues visitou Piratininga em 1595, data e primeira 
missa, que fixam a inaugura~ao oficial da Aldeia de N. S. da Conceifiío dos Maro
mimins"81. Viotti ref ere-se a funda? o de Guatulhos por volta de 158782 o que, na 
prática, nao difere das inf orma~oes de Serafim Leite. 

Nao parece haver dúvida sobre as origens quinhentistas de Gumulhos, qua
se certamente da década de 1580, se a inaugurafiio oficial é de 1595. Tanto que 
desde os primeiros anos do século XVII tornam-se freqüentes as referencias a esse 
aldeamento83• 

Por serem mais recentes que os anteriormente tratados, e em virtude das re
la~oes que marcaram sua origem, os aldeamentos de Caropicuíba e /tapecelica me
recem urna aten~ao em conjunto. 

As origens do aldeamento de Caropicuíba apresentam alguns curiosos ele
mentos de semelhan~ com as de Embu. Em Caropicufba, Afonso Sardinha pos
suía urna propriedade, nela tendo reunido um número nao descurável de indígenas 
descidos do sertao. A exemplo de Fernao Días País e outros, contava a seu servi~o 
com urna verdadeira aldeia de administrados, porque na prática ern essa a con
di~o dos indígenas, embora nao sancionada por leí. O núcleo deve ser quinhentis
ta, sobre tal fato quase nao devendo subsistir dúvidas. Azevedo Marques refere-se 

n. Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, Apontamentos .. ., l , p. 39. 
78. ldem, p. 308. 
19. José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 227. 
80. Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, pp. 240-241. 
81. /don, p. 241. 
82. Pe. Hélio Abranches Viotti (SJ.), Anchieta e o IV Ce11tenário de Pinheiros, p. 34. 
83. Cf. Atas da Ciimaro de S. Paulo, v. 11, pp. 222·223 (5 de outubro de 1608) e 234 (15 de fevereiro de 

1609); InvenJários e TesttJnU!nlos, v. XII, p. 332 (1623); Atas da Cámara de S. Paulo, v. III, p. 47 (12 
de agosto de 1623), além de várias outras. 
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a ele como tendo sido criado pelos jesuítas na segunda metade do século XVI84• A 
contradi~o aparentemente existente entre a referencia de Azevedo Marques, 
atnbuindo a cria~o do aldeamento aos jesuítas, e o fato de ele se ter definido em 
terras de Afonso Sardinha pode ter sua explica~ao. Possivelmente, tanto no caso 
de Afonso Sardinha quanto no de Femao Dias Pais, dever-se-ia recorrer aos jesuí
tas para que aos indígenas aldeados fosse prestada a assistencia espiritual que se 
julgava necessária. A presen? jesuíta deve ter-se verificado desde os primeiros 
tempos da arregimenta~o dos indígenas. Dado que nesses casos o núcleo indíge
na nao constituía, de forma necessária, urna f or~a de trabalho aplicada intensa e 
continuamente a servi~o do senhor rural, mas apenas a intervalos irregulares, e 
nao sempre na sua totalidade, nao é dificil aceitar a idéia de que seriam os padres 
a assisti-los mais d~ perto, mantendo com eles contactos freqüentes e mais signifi
cativos, de tal sorte que, na prática, os administravam. O fato é que o aldeamento 
já devia estar definido, de forma estável, na passagem do Quinhentos para o Seis
centos. Em seu trabalho sobre as Igrejas de Sao Paulo, Leonardo Arroyo ref ere-se 
a urna carta de sesmaria passada, no ano de 1609, a Roque Barreto, em que se diz 
que sao "cem bra?S de chaos nos campos de Carapecuíba em quadra para f azer 
sua casa e curral entre o matto e a aldeia"85. Isso prova que ela já existía e era re
conhecida como tal. A dire~o legal do aldeamento passou para os jesuítas em 
1615. Nesse ano, por escritura de 9 de julho, Afonso Sardinha e sua mulher Maria 
Gon?lves f izeram doa~ao de toda a sua f azenda ao Colégio de Sao Paulo. Dizia
se na escritura que 

do contentes que elles dilos padres da Companhia de Jesus tenháo cuidado de toda a sua gente 
forros goaramins, como de outras na~ns e esteja toda ella debaao da administra~áo e doutrina dos di
los Padres como sua por assim entenderem convir para bem de suas conciencias e mór libcrdade dos di
los Indios forros sem ninguem os inquietar ... 86 

ltapecerica teria sido "um aldeiamento de indios, fundado no século XVI 
por padres da Companhia de Jesus, que allí erigiram urna capella soba invoca~o 
de Nossa Senhora dos Prazeres"87• Isto é quanto informa Eugenio Egas. Para 
Azevedo Marques "teve origem no século XVII, como aldeiamento de indios do
mesticados"88. Machado Oliveira nada diz sobre a origem desse aldeamento, 
porém Iembra que, segundo parece, "sendo tao circunscripta em território e dimi
nuta em pessoal, era mais antes um acessório da de Emboú, sua mais próxima con
finante" ... 89 O fato é que quanto a ltapecerica nada há que possa revelar quando e 
em que condi~0es se originou. O certo é que as referencias a esse aldeamento sao 
raríssimas para todo o século XVII. Entretanto, sua vizinhan~a de Embu, apenas 
cerca de 5 km, e a circunstAncia, portanto, de se encontrar nao muito distante do 

84. Manuel Euf'Wio de Azevedo Marques, Apont~n/0$ ... , 1, p. 39. A participa~áo dos jesuita~ em Ca
rapicuíba foi tratada por Luís Saia, a propósito da planta do aldeamento (ver Carapicuíba, inédito). 

8.S. Leonardo Arroyo, op. dt., p. 119. A "carta de dada de Roque Barreto nos campos do forte" é de 19 
de fevereiro de 1609 e está contida em Rqistro Gerol da Cdmara de S. Paulo, v. 1, p. 167. 

86. Tn1o in Docummlo.s lnteressanla, v. 44, pp. 360 a 368. 
87. Eu~nio Egas, Os Munidpios PaulislM, v. I, pp. 8.S3-8S4. 
88. Manuel Eufaisio de Azevedo Marques, Apontamento$ ... , 1, p. 353. 
89. José Joaquim Machado de OHveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 229. 
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eixo de circula~ao representado pelo Peabüu permitem que sejam sugeridas algu
mas hip6teses. De um lado, a de que o sitio em que ltapecelica se localizou estaria 
dentro de urna área de devassamento relativamente precoce. De outro, a de que 
essa área, compreendendo também os sítios de Manifoba, Embu, Carapicuíba 
e BaJUeri, conheceu um longo processo de reajustamentos dos contingentes indí
genas orientados pelos jesuítas. Dentro do referido processo, implicando pelo me
nos duas a tres mudan?s de aldeamentos (de Mani~oba para Embu, do pr6prio 
Embu para a fazenda de Femao Días Pais), nao é demais acreditar na defini~o de 
um aglomerado menos importante, como fruto residual e lateral da principal di
re~o do processo. Sob este aspecto, talvez ltapecerica tenha sido realmente urna 
sorte de núcleo satélite de Embu, pelo menos no decorrer do século XVII. A par
tir de fins do Seiscentos, em tomo de 1698 ou 1700, segundo Sérgio Buarque de 
Holanda, ltapecerica adquiriu maior expressao, afirmando-se em definitivo, como 
conseqüencia da mudan?, que para ele entao se tentou, dos indígenas aldeados 
em Caropiculba90. 

No conjunto percebe-se que, entre os aldeamentos de Embu, ltapecerica 
e Carapicufba, existiram rela~<>es que provavelmente podem ser explicadas em 
fun~ao da situa~ao de cada um deles. Nao se exclui, como já se lembrou, a possibi
lidade de Barueri ter participado desse conjunto. 

Itaquaquecetuba, Escada e Sao José sao, além de Sao Miguel, os aldeamen
tos tradicionais situados a leste de Sao Paulo e que também, provavelmente, for
maram um conjunto a semelhan? do lembrado antes. 

De Itaquaquecetuba quer a tradi~o que tenha sido fundado pelos jesuítas. 
Assim pensa, por exemplo, Machado de Oliveira, sugerindo, todavía, que, a seme
lhan~a de Embu e Caropicufba, tenha sido urna propriedade particular concedida 
aos jesuítas por doa~ao91 • Azevedo Marques vai mais longe e relaciona ltaquaque
cetuba a a~ao de Anchieta, caso em que se teria formado por volta de 156092, mas 
que nada confirma. Sua origem, de qualquer forma, deve remontar ao Quinhen
tos. Há um fato que indica essa hipótese. Em conseqüencia de acordo feito pelos 
oficiais da Cámara de Sao Paulo em 21 de setembro de 1612, grande parte de sua 
popula~ao mudou-se, até 1624, para o aldeamento de Sao Migue/93• Se assim foi, 
na época já deveria ser um aglomerado florescente e, portanto, segundo é de se 
supor, nao demasiadamente recente. 

A hip6tese de Machado de Oliveira ve-se confirmada por Serafim Leite, se
gundo o qual ltaquaquecetuba teria sido originado pelo Padre Joao Álvares, secu
lar, que aí teria construído "urna Capela dedicada a Nossa Senhorn da Ajuda, pe
los anos de 1624", em urna sua propriedade, por sua morte deixando-a para a 
Companhia de Jesus94

• Nao há contradi~o entre esse fato e a época da mudan~a 

90. Padre Manuel Fonseca, Vida do VeMrável Padre Belchior de Pontes, pp. 120-121; cf. lambém Leo
nardo Arroyo, op. cit. , pp. 121-122, e Sérgio Buarque de Holanda. "Capelas antigas de Sáo Paulo", 
in RSPHAN, ne 5. 

91. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 234. 
92. Azevedo Marques, Apo111amemos ... , v. 1, pp. 38-39. 
93. ldem, v. 1, pp. 38-39 e v. II, p. 237. 

94. Serafim l.eite (SJ.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 362. Segundo Mário Neme. 
aproximadamente no local onde fica ltaquaquecetuba, localizou-se de início Sño Miguel. Enlre J620 
e 1624, os indígenas de Siio Miguel se teriam mudado para o sitio atual. Logo em seguida a mucfan~a 
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referida por Azevedo Marques, dado que o núcleo, praticamentc aldeia de admi
nistrados, já deveria existir há algum tempo. 

O aldeamento da Escada, como o de Sao José, parece datar do início do sé
culo XVII95. É sem dúvida procedente o ponto de vista de Machado de Oliveira 
de que a origem do aldeamento da Escada 

náo podia ter logar senáo muito depois de se fonnarem as que pertenceram ao circulo da capital 
(, .. ) por isso que o território situado ao norte da mesma capital. onde se estabeleceu esta aldea, cahio 110 

senhorio dos conquistadores em tempos posteriores a edifica~áo da capital. e depois que os indígenas de 
Piratininga abandonaram inteiramente a recupera~áo de seu anligo dominio96

. 

Parece nao haver dúvida, em vista da concordancia de autores, que o res
ponsável pela sua cria~o f oi Gaspar Cardoso, o fundador e capitao-mor de Moji 
das Cruzes, que teria aldeado, depois de capturá-los, cerca de 800 indígenas97• Te
ria sido, portanto, primitivamente, urna aldeia de administrados. 

De Sao José, as informa~oes sao parcas. Nenhuma referencia em Azevedo 
Marques. Eugenio Egas, sem citar as f ontes em que se fundamentou, afirma que 

teve seu com~o na segunda metade do século XVI, por um aldeamento de parte da tribu de in
dios Guayanazes, emigrado de Piratininga, sendo fundada no alto do Rio Comprido 8 distancia de 10 ki
lometros da actual cidade, pelo padre José de Anchieta. Esse logar é ainda hoje conhecido com a de
nomin~ de Vila Velha. Esse aldeamento foi algum tempo depois abandonado, obtendo os jesuitas, 
pelos annos de 1643 a 1660, diversas datas de terras, nas quaes, com os indios que restaram daquelle 
primeiro aldeamento, fundaram outro em suas fazendas, dando origem a actual cidade98. 

Na verdade, segundo parece, repete o Relatório da Comissao Central de Es
tatfstica, de 188899, porém permanecendo as dúvidas. Os fatos relativos a origem 
quinhentista devem ser atribuídos a tradi~o que personaliza em Anchieta a a~o 
dos jesuítas, inclusive, quem sabe, ampliando os resultados dessa a~ao. Mais acer
tada parece ser a origem seiscentista, embora podendo estar relacionada com a 
presen~a anterior de outros núcleos indígenas. 

Segundo o Padre Fonseca, "come~ou esta Aldea com poucos povoadores, 
tendo a sua origem em huma f azenda de gado, que quizerao fabricar os Padres do 
Collegio de S. Paulo em huns campos situados no lugar, a que hoje (1752) chamao 

"o padre Josáo Álvares (náo jesuíta entáo), sesmciro em Moji das Cruzes, constró i a capela de Nos
sa Senhora da Ajuda, origem de Itaquaquecetuba, nos limites de sua sesmaria, ou em terras perten
centes aos índios de Sáo Miguel, as quais desde antes dessa data já vinham sendo invadidas por co
lonos" (Notas de Revisáo da História de Siío Paulo, pp. 203 a 205). 

95. Azevedo Marques, Apontanumtos ... , v. 1, p. 244. 
96. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 232. 
97. Azevedo Marques, Apon1amen1os ... , v. 1, p. 38; Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 232; 

José Arouche de Toledo Rendon, op. cit., p. 305. Segundo Rower, o aldeamento da Escoda teve iní
cio "numa fazenda pertencente a Gaspar Cardoso, Capitáo-mor de Moji das Cruzes, que neta con
seivou cativos uns 800 Índios. Tendo de libertá-los, em virtude do Regimento de 15 de janeiro de 
1698, dado 8s Aldeias por Artur de Sá, fundou com os mesmos indios a Aldeia sob a invoca~áo de 
N. Sra. da Apresenta~o, mas geralmente conhecida por N. Sra. da Escada" (Freí Basílio Rower 
(O.F.M), Páginas de História Franciscana no Brasil, p. 645). 

98. Eugenio Egas, op. cit., v. Il, pp. 1858-1859. 
99. Cf. RelaJório da Comissiío CenJra/ de Estatística, Sáo Paulo, 1888. 
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Aldea Velha, para cuja administra~o tirarao alguns cazaes de outras Aldeas" ... 100 

Já existiría, certamente, no ano de 1686101. 

Urna rela~ao com os _acontecimentos verificados nos Campos de Piratininga 
na segunda metade do século XVI nao deve ser sumariamente descartada. Nos 
movimentos de fluxos e refluxos dos quadros demográficos indígenas nao é im
possível que algumas conseqüéncias se tenham feíto sentir até a área de Silo José, 
especialmente levando em considera~o a presen~ de um caminho entre Pirati
ninga e o vale do Paraíba. Por outro lado, a referencia a Vi/a Ve/ha, de Eugenio 
Egas, nao deve ser relacionada com o hipotético aldeamento quinhentista. O mais 
certo é relacioná-la comos fatos referentes~ eleva~o de Sao José a categoría de 
vi/a, conforme se terá oportunidade de ver em outra ocasiao. Da mesma forma, 
nao deve ser confundida com a Aldea Ve/ha, quem sabe, mais relacionada com as 
origens do núcleo. 

Os aldeamentos de Pe1Ufbe e Queluz f ogem ao comum dos considerados até 
agora, o primeiro porque, embora bastante antigo, f oi o único a localizar-se no li
toral, enquanto o segundo constituí o mais recente de todos, dado que só f oi cria
do no alvorecer do século XIX. ' 

O aldéamento de Perufbe é de origem incerta, mas possivelmente das mais 
antigas. No dizer de Machado de Oliveira, 

presume-se que o seu local serviu de refúgk> aos grupos de indígenas que evitaram o encontro 
da exped~ [de Francisco de Morais], quando esta lan~ou-se s0bre a tribo dos Itanhaéns, que habitava 
as margens do Río da Conce~o; e amalgamando-se elles com urna f~o dos Carijós, seus inimigos, 
que entáo dominavam e fruiam pacificamente todo o littoral iue vai do rio da Concei~o ao dos Patos 
(Biguassu), o commum perigo os obrigou a darem-se as mios1 

As afirma~0es de Machado de Oliveira nao podem ser aceitas sem reseivas. 
Na verdade há entre os autores que trataram do problema inúmeras controvérsias. 
Estas Jevam, em alguns casos, a confundir Perufbe com Itanhaém, de qualquer 
forma dando diferentes origens ao aldeamento103• 

Segundo Rower e Calixto, a origem de Perufbe prende-se a existencia de 
urna aldeia pré-cabralina que se localiZaria nas proximidades da Peruíbe 
atual104

• Perufbe seria, portanto, mais um exemplo da continuidade de núcleos 
pré-cabralinos dentro do processo de cria~o de aldeamentos. Que o aldeamento 
que em seguida ficaria conhecido como Sao Jodo de Pen1fbe nao se tenha localiza
do no mesmo local nao invalida a idéia de continuidade. Tudo parece indicar que 
no início as aldeias f oram mais de urna, sen do que 

100. Padre Manuel Fonseca, Vida do Ve11erável Padre Belchior de Ponles, p. 145. 
101. SeraCim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 367. 

102. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada .. .'', p. 230. 
103. A propósito, cf. Freí Basilio Rower (O.F.M.), Pági11as de História Franciscana 1w Brasil, pp. 325 a 

328, especialmente 328. 
104. ldem, p. 327; Benedito Calixto, "Os primitivos aldeamcntos indígenas e indios mansos de Ita

nhaém", RIHGSP, v. X (190S), pp. 491-492. 
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seria dificil localizá-las hoje com rigor, a falta de documentos explícitos que no-lo digam, e tal
vez tivessem lido diversos locais, segundo a renovaliáo dos r09tdos, que as Aldeias seguiam. Também 
era comum, quando diminuía o pessoaI, concentrarem-se duas ou mais numa só, e com o seu orago ... 105 

Um documento importantíssimo para a compreensao das origens de Pe1uíbe 
é a carta de sesmaria confirmada a Pero Correia pelo Capitao Antonio de Olivei
ra, lugar-tenente de Martim Af onso, em maio de 1542. A referida sesma ria cons
tava de dois lotes. O primeiro ficava na vila de Sao Vicente, enquanto o segundo 
ficava em 

Peruhibe, convem a saber: oruú foi aldeia dm indios, indo desta villa de S. Vicente para a dita 
aldeia dos indios. Peruhibe comC91 a partir de um regato que está aquem da dita aldeia, que chamam 
em lingua dos indios Tapirama (boje Tapirema) que está da banda do levante, e da outra banda do 
poente pas.sando o rio grande que se chama Guarahype (Guarahú) e em nosso nome lhe puzemos Santa 
Catharina, partindo pelo mar, etc106• . 

A referencia a aldeia é expressiva. 
De qualquer forma, quer Petufbe tenha sido a primeira Itanhaém, criada em 

1532 no meio da praia por Martim Af onso107, quer se tenha formado contempora
neamente, dentro de qualquer outra versao, o fato é que se trata de núcleo indis
cutivelmente muito antigo e geneticamente correlacionado com ltanhaém. A pre
coce eleva~o de Itanhaém a categoria de vi/a poderla ter influído no sentido de 
acelerar sua transf orma~ao, de aldeia ou aJdeamento, em núcleo portugues. Tais 
transf orma~oes implicariam o afastamento dos indígenas, o que se pode compre
ender quando se pensa que o indígena nao participava, como o colono e seu des
cendente, da condi~o de cidadtio, no sentido de usuf ruir vantagens do status de
corrente. Esses indígenas poderiam, s6s ou junto com outros que até entao haviam 
permanecido afastados, ter participado da forma~o do aldeamento vizinho. 

Sobre a origem do aldeamento de Queluz nao há problemas, dado que a do
cumenta~ao existente é quase completa, em especial em virtude de sua idade rela
tivamente recente. Em fins do século XVIII, o Capitao-General Antonio Manoel 
de Meto Castro e Mendon~ teve suas aten~oes voltadas para um grupo de indí
genas que na ocasiao ocupavam urna parte do sertao entre a Capitanía de Sao 
Paulo e a do Rio de Janeiro. Esses indígenas, denominados Puri ou Packi108, ocu
pavam um território com cerca de seis léguas por duas léguas, entre a Serra da 
Mantiqueira e o Rio Paraíba, inteiramente coberto de matas1

@. Era gente arredia 
e, de acordo como Vigário Lima, que escreveu urna verdadeira certidao de nasci
mento para Queluz, 

os primeiros contactos com &ses fndios parece que foram os que tiveram homens que se em
brenhavam na mata em busca da eJVa medicinal Poaia. Nessas ocasióes os indígenas íugiam, em alguns 

105. Serafim Leite (SJ.}, História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 435. 
106. O documento está transcrito in Benedito Calixto, "Os primitivos aldeamentos indígenas ... ", pp. 

492-493, e Serafim Leite (S.J .), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. I, p. 255. 
107. Benedito Calixto, "Os primitivos aldeamentos indígenas ... ", p. 494. 
108. Francisco das Cbagas Lima, "NoUcia da funda~o e princípios d 'esta Aldea de S. Joáo de Queluz'', 

in RIHGB, t. V, n" 17, abril de 1843, p. 790. 
109. ld'!m, p. 69. 
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casos apenas aventurando-se a arrebanhar-lhes das máos, quando náo o podiam fazcr fu11ivamente, as 
ferramentas de que necessitavam para seu uso110. 

Castro e Mendon~a desde 1798 tomou a iniciativa de retirá-los das matas, 
para isso incumbindo o Capitao Domingos Gonsalves Leal. Este, depois de abrir 
um caminho na mata, conseguiu em úm primeiro tempo aprisionar sete pessoas, 
mais dez em seguida e, finalmente, com o aux11io de um dos últimos aprisionados, 
conseguiu reunir mais 86 indígenas111 • Em conseqüencia dos resultados obtidos, 
Castro e Mendon~, em 27 de junho de 1800, oficiou a Corte comunicando quanto 
se fazia o que mandara "crear huma nova Aldea, q' em atten~ao ao Augusto No
me de S. A. será denominada Aldea de S. Joao de Queluz"112• No mesmo oficio 
comunicava ter escrito ao Padre Francisco das Chagas Lima a tarefa de catequizar 
e instruir os indígenas, para esse efeito intercedendo junto ao Bispo da Diocese no 
sentido de permitir que o referido padre se tomasse pároco do novo aldeamen
to113. Coma assistencia espiritual do Padre Chagas Lima, e o auxílio de Januário 
Nunes da Silva, nomeado diretor do aldeamento, este logo adquiriu estabilidade, 
completando, nas raias fronteiri~s da capitania, o quadro dos aldeamentos paulis
tas tradicionais. 

Como é possível perceber, os aldeamentos paulistas podem ser separados 
cm grupos com algumas características em comum. Antes de mais nada, quanto a 
distribui~o, convém insistir no fato de que a esmagadora maioria surgiu Se1ra
Acima, dado que, conf onne se viu, na marinha localizou-se tao-só o de Pe1ufbe. É 
um fato que mantém íntimas rela~oes com o papel do planalto e dos Campos de 
Piratininga em particular, no povoamento, confonne se procurou mostrar na pri
meira parte deste trabalho. Dentro do planalto, sobressaem os aldeamentos do 
cfrculo de Sao Paulo, pois que compreendiam Pinheiros, Sao Miguel, Ban1eri, Em
bu, Guwulhos, ltapecerica e Carapicufba. Os aldeamentos de Escada, ltaquaquece
tuba e Sáo José constituem, sob esse aspecto, um outro grupo, ficando isolado o de 
Que luz. Percebe-se, de qualquer f onna, a presen~ de um número mais significati
vo de aldeamentos nas vizinhan~as de Sao Paulo, conseqüencia imediata da pre
sen~a desse núcleo, e remota, porém mais sugestiva, da própria f un~ao cristaliza
dora do povoamento dos Campos de Piratininga. 

Por outro lado, e considerado o processo que os originou, os aldeamentos 
compreendem do is grupos: o primeiro, o daqueles "que f oram fundados com os 
indígenas, que, colocados na dura necessidade de procurarem um paradeiro ama
les sem conta, que lhes fez carregar a conquista do seu território, decidiram-se pe
la vida em comum sob o poder dos invasores"114• Estao nesse caso os aldeamentos 
de Pinheiros e Sdo Miguel. O segundo grupo é fonnado por aqueles "que se erigi
ram com indios libertados da escravidao, ou evadidos as famosas adminis
tra~oes" ... 115 Estao neste grupo os aldeamentos que passaram para os jesuítas por 

110. lbidon, p. 70. 
111. Francisco das Chagas Lima, "Noticia ... ", pp. 70-71. 
lU. Docunumtos lnteressan1e.s, v. 29, pp. 217·218. 
113. /don, v. 39, pp. 29-30. 
114. Machado de Oliveira, " Noticia raciocinada .. .'', p. 213. 
115. ldenr. 

ORIGEM DOS ALDEAMENTOS 127 

doa~oes, a exemplo de Embu, Escada, Carapicufba. Queluz, como PenJfbe, Sao 
José, ltaquaquecetuba, ltapecerica, Bcuueri e Guwulhos, constituíram ou parece 
que constituíram casos com características especiais. 



3. Composi~o étnica dos indígenas aldeados 

- Os prováveis contingentes oripnais 
- As contribuí~ posteriores 
- Heterogeoeidade ~ca dos aldeamentos 

Procurar verificar quais os grupos indígenas que contribuíram para formar 
os contingentes demográficos dos aldeamentos nao constituí tarefa simples. Para 
isso contribuí a relativa escassez de referéncias existentes a respeito, e, mais que 
isso, as imprecisoes de certos nomes, que tornam difícil, se nao impossível, qual
quer identifica~o. O problema se propoe já para os próprios contingentes origi
nais dos aldeamentos. Para os do Planalto Paulistano, que constituem a esmagado
ra maioria, seria normal pensar na contnbui~o maci~ dos próprios grupos indí
genas que aí viviam. "Grupos mais ou menos aniquilados pelas guerras" verifica
das nos primeiros tempos, nos Campos de Piratininga e arredores, teriam sido en
tre os primeiros a contribuir para a f onna~o dos aldeamentos116. Dado que os 
primeiros contactos verificaram-se com os Guaianá, e considerando que com eles 
verificaram-se tarnbém os primeiros choques, tudo leva a crer que tenham sido os 
responsáveis pelo substrato demográfico dos aldeamentos117• 

Já se viu que tanto Pinheiros quanto Sao Miguel teriam se originado em 
fun~ao dos Guaianá dos Campos de Piratininga. A tradi~ao faz acreditar que o 
mesmo grupo tenha formado a popula~o inicial de Sáo José e I1aquaquece1uba . 
Entretanto, nesses casos a tradi~o nao parece ter grande significado. Para Sáo 
José na verdade nada há que possa indicar a natureza de seu substrato populacio
nal amerindio. Ouanto a ltaquaquecetuba, sua popuJa~ao original provavelmente 

116. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. ~19. 
117. O fato de se falar em Guaianá nAo constituí urna solu1;Ao, dado que, confom1c é S."lbido, subsiste a 

controvérsia sobre as características do referido grupo. 
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já deveria ser heterog!nea, embora, é quase certo, constituída predominantemente 
por Carijó. É quanto se depreende da opiniiio de Serafim Leite, segundo o qual o 
P. Joao Alves teria deixado sua fazenda de Itaquaquecetuba para os jesuítas, talvez 
movido por "um sentirnento de repara~o, porque devia de se tratar, ao menos em 
parte, de índios trazidos das Redu~oes dos Jesuítas espanhóis" ... 118 

O aldeamento de Gumulhos, por outro lado, também estaría ligado aos ha
bitantes de áreas vizinhas, dado que seu nome indicaría urna das unidades tribais 
aí existentes119• Entretanto, nenhum conhecimento preciso existe sobre os Gua1u
lho. O que parece estar fora de dúvida é que o aldeamento de Gumulhos se origi
nou coma reuniao de indígenas Gumumimim ou Manunimim 12D. O fato pode ser 
percebido por intermédio da transforrna~o do nome do grupo verificada no sécu
lo XVII. Assirn é que em 1623, poucas décadas depois da cria~o do aldeamento, 
fala-se no "gentio de pas guaramimis", com evidente refer!ncia ao aldeamento121; 
em 1638 nomeia-se um capitao para "os garulhos da aldeia de Nossa Senhora da 
Concei~o e outros da mesma na~o"1~, no mesmo ano dando-se juramento ao 
referido capitao, "para servir o cargo de capitao dos indios da aldeia garame
mis"123; em 1652 nomeia-se outro capitao "dos indios guaromims da aldeia de 
Nossa Senhora da Concei~o", o juramento tendo sido prestado para "capitao dos 
indios da na~o guaromimis"124; em 1661 fala-se dos indígenas "naturaes da aldeia 
de Nossa Senhora da Concei~ao, dos Goarulhos" ... 1is Daí por diante, as referen
cias sao a Gumulhos ou GOQIU/hos, prevalecendo a primeira forma. Compreende
se, em primeiro lugar, que os indígenas aldeados em Gua1U/hos constituíam um 
grupo diferenciado daqueles que predominavam nos Campos de Piratininga, o que 
explica as inúmeras ref er!ncias A na~tio; por outro lado, compreende-se que Gua-
111/ho, Guaromimi ou Maramimi constituem o mesmo grupo, ou a mesma na~áo126. 

Quanto aos demais aldearnentos, nao se tem elementos para afirmar sobre a 
natureza e irnportincia do substrato. Apenas existem elementos indicativos. Os al
deamentos de Campicufba e Embu devem ter contado, nos seus primórdios, com 
contingentes indígenas variados. Ambos se definiram em fun~ao de indígenas des
cidos do sertao127 e, por isso mesmo, provavelmente de grupos nao identificados 

118. Serafim Leite (SJ.), Hist6ria do Companhia tú Jesus no Bro.sil, v. VI, p. 362. 
119. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada. .. ", p. '121. 
120. A respeito dessea indígenas, d Egon Schaden, "Os primitivos habitantes do território paulista", in 

Revista tú Histórla, ano V, ne 18; Plínio Ayrosa, Os Primitivos Habitames de Sao Paulo, Conferen
cias do Oub A. Bandeirante, ne 4, Sio Paulo, 15 de fevereiro de 1934. Sobre sua rela~áo com o al

deamento de Guanúhos, d Serafim Leite (SJ.), Hist6ria do Companlúa de Jesus no Brasil, v. VI, p. 
240. 

121. Sessio de 12 de agosto de 1623,.Atas do Cámaro tú Sáo Paulo, v. 111, p. 47. 
122. Provi:sáo de 9 de abril de 1638, &gistro Gerol do Cámaro de Sáo Paulo, v. II, p . 58. 
123. S de junho de 1638, Registro GeroJ do C8mara tú Sáo Paulo, v. 11, p. 59. 
124. No~ de 9 de novembro de 16.S2, Rqistro Gerol do C8mara tú Sáo Paulo, v. 11, pp. 354-355. 
12S. Nome~ de um capitlo em S de fevereiro de 1661, Registro Gerol do Cantara de Sáo Paulo, v. 111, 

pp. 18 a20. 
126. Simio de Vuconc:elos agrupa a. indígenas brasileirol em mansos e bravos. Os mansos seriamos 

que "faUáo aquella lingoa commum. de que compoz a Arte Universal o Padre Josepb de Ancbie
ta" ... Abrangeriam tam~m a. Goyan¿J que seriam, entretanto, de Ungua diferente. Os Guaramomi 
seriam Tapuia (Ver Noticias .Antecedentes ••. Livro I, pp. 89-90, f 151 e 153, e Crónica ... , Livro 1, p. 
40, f 64). . 

127. Documentos /n1erusan1es, v. 44, pp. 360 a 368 e 368 a 370. 
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com o~ Guaian~. No caso particular de Embu, os Cmijó, pelo quanto se viu a 
pro~6s1to da ongem do aldeamento, devem ter tido um papel relevante. Aliás os 
Can16 pr~vavelmente devem ter contribuído em propor~oes bastante grandes ~ara 
a forma~o dos ~uadros demográficos iniciais dos aldeamentos. Sua presenra deve 
ter-se fe1to sentir em Pen1fbel28 · , ,. . . ' , JUnto com os lta11haen1, estes provavelmente 
Guaianá, a~1m como em Escoda, ltaquaquecetuba, B01Ueii e /iapecelica . 

Relativamente ao aldeamento de Bame1i, as informa~oes sao, como para 
quase to.dos. os demais, bastante confusas. Serafim Leite, entretanto, sugere urna 
perspectiva mteressante. Diz que a 

1 XVIIA(/de) ia de N. Sen"°:°~ Escoda de BaJUeri ou Maroeri foi fundada na pl'imeira década do sécu
o ... e º.fato de comcidar com a ru~áo da Aldeia dos Maromimins pode ser indicio de que al
g~ns destes Indios tam~m se aldeassem originariamente nesta Aldeia, naquelcs tempos em que os In
d1os se a~pa~ªlf Ju reagrupavam onde as circunstancias se revelassem mais vantajosas para a cateque
se e subsastencl8S . 

. O fato é que em 1626, a propósito de urna questao surgida com a cria~ao da 
v~la de Parnaíba, que envolvía' Bmueri, há urna referencia a "alldea de marague-
r ,,130 N - . Mi . . 
i · ao sena araguen ma1s urna forma a se unir as de maramomi guaramomi 

e outras? Todavía, aceitando-se em principio o fato ac1·ma Ba · l' d . . , , , , 111en ogo eve ter 
abngado outros md1genas, os da nafiio Gu01U/ho ficando ligados a um só aldea-
mento, se~n~o Se~afim Le.ite, e~ virtude da diferen~ de idiomas1J1. De resto, 
torn~-se difícil p!'e~sar qua1s senam esses outros indígenas. Poderiam ser Carij6 
desc1?os do sertao , o que parece confirmado por referencias contidas nas Atas 
da ~am_ara: "Com o j~mtio carijo estaviio mt<JS imdios dos nosos aqui naturais os 
qums soad~~ea dos re1s magos e outras e que ordinaria111re entre eles ¡,0 bngas e di-

ferensas' ... ; que "se fosse a dizer aos imdios nosos naturais da nasáo tupy que se pu
ze~e e~ suas aldeas a~artados e abitados dos carijós" ... 134

; que "naldea de maguoeiri 
av1~, qVlrhento~ ~u se1.s semtos negros carijos e pois Jarguos enemigos hus dos ou
tros ... A ma1ona sena, convém repetir, indígenas descidos do sertáo. 

. Este é, aliás, um ~specto que marca os aldeamentos desde a sua origem, ou 
S~Ja , de receberem contingentes humanos das mais variadas áreas e dos mais va
riados grupos. 

. ~ al,deamento de Queluz, porque muito recente, oferece menos problemas; 
reumu md1genas do grupo Puri, ou Packi, "palavra que, segundo eles mesmos in
terpreta~am, quería dizer - gente mansa ou tímida" ... 136 A originalidade de Que
luz está Justo no fato de que sua popula~ao indígena foi formada por elementos 

U8. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada " p 230 U9Se . . .. , . . 
130. ~mdelela9tede(S:J.), ~istória do Companhia tú Jesus no Brasil, v. VI, pp. 231-232. 

· 0 Janearo de 1626 .Atas do Cdmara tú Sáo p, 
131. Serafim Leite (S.J .), Hist6ria do, Companhia de Jesus M B=:-vv.illl,pp.223218. 
132. ldem, p. 233. • . , . . 

133. Se~o de 15 de agosto de 1611, Atas da C/Jmara de Sáo Paulo v 11 p 293 
134 Sessáo de 7 de . . de ' . , . . 

· _ Janearo 16U, Atas da Cámara tú Silo Paulo v 11 306 
135. Sessá~ de 28 de abril de 1612,Atas da Cdmara tú Sáo Paulo~. Ú, ~.~12 .. 
136. Francasco das Cbagas Lima, Noticia ... , p. 70. 
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radicalmente diferentes daqueles tradicionalmente aldeados, sendo, por outro la
do, o de mais homogénea composi~o demográfica. 

As entradas e bandeims que se rizeram ao sertao, amiudadas a partir do úl
timo quartel do Quinhentos, e constituindo um dos fen6menos mais típicos da vi
da seiscentista do planalto, contribuíram para que um número, que nao pode ter 
sido descurável, de indígenas de toda procedencia f osse dirigido para aí. Esses 
indígenas, que provavelmente alimentaram um comércio de escravos, fomeceram, 
também, os contingentes mais numerosos de administrados e grande parte dos al
deados. Aldntara Machado chama a aten~o para o fato de que, nos Inventários e 
Testamentos, "ao contrário do que fora licito esperar, os guaianazes nao sao men
cionados com freqüencia", da mesma forma como "de gutllUlhos também nao há 
vestigios senao em poucos inventários"137• O fato pode ser explicado, dado que os 
Guaian4 teriam fomecido maior soma de elementos para os aldeamentos, enquan
to a institui~o da admini~do teria sido alimentada em especial por indígenas 
apresados ern áreas distantes. Segundo Cassiano Ricardo, "os indígenas apresados 
pelas bandeiras sao tamoios, carij6s, tupiaes, terneninós, caiapós, bilreiros, patos, 
tapes, biobebas, miramomis, pés largos e outros"138. Ainda Cassiano Ricardo f or
nece, ern seguida, baseado ern Taunay, urna rela?o de bandeirantes que trouxe
rarn para o planalto grande quantidade de indígenas, por onde é possível perceber 
a variedade139. No conjunto parecern dominar os Tupi-Guaraní, porém sao nume
rosas as contnbui~0es Tapuia. De qualquer forma, dentro do grupo predominante 
percebe-se a contnbui~o das rnais variadas tnbos. A repercussao do apresamento 
para os aldeamentos nao deve ter sido pequena, dado que urna parcela dos apre
sados deveria ser recolhida a eles. Desde 1623, em conseqüencia ~e urna Ordern 
de 18 de outubro, o govemador da Capitania dispunha "que todos quantos f ossem 
ao sertao buscar Indios entregariam nas Aldeas o quinto do número dos indivi
duos que aprehendessem, a pretexto de que esse refor~o seria destinado para a 
funda?o de aldeas que se projectava na Bahia"140• O pretexto invocado, cuja con
secu~o nio foi possível verificar, foi, de·qualquer forma, passageiro, dado·que em 
seguida, e conforme se viu na segunda parte deste trabalho, o quinto tomou-se 
urna rotina no aprisionamento dos indígenas. Seu objetivo era manter os aldea
mentos, renovando seus quadros demográficos. Embora o f ornecimento do quinto 
nao fosse feíto necessariamente com regularidade, a verdade é que contribuiu para 
que a composi~o da popula?o dos aldeamentos se modificasse com o tempo. A_s 
guerras, como instrumentos de enriquecimento demográfico dos aldeamentos, u
veram importancia ainda na primeira metade do século XVIII. Aliás, nessa época 
as providencias governamentais nao mais se limitavam a exigencia do quinto, mas 

137. AlcAntara Machado, op. cit., p. 168. 
138. Cassiano Ricardo, MOl'Cha para Oesk, 21 ed., Rio de Janeiro, 1942, v. I, pp. 108-109. 
139. ldml. 
140. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ..• ", p. 219. "F~ a saber q· avendo resptº ao mt0 q· 

awe q· as aldeas da villa de slo paullo se reforme de indios pella grande falta q· delles ha ei pr be 
q· todos os moradores daquella villa q· foráo ao sertlo pagu o quinto das pessu q· trouxerio" ... 
"e que ro a metade do dtto quinto se reforme as ditas aldeas e outra metade se me remeta a esta 
cidade e bu navio q· se tomara pf oonta da fazenda de sua magde pera aqui se situar hua aldea" ... , 
etc. (datado da Babia, 18 de outubro de 1623, in Sessio de 10 de fevereiro de 1624,Atas da Cfunaro 
de Sáo Paulo, v. 111, p. &3). 
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iam mais longe, ~m geral estabelecendo que todos os indígenas tomados em guer
ra fo~m. recolh1dos aos aldeamentos141. Por outro lado, as inúmeras proibi~óes 
que atmgiam os moradores de sao Paulo, no sentido de impedi-los de ir aos 
sertóes, e que se sucederam em especial na primeira metade do século XVII entre 
outras penas aos infratores, determinavam em geral o confisco de seus bens 'inclu-
sive de seus indígenas, que seriam recolhidos aos aldcamentos•42. ' 

. O recolhim~~to dos indíg~n,a~ aos aldeamentos acabou intercssando espe-
cialmente os administrados. No 1ruao do século XVIII, as medidas nesse sentido 
f oram de molde a preocupar seriamente os adm1i1istradores•43 e, embora nao eli
minassem de vez a administrafáo, contribuíram para que os aldeamentos recebes
s:m ~and<:_ quantidade de ex-administrados. Esse fato contribuiu para refor~ar a 
dwers1fica~ao de suas popula~0es, dada a procedencia variada desses admi11istra
dos. Um papel de certo destaque, entretanto, na época foi reservado aos Pared. 
Estes indígenas, que viviam nos chapadóes mato-grossenses entre a antiga Vi/a Be
/a de Mato Grosso e Cuiabá, passaram a interessar o governo em seguida A corrida 
do .ouro que se verificou para essas áreas. O fato de nao terem criado problemas 
~rus graves para os povoadore~ permitiu que para com eles o governo da Capita
ma se portasse de forma a protege-los. Daí as inúmeras medidas no sentido de 
proibir que f ossem escravizados, assim como as muitas ordens para que, quando 
fora de sua área, fossem recolhidos aos aldeamentos e .nao f ossem mantidos sob 
d . . 144 T 

a mm1Stmfdo . udo leva a crer que por volta do segundo quartel do século 
X~III, em espe~~J na década de 1730, os Pared tenham f ornecido as mais signifi
catwas contnbu1~oes para a popula~o aldeada. 

No decorrer da segunda metade do século XVIII, a composi~ao étnica dos 
aldeamentos sofreu novas modifica~0es, nao em conseqüencia apenas da continui
dade do processo de recolhimento a que já se fez referencia145, mas principalmen
te porque esse processo come~ou a interessar também, em escala sem dúvida 
maior do que até entao, urna popula~o de mesti~os, e até mesmo brancos. Assim 
é que, em Bando de 30 de maio de 1733, fala-se de bastardos e mulatos, que deve
riam ser conservados sob administra~do, sendo recolhidos aos aldeamentos os que 
estivessem livres por senten~ da Justi~146. Por Bando de 29 de janeiro de 1743, 
ordenava-se que "qualquer official de mellicia, ou de Justissa, q'." encontrasse 
"Indyo, ou Indya, Bastardo, e curiboca", pertencentes aos aldeamcntos, os trou
xessem a presen~ do governador147. Em oficio dirigido ao Ouvidor-Geral da Co
marca, o Morgado de Mateus, em 14 de agosto de 1767, depois de declarar-se sa
tisfeito coma ere~ao da nova vi/a de Sao José do Parolba, lembra que é contrário 
a separa~ao de índios, mesti~os e mulatos148• Em certos casos a preocupa~ao nao é 

141. Cf. Ordem sobre a liberdade dos índios Carijó, in Rn·ista doArquivo Munidpal, ano I, v. X, p. 69. 

142. ~. exemplos podem ser encontrados, numerosos, nas Alas da Cltmara de Sao Paulo, de v. IJ a v. 

143. Cf. Revista doArquivo Municipal, ano 11, v. XX, p. 56, e ano 11, v. XXIV, pp. 241-242. 
144. A propósito, cf. DocurM111os lnteressanJes, v. 22, pp. 36 a 38; v. 24, pp. 186·187; v. 41, pp. 84 a 87; 

&vista do Arquivo Municipal, ano IV, v. XL VI, pp. 78 a 80. 
14S. Documenlos lntffl!SsanJes, v. 82, p. 3S. 
146. ldem, v. 22, pp. 36 a 38. 
147. Ibídem, pp. 181 a 183. 
148. Ibídem, v. 67, pp. 196 a 198. 
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mais a de recolher apenas os indígenas. Vai além, pois abrange toda a popula~o 
considerada desajustada. Assim é que, em 19 de julho de 1766, ordena-se ao dire
tor de Sáo Miguel que recolha todos os indígenas dispersos, mas também que fa~ 
"recolher a ella todos os forros, vadios, e gente inutil, que achar desranchada e 
dispersa, posto que nao perten~a á sobredita Aldea" ... 149 É evidente que, pelo me
nos no come~, estarla implícito que vadios, e gente inútil, s6 poderiam ser os 
próprios indígenas. Entretanto, ao tempo do govemo do Morgado de Mateus, 
quando f oram tomadas essas providencias, a preocupa~o dominante do governa
dor era no sentido de transformar os aldeamentos em freguesias ou vilas. Daí, ten
tando criar condi~óes para que esse objetivo f osse atingido, as providencias no 
sentido de reunir contingentes apreciáveis de pessoas, de qualquer procedencia 
que f ossem. É quanto se percebe, por exemplo, em carta de 11 de janeiro de 1768, 
cm que se ordena ao diretor do aldeamento da Escada que "fa~a recolher todos os 
Indios, q' andarem dispersos de sua Aldea, e nao só estes como todos os vagabun
dos, sejao brancos, mulatos, bastardos, ou pretos, q' nao tiverem domicilio cer
to"1so. Dois anos antes, referindo-se ~medidas para melhorar as condi~oes da Ca
pitania, dizia o mesmo govemador que os aldeamentos lhe prendiam as aten~oes, 
lembrando que, entre outras providencias tomadas, estava a de que fosse recolhi
do a eles o "grande número de Vadios, que grasava por toda esta Capita
nia"151. Nao é possível afirmar que essas providencias tenham sempre surtido ef ei
to. A observa~o das listas de popula~o mostra que a presen~ de brancos nos al
deamentos f oi descurável. Nao o foi, todavia •. a de mesti~os de todo o tipo, in
cluindo especialmente elevado número de man1elucos e de cuJibocas. 

Nao há dúvida de que a popula~o dos aldeamentos f oi marcada pela hete
rogeneidade, em virtude da fun~ao que tiveram de receptáculos e reservas de 
mao-de-obra recrutada, em geral A for~, em todas as partes que foram percorri
das pelos paulÍstas. Em alguns casos, essa heterogeneidade f oi menos marcada, 
como no exemplo de Perufbe, cm virtude especialmente de sua posi~ao relativa
mente isolada. O exemplo de Que luz f oge a ro tina do conjunto. 

Apesar dessa indiscutível heterogeneidade, a presen~ dos grupos Tupi
Guarani foi a mais significativa. Foram esses grupos que forneceram os primeiros 
e mais numerosos contingentes, da mesma forma como foram eles que ofereceram 
a maior parte dos apresados. É natural que, em conseqüencia, seus tra~os culturais 
tivessem maior presen~a dentro do processo referente aos nativos e europeus, 
sendo natural, principalmente, que sua língua permanecesse como o mais comum 
e corriqueiro instrumento para as rela~oes. Nao que outras línguas indígenas nao 
fossem utilizadas; é que nenhuma conseguiu, como o tupi, tomar-se instrumento 
comum a todos. Veja-se, por exemplo, o caso dos indígenas que, em fins do século 
XVIII, com~ram a surgir no caminho de Curitiba. O entao govemador, José de 
Lorena, em correspondéncia de 3 de setembro de 1789, lembra, referindo-se a 
eles, que "a lingua hé tao desconhecida q. e mandando daqui hum Indio de huma 
Aldeia, q.e até agora tem entendido as diferentes Linguas d'alguns Gentios, nao 

149. lbidem, v. 65, p . 88. 
150. lbidan, v. 68, pp. 49-50. 
151. Jbidan, v. 73, p . 93. 
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pode entender-se com estes"152. A referencia é interessante tendo em vista que, se 
de um lado os aldeamentos abrigavam quem pudesse compreender mais de urna 
língua indígena, por outro lado verificava-se urna limita?o, dado que os indígenas 
surgidos cm urna área nio demasiado distante de Sao Paulo nao puderam ser 
compreendidos. De qualquer forma, o papel dos grupos Tupi-Guara1ti nao deve 
ser subestimado, se a sua língua foi, até o século XVIII avan~ado, nao só a que 
dominava nos aldeamentos, o que justificava a procura de religiosos que a falas
sem, mas também a mais utilizada no seio da massa dos administrados e seríssima 
concorrente da língua portuguesa entre os próprios descendentes de europeus1S3. 

O processo que tomou corpo sob o govemo do Morgado de Mateus conti
nuou no último quartel do século XVIII, intensificando-se no alvorecer do século 
XIX. As popula~0es aldeadas passararn a compor-se, sempre cm propor~oes maio
res, por mesti~os de todos os tipos. Num processo cujas fases nao sao simples de 
definir, os contingentes amerindios f oram se tomando gradativamente mais ma
melucos, f oram caboclizando-se, até adquirirem as características mais típicas de 
urna popula~o caipira que, ainda na atualidade, marca com sua presen~ alguns 
Angulos dos arredores de Sao f aulo, especialmente em tomo dos antigos aldea
mentos. Um testemunho precioso sobre o referido processo, no início do século 
XIX, nos é fomecido por Saint-Hilaire. "Nao é lícito acreditar", diz o autor refe
rindo-se a Pinheiros, "que ainda até presentemente os habitantes da aldeia de Pi
nheiros sejam todos indivíduos de ra~ americana perfeitamente pura", continuan
do por lembrar que, "muito próxima de S. Paulo, seus habitantes mantem rela~oes 
freqilentes com os brancos e, sobretudo, com os mulatos e negros; assim, a maior 
parte das pessoas que vi, quer l porta das casas, quer na estrada, acusava eviden
tes tra~os do seu sangue mesclado"154• Em outra parte, o autor conclui que "é mui
to verossímil que nao exista mais em Pinheiros um único descendente dos antigos 
guaianazes, a popula~o dessa aldeia foi várias vézes renovada e algumas vézes foi 
aniquilada"155. Naturalmente nao se pode afirmar que os demais aldeamentos te
nham conhecido o mesmo processo com a mesma intensidade de Pinheiros. De 
qualquer forma, a evolu~o administrativa, antes em Guarulhos, em seguida em 
Sao José, deve ter influído precocemente nesse sentido. Nos aldeamentos mais iso
lados, o processo foi mais tardio, mas nao deixou de verificar-se. De qualquer 
forma, ficam as considera~oes acima, o problema merecen do mais pormenorizada 
considera~o cm outra parte. 

152. lbúlem, v. 45, pp. 3.5-36. 
153. M F. JordAo, op. cit., p. 51; Teodoro Sampaio, O Tupi no G~ografia Nacional, p. 
154. Auguste de Saint-Hilaire, v-,.,,. a Provincia~ Sáo Paulo, p. 215. 
155. /dan, p. 218. 



4. Os sítios dos aldeamentos 

- Pe~ncia dos tipos de sítios tradicionais indígenas 
- A instabilidade dos sitios como frutos da i.nstabilidade na fixa~o dos aldeamentos 
- Tipos de sitios 
- Exemplos 

Os aldeamentos indígenas de Sao Paulo, em especial aqueles surgidos no 
Planalto Paulistano e áreas contíguas, constituíram-se em importantes elementos 
no conjunto das formas pioneiras de organiza~ao e utiliza~ao do espa~o, decorren
tes do proceMo de coloniza~o européia. Na sua condi~ao de nódulos demográfi
cos, representaram os resultados de um proceMo seletivo de áreas para sua locali
za~ao. Seus sitios, como de resto os de todos os demais núcleos, constituem parce
las, angulos do espa~ em organiza~o, of erecendo um mínimo de condi~oes satis
fatórias em face das formas dominantes que orientaram essa organiza~o. Dado o 
número relativamente elevado de aldeamentos, a considera~o de seus sftios pode 
ser de utilidade inclusive para auxiliar a compreensao do mesmo fenómeno para 
os nódulos iniciais de povoamento em geral. 

Urna obseiva~o preliminar, que cabe aquí como em outros casos, é de que 
os sítios dos aldeamentos de urna forma geral constituem exemplos de permanen
cia de tra~os do povoamento pré-colombiano. Da mesma forma como as estradas 
indígenas orientaram as linhas e dire~óes da expansao européia, a experiencia 
indígena, fruto de um longo proceMo seletivo, expressa nos sítios de su as tabas, 
prevaleceu nas iniciativas do europeu em rela~o ~ cria~o de núcleos de povoa
mento. O fato transparece nao apenas na evolu~o, dentro do mesmo sítio, de al
deias indígenas para povoados, vilas e cidades européias; ele é nítido, também, nos 
casos de cria~o de núcleos novos, nos quais, todavía, se aplica a experiencia indí
gena. Com os aldeamentos, conforme póde ser visto ao tratar-se de suas origens, 
verificaram-se as duas situa~oes: alguns aldeamentos praticamente constituíram fa-
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tos que implicaram a permanencia de antigas aldeias indígenas, enquanto outros 
localizaram-se em novos sitios, dentro, todavia, das tradi~oes indígenas. A esse 
propósito, Jorclao lembra que "da experiencia da Bahia, as primeiras Aldeias de 
Piratininga fundaram-se nos próprios locais das aldeias dos índios, como por 
exemplo Geribatiba, Sao Miguel, Carapicuíba, etc." ... 156 

Aroldo de Azevedo, em interessante trabalho sobre Aldeias e Aldean1entos 

dizque 

tudo parece indicar que os nossos (.odios preferem localizar suas aldeias em trechos elevados do 
terreno ( ... ) Tal fato parece constituir uma prática tradicional, porque, -de ac0rdo com o depoimento de 
cronistas do quinhentismo, as aldeias dos Tupi de nosso litoral eram verdadeira.s acrópoles, erigidas em 
sítios emi~ntes e arejodbs, na vizi~a dos rios, rodeodbs de matas e te"as féneis ( ... ) A proximidade 
de um curso d'água constituí outro elemento característico da posir;Ao local desses aglomerados, o que 
náo significa que se ergam as margens dos rios ou ribeiróes, como náo apareciam na praia, em contacto 

com o mar, no século XVI 157• 

o trecho transcrito sintetiza o problema em suas linhas gerais, entretanto 
convém acrescentar mais algumas considera~es. 

o primeiro e mais importante fator a ser levado em considera~ao é a água. 
A vizinhan~ de um rio propiciarla nao apenas a possibilidade de obter a água ne
cessária para as mais variadas finalidades como, também, o possível recurso com
plementar de subsistencia representado pela pesca e, quando é o caso, o meio.de 
circula~o. Válidas para o Planalto, as considera~oes acima sao apenas parCial
mente aplicáveis as aldeias da marinha. Aquí a pesca é atividade que pode ser pra
ticada no mar. Por outro lado, o mais importante problema é o representado pela 
procura da água potável. As babeadas litoraneas sao geralmente desfavoráveis sob 
esse aspecto, dado o donúnio das águas salobras. Daí o papel dos cursos d'água a 
partir do ponto onde debcam de ser perturbados pelas marés, assim como os pés 
de serra, para onde descero os filetes d'água das vertentes. . . 

No Planalto, especialmente nos Campos de Piratininga e arredores, a viz1-
nhan~ dos rios, segundo parece, muito piscosos, f oi de importancia extraordiná
ria. Tiete, Pinheiros e Tamanduateí deveriam fo mecer urna parte nao descurável 
dos alimentos para a popula~o ribeirinha158. 

Nao é de excluir, por outro lado, urna influencia, mesmo que indireta, das· 
Leis das Indias na forma de localizar os núcleos junto aos cursos d'água. Na parte 
relativa aos núcleos recomenda-se, entre outras coisas, que "se procure ter sempre 
água nas proximidades, e que se possa conduzir ao núcleo e herdades"1se>; reco
menda-se, também, "que se fundemos núcleos junto a ríos navegáveis", para me~ 

156. M. F. Jordáo, op. cit., p. 30. Os exemplos citados por Jordáo nem sempre sáo comprováveis. Entre
tanto parece náo subsistir dúvida·sobre o fato geral. 

157. Aroldo de Azevedo, "Aldeias e aldeameotos de índios", in Boletim PauJista de Geografía, nº 33, Sáo 

Paulo, outubro de 1959, p. 24. 
158. A propósito da importancia da pesca nos Campos de Piratininga, e de seu papel para alg~ dos al

deamentos, cf. Batista Pereira, A Cidade de Anchieta, p. 66, e Padre Manuel Fonseca, Vida do Ve
nerável Padre Belchior de Pontes, pp. UO, U4 e 133. Nas Atas da CfJmara de Sáo Paulo náo sáo ra
ras as referencias que permitem considerar a pesca urna importante atividade económica de sub· 
sisteocia, em especial oo Tiete. 

159. Recopilación de Leyes ... , tomo 11, livro IV, título VII, p. 19. 
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lhor facilidade de comércio160 e que, caso a escolha do sftio recaísse "a beira de 
um río, disponham a povoa~ao de modo que, ao sair do sol, de primeiro no núcleo 
e em seguida na água"161. Luís Saia chama a aten~o para o fato de que entre os 
aldeamentos paulistas das vizinhan~as de Sao Paulo, Escada, Barueli e Sao Miguel, 
há sítios que atendem as disposi~oes acima. O mesmo aconteceria, segundo o au
tor, com o sítio de Pinheiros162• 

A vizinhan~a da água, embora necessária, poderia, porém, constituir um 
problema sério, dada a importancia de que, para muitos casos, se revestiam as 
cheias dos rios. No Planalto Paulistano, por exemplo, as várzeas de rios como o 
Tiete, Tamanduateí e Pinheiros, por qcasiao do período de chuvas, ficavam de to
do cobertas por urna lamina d'água relativamente espessa. Nos depoimentos dos 
cronistas quinhentistas há referencias ao fato. A escolha de um sftio representava, 
por isso mesmo, o problema de encontrar urna área abrigada das inunda~oes. É 
evidente que, em urna área de colinas e terra~os como a paulistana, a solu~ao nao 
era difícil, especialmente para aglomerados sem dúvida modestos, que nao neces
sitariam de espa~os muito amplos e que, por isso mesmo, poderiam localizar-se em 
pontos abrigados, porém próximos a água. 

Batista Pereira chamou a aten~ao para o problema, lembrando que 

sujeitas ~ inunda~óes periódicas as várzeas de Piratininga náo eram indi.stinlamenle habitáveis, 
mesmo por indios pescadores. Havia que escolher os comoros, os ilhotcs de tcrra onde náo chegasse o 
nivel d'água, calculo dificil para o euro~o mas facil para o indio, que os escolhe pelos formiguciros de 
ii;á, sempre construidos a sáo e salvo das maiores enchentes. E es.ses comoros mal davam p<ir:.1 um tiju
par. Era nos trechos de terra firme, livres das cheias, que se alojavam os indios163 

Também aquí, de resto, poderla caber um aceno as Leis das Índias, dado 
que, segundo quanto dispunham, os sitios nao deveriam ser escolhidos em lugares 
muito elevados, mas também "nem em lugares muito baixos, porque soem ser en
f ermi~os; que se escolham nos medianamente elevados, descobertos para os ven
tos de Norte e Sul"164. 

Problema mais sério, em certos casos, seria o representado pela inseguranfa 
reinante em algumas áreas. No Planalto, por exemplo, as zonas periféricas a hacia 
sedimentar de Sao Paulo, esta grosseiramente correspondendo ao Campo tradi
cional, zonas onde se verificavam freqüentes contactos e atritos entre Guaianá 
e Canj6 , a inseguran~ deveria ser condi~ao permanente. O mesmo deveria verifi
car-se no litoral, ao sul da atual Peruíbe, ou na faixa em que se encontra a llha de 
Santo Amaro. As demais áreas, todavía, inclusive os Campos de Pirati11i11ga, 
também deveriam conhecer fases de inseguran~a, se já. em pleno processo de colo
niza~ao européia, em fins do Quinhentos, a própria Sao Paulo pode ser amea~ada. 
Daí ser compreensível que, em alguns casos, os sítios escolhidos estejam, conforme 

160. ldem, p. 20. 

161. lbidem, p. 19. 

162. Luis Saia, Carapicuíba, inédito, p. 7. 
163. Batista Pereira, A Cidade de Anchieta, p. 67. 
164. Recopilación de Leyes ... , tomo 11, livro IV, título Vil, p. 19. O problema foi tratado por Luís Saia, 

em seu trabalho, ainda inédito, sobre Carapicuíba. O possível papel das Leis das Índias na defi
ni~o de núcleos brasileiros, especialmente dos aldeamentos, poderia ser justificado pela a~o dos 
jesuítas, elementos de difusáo. 
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acentua Aroldo de Azevedo, em trechos elevados do terreno. Daí a importancia 
dos sftios em acrópolet6S. 

Outro importante elemento a ser levado em considera? o é o referente a 
distribui?o dos sftios em f un?o da vida de rela~oes e, em conseqüencia, da circu
/a~ilo. Está claro que os sistemas de circula~ao organizam-se em fun~ao da distri
bui?o dos núcleos. Estes sao, porém, antes de mais nada os sistemas locais ou re
gionais, de certa forma vicinais. Eles decorrem da distribui~ao dos núcleos, e nao 
os antecedem. Os grandes eixos viários, aqueles que interligam regioes, e nao nú
cleos singulares, originados em fun?o da distnbui?o dos quadros demográficos 
em amplas áreas, acabam por influir, entretanto, na distribui~o dos núcleos em 
cada urna delas. É quanto parece ter acontecido, por exemplo, com o Peabiro ou 
~m a tril~a d?s Tupiniquim, .ºu ainda com os eixos viários representados pelo 
T1e~e ~u Pmhe1ro~. Nesse sentido, a circula~o seleciona faixas dentro das quais, 
sat1sfe1tas as cond1~0es a que se acenou antes, sáo escolhidos os sftios. 

Fez-se referencia,.ª. ~ropósito da escolha de sftios próximos a ríos, do papel 
representado pelas poss1bilidades da pesca. De fato, a considera?o da escolha de 
um sitio nao pode ser feita sern que se a relacione com o problema da subsistencia 
daqueles que irao habitar o núcleo. Da{ a escolha de o sftio estar associada, inevi
tavelmente, a presen~ de urna área que of er~ condi~oes mínimas para que se
jarn .~t~sf eitas as necessidades dos habitantes: possibilidades de praticar a coleta, 
poss1bilidades de pesca e de ca~, ou ainda áreas favoráveis para a prática da agri
cultura. 

O sftio original de Sao Paulo, que, antes de abrigar o a/deOJnento indígena 
jesuíta ou a vi/a lusitana, f oi urna aldeia indígena, sintetiza bem os elementos lerri
brados acirna. Sftio ern acrópole, sobre urna colina abrigada das cheias que a trans
f ormavam todo verao em verdadeira península, beneficiava-se, entretanto, da vizi-

165. Batista Pereira, in A Cidotk dL Anchiela, utilizando urna argumenta~ muito sugestiva, procurou 
demonstrar que os aldeamentos criados no Planalto participaram, como pe~ fundamentais de um 
verdadeiro ~ dL "!ao em. tomo da entlo vila de Sio Paulo, lembrando que só em ru~~o da 
prese09l ~ s~ema ae ~lica que ~ Paulo náo tenba sido arrasada pelos seus inimigos" (p. 
80). O autor tmilte em que cada aldeaa estava l beira duma zona perigosa e dominava sempre 
uma passage~ fo~~ garganta ou dafiladeiro" (p. 80). A primeira linha ~ defesa seria a corda 
Emboofa;a-Pi~ll'O$:~biropuuo, apoiada no rio Pinbeiros. Barueri defendería a garganta Ouvial do 
Tle~, daí part~ a segunda corda de fortif~ que fechavam o Sul. Carapicuiba, num desfi
~tro, Embohi (Mboy) ooutro e enfim, dominando léguas e léguas de horizonte, a arx de Itapece
nca, o .monte torreado q.ue era vigía contra os indios de Iguape e Itanbaém" (p. 80). lbirapuera de
fendena a zona_ do ~aminho do mar, enquanto dos indígenas do vale do Parat'ba se encarregariam 
de escoré-los Sao M1~/, Guandhos e Itaquaq~cetuba (p. 81). Os pr6prios aldeamentos de Escoda 
e Sáo José teriam tido ~ semelhantes (Piralininga no Século XVI, p. 65). Em que pese a ar· 
gumen~ do. autor, nAo convence a ~ia. ~ preciso considerar, antes de mais nada, que os al
deament.os surgaram em q,ocas diferentes, inclusive no século XVII, e que sua defini~ náo se fez, 
pelo menos ao que parece, em ~ de problemas de defesa específicos de cada uma dessas épo· 
~· Por outro ~· as proprias características da g!nese de cada um deles excluem qua&quer poui
bilidade de considerar sua distnln1~ como ordenada de dentro de um sWema. Nada exclui que, 
tomados isoladameote, alguns aldeamentot tenham se defmido em sitios defensivos, a.uim como 
Dio é de descartar a hlpótese de que, oo conjunto, e por felizes circunstancias, tenham constituído, 
em ~rtos momentos, um fator de seguran~ para o core de Piratininga. Entretanto, náo é fácil ver 
um ststema, or~?"do, em que entrem os aldeamentos pioneiros de Siio Mi~/ e PinMiros, as ra-
7:oo~osé.. de adminutrodos de Embu e Carapiculba, a tardía ltapecerica, ou fazendas jesuitas como 
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nhan~a da água e de amplas áreas com recursos para a subsistencia de seus habi
tantes; por outro lado, usufruía dos beneficios de se encontrar em urna parte cen
tral dos Campos de Piratininga, área de articula?o de importantíssimos caminhos 
pré-colombianos. 

Já se teve ocasiao de lembrar, a propósito das origens dos aldeamentos, que 
os sitios das aldeias indígenas devem ser considerados como pontos selecionados 
nao necessariamente para uma forma contínua, ininterrupta de utiliza<.fáo, mas sim 
como pontos de voca?o para a localiza~o das aldeias, pontos que, abandonados 
urna vez, poderiam voltar a ser utilizados. lsso porque, embora o indígena nao fos
se nómade, conforme a-centuou Ayrosa166, nao poderla permanecer continuamente 
no mesmo sftio, dados os problemas que nesse caso acabariam por se definir em 
face de seus géneros de vida. A longo prazo, portanto, as aldeias nao deveriam ser 
estáveis e, em conseqüéncia, as mudan~ de sftios deveriam verificar-se, embora 
nao com demasiada freqüéncia. o fato caracterizou, também, grande parte dos 
prirneiros aglomerados criados pelo europeu. Neste caso, entretanto, as razoes fo
ram outras, em geral relacionadas com o tributo pago pelo europeu a sua inexpe
riéncia na nova terra167. Uma certa instabilidade, nesse sentido, caracterizou al
guns dos aldeamentos, inclusive contnbuindo, em certos casos, para que se torne 
dificil afirmar se os atuais sftios correspondem aos originais. Um exemplo dessa 
instabilidade é o fomecido pelo aldeamento de Sao José. Surgido cm sítio cuja 
identifica?o atualmente é impossível, ter-se--ia transferido, segundo Azevedo 
Marques, para o local que em seguida se denominou Vi/a Vellia, em meados do 
século XVII168, local que Eugénio Egas, repetindo as obseiva<.f6es do Relatólio da 
Comissdo Central de Estatfstica, confunde com o sitio origina11

@ . Do sítio de Vi/a 
Ve/ha o núcleo se transf eriu urna segunda vez para o sítio ar u al, por ocasiao da 
eleva?o a categoría de vi/a no govemo do Morgado de Mateus. 

Segundo o Padre Manuel da Fonseca, Sao José teria tido origem "em huma 
fazenda de gado, que quizeraó fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em huns 
campos situados no lugar, a que boje (meados do século XVIII) chama5 Aldea 
Velha"1?0. Em virtude da decadencia da fazenda e tendo o Colégio recebido algu
mas terras na área, "e para que de todo nao ficassem devolutas, detcrminarao os 
Religiosos por nellas os Indios; e buscando lugar mais accommodado para formar 
a aldea, lhes deparou Deus huma alta planicie, a qual, escapando das enchentes da 
Paraíba, os enriquece do peixe, de que abunda o rio naquella paragem, por ser allí 
menor a correnteza, e ter acirna varias lagóas, onde se cria"171

. Portanto, Aldéa Ve
/ha inicialmente; daí para a que se tornou Vi/a Ve/ha e destapara o sítio atual. É 
necessário frisar que o Padre Fonseca escreveu antes que o aldcamento de Sao 
José fosse elevado a vila, antes, port~nto, da segunda mudan<_fa. 

166. A propósito, cr. Plínio Ayrosa, Os Primitivos Habitantes de Sáo Pnulo, Conferencias do Club A. 

Bandeirante, nº 4, Sáo Paulo, 15 de fevereiro de 1934. 
167. Pasquale Petrone, "Notas sobre o fenómeno urbano no Brasil .. , separntn do v. XII dos Anais da 

A.G.B., Sio Paulo, 1961. 
168. Azevedo Marques,Apontamentos ... , 1, p. 72. 
169. Eugenio Egas, Os Municípios PauJistas, 11, p. 1858. 
170. Padre Manuel Fon.seca, Vida do Venerável Padre Belchiorde l'onres, p. 146. 

171. /<Ú!m, p. 146. 
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Outro exemplo é o de Embu. Praticamente como que continuando, segundo 
parece, o aldeamento de Manifoba, em conseqüencia sofrendo radical mudan~ de 
sitio, Embu teria sido mudado mais urna vez por volta dos fins do século XVII172• 

O sitio anterior, conforme a descri~o do Padre Manuel da Fonseca, se 
caracterizarla por "huma ladeyra pouco alcantilada, mas com pouca vista; porque 
os montes, de que estava cereada, lha impediao, ainda que os pinheiros, que lhe 
formavao urna como muralha, a fizessem vistosa a quem neta entrava"173• No sítio 
para onde se mudou, onde logo se construiu a nova igreja, permaneceu até hoje174• 

Também o aldeamento de Carapicufba sofreu urna tentativa de mudan~a. 
Segundo o Padre Manuel da Fonseca 

alguns annos se consesvou no mesmo lugar esta povoa~o. mas como as lerras da nossa América 
descahem muito, tanto que se lbes faltam as madeiras, e os seus lavradores se náo aplicam aos arados, e 
mais instrumentos, com que na Europa se fazem eternas as fazendas; foy necessario muda-Ja para terras 
virgens; e cubertas de mattos, onde bouvessem commodidade, para que os Indios, que já eráo muitos, 
pudessem ter abundancia de mantimentos com que se sustentassem17S. 

Segundo Leonardo Arroyo, que se fundamenta no Padre Manuel da Fonse
ca, a mudan? parece que na realidade nao se teria verificado; "o que houve real
mente foi a transf er~ncia dos índios de Carapicuíba para Itapecerica, com o que 
ñao concordou o Padre Belchior de Pontes, entao dirigindo na aldeia"176• A mu
dan?, tentada por volta de 1698 ou 1700177 teria sido frustrada 

por que alguns dos Yndioll mudados para Ytapycyrica nunca deixaráo o Jugar, em que se tinbáo 
criado; e por mais diligencias que faeráo os Religiosos, para que vivessem juntos, chegando a derrubar-
1.bes as casas, que tinháo em Carapicuyba, nunca o puderáo conseguir; porque elles assistindo nas 
Aldeas, que lbes assignalaram, nos dias em que eram buscados, vinháo nos outros fazer as suas lavouras 
na sua amada Carapicuyba, sendo táo tenazes no seu propozito, que Coy necessario condescender com 
elles" ... 178 

A verdadeira raza o da insistencia na mudan? estarla, conforme Leonardo 
Arroyo, no objetivo de "resguardar os silvícolas das explora~oes dos brancos", da
do que em Itapecerica ficariam mais isolados179• 

O próprio aldeamento de Queluz foi objeto de urna tentativa de mudan?. É 
quanto se depreende de oficio do govemador Franca e Horta para o capitao-mor 
de Lorena, datado de 6 de novembro de 1806, em que se le, em certo trecho: 

Igualme. lhe remeto huma Carta do Capam. Domingos de Sa., e outra do Parocho da Aldea de 
S. Joáo de Queluz em q' ambos afirmáo náo ser Conveniente mudar-se a dita Aldea pa. o lugar da Va. 
queimada, Contra o q' me bavia aseverado o Capm. Domingos Glz' Leal pelo q' sobre este Objecto, me 

172. Leonardo ArfCY'Jo, lgrejtu t:k Sáo Paulo, p. 135. 
173. Padre Manuel Fomeca, Vida do Venerável .... p. 142. 
174. Leonardo Arroyo, lgrejtu t:k Sóo Paulo, p. 135; M. F. Jordáo, op. cit., p. 40. 
175. Padre Manuel Fonseca, Vida do Venudvel ... , pp. 120-121. 
176. Leonardo Arroyo, lgrejtu t:k Sáo Paulo, p. 121; Padre Manuel Fonsec.a, Vida do Venerdvel..., p. 121. 
1n. Sirgio Buarque de Holanda, Capelas Allligas t:k Sáo Paulo, pp. 105 a 120. 
178. Padre Manuel da Fonseca, V'ula do Venerdvd .. ., p. 121. 
179. Leonardo Arroyo, lgrejas t:k Sáo Paulo, p. 122. 
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informará V. Mee. do q' melhor lhe parece, e qdo. seja q ' a Aldea deve pennaneccr no lugar cm q ' está 
assim o fará saber da minha parte ao do. Capm. e Parocho pa. q' ilessa inteligancia fiqucm os Indios so
cegados" ... 180 

Segundo parece, também Sao Miguel teria conhecido, nos primeiros tempos 
de sua existencia, mudan? de s(tio. O sitio primitivo, segundo assevera Viotti181 , 

estaria mais próximo de Sao Paulo, a mudan? realizando-se entre os anos de 1620 
e 1624182• A raza o da referida mudan? esta ria no fato de que, nessa ocasiao, Sao 
Miguel teria recebido grande número de indígenas de ltaquaquecetuba, o aumento 
de sua popula~ao tendo justificado a escolha de novo sitio, mais conveniente183. As 
observa~oes de Viotti diferem um pouco daquelas de Mário Neme184, já citadas, e 
segundo as quais o sítio primitivo de Siio Miguel estaría aproximadamente no local 
da atual ltaquaquecetuba. 

Ao que faz supor urna das Atas da Cdmara de Sao Paulo , também o aldea
mento de BtuUeri provavelmente nao permaneceu sempre no mesmo local. Por
quanto reza a referida Ata, de 1630, 

" bera bem mudarse alldea de maroerln porcoa~to onde elles estam os indios estam ja mt0 longe 
de suas rosas e de estarem ja mt°' apertadol e os queriAo mudar p8 o rio de marueri ariba e todos foráo 
de pareser que se mudasem a dita alldea de maruerio ja e p8 a paragen que milbor lhe pareser e foi mai,, 
acomodado p8 elles estarem a sua vontade e estarem todos juntos p8 quoando forem nesesario p8 o ser
viso de sua magde" ... 185 

O documento é dos mais sugestivos. Revela bem qual a importancia do sis-
" tema agrário empregado pelos aldeados, fundamentado no itinerantismo, para a 

estabilidade do núcleo. Indica, quem sabe, que a instabilidade dos primeiros tem
pos pode ter sido, entre outras, urna conseqüencia da permanencia de formas tra
dicionais indígenas de organiza?o do espa~o económico. De que o núcleo deve 
ter mudado de lugar, se nao nessa, em outra ou outras épocas, parece nao haver 
dúvida. O Padre Manuel da Fonseca, escrevendo em meados do século XVIII, diz 
que BtuUeri "está situada junto ao rio Maruery naquella parte, por onde entra no 
Tyeté" ... 186 Ora, o rio Barueri é afluente da margem esquerda do Tiete, e o sitio a 
que se refere o Padre Fonseca deve corresponder ao da sede do atual municipio 
de Bmueri, onde se encontra a esta~o da E. F. Sorocabana. Enquanto isso, na 
margem direita do Tiete, em posi~ao fronteira ~ primeira, localiza-se, ainda hoje, o 
núcleo que se ve denommado Aldeia ou Aldeia Ve/ha. 

O fato é que, por motivos variados, os aldeamentos nem sempre localizam
se nos sitios onde tiveram origem. De qualquer forma, o que nao parece oferecer 
dúvida é que de fins do século XVII a esta parte todos eles se estabilizaram, ocu
pando sempre os sitios onde se encontram atualmente. Entre aqueles, mais anti-

180. Oficio in Documentos f111Ue$SQ111es, v. 51, p. 70. 
181. Pe. HéJio Abrancbes Viotti (SJ.),Anchiela e o W Centmário de Pinheiros, p. 31. 
182. ldem, p. 31; Sirgio Buarque de Holanda, Capelas Anligtu de Sáo Paulo, p. 107. 
183. Sérgjo Buarque de Holanda, Capelas Antigas de Silo Paulo, p. 107. 
184. Mário Neme, Notas t:k Revüóo da História de Sáo Paulo, pp. 203-204. 
185. Sessio de 29 de maio de 1630,Ata.J da C6mara de Sáo Paulo, v. IV, p. 55. 
186. Padre Manuel Fonseca, Vida do Venerdvel .. ., p. 124. 
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gos, e que, segundo parece, se caracterizaram por maior estabilidade quanto ao sí
tio, arrolam-se Pinheiros, Escada, GuatU/hos e, quem sabe, Itaquaquecetuba e lta
pecenca. 

O tipo mais freqüente entre os aldeamentos parece ter sido o sítio em ten'Cl
fOS fluviais. O fato nao seria dificil de explicar. A maior parte localizou-se junto a 
cursos d'água, em especial nas proximidades dos maiores rios. Junto ao Tiete se
diaram-se BatUeri, Sáo Miguel, GuatUllios e ltaquaquecetuba; junto ao Paraíba lo
calizaram-se Escada e Sao José, enquanto as margens do río Pinheiros surgiu o al
deamento de igual nome. Em todos os casos f oi necessário encontrar espa~o satis
fatório para o núcleo, mas que f osse abrigado das inunda~oes que anualmente re
cobriam todas as várzeas. Daí a importancia dos terra~os. Realmente, em um ter
ra~o junto ao Pinheiros localizou-se o aldeamento do mesmo nome, enquanto Ba-
1Ueri e Sáo Miguel ocuparam terra~os junto ao Tiete, e Escada . e Sáo José junto ao 
Paraíba. Embora com características diferentes, pois sediou-se mais afastado dos 
principais eixos fluviais, Carapicufba também aproveitou um sítio em terra~o. 

Um dos exemplos mais expressivos de sítio em tenufo fluvial é o de Pinhei
ros, estudado em 1961 por ocasiao dos trabalhos do Curso de Orienta~ao para a 
Pesquisa, do Departamento de deografia da Universida.de d~ Sao Paulo187• 

O aldeamento de Pinheiros sediou-se junto a margem direita do rio, sobre 
um trecho de um baixo terra~o (725-735 m), bastante amplo, relativamente plano 
e enxuto, a cavaleiro da várzea vizinha (724 m) .. Dadas as características da área 
em que se localizou, Pinheiros pode usufruir das seguintes vantagens: l. embora 
vizinho ao rio, ficava abrigado em f ace das águas que periodicamente inundavam 
por completo as v~rzeas; tudo indica que somente enchentes excepcionais pode
riam atingir o assoalho do aldeamento188; 2. na área em que se definiu o aldea
mento, os terra~os avizinham-se do rio em cunha, dessa forma contribuindo para 
estreitar muito as várzeas. Tal fato permitiu que a travessia da várzea e do rio, ar
ticulada com os caminhos para o sul, se fizesse nessa parte, dessa forma tornando 
Pinheiros, desde o alvorecer de sua existencia, urna localidade-ponte; e 3. em torno 
do núcleo nao foi dificil encontrar espa~os agricultáveis relativamente amplos, em 
particular sobre os terra~os. 

O aldeamento de BatUeri tamLém localizou-se em sftio relacionado com ter
ra~os fluviais189• Depois de receber o rio Pinheiros, o Tiete, a medida que caminha 
para oeste, alonga-se em um vale que se vai gradativamente estreítando até tor
nar-se sensivelmente encaixado. De início, a partir da barra do Pinheiros, ve-se la-

187. Os resultados do referido trabalho encontram-se in Pasqualc Pctrone (rclator·geral), Pbrheiros, Es
tudo Geográfico di! um BailTO Paulistano, Editora da Universidade de Slio Paulo, Sáo Paulo, 1963. 

188. Aqui náo entra em cogi~o a possibilidade de o núcleo pinheirense ter surgido em qualquer outra 
parte que náo a considerada, ou seja, aproximadamente na área onde se encontra o atual Largo di! 
Pinheiros. Os argumentos em favor da prese~ de Pinheiros na margem direita dorio, e náo na es
querda, desde o seu início, sáo vários: l. Os elementos da circula~o valorizaram o terrat;0 a que se 
fez referencia; 2. se Pinheiros inicialmente estivesse na margem esquerda, náo exigiria, para ser ata
cado, que em 1590 os indígenas atrav~m o rio, inclusive justificando a posterior constru~áo e 
manuten~ do fortim de Emboa~a. Por outro lado, tanto em uma quanto na outra margem exis· 
tiam condi~ favoráveis a se~ de sítio satisfatório. 

189. As obseiva~ referem-se ao núcleo que atualmente é conhecido pelo nome de Aldeia ou de A/
dl!ia Ve/ha. Náo se referem, portanto, ao aglomerado formado em tomo da esta~áo .da E. F. Soro-
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deado por amplas várzeas (718-725 m) e tcrra~os fluviais (725-735 m), as colinas, 
mais amiúde cristalinas, excepcionalmente sedimentares (pliocenas'?), aparecendo 
afastadas tanto ao norte quanto ao sul. Á medida que se caminha para oeste, as 
várzeas se estieitam, os .ter.ra~os tornam-sc menos extensos e mais fragmentados, 
ao mesmo tempo que as colinas, desaparecendo as sedimentares, aproximam-se 
das margens, até que terminam por encaixar o leito do rio. Ban1eli loca1izou-sc 
justo na área em que o Tiet! abandona a faixa sedimentar para penetrar na zona 
cristalina, portanto numa área de contacto geológico e, secundariamente, mor
fológico. Nessa área o río, entre outros de expressao variada, forma um grande 
meandro: correndo inicialmente para oeste, volta-se para o norte ao penetrar nas 
superficies cristalinas. O aldeamento sediou-se justamente a jusante do ponto em 
que o rio se volta para o norte, junto a margem direita, sobre um nítido tcrra~o 
(730 m) a cavaleiro dorio, em local fronteiro a desembocadura do afluente Barue
ri. Enquantó a margem esquerda, nesse trecho, é baixa, dada a deposi~ao de sedi
mentos carreados pelo Barueri, a margem direita é alta, a barranca do rio corres
pondendo ao talude do terr:a~o atualmente trabalhado pelas águas. 

Abrigado de possíveis in~nda~oes em virtude de sua loca1iza~ao sobre o ter
ra~o, Barueri pode, entretanto, usufruir de todas as vantagens da contigüidade do 
rio, tanto que, certamente, deve ter tido um atracadouro para o qual se descia por 
intermédio de urna breve e íngreme ladeira a partir da pra~a190• Por outro lado, é 
preciso frisar que a partir de Barueri, e.m dire~ao oeste, a possibilidade de navegar 
o rio praticamente cessava, dado que seu curso se torna encaixado e catacterizado 
por freqüentes rupturas de declive. Nao é de excluir, portanto, a possibilidade de 
Bameri ter sido, dentro do conjunto do Planalto Paulistano, o ponto final da nave
ga~ao do Tiet! para oeste. 

O aldeamento de Siio Miguel, embora com tra~os originais, nao foge ao pa
drao exemplificado com Pinheiros e Baroeri. O sftio original, onde o núcleo se de
finiu depois da mudan~ de 1620-1624, atualmente é definido pela presen\a da 
igreja, testemunho do próprio nascimento do novo aldeamento, dado que data do 
ano de 1622. Localiza-se na margem esquerda do río Tiete, sobre urna colina ter
ciária, muito próximo da várzea do rio, que lhe fica ao norte, e entre as várzeas 
dos ríos afluentes, Jacu e Itaquera191• A originalidade do sftio de Sáo Miguel está 
no fato de ser urna colina que, entre as várzeas do Jacu e do !taquera, avan~a em 
cunha para o norte, avizinhando-se razoavelmente do río, cerca de 300 m pouco 
mais ou menos. Dessa forma o núcleo, a cerca de 745 m de altitude, localizava-se 
como que sobre a extremidade de urna "península" circundada pelas várzeas do 
Tiete e afluentes, entre 730 e 740 m, e apoiada, no sul, as colinas terciárias que se 
elevam gradativamente até 795 m. Abrigada até mesmo em rela~ao as maiores 
inunda~oes, dispondo de amplas áreas para o cultivo do solo, ficava, entretanto, 

cabana e que tem o nome de Baroeri. Entretanto, e o foto já foi Jcmbrndo. niio é dc cxduir a liipó
tese de o atual núcleo de Baltleri também ter sido um aldeamento. dado que náo poucos indícios 
pennitem pensar que o aldeamento de Baltleri teria sido polinuclear. 

190. Ainda hoje é p<>Mível perceber, na Cace da pra~a próxima a margem do río, em meio a densa vege
ta~, dois renques de palmeiras que balizavam a ladeira para o atracadouro. 

191. As condi~óes do sitio de Sóo Miguel já íoram abordadas por Arotdo de Azevedo, Subúrbios Orien
tais ~ Sóo Paulo, p. U9. 



Com o conjunto arquitetonico da Igreja e Residencia dominando os arredores, o antigo aldeamento da 
Escoda localiza-se como que sobre urna esplanada a cavaleiro do curso do rio Paraíba. As estradas que 
levam ao núcleo sio obrigadas a vencer taludes para atingi-lo, a exemplo do que mostra a fotografía, no 

percurso de Guararema para a Escada. 
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muito próxima do rio, com facilidades de obten~o de água potável, de pesca e de 
circula~o. O tra~ado da velha estrada de automóveis de Sao Paulo para o Rio 
marcou de forma nítida, em tempos bem mais próximos, a configura1i30 do sítio de 
Siio Miguel. Acompanhando de perto o contacto entre a várzea e as colinas terciá
rias, aproxima-se mais dorio justamente em Sáo Miguel, em seguida infletindo pa
ra o sul e sudeste; forma, em conseqüencia, um Angulo em cujo vértice encontra-se 
o velho largo de Sao Migu.el. 

• O aldeamento de Escada localizou-se num sitio semelhante ao de Bmueli. 
Na zona de topografía acidentada que caracteriza o trecho do vale do Paraíba cor
respondente ao cotovelo do rio, Escada sediou-se num terra~o junto a margem es
querda, próximo ao ponto em que o curso d'água inflete definitivamente para és
nordeste. Como Ba1Ueri, Escada encontra-se a cavaleiro do rio, dado que pratica
mente lhe é contíguo; o assoalho da pra~a central está separado do curso d'água 
por um elevado e íngreme talude, fato que lhe confere condi~óes de posi1i30 seme
lhante, como se disse, aquele aldeamento. Toda a área vizinha é acidentada, carac
terizada pela presen? de morros com vertentes relativamente inclinadas, vales 
profundos em V bastante fechado. Da mesma forma que os morros dos arredores 
de B01Ueri, a área acidentada da margem esquerda do Paraíba, nas vizinhan?S da 
Escoda, pode ser utilizada pela agricultura itinerante típica dos aldeamentos. Por 
outro lado, em virtude de sua posi~o, Escada constituiu, durante séculos, etapa 
obrigatória no caminho entre Sao Paulo e o Rio de Janeiro. 

O exemplo de Carapicutba difere dos anteriores em virtude de nao se tratar 
mais de núcleo vizinho a um grande curso d'água. De fato, o aldeamento definiu
sc numa área acidentada, cristalina, embora a poucos quilómetros da margem es
querda do Tiete. Surge em urna altitude de 755 m, ao longo do vale do córrego da 
Aldeia, afluente da margem esquerda do ribeirao Carapicuíba, este desaguando no 
Tiete pouco a oeste do núcleo de Osasco. Carapicufba sediou-se pouco a jusante 
do ponto em que o córrego da Aldeia recebe o córrego da Fazenda Velha, ponto a 
partir do qual seu vale toma-se mais amplo. O núcleo localizou-se numa espécie 
de cunha na margem direita do citado córrego, entre o Fazenda Vclha de um lado 
e outro pequeno curso d'água de outro. Essa cunha forma como que um pro
montório, nao muito pronunciado, dentro de um grande alvéolo acentuado pela 
convergencia, nessa área, de vários pequenos c\lrsos. Daí se segue que, se de um 
lado o aldeamento se encontra em posi~o elevada em rela~o ao curso do córre
goda Aldeia,. próximo da água, porém protegido das enchentes, de outro lado está 
como que aninhado no fundo do alvéolo, protegido pelas eleva~oes (mais de 840 
m) que o circundam. Diferentemente de todos os aldeamentos lembrados até ago
ra, Carapiculba ficou um pouco a margem, segundo parece, dos principais eixos de 
circula~o, fato que poderla contribuir para explicar sua maior permanencia. 

Outro tipo comum de sltios, entre os aldeamentos, foi a acrópole. Exemplos, 
todos expressivos, sao os fornecidos por Embu, Itapecelica, Queluz e, sob muitos 
aspectos, ltaquaquecetuba e Gua1U/hos. As razoes de sua escolha parecem estar re
lacionadas ·com o problema da inseguran~a. A acrópole náo é sempre local mais 
adequado para o desenvolvimento de um núcleo, especialmente tendo em vista o 
problema representado pela própria topografia e pelas dificuldades na obten~ao 
da água; todavia, é o sítio defensável por excelencia. Especialmente no Quinhentos 
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Com seu casarlo branco, no conjunto do qual sobressai a velha Igreja com a Residencia anexa, Embu as
senta-se sobre a parte terminal de um espigio alongado, dentro de um tipico sitio em ocrópole envolvido, 
todavia, por uma ~rie de morros nWI elevados. Em pos~ de realce em race dos fundos de vales, o 
núcleo ~-se domimdo, entretanto, pelas elev~ próximas. 

' 

Um dos mais sugestivos exemplos de sítio em ocrópole, válido náo apenas para os aldeamentos, mas para 
todos os núcleos do Planalto Paulistano, é o de Itapecerica. A mais de 900 m de altitudc, o casarlo de 
Itapecerica como que se encastela no topo de uma colina em que tudo Jcmbra as excelentes possibilida
des de defesa com que pOde contar. Qualquer que seja a parte donde se pretenda atingi-lo, toma-se 
sempre necessário vencer íngremes ladeiras, conseqüencias da presen~a das vertentes a que o núcleo te
ve que se adequar, a exemplo do pormenor que ilustra estas notas. 

{[3 



A exemplo de outros aldeamentos, também ltaquaquecetuba localizou-se em característico sítio em acró
pole. No topo de uma colina a cavaleiro do Tiete, 5" pode ser atingida vencendo-se ladeiras de acentua
da declividade, a exemplo da que mostra a fotografia. 
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e na primeira mctadc do Seiscentos essa condi<;ao poderia prevalecer. É significa
tivo que o primeiro exemplo de aproveitamento de sftio em acrópole, dentro do 
processo de coloniza~o, tenha sido o de Sao Paulo. A própria tendencia do jesuí
ta em escolher locais estratégicos poderia facilitar a explica<;ao para quase todos 
eles192. Convém sornar, as considerac,roes acima, a importancia da capela ou da igre
ja nesse tipo de sedia~o. É fato conhecido que os templos, praticamentc em todo 
o Brasil, foram erguidos em locais elevados, que dominam os arredores. Nos al
deamentos nao houve exce<;ao a essa regra, de modo que as habita<;oes dos indí
genas nuclearam-se em torno do templo, sempre em local elevado. 

Um dos exemplos de sítio em acrópole é fornecido por Itaquaquecetuba. Lo
calizou-se, da mesma forma que Sao Miguel, junto a margem esquerda do rio 
Tiete. Assentou-se sobre o topo de urna colina, com vcrtentes relativamente ín
gremes, a cavaleiro da várzea do rio que, nesse trecho, depois de correr na dire~o 
oeste, inflete para noroeste, ao mesmo tempo que a várzea, ampla a montante, se 
estreita de forma considerável. Da mesma forma que em Siio Miguel, o sftio de 
Itaquaquecetuba implicou a utilizac,rao de um topo defensivo e abrigado das cheias, 
porém razoavelmente próximo d<?, rio. Por outro lado, como em Pinheiros, o sftio 
de /taquaquecetuba foi valorizado em func,rao da circulacsao. Conforme lembra 
Aroldo de Azevedo, "até ali chegava o caminho que, atravessando a regiao de !ta
quera, passava por Poá e dirigia-se para o norte, evitando os brejos do Guaió. A 
atual estrada que liga Poá a Itaquaquccetuba, cortando em diagonal a rodovia Sao 
Paulo-Rio, deve corresponder ao velho caminho dos bandeirantes do setccen
tos"193. Em ltaquaquecetuba, onde a várzea é mais estreila, o caminho 
ultrapassaria o rio em~ponto mais favorável194. 

Também em acrópole sao os sítios de Embu e ltapecerica. O aldeamento de 
Embu sediou-se na extremidade de um espora o formado por urna colina alongada, 
entre os ribeiroes da Ressaca e da Ponte Alta, formadores dorio Mboy Mirim. Es
tando a cerca de 800 m de altitude, eleva-se de forma pronunciada em relac,rao aos 
fundos de vales, que contribuem para formar o esporao; as vertentes sao relativa
mente íngremes, em especial em direc,rao ao Ponte Alta, o que contribuí para mais 
destacar o sítio original do núcleo. A presenc,ra de planícics alveolares, uma das 
quais se localiza logo a jusante da confluencia do Ressaca com o Ponte Alta, no 
Mboy Mirim, e outra no próprio Ponte Alta, atualmente ocupada por uma lagoa 
rasa, logo a montante da confluencia, permite que o destaque da ponta do esporao 
se torne mais nítido. 

Com 906 m de altitude em sua principal pra~a. frente a Igreja, ltapecerica 
constitui um exemplo de sítio em acrópole mais significativo que o de Embu. /tape
ce1ica sedic>U-se em um pequeno castelo d'águas, dado que a eleva~ao onde surgiu 
e cresceu constituí um centro dispersor de cursos d'água, quer em dire~ao ao ri
beirao Ponte Alta, quer em dire~ao ao rio Mboy Mirim. As cabeceiras desses cur
sos f ormam amplas bacías, dissecando profundamente as vcrtentes do dispersor; 

192. A propósito, cf. M. F. Jordáo, op. cit., pp. 30 e 40; Serafim Leitc (S.J.), História da Compa11hia de 
Jesus rw Brasil, v. II, Lisboa, 1938; Luís Saia, "Um detalhe de arquitetura popular", i11 Revista do 
Arquivo Municipal, ano IV, v. XL, Sáo Paulo, outubro de 1937, pp. 15 a 22. 

193. Aroldo de Azevedo, Subúrl>ios OrienJais de Sóo Paulo, p. 151. 
194. ldem, p. 151. 
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daí se segue estar o referido dispersor nítidamente destacado dos arrcdores, muito 
acima dos fundos de vales vizinhos, visível de qualquer dirc~ao que se o atinja, 
e só possível de ser atingido por intermédio dos intertlúvios de declividades mais 

suaves. 
O caso de Pe1Utbe é difícil de definir, em especial porque subsistem dúvidas 

sobre sua localiza~ao exata. Entretanto, foge ao comum, porque scdiado em sttio 

de beira-mar. 
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5. Os aldeamentos e sua administra~áo 

f 

- Administra~o de responsabilidade do poder espiritual e administra~.fo de responsabilidade do poder 
temporal 
- A Ley sobre a Uberdtlde do Genlio do Terro, e Guura que Se Liie Pode Faur, de 1611 
- Os jesuitas como instrumentos de estabilidade da administra~o dos aldeamentos 
- O Regimento de 1698 
- O Regimento de 1734 
- Faundas e aldeias jesuitas e aldeias do Padroodo &al 
- O Diretório e a a~o do Morgado de Mateus 
- O P/QIJQ de Rendon e suas conseqüSncias 
- Principais fases da evolu~ da administ~ 

A génese da administra~o dos aldeamentos paulistas, da mesma forma que 
a dos aldeamentos que existiram em todas as demais partes do Brasil, deve ser en
contrada nas atividades que aqui exerceram os jesuítas. É natural que seja assim 
dado que os jesuítas f oram os principais responsáveis pela própria cria~ao dos al
deamentos. A institui~o do Regime das Missóes, "que se organizou e se desenvol
veu soba a~ao de Nóbrega e Anchieta", ero.seguida a chegada de Mem de Sá, go
vemador-geral do Brasi1195, é um elemento a se levar em considera~ao a esse res
peito. O aldeamento f oi, antes de mais nada, fruto de um processo de catequese e 
a servi~o desta é que trabalharam os jesuítas. Compreende-se, por isso mesmo, 
que a organiza~ao inicial desses núcleos tenha obedecido a fun~ao para a qual fo
ram criados. O fato de que, desde o último quartel do século XVI, se pretendia 

195. Rodrigo Otávio, Os Selvagens AmericQIJQs perante o Direito, Comp. Editora Nacional, Sáo Paulo, 
1946, p. 90. A esse propósito, cf. também Serafim Leite (S.J.), História da Companhia de Jesus no 
Brasil, V. 11, p . 8 e VI, p . ll.7. 
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dar todos os aldeamentos aos jesuítas196, e da Lei de 30 de julho de 1609 ter con
fiado aos jesuítas o protetorado dos índios197, veio apenas acentuar, oficializando-a, 
urna situa~ao já definida. 

Em trabalho já citado, Aroldo de Azevedo distingue as missoes dos a/dea
mentos, mostrando como aquetas eram criadas em áreas isoladas198, enguanto es
tes se definiam em tomo dos centros urbanos. Na verdade, os aldeamentos paulis
tas, pelo menos no Quinhentos, e nao considerados aqueles que constituíram urna 
versao das encomiendas, eram praticamente missóes, consideradas as suas carac
terísticas. Os indígenas viviam agrupados e inteiramente separados dos europeus. 
Tal situa~ao, aliás, ve-se comentada tanto por Rendon quanto por Machado de 
Oliveira, ambos nao escondendo urna nítida posi~ao antijesuíta e, por isso mesmo, 
parcial. O primeiro, depois de lembrar que "os indios das Fazcndas Jesuíticas ti
nham urna liberdade imaginaria porque elles eram tratados coma mesma sujei~ao, 
o mesmo aperto e a mesma obediencia, que o resto dos escravos", afirma, em se
guida, que "accrescia, além d'isto, o systema de os ter sempre separados do com
mercio dos brancos, para nunca poderem ser desabusados" ... 199 Na verdade, a di
re~ao desses núcleos dependía exclusivamente dos religiosos, que acumulavam o 
poder temporal e o ~spiritual. Considerados seus objetivos,_ é natural que proc~
rassem manteros indígenas isolados do restante da popula~ao. As Faze11das JesUl
ticas a que se ref ere Rendon sao as propriedades particulares que abrigavam ver
dadeiras aldeias indígenas, e que foram doadas aos jesuítas, em especial na primei
ra metade do século XVII. Elas teriam sido responsáveis, segundo Machado de 
Oliveira, por urna das que denomina classes de aldeas p1imitivas, administrativa
mente nelas "sómente haviam curas d'alma, sob o titulo de padres superiores" ... • • 

"Accumulavam elles os dous poderes", e, continua o autor, indisfar~avelmente 
parcial: "e entao a sorte dos Indios era mais deploravel, sua sujei~ao mais restric
ta, seus trabalhos mais vexativos e duplicados, por isso que o mando nao era parti
lhado, e de tais animosidades nao haviam testemunhas que ousassem rcvelal
as"200. 

Ao lado dos aldeamentos de responsabilidade exclusiva dos religiosos defi
niram-se, com o tempo, outros que tiveram administra~ao civil, além da assistencia, 
religiosa. Machado de Oliveira explica a sua origem da seguinte forma: 

As frac~ das tribus Guayanazes, que na invasáo dos conquistadores náo puderam ir d 'envolta 
com as que procuraram nas maltas um relTugio á mortandade e á escmvidáo, carn;adas de trinta annos . 
de uma vida nomada e de longos solTrimentos e priva~óes, cederam á for~a das circunstancias, dando 
enfim a entender que desejavam paz, sujeitando-se todavía ás contingencias do scrvi~o dos brancos. con
tanto que vivessem em commum, separados d'elles e sob o regime dos seus, a que até alli estiveram su
bordinados. Annuiu-se a isso; e das condi~ impostas, estando-se pela primcira e segunda. a terceira 
náo foi admitida; e as aldeas tiveram administradores de nomea~áo da auctoridal.lc competente, aos 

196. Sobre a Provisáo de se dar os aldeamentos aos jesuítas, cf. sessáo de 20 de setembro de 1592, in 

Atas da Ciunaro de Siic Paulo, v. 1, pp. 446 a 448. 
197. Rodrigo Otávio, Os Se/vagens Americanos ... , p. 91. ~ 
198. Aroldo de Azevedo, "Aldeias e aldeamentos de índios", in Boletim Paulista de Geografía, nQ 33, Sao 

Paulo, outubro de 1959. 
199. José Arouche de Toledo Rendon, Memória ... , p. 299. 
200. José Joaquim Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 213. 
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quais deram-se delegados com o titulo de capitáes, que como um assentimento á terceira das condi~óes 
impostas. eram tirados d'entre os Indios mais velhos das aldeas ... 201 

O autor refere-se, na verdade, a urna situa~o que só se definiu ao findar o 
Quinhentos. Na verdade, até fins do século XVI, os aldeamentos, em terras parti
culares, como Carapicui'ba ou Embu, ou originados ao sabor dos rearranjos demo
gráficos conseqüentes do processo de coloniza~o, a exemplo de Sao Miguel ou 
Pinheiros, eram praticamente orientados pelos jesuítas ou, como nos dois primei
ros casos, assistidos por eles. 

No início do século XVII verificou-se, por parte do monarca portugues, 
urna primeira tentativa no sentido de estabelecer normas para os aldeamentos. Ela 
se encontra expressa na Ley sobre a Liberdade do Gentio da Terra., e Guerra. que Se 
Lhe Pode Fazer, de 10 de setembro de 1611. Pela referida lei, o rei D. Filipe, em 
seguida a considera~oes relativas a providencias anteriores em favor do indígena 
brasileiro, declarou livres a todos, tanto os já batizados quanto os que vivem 

como Gentíos conforme seus ritos. e serimonias. e que todos sejáo tratados, e havidos por pes
soas Jivref como sio, sem poderem ser conatrangidos, a se~o. nem a couza algua contra sua livre von
tade, e as pessoas que deUes se servirem, lhe pagaráo seu trabalho, assim, e de maneyra que sáo obriga
dos pagar a todas as mais pessoas livres202• 

Estabelecida essa premissa, todas as demais disposi~oes da lei interessaram 
os aldeamentos. Em primeiro lugar, recomendava-se que f ossem eleitas "pessoas 
cecullares. Casados, de boa vida, e custumes" ... , para Capitaes dos aldeamentos, 
atentando-se para que de forma alguma f ossem "de na~o: os quais Capitaens 
serao elleitos na quantidade de Aldeyas, que se houverem de f azer e por tempo de 
tres annos" ... 203 Em seguida, estabelece que os referidos capitaes poderiam ir aos 
sertoes com o objetivo de convencer os indígenas a deixar as matas em favor dos 
aldeamentos e que, 

vendo os ditos Gentios, o Govemador os repartirá em povoa~ns, de athé trezentos Casaes, 
pouco mais, ou menos, limitando-lbe Citio conveniente, donde p05MD1 edificar a seu modo, táo distante 
dos Engenhos, e mattas de Pau Brazil, que náo p05MD1 prejudicar a htla couza, oem outra, e iwún lbes 
repartirá lugares para nelJes lavrarem, e cultivarem ... 204 

Embora estabelecendo que o Governador, com parecer do Chanceler e 
Provedor-mor dos defuntos faria Regimento que se declararia o modo e ordem 
com que os Capitaes, curas ou vigários, "hao de guardar em seu Governo Tempo
ral, e o que hao de haver de ordenado, que todo ha de ser pago a custa dos Gen
tios, e nao da minha fazenda" ... 205, a lei previu algumas atribui~oes aos responsá
veis pela sua administra~o. Assim é que os Capitaes, que com su as f amílias residi
riam nos respectivos aldeamentos, deveriam orientar os indígenas nas atividades 

201. ldem, p. 213. 
202. Docunumtos Jntuessantes, v. 3, p. 71. O texto da referida Leí pode também ser encontrado em Re-

gistro GeraJ da Ciunaro de Sáo Paulo, v. 1, pp. 326 a 335. 
203. Documentos Jnteressantes, v. 3, p. 73. 
204. Idem, pp. 73-74. 
205. lbidem, p . 76. 
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agrícolas, e incentivá-los no aprendizado das artes mecanicas206
• Por outro lado, 

atnbuía-se aos Capitaes a fun~o de juízes nas causas entre os indígenas ou entre 
estes e outras pessoas, apenas sendo estabelecidas restri~oes de al~ada, casos em 
que as apela~é>es se fariam para o Ouvidor da Capitania que sediasse o aldeamen
to e, nao cabendo a causa na al~da do Ouvidor, daria apela~o para o Prove
dor-mor dos defuntos da Rela~ao do Estado, que seria juiz de todas as ape
la~oes207. Ao lado do poder temporal representado pelos Capitáes, a lei previu a 
necessidade de um instrumento de assistencia espiritual, estabelecendo que "em 
cada hua das ditas Aldeas haverá hua lgreja, e nella hum cura ou vigario que seja 
clarigo Portugues que saiba a lingoa, e em falta delles serao Religiosos da Compa
nhya, e em sua falta das outras Religioens" ... 208 Na prática confirmava-se apresen
~ jesuíta, dada a falta de clérigos e, principalmente, dado que a disposi~áo relati
va ao conhecimento da língua indígena favorecia aos jesuítas. No seu § 10, a lei re
vela quais os principais objetivos da cria~o dos aldeamentos. Lembra-se aí, aos 
capitáes, ref erindo-se aos indígenas, que 

q.do forem necessarios 'P.a pes0as particulares conforme a taxa geral lhadaráo pellos pre~. e 
conforme a taxa geral que se fizer para todo o Estado, a qual fará o Govemador com o Chanceller da 
rela~o delle, e lbe faráo fazer oons pagamento, aos quaes seráo presentes; e nio consentiráo que sejam 
maltratados; e quando os ditos Capitaéns se servirem delles, lhe pagaráo tambem o seu trabalho, como 

as mais pessoas báo de fazer ... 20'> 

No parágrafo acima estao contid~s as principais fun~oes dos aldeamentos, 
confonne se verá em outra parte. 

Finalmente, urna última disposi~ao determinava que "as Aldeas que forarn 
necessarias e assim nellas, como nas mais que ja hoje ouver, e estao domesticas, se 
terá a mesma ordem, e govemo, que por esta se ordena haja nas mais que de novo 
se fizerem"210• Todo o conteúdo da leí, portanto, deveria aplicar-se a todos ós ,al
deamentos, tanto os que ainda fossem criados quanto os já existentes na ocasiáo. 
Abrangeria, em conseqüencia, todos os aldeamentos de Sao Paulo. Na verdade 
nao foi o que se verificou. Apenas urna parte dos aldeamentos de Sao Paulo, aque
les que se tomaram as Aldeias do Padroado Real, de certa forma enquadraram-se 
dentro das disposi~oes acima; ·os demais praticamente escaparam a elas, submeti
dos que f oram a urna administra~ao inteiramente orientada pelos jesuítas. É inte
ressante que, a esse respeito, os aldeamentos dos jesuítas, originados que foram 
dentro de grandes propriedades particulares, e passando a eles por doa~ao, f oram 
sempre considerados como fa.zendas e nao como aldeias. Dessa fonna ficavam fora 
de qualquer padroniza~áo com os demais núcleos. As aldeias do Padroado Real 
foram Pinheiros, BaJUeri, Siio Miguel, Gua1U/hos, Escada e Pe1Uíbe, enquanto as 
fa.zendas dos jesuítas foram Siio José, ltaquaquecetuba, Embu, Carapicuíba e Itape
cerica211. 

206. lbi~m. p. 75. 
207. Ibídem, pp. 75-76. 
208. Ibídem, p. 74. 
209. lbi~m. p. 75. 
210. Ibídem, pp. 76-n. 
211. lbi~m. v. 73, pp. 208-209. 
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Na vcrdade, a lei de 1611 era apenas dois anos mais nova que a declara~ao 
do protetorodo dos índios, atribuído aos jcsuítas. Estes f oram, pratic()mente, os 
verdadeiros administradores dos aldearnentos da Capitanía durante todo o século 
XVII. É significativo que, já no ano seguinte, o problema se colocava de forma 
muito nítida. Assim é que, no día 10 de junho de 1612, se reuniram cm Sao Paulo 
os oficiais da Camara, juntamente com o procurador do Consclho. Pelo Juiz José 
de Camargo foi dito, entao, a todo o povo 

que eram borneos pobres, e que para remediar suas necessidades lhes era necessário muitas ve
zes e cada dia pedir ao Senhor govemador quatro Indios. assim para fazcrem scus manlimenlos para 
comerem, como para irem ás minas tirar ouro para seu remédio, e d'elle pagarcm os quintos a Sua Ma
gcstade; e que depois do Sr. Govemador _lhes ter dado a dita licen~a iam ás aldeas, e náo achavam In
dios, nem queriam ir com elles, e quando iam náo cumpriam o tcm10 da obriga~áo do alugucl, e com as 
pagas na máo se tomavam para a aldea, deixando os moradores em a mina comos manlimcntos perdi
dos suas pessoas, sem terem quem os beneficiassem, e que isto causava náo terem os indios nas aldeas 
capitáo nem justi~ que os obrigasse a cumprir com as pagas que recebiam, do que resultava muito 
damno aos ditos moradores, por ficarem perdidos, perdendo os seus manlimentos, paga e tempo; ( ... ) 
Que sendo as aldeas d'esta capitania sempre sujeitas aosx:apitáes e justi~as d·esta dita capilania. agora se 
introduzia pelo direito gentío um rumor, dizendo que náo conheciam sen3o aos padres por seus supe
riores, e os dilos padres dizendo publicamente que as ditas aldeas eram suas, que eram senhores no es
piritual e temporal, e que era o Papa a sua cabe~a ... 212 

' 

Concluía-se por perguntar que se alguén1 se lembrasse de alguma ve:z. se ter 
dado aos padres o poder temporal, que o díssesse. Em caso contrário, que f ossem 
postos capitaes nos aldeamentos, dando-se "ordem para que os ditos gentíos sir
vam por sua paga e, alugueL,aos moradores" ... nao se consentindo a existencia de 
aldeamentos com mais de duzentos vizinhos, e sempre distanciados tres ou quatro 
léguas uns dos outros, "por que nao tenham forcsas quando alguma hora reina
rem"213. Na verdade, conforme se percebe, o problema da competencia colocava
se apenas em fun~áo dos aldeamentos como f ornecedores de mao-de-obra. 

Na prática, os jesuítas constituíram-se, durante todo o século XVII, exce
tuando-se o curto período em que foram expulsos de Sao Paulo (1640-1653), nos 
únicos elementos estáveis da administra~ao dos aldeamentos. A continuidade ad
ministrativa verificava-se exclusivamente em f un~ao do. poder espiritual que, de 
modo inevitável, se desdobrava em poder temporal também. Nao que a adminis
tra~ao civil, nos aldeamentos do Padroado Real, estivesse ausente; é que se carac
terizava pela descontinuidade e, principalmente, pelos conflitos de competencia. A 
descontinuidade com muita freqüéncia era fruto das dificuldades em encontrar 
quem aceitasse o encargo de residir nos aldeamentos e orientar os indígenas214• Os 
conflitos de competencia decorriam da inte.rven-~o, na administracsao dos aldea
mentos, de várias autoridades. Rendon lembra que os aldeamentos que náo eram 
dos jesuítas eram regidos e governados "pelos Governadores geraes, pelos Ouvi
dores, pelos Administradores geraes, e pela Camara da cidade, que d'ellas zelava 

212. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, "Notícia histórica da expulsáo dos jcsuítas do Colégio de Sáo 
Paulo'', in RIHGB, Segunda Série, t. V. nº 13, Río de Janciro, 1º trimestre de 1849, pp. 8 a 10. 

213. ldem. 
214. Nelson Omegna, A Cidade Colonial. Em sessáo de 20 de janciro de 1624, por exemplo, o procura

dor do Conselho insistiu para que o Capitáo do aldeamento de Bmueri fosse obrigado a morar ne
le, conforme Atas da Cámara de Stio Paulo, v. III, p. 78. 
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u 21s E l·r· ainda menos do que costuma zelar dos bens do Conselho . xemp 1 1~ com ca-
sos de "se nomearem Capitaes administradores para cada urna das aldeas, urnas 
vezes pelo Govemador geral, outras pelo Administrador geral, e outras pela Ca-
mara"216. 

Urna verifica?o, mesmo que rápida, das nomea~óes dos administradores 
dos aldeamentos confirma as observa~óes de Rendon. No Quinhentos e início do 
Seiscentos as nomea~oes foram feitas pelo Capitao-Mor da Capitanía. Estes co~ti
nuaram responsáveis pelas nomea~oes até meados do século XVII, com breve in

terregno em que o Govemador-Geral do Brasil substituiu-se a eles. Em meados 
do século a CAmara de Sao Paulo atribuiu-se tal tarefa para os aldeamentos do 
Padroado' Real, continuando até o início do século XVIII. Em vários casos, nesse 
período, as nomea~oes foram feitas pelo governo da Reparti~ao do Sul ou pelo da 
Capitania211. Os confl.itos de competencia seriam inevitáveis. 

Um exemplo do referido conflito de competéncia é apresentado por Ma
chado de Oliveira, lembrando que "entre outras questoes urna suscitou-se no anno 
de 1679 sobre o af oramento das terras dos Indios, que poz em divergencia, de um 
lado o ~overnador, e de outro o ouvidor da comarca á que, como era natural, uni
ra-se acamara da capita1"218• O Governador arrogava a si o aforamento das terras, 
enquanto os outros divergiam. Estes tiveram ganho de causa, e por alguns anos 
puderam aforar as terras dos indígenas. Acresce ~ue dos aldeame~t~s d~ Padro~
do Real, alguns, como Pinheiros, Barueri e Sao Miguel, estavam suje1tos as auton
dades da capital, pois se encontravam em seu tenno219

, o mesmo nao acontecendo 

com Perufbe e Escada. 
De qualquer forma, em todo o período considerado, os aldeamentos do Pa-

droado puderam contar com administradores civis. Assim é que, por 

carta da coota que deram os ofliciais da Otmara de S. Paulo em 18 de julho de 1676, ~~re o es
tado m que se acbavam as atdlas do padroado (dizia-se que ... } sAo quatro ald~as; a de Maruan. goveroada: administrada por Manuel Rodrigues Arzio, .ª de Nossa Senhora dos Pinheiros, por Paschoal Ro
drigues da Costa; a de s. Miguel, por Antonio Rtl>eiro BaiAo; a da Concei~o. por Pedro Taques de ~l
meida. Elles admioistram por provisio do govemador, com tanto zelo quanto ~- póde ~~rar de tao 
bons vassalos (cooliouaodo-se por le~rar que} esta Otmara tem o cuidado de visitar os indios em suas 

proprias ~as du. vezes cada anno . 

Apesar das observa~ como a transcrita acima, segundo Machado de ?~
veira a administra?o dos aldeamentos corria "a arbitrio e por conta dos ad~1~s
tradores, sem que d'ahi lhes proviesse nem sequer um áto~,º de re~~nsab1hda
de". Aos aldeamentos eram causados todos os danos, mas a culpabilidade per-

día-se no vago e incerto da legisla?o"221
• 

215. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 300. 
216. Idem. 11 
217. Nome~ em Registro Gmü da Catnaro de Sáo Paulo, v. 1 (1583-1636); 11 (1637-1660); 1 

(1661-1709). 
218. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 216. 

219. ldem, p. 223. 
220. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, "Notícia histórica ... ", p. 35. 
221. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada. .. ", p. 217. 
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Em face do quanto foi visto, nao é dificil perceber a especial posi~o do j~ 
suíta. Actesce que, em fins do século, o rei providenciava no sentido de proibir a 
presen~ de seculares nos aldeamentos, "por ter mostrado a experiencia que as 
administra~0es das Aldeas de Indios concedidas a seculares sao grande prejuizo 
tanto para o bem espiritual das Almas como para o aumento, e conserva~o dos 
meus dominios" ... 222 

Em síntese, durante o Quinhentos e Seiscentos, o quadro esquemático da 
administra?o dos aldeamentos f oi o seguinte: 

l. Nas fazendas dos jesuitas, estes manrinham em suas máos o poder espiri
tual e o temporal223• 

2. Nas Aldeias do Padroado Real prevaleceu sempre, e em especial a partir 
de 1640, a presen~ das CAmaras quanto ao temporal: Pinheiros, Silo Miguel, Ba
iueri e Guandhos sob a CAmara de Sao Paulo; Petufbe sob ltanhaém, e Escada sob 
Moji das Cruzes. Em todas existiram capittles, qualquer que tenha sido a fonte de 
nomea?o. A cavaleiro do Quinhentos para o Seiscentos, o conjunto desses al
deamentos contou com procuradores e jufus e mais tarde com ~dministrodores-ge
rms. O poder espiritual foi nQrmalmente dos jesu{tas~, em especial até 1640, 
quando foram expulsos de sao Paulo. Depois dessa data, seguiu-se urna fase de 
instabilidade nesse setor. 

Em fins do século XVII, sob o govemo de Artur de Sá e Meneses, indicou
se Isidoro Tinoco de Sá para procurador-geral e capitao-mor dos aldeamentos de 
Sao Paulo. Em 15 de janeiro de 1698, o referido procurador-geral recebeu um Re
gimento que, segundo Machado de Oliveira, te ria sido o primeiro referente aos al
deamentos225. Na verdade, foi o primeiro organizado de forma específica para os 
aldeamentos de Sáo Paulo, porém vinha, conforme se viu, muito mais tarde que a 
Lei de 1611, na prática constituindo já um regimento. 

As considera~oes iniciais do Regimento de 1698 sao interessantes. Argumen
ta-se que as "Aldeas dos Indios da Reparti~o do Sul desta Vila de San Paulo e 
Seu distrito" encontravam-se totalmente destruídos, atribuindo-se essa situa~o a 
"má forma do Governo, que tem experimentado", do que se seguía "grandes des 
Servi~os de Deus, e de Sua Magestade, e des Vtilidade destes Povos"226. Reconh~ 
cia-se oficial.mente, em conseqüencia, o quanto tinha sido perniciosa a adminis
tra~o civil que os aldeamentos haviam conhecido antes. 

Entre as principais providencias e normas contidas no referido Regimento, 
estavam as seguintes227: Atentava-se, antes de mais nada, para a importancia da 
presen? de párocos, "porque nas aldeias estao morrendo os índios sem confissao, 
e seus filhos se criam sem doutrina, urna lástima que isso aconte? em terra de 

222. Documentos lnlm!Ssanles, v. 3, pp. 80-81, cf. ainda Revista do Arquivo Municipal, ano 1, v. X, mar~o 
de 1935, pp. 67 a 69. 

223. Sobre o ~unto cf. Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesu.s no Brasil, v. 11, pp. 61 e ss. 
224. Por Provisáo real de 9 de dezembro de 1633 foi confirmada aos jesuitas a admiuistra~o dos al

deamenlos, em especial tendo em vista quanto se verificara em Ban1eri (conforme Registro Geral da 
Cámara de Sáo Paulo, v. 1, pp. 485 a 487). 

225. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 217. 
226. Revista doArquivo Municipal, ano 1, vol. X, mar~ 1935, p. 75-76. 
227. Texto completo in Revista doArquivo Municipal, ano I, v. X, mar~o de 1935, pp. 75 a 79. 
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católicos, onde existcm tantos religiosos"228• Em seguida, e por vários parágrafos, 
sáo estabelecidas normas e condi~oes para o recrutamento do trabaJho do indíge
na aldeado, fatos que seráo abordados em outra parte do presente trabalho. Se
guem-se providencias relativas ao resguardo do direito dos indígenas as suas ter
ras, ~im como normas para o controle da presen~ dos indígenas nos aJdeamen
tos e outras para efeito de registro do movimento demográfico. No momento inte
ressam mais os elementos relativos as atribui~oes dos administradores. A fun':{ao 
do procurador-geral dos índios é a mais complexa. A ele cabe f azer com que os 
indígenas dispersos sejam recolhidos aos aldeamentos, ajustar os pagamentos por 
servi~os prestados pe Jos indígenas fora dos aldeamentos, quando os referidos ser
vi~os f ossem aprovados pelo Govemador e, na sua ausencia, pela Ca mara de Sao 
Paulo; permitir o aluguel de indígenas para servi~os de carga no caminho de Cu
batáo ou qualquer outro servi~o dentro do distrito da vila de Sao Paulo; ordenar a 
saída de indígenas, de forma a nao prejudicar a vida normal dos aldeamentos; visi
tar os aldeamentos com a freqüéncia necessária para permitir-Jhes verificar o an
damento das atividades económicas, particularmente agrícolas; f azer recolher aos 
aldeamentos os filhos de indígenas aldeados, assim como todos os indígenas que 
forem deixados por testamento de seus administradores; zelar pelas terras dos 
indígenas, nao consentindo que sejam aforadas ou vendidas; nao permitir, quando 
julgar conveniente, que "Ministros de Justi~ ou de Guerra" ... "mesmo que seja 
Capitao-Mór ou Ouvidor-Geral", retirem indígenas sem sua licen':{a; dar per
missao as autoridades acima mencionadas que entrem nos aldeamentos para 
prender .criminosos; tomar conhecimento e dar as providencias cabíveis, por noti
fica~o do Capitáo do aldeamento, da fuga de algum indígena; providenciar no 
sentido de que qualquer tabeliáo de ~ndamento a papéis de interesse dos indíge
nas; solicitar ao Alcaide que prenda os indígenas desobedientes; receber do Páro
co do aldeamento as rela~oes dos batizados e dos óbitos; organizar listas dos indí
genas de todos os aldeamentos, com o seu número, sexo, e abrangendo os de 
maior idade. Conforme se ve, o procurador-geral é o verdadeiro governador dos 
aldeamentos. Os capitáes sao apenas executores, representantes seus em cada al
deamento, de suas iniciativas. Aos párocos fica reservada tao-só a assistencia espi
ritual. Em compensa~o, e reconhecendo que o servi~o de procurador "he degra
dante trabalho, e Cuidado, e nao ter hordenado nenhum", o Regimento estabele
ce que poderá ter a seu servi~o dois indígenas, mandando-os repor em seus al
deamentos de dois em dois meses, revezando-os com outros dois e pagando-os se
gundo o costume229. 

Segundo parece, a administra~áo de Isidoro Tinoco de Sá como procura
dor-geral dos indígenas deu início a um período de maior estabilidade administra
tiva aos aldeamentos, especialmente possibilitada pelas normas cJaras contidas no 
Regimento que se mencionou. A confían~ depositada no procurador era bastante 
grande, tanto que, respondendo por carta de 27 de agosto de 1703 a urna Carta 
Régia de 4 de maio do mesmo ano, D. Álvaro da Silveira de Albuquerque declara 
que, informando-se dos préstimos do procurador dos indígenas, achou "ser cuyda-

228. ldem, p. 76. 
229. &vista doArquivo Municipal, ano 1, v. X. mar~o de 1935, p. 78. 
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doso e zelozo do bem delles e q' faria esta obriga~ao com christand.e" ... 2.30 Em no
ta de reda~iio, contida no volume 51 dos Documentos /nteressantes, comentam-se 
os dois documentos, além de urna Carta Régia de 18 de janeiro de 1701, em que se 
agradece a Isidoro Tinoco de Sá pelo grande zelo e cuidado com que tem procurado 
que os indígenas fossem restituídos aos aldeamentos231 , afirmando-se que "mostram 
quanto andou acertado Arthur de Sá Menezes na escolha de Isidoro Tinoco de Sá 
para procurador geral e capitáo-mor das aJdeias de indios de S. Paulo"232. o co
mentário continua, entretanto, por frisar que "passaram os nossos silvícolas a ser 
os melhores auxiliares dos paulistas, nas suas investidas ao interior e na explora~o 
das riquezas minerais"233

• É evidente que por boa administra~ao entende-se, no 
caso, um normal aproveitamento da fun~o dos aldeamentos como reservas de 
mao-de-obra. 

Porém, a Carta Régia de 4 de maio de 1703 e a resposta de 27 de agosto 
fomecem elementos para que se perceba que o Regimento dado por Artur de Sá e 
Meneses nem sempre era inteiramente obedecido. Por esses documentos fica ex
plícito que os capitaes-mores "náo podem ter, nem requerer jurisdi~ao p.ª reparti-

1 d. ,,234 " do . 11 rem n lOS , mas q nescess1te de e pª o Real serv~º os pe~ao aos missiona-
rios q' lhes assistem", porque as5im o mandava Sua Majestade. É evidente o con
flito entre as disposi~oes do Regimento e as observa~oes citadas. 

O sistema de manter um procurodor-gerol, ou administrador-geral, dos indí
genas continuou nos primeiros tempos do século XVIJI. Isidoro Tinoco de Sá foi 
substituido por Pedro Taques de Almeida, nomeado "administrador geral das 
aldeas do real padroado por mer~ da rainha da Gra-Bretanha a Sra. D. Cathari
na, infanta de Portugal, estando regente d'este reino", por carta de 13 de setembro 
de 1704215

• Interessantes sao as considera~oes contidas na carta em questao; diz a 
infanta: 

... Por ser infonnada, que lzidro Tinoco Uza muyto mal da administra~o dos Indios, de que es
lava em Carregado, de que ha grandes queixas, e que atende Com os seivi~os delles, mas ás suas Conve
niencias, do que ao Commodo dos mesmos Indios, e tendo obriga~ao deZelar os seus enlcre~es. trata 
mais do Seu proveito do que do destes mizeraveis aquem dilava aRazAo, eque por obrigam., de Seo offi
cio Cu~ muyto em os náo oprimir e prejudicar; Fui Seivida nesta Consideracam, havelo por Remo
vido da dita administra~o ... 236 

O administrador, que tres anos antes havia sido elogiado pelo monarca, 
agora sofría a acusa~o de beneficiar-se do cargo. 

As atividades de Pedro Taques de Almeida duraram cerca de cinco anos. 
Sua a~o se fez sentir no sentido, ainda urna vez, de reorganizar os quadros admi
nistrativos dos aldeamentos. "Reconhecendo com larga experiencia, que as aldeas 
do real padroado só ficavam bem administradas tendo cada urna d'ellas superior 

230. D<>cumentos lnteressantes, v. 51, p. 172. 
231. ldem, p. 10. 
232. lbidem, p. 236. 
233. Ibídem, v. 51, p. 171. 
234. Ibidem, p. rn. 
235. Ped~o Taq~es de.Almeida Pais Leme, Nobiliarquia Paulistana Histórica e Genealógica, 3• ed., Li

vrana Martms Editora, Sáo Paulo, 1953, t. I, p. 147. 

236. Revista do Arquivo Municipal, ano 1, v. VI, Sáo Paulo, novembro de 1934, pp. 98-99. 
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missionario, que com jurisdi~o parochial lhes administrasse os sacramentos" ... 237, 

preparou o caminho para que os aldeamentos f ossem definitivamente confiados as 
diversas ordens religiosas. Por outro lado, providenciou no sentido de que em cada 
aldeamento "houvesse um capitao-mor, um sargento-mor e alguns capitaes dos 
mesmos índios, ficando todos debaixo da jurisdi~o dos ministros de justi~" ... 238 

Estes funcionários civis seriam nomeados pelos govemadores, e a eles recorreriam 
os missionários para as providencias cabíveis nos casos de insubordinac;ao dos 
indígenas239• Da mesma forma que seu antecessor, entretanto, Pedro Taques de 
Almeida termina por nao mais gozar da confian? do monarca. Por carta régia de 
7 de fevereiro de 1709 pede-se a D. Femando Martins Mascarenhas de Lencastro 
que informe sobre pessoa capaz de substituir Pedro Taques:MO, enquanto por carta 
ao Ouvidor da Capitanía de Sao Paulo, de 13 de novembro de 1710, o rei, visto 
que Pedro Taques trata os indígenas com muito rigor, obrigando-os a servirem a si 
e seus parentes e amigos, segundo queixa dos próprios indígenas, ordena que seja 
suspenso de seu cargo, dando-se os aldeamentos aos religiosos241 • Na verdade, se
gundo se depreende da documenta~ao utilizada, os quadros administrativos nao 
poderiam satisfazer, por melhores que f ossem, e portan to nao poderiam ser está
veis, dados especialmente os problemas decorrentes dos conflitos de interesses re
presentados pela utiliza~o dos indígenas. As providencias sugeridas pelo Ouvidor, 
em 1727, e aprovadas pelos representantes de todas as ordens religiosas, compro
vam o fato. Apesar do disposto no Regimento de 1698, as providencias sugeridas 
referem-se, de um lado, A forma de utiliza~o dos servi~os dos indígenas Gá regu
lada antes) e, de outro lado, a cria~ao, novamente, de um Protetor dos Indios, que 
deveria ser um jesuíta, e ao qual ficaria subordinado um procurador secular242• 

Dessa forma, modificavam-se as próprias disposi~oes do Regimento de 1698. Con
forme se viu anteriormente, tais providencias na verdade justificaram-se em 
fun~o do interesse em mantera institui~ao da administrafiío. 

Em 10 de maio de 1734 o Conde de Sarzedas organizou novo Regimento 
"p.ª todas as Aldeyas desta Capp.nia p.ª os Indios dellas,.243• De modo geral, as 
normas contidas no novo Regimento fundamentam-se nas mesmas considera~s 
do de 1698. Entretanto, percebe-se urna radical modificac;ao no relativo a adminis
tra~o, sancionando-se urna situa~o que vinha se definindo desde a administra~o 
de Pedro Taques. A principal autoridade do aldeamento passou a ser o Padre Su
perior, cujas fun~s abrangiam: organizar listas dos indígenas ausentes, contro
lando as razoes de sua saída e providenciando seu recolhimento ao aldeamento; 
dar permissao para a saída do indígena a servic;o dos moradores; controlar para 
que o aldeamento nao viesse a abrigar escravos dos moradores; providenciar para 
que f ossem pagos os servi~s prestados pelos indígenas aos moradores; assim co
mo para que parte dessas pagas f osse aplicada nos servic;os da igreja, atentando 

237. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, Nobilitur¡uia Paulistana. .. , 1, p . 148. 
238. /don. 
239. Ibídem. 
24-0. Documenlos In1ere.ssan1es, v. 52, p. U6. 
241. Revista do Arquivo Municipal, ano 1, v. VII, Sáo Paulo, dezembro de 1934, p. 71. 
242. Documentos Interessantes, v. 3, pp. 84 a 92. 
243. O texto completo encontra·se in Documenlos Intereuantes, v. 22, pp. 72 a ne in Revista doArquivo 

Municipal, ano V, v. LV, mar~ de 1939, pp. 225 a 227. 
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para que o restante f osse aplicado em beneficio do próprio indígena; zelar pela 
ordem na vida do aldeamento, impedindo que f osse fabricada e consumida qual
quer sorte de bebidas alcoólicas; incentivar o aprendizado de oficios por parte dos 
menores; zelar pela conduta dos subordinados, providenciando as punic;oes cabí
veis; fazer cumprir as ordens do govemador. Aos padres superiores ficavam su
bordinados os oficiais dos Indios; estes, e todos os demais indígenas, deveriam aca~ 
tar-lhe as ordens e ter para com ele respeito e venerac;ao. 

Na época, enquanto nas antigas fazendas jesuítas estes eram praticamente 
os únicos responsáveis pela administra~o, nas Aldeias do Padroado Real a autori
dade espiritual e temporal passou para as maos de missionários de outras ordens 
religiosas. Os aldeamentos de Sao Miguel, Perotbe e Escoda ficaram com os frades 
Capuchos, enquanto Pinheiros ficou com os beneditinos e Barueri com os carmeli
tas244. 

O aldeamento de Perofbe passou para os franciscanos em 1692, nao sem re
sistencia por parte da Camara de ltanhaém245, enquanto Sao Miguel foi-lhes dado 
seis anos depois, em 1698246• Quanto a Escoda, só passou para os franciscanos em 
1735247• Pinheiros e BlllUeri passaram, respectivamente, para os beneditinos e car-
melitas em 1698248• • 

Daí em diante, e por muitos anos, dois fatos marcaram a administra~ao dos 
aldeamentos: o primeiro, relativo ao domínio .dos religiosos na sua direc;ao, dado 
que o Regimento de 1734 assim dispunha para os núcleos do Padroado Real; o se
gundo, é que se estabeleceram normas administrativas diferentes, segundo as or
dens religiosas, apesar do estabelecido no Regimento do Conde de Sarzedas. O 
domínio dos religiosos chegou a tal ponto que um novo Regimento pode ser orga
nizado pelos franciscanos, em 1745249• Rendon chama a atenc;ao para o aspecto au
toritário conferido a administra~ao dos padres superiores pelo referido Regimen
to. De um lado, procurava-se evitar "com penas rigorosíssimas a comunicacsao nao 
só entre os f ndios e os brancos, como de urnas para out ras que nao fossem da 
mesma grei"250• De outro, mantinha-se, dentro do aldeamento, um regime severís
simo de ordem e de obediencia, sob pena de puni~oes que nao excluíam días de 
tronco e elevado número de ac;oites251 • 

É evidente que as normas do Regimento em questao devem ser considera
das em fun~o da época. De resto, testemunhos f ornecem quadros favoráveis da 
presencsa das ordens religiosas nos aldeamentos. Em Sao Miguel, onde assistia~ 

"desde o principio, um Superior com mais dois Religiosos" ... , o Superior "repre-

244. Cf. Toledo Rcndo n. Memória ... , pp. 305-306; Documentos Interessantes, v. 35, pp. 298 a 300. 
245. Frei Basílio Rower (0 .F.M.). Páginas de História Franciscana no Brasil, p. 611. Cf. também pp. 6U 

a 615. 

246. Scrafim Leitc (S.J.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. VT. p . 230; Frei Rasílio Rower 
(O.F.M.). Páginas de História ... , p. 622. 

247. Frei Basilio Rower (O.F.M.). Páginas de flislón·a ... , pp. 645-646. 

248. ldem, p. 622, e Serafim Lcile (S.J .), Históna da Compa11hia de Jesus no Brasil, v. VI. p. 231. 
249. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p . 214; Toledo Rendon. Memória .. ., pp. 306 a 308; 

Frei Basílio Rower (O.F.M.), Páginas de História .. ., p. 647. Trata·se do "Regimento de todas as Al· 
deias das Missóes", com 17 cap ítulos, elaborado em 13 de agosto de 1745 pe lo Capítulo Provincial. 

250. Machado de Oliveira, " Noticia raciocinada ... ", p. 215. 
251. Toledo Redon, Memón·a .. ., pp. 306 a 308. 
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senta ao mesmo tempo a autoridade temporal, .e nesta qualidade nomeava dentre 
os índios os seus auxiliares, juízes, alcaide, capitao-mor, os quais eram também os 
executores das penas infligidas aos delinqüentesº2S2; o aldeamento seria próspero, 
em conseqüencia do zelo dos franciscanos2S3. Ouanto a Bmueli, seria como um oá
sis: "era ali o único refúgio aos índios que corriam maltratados das outras aldeas, 
por isso que o seu director despresara horrorizado o tiranico regimento para as 
aldeas dado pelo governador Conde de Sarzedas" ... 254 Como se ve, aqui é o con
teúdo do Regimento de 1734 que se considera tiranico. 

O domínio dos religiosos nessc período vi u-se facilitado pelo fato de os 
quadros demográficos dos aldeamentos já nao serem solicitados com a assiduidade 
anterior, manifestando-se por eles, em conseqüencia, um certo desinteresse por 
parte da administra~áo da Capitanía. 

Alguns lustros depois, importantíssimos fatos vieram introduzir, ainda urna 
vez, radicais transf orma~oes na administra~ao dos aldeamentos. Antes de mais na
da, uma série de circunstancias, e de medidas tomadas pelo Marques de Pombal, 
levaram ao enfraquecimento do poder dos jesuítas, até a prescri~áo, exclusao da 
na~o e expulsao do reino e de suas possessoes por Lei de 3 de setembro de 
1759255• Ao mesmo tempo, o govemo portugues tomava urna série de medidas no 
sentido de disciplinar as rela~óes com os indígenas e resguardar sua liberdade. O 
Alvará de 6 de junho de 1755, aplicado no entao Estado do Maranhao, estabele
ceu urna série de principios sobre a liberdade dos indígenas256; a Ordena~áo de 4 
de abril do mesmo ano incentivava os casamentos entre colonos e índios, proibin
do-se denominar a estes de caboclos, mais tarde sendo também proibido deno
miná-los negros257; o Alvará de 7 de junho ·de 1755 renovava providencias da Pro
visao de 12 de setembro de 1663, em que o poder temporal dos aldeamentos era 
retirado dos· religiosos158• Todas essas providencias, e muitas outras, foram organi
zadas, para o Estado do Maranháo, no "Directorio, que se deve observar nas Po
voa~oes dos indios do Pará e Maranháo, em quanto Sua Magestade náo mandar o 
contrário", datado do Pará, em 3 de maio de 1757, e assinado por Francisco Xa
vier de Mendon~ Furtado~. Pelo Alvará de 8 de maio de 1758 ficavam extensi
vas a todos os indígenas do Brasil as disposi~oes contidas nos Alvarás de 6 e 7 de 
junho de 17551fl0. Por outro lado, a 17 de agosto de 1758 o rei confirmou o Diret6-
rio a que se fez referencia, estendendo-o, também, para todo o Brasil261 • Portanto, 

252. Freí Basílio Rower (O.F.M.), Páginas de Hist6ria ... , p. 623. 

253. ldem, p. 625 - Transcreve ttteho de Frci Apolinário (Epítome, § 21, m:muscrito de 1730). 

254. De Brn>e Noticia Hist6rica sobre os Com-entos dos Camrelitas da Província di! Sao Paulo, p. 307. 
255. Rodrigo Otávio, Os Selvagens Americanos ... , p. 102. A leí em questáo encontra-se na Collecróo da 

Legis/Qfiio Portugueza, pp. 713 a 715. Na mesma Collecrao, as pp. T70-T71, encontra-se o Alva"' de 
25 de fevcreiro de 1761, fazcndo reverter para a C.oroa todos os bens dos Jesuitas. 

256. Collecrao da úgislDfao Ponugueza (1750-1762), pp. 369 e ss. 
257. Rodrigo Otávio, Os Selvagens Americanos ... , pp. 100-101. 
258. Colkcróo da LegislDfóo Ponugueza (1750-1762), p. 369. 
259. Texto in Collecrao Cltronologica di! Leis Extravagantes, IV, pp. 25 a 68; também in Collecrao da 

Legis/Qfiio Po11ugueza (1750-1762), pp. 507 a 530. 
260. CoJJecróo da LegislQfiio Portugueza (1750-1762), p. 604. 
261. ldem, pp. 634~35. 
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quando da expulsáo dos jesuítas, já existiam novas normas para a administra~ao 
dos aldeamentos de toda a colonia. 

Segundo o Diret6rio, cada aldeamento contaría com um Diretor nomeado 
pelo Govemador e Capitáo-General do Estado, "o qual deve ser dotado de bons 
costumes, zelos, prudencia, verdade, sciencia da língua, e de todos os mais requisi
tos necessários para poder dirigir com acerto os referidos lndios"262• A prcsen~a 
dos Diretores impunha-se em virtude da aboli~áo da "administra~ao Temporal, 
que os Regulares exercitaváo nos Indios das Aldeas dcste Estado"263• Aos Direto
res ficariam subordinados os Pri11cipaes, cujo dever era o de manter ordem no al
deamento264. Acentuava-se que os principais cuidados dos diretores deveriam v~l
tar-se para "o conhecimento dos adoráveis mystérios da nossa Sagrada Religiao" e 
para as "conveniencias Temporaes, que só se podem conseguir pelos meios da Ci
vilidade, da Cultura e do Commercio" ... 26.S A assistencia espiritual deveria ficar ex
clusivamente a cargo dos religiosos, aos quais os diretores deveriam dar todo o 
auxílio necessário. Em vários parágrafos arrolam-se as fun~oes do dirctor, entre 
etas a de incentivar o uso da língua portuguesa, contrariamente ao que se fizera 
até entáo, dado que o uso da "Lingua, que chamarao geral", constituía-se, segun
do o Diret6rio, em "inven~ao verdadeiramente abominavel e diabolica, para que 
privados os Indios de todos aquelles meios, que os podiao civilizar, permaneces
sem na rustica e barbara sujei~ao em que até agora se conservao" ... 266 Para esse 
fim, recomendava-se a presen~ de duas escotas em cada aldeamento, urna para 
cada sexo. Aos diretores recomendava-se, também, que fizessem respeitar os 
"Principaes, Sargentos maiores, Capitáes e mais Officiais das Povoa~oes", de con
formidade com suas respectivas posi~oes, da mesma forma que proibissem a utili
za~áo do apelativo de negro para os indígenas, atribuindo-lhes os "mesmos Appel
lidos, que os das Familias de Portuga1''267• Todo o cuidado deveria ser tomado no 
sentido de evitar a promiscuidade, proibir o consumo de bebidas alcoólicas, incen
tivar os indígenas a obter, pelo trabalho, o necessário para se alimentarem e se 
vestirem, proibindo-os de andar nus, "especialmente as mulheres em quasi todas 
as Povoa~óes, com escandalo da razáo e horror da mesma honestidade"268. Parti
cular incentivo deveria ser dado aos trabalhos agrícolas, nao só para suprir as ne
cessidades dos próprios indígenas, como também para o abastecimento dos princi
pais centros urbanos e das próprias Tropas; anualmente, os Diretores deveriam 
fornecer ao Govemador do Estado urna rela~áo das ro~s, indicando os generos 
que se plantaram, nomes dos que trabalharam e daqueles que nada fizeram, para 
que fossem louvados uns, e castigados os outrosWJ. As tarcfas previstas para os di
retores sao complexas. Etas incluem, também, a cobran~ de dízimos, em dinheiro 
ou em espécie, a responsabilidade do destino a dar aos resultados da cobran~a, o 

262. Co/lec\iio Cltronologica. .. , p. 25. 
263. ldem. 
264. Ibídem, p. 26. 
265. lbidl!m, pp. 26-27. 
266. lbidl!m, p. 28. 
267. lbidl!m! pp. 30-31. 
268. lbidem, p. 33. 
269. Ibídem, pp. 37-38. 
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incentivo as transac;oes comerciais, scmpre f citas, todavía, sob seu rigoroso contro
le, inclusive com anota<;ao, em livro próprio, de todas as transac;oes cfetuadas 
anualmente. Além disso, deveriam superintender as atividades de seus subordina
dos (capitaes e outros), nos trabalhos relativos a repmti<;iio dos indígenas e, emes
pecial, na aplicac;ao dos indígenas nas entradas para obtenc;ao das drogas do 
sertáo. Os próprios salários obtidos pelos indígenas a servic;o dos moradores deve
riam ser recebidos pelos diretores, estes sendo responsáveis, dentro das normas do 
Diretório, pelo seu destino. No conjunto, percebe-se, nas atribuic;óes do Diretor, 
muito de semelhanc;a com aquetas do Procurador-Geral. Por outro lado, mais que 
em qualquer outra época anterior, percebe-se que toda a organizac;ao dos aldea
mentos decorrente do Diretório, assim como as recomendac;oes aos responsáveis 
pela administrac;ao, denotam a nítida intenc;ao de desacu/turar os indígenas, trans
formando-os o mais rápido possível em "europeus". Acresce, entretanto, que os 
aldeamentos eram conservados como reservas de contingentes demográficos a ser
vic;o de interesses económicos dos colonos europeus27º. 

O Diretório dos Indios nao f oi, como nao pode ria ser, apli.cado in totum na 
Capitania de Sao Paulo, especialmente porque urna considcrável parte de seus 
parágrafos interessava as condic;oes específicas da Amazonia, nao poden do ter 
aplica~ao em Sao Paulo. Por outro lado, as raízes e o passado dos aldeamentos 
paulistas nao poderiam deixar de influir em qualquer nova disposic;ao de caráter 
administrativo. De qualquer forma, quando foi possível, o DiretóJio foi aplicado 
em muitos de seus parágrafos, adequando-se outros as diversas condic;ocs da Capi
tanía. O responsável pela introduc;ao do DiretóJio em Sao Paulo f oi o Morga do de 
Mateus. Rendon chama a aten<;ao para o fato, lembrando que o referido governa
dor "trabalhou com fervor no augrnento d'ellas (refcre-se as aldcias); cscolheu Di
rectores para todas; deu-lhes instrucc;oes para scu govemo, deu-lhes livros rubri
cados pelo Provedor e pelo Ouvidor para a escripturac;ao de diffcrentes objectos, 
como dizimos, commercio, etc." ... 271 O próprio Morgado de Mateus, em oficio de 
21 de dezembro de 1776, depois de mostrar as condic;óes deploráveis em que en
controu os aldeamentos, diz que, "sendo necessário fundar de novo as ditas Al
deas, e nao tendo por ora os Indios possibilidade para as formarem nem manti
mentos para se conservarem nellas f oi a minha primeira diligencia por-lhcs Direc
tores e os nomeey, e mudey segundo o prestimo ou insuficiencia que nelles fui 
descubrindo" .. . 272 Aliás, em outro oficio coma mesma data, o Morgado de Mateus 
refere-se aos antigos aldeamentos dos jesuítas. Lembra que esses aldeamentos ha
viam sido postos no seqüestro dos bens da Companhia, como se fossem fazendas, 

270. As opinióes relativas ao Diretório e·suas conseqücncias sáo no geral pouco íavoráveis. Segundo Ca
pistrano de Abreu (Capítulos de História Colonial, p. 190), "as miserias provocadas por elle directa 
ou indirectamente, sáo nefandas"; para Southey, "destruindo os Jesuitas", Pombal "privou-se dos 
únicos agentes por meio dos quaes poderla realizar o seu programa", ou seja, fundir os indígenas 
com o restante da popul~ (J. M. de Madureira (SJ.), A Liberdade dos ÍtuJios ... , p. 104); para Se
rafim Leite, os resultados foram os de desorganizar;áo social dos aldeamentos, aviltamento dos 
indígenas, swi explora~o pelos brancos ou a fuga para o sertáo (História da Companhia de Jesus no 
Brasil, v. VI, p. 228). Na maior parte dos casos, entretanto, o julgamento náo se faz com a conside
rar;áo dos aldeamentos paulistas. 

271. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 303. 
272. Docümouos J111e.ressame.s, v. 73, pp. 194-195. 
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e portanto propriedades particulares. Mais adiante afirma, entretanto, o seguinte: 
"eu nao as reputo fazendas, o que nellas vejo sao cinco Povoac;oes, porque huma 
Aldea he devedida; todas sao na forma das mais Aldeas da Capitanía compostas 
de Indios da mesma pelle, e identicos a todos os outros a que S. Mag.e que Deus 
G.e foi servido restituir a liberdade" ... 273 A esses aldeamentos foi dada a mesma 
forma de administrac;ao que aos demais274• 

Apesar de os esfor~os do Morgado de Mateus terem resultado na criac;ao de 
urna organiza<;ao administrativa homogenea para todos os aldeamentos, com ime
diatas repercussóes no desenvolvimento mais satisfatório que conheceram, a ver
dade é que, como sucedeu com muitas outras excelentes iniciativas suas, nao teve, 
em seguida a sua saída, a continuidade desejável275. Assim é que, quando o gover
nador Melo Castro e Mendonc;a, por carta de 20 de agosto de 1798, incumbe a 
José Arouche de Toledo Rendon de fazer urna inspec;ao em todos os aldeamentos, 
a fim de sugerir as medidas para a sua conserva~ao e melhoria, uma das justificati
vas para a providencia foi a de que, entre outras coisas, os indígenas estavam "en
tregues a Directores inhabeis, q' nem noticia tem do Directorio, e mais Leys de S. 
Mag.e deixando infringir os seus privilegios, tomar as suas terras, e levar huma vi
da totalm.te oposta as piissimas intenc;oens de Sua Mag.e, e as suas saudaveis 
Leys, e a nossa Santa Religiáo" ... 276 Com o fito de tornar mais objetivas as medi
das que se fizessem necessárias, nomeou José Arouche de Toledo Rendon Dire
tor-Geral dos Indios, de certa forma voltando a situa~ao do início do século, quan
do a dire~ao geral dos aldeamentos estava sob a resP.onsabilidade dos Procurado
res-Gerais dos Indios. 

Depois de cumprida a incumb~ncia, Rendon escreveu suas impressoes sobre 
os aldeamentos, publicadas em 1842m. No início desse trabalho, já tantas vezes ci
tado aqui, resume quais seriam suas fun~oes; teria de efetuar urna visita de ins
pe<;ao em todos os aldeamentos, "examinar os pontos em que se nao cumpria o 
Directorio dado aos Indios do Pará; que artigos eram applicaveis a estas po
voa~oes, e finalmente que melhoramentos poderiam ter, e quais as providencias 
necessarias"278• 

As atividades de Rendon resultaram num plano que f oi apresentado ao go
vemador Antonio José da Franca e Horta, em 10 de novembro de 1802279• O pla
no consistia em abolir os aldeamentos, transformando-os em núcleos ou po
voa~oes comuns. Em 1° de julho de 1803, o govemador comunicou a Rendon ter 
aprovado suas sugestoes, e, na expectativa de igual aprova~o pelo reí, come~ava 
por extinguir os nomes de Aldeas e de Indios, recomendando que, com exce<;ao de 
Queluz, f ossem despedidos todos os Diretores, inibindo-se, dali em diante, aos ca-

273. ldem, pp. 201-202. 
274. De resto, as medidas contidas no Diretório na prática identificavam-se coma "lnstru~áo que Seha

de obServar, para o Regimem daz Fazendas que foraó dos P.es Jezuitas, eprezentemente de Sua 
Magestade Nesta Capitania De Sam Paullo", dada ao govemador no ano de tn6 (Collec{áo de 
Todas as Ordms ... , manuscrito, folhas 24 e~). 

275. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 303. 
276. Documen1os Avulsos, v. 6, pp. 24-25. 
2n. Toledo Rendon, Memória. .. , já citada. 
278. ldem, p. 293. 
279. Documentos lnlef'f!.SSantes, v. 55, p. 116. 
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pitaes-mores e demais oficiais de exercer qualquer jurisdi~ao sobre os indígenas, 
estes ficando de imediato "sugeitos aos Off es. do Corpo da Ordenanc;a onde de
vem ser alistados na classe do Povo"280• Concluía por recomendar: "Aos respecti
vos Capmores. em cujos destrictos se achao fundadas aquetas Aldeas participará 
VMce. officialmte. esta m. Ordem, afim de q. elles passem imediatamte. a alistar 
os Indios no Corpo da sua Ordenan~, Sugeitando-os ao Capam. daquelle Bairro 
onde se acharem moradores estabelecidos" ... 281 Logo depois tomou provid~ncias 
no sentido de ef etivar as resolu~es acima, oficiando aos responsáveis pelos vários 
aldeamentos. 

Em oficio ao rei, de 13 de agosto de 1803, Franca e Horta dá conhecimento 
do destino sugerido para os aldeamentos, pedindo aprova~ao para o plano de 
Rendon282• Ao mesmo tempo, entretanto, punha-o em execuc;ao. Um dos proble
mas era o representado pelos padres superiores. A soluc;3o está exemplificada em 
.oficio para o capitao-mor da Vila de Moji das Cruzes, em que se f ornece a orien
tac;3o no caso do aldeamento da Escada. O governador lembra no referido oficio 
que, tendo já resolvido o afastamento dos diretores dos aldeamentos e que nao lhe 
sendo possível providenciar nada relativo ao espiritual, o que dependería de Sua 
Majestade, ordena 

q. conservando se interinamte. na Povoa~ - antes chamada Aldeia de N. Snra. da Escada - o 
Rdo. Pe. Fr. Jose da Vizita~o, pa. administrar o Pasto F.spiritual; pr. q. elle náo pode ali prezistir sem 
os soccorros oecessários pa. a sua subsistencia; e os mmos. moradores entraráo agora em duvida se lbos 
devem prestar, baja VMce. depois q. receber esta, depassar immediatamte. á da. povoa~o, no primr.º 
Domo., ou dia Santo q . ouver, e Onda a missa do dia, fazendo congregar todos os moradores á sua pre
ze~ a q. asistirá o Rdo. Pe. Suprior, lbes proporá, q. be de indispen~avel obriga~o o darem-lhe os 
auxilios oostumados de rossa, agoa lenba, e pessoas q. o sirváo como d 'antes; ou alias cada ca~ de ca
za) prorata lbe segurará bum equivalente, ou paga correspondente; em cuja c6ta devem igualme. entrar 
aquellas pessoas q. se acháo agregadas nas terras pertencentes a referida Capela; isto se náo quizerem -
como náo be de prezumir queiráo - ficar sem sacerdote q. os socorra e lhes administre os Sacramtos. 

• 2&3 oecessanos ... 

Os resultados nao se fizeram esperar. Assim é que os habitantes de Pe1Ulbe 
recusaram-se a auxiliar o padre do antigo aldeamento, tendo sido autorizados, em 
conseqüéncia, a ficar subordinados a Matriz da Vila de Itanhaém284• O mesmo 
aconteceu em Sáo Miguel, seu vigário tendo comunicado que nao poderia ali per
manecer com "a insignificante porc;3o q. os moradores oferecerao p.ª a sua subsis
tencia, e nao devendo obrigalos a contribuir com mais pela nimia pobreza a que se 
veem reduzidos"285• Em oficio ao capitao-mor de Sao Paulo, o governador orde- · 
nou que cientificasse o vigário de que tomasse a resoluc;3o que julgasse melhor, in
clusive abandonando o aldeamento286• O aldeamento da Escada nao fugiu a regra. 
Dado que os moradores nao poderiam sustentá-lo, seu Padre Superior f oi autori-

280. /dem, p. 117. 
281. /l>idem, p. 117. 
282. Documen1os /nteres.santes, v. 44, pp. 113 a 116. 
283. ldem, v. 55, p. 135. 
284. /l>idem, p. 150. 
285. Il>idem, pp. 153-154. 
286. lbidem, pp. 153-154. 
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zado a abandoná-1<>287. Conforme se percebe, iniciava-se o processo de desapare
cimento dos aldeamentos. A questáo merecerá considera~0es mais pormenoriza
das em outra parte. 

Em 1830, por indica~o, aprovada em sessao de 29 de outubro, do Conselho 
da Presidencia da Província, foi criada a Sociedaile da Catequese e Civili~do dos 
Indios, cujo objetivo era "unicamente promover por todos os meios ao seu alcan~e 
a Cathequese, e Civilisa~o dos Indios, tanto dos que actualmente se acháo em 
Guarapuava, como dos que ultimamente apparecério em Itapetininga, e de todos 
os mais que se possao angariar"•. Nenhuma referencia aos antigos aldeados, 
porém. 

Urna última tentativa de reorganiza~o dos aldeamentos foi feíta em con
seqü~ncia do Decreto de 24 de julho de 1845. José Joaquim Machado de Oliveira 
f oi entáo incumbido de fazer um lev~tamento da situa?o em que se encontra
vam os antigos aldeamentos. Em deZembro de 1845, p6de apresentar um relatório 
de suas atividades e, por Decreto de 14 de mar~o de 1846, foi nomeado Diretor
Geral dos Indios da Província de sao Paulo25• Tentou-se o restabelecimento dos 
aldeamentos de Campicuíba, Barueri, /taquaquecetuba e Sao Miguel, nomeando-se 
seus diretores290• Os resultados, entretanto, foram praticamente nulos. 

Em síntese, a evolu?o administrativa dos aldeamentos compreende as se
guintes fases: 

1. Fase Quinhentista - Caracterizada pela própria def tni~o dos primeiros 
quadros administrativos. Estes sao marcados pela autoridade do jesuíta, cuja a?o 
se faz sentir de forma completa nos típicos núcleos de catequese, e parcia~ impli
cando urna mareante ascendencia espiritual, naqueles formados nas grandes pro
priedades particulares. 

2. Fase Seiscentista - Iniciada cCJm a Lei de 1611, caracterizou-se pela pre
sen~ das faundas jesuítas, meticulosamente organizadas, e pelas aldeias do pa
droado real, marcadas por verdadeira desordem administrativa. Nesta fase a pre
sen~ jesuíta ainda f oi predominante. 

3. Do Regimento de 1698 ao Diretório do Pará - Compreendendo um perio
do dos procumdores-gerais até 1734, quando foi organizado novo Regimento para 
os aldeamentos, e um periodo das on:lens rrligiosas. No primeiro período, as al
deias do padroado real foram marcadas pela presen~a de urna só autoridade, en
quanto, no segundo, vingou um regime de responsabilidade praticamente exclusiva 
das ordens religiosas, em especial capuchos. As f aundas jesuitas nao modificaram 
sua condi~o administrativa. 

4. Fase do Dirrtório - Marcada por urna padroniza~o dos quadros admi
nistrativos, inclusive abrangendo as antigas fazendas jesuitas. O ponto alto dessa 
fase f oi o correspondente ao govemo do Morga do de Mateus. 

5. Fase da Decadencia - Iniciada em fins do século XVIIi, e marcada por 
completa desorganiza?o, até a tentativa de inser~ao, através do Plano Rendon, 

287. Il>idon, p. 168. 
288. Boletim do Departamento do Arquivo do Estado de Sóo Paulo, v. 15 (Nova Fase), p. 100. 
289. AllMtS da Asseml>léa Legislativa Pr<wincial de S. Paulo (1846-1847), Sáo Paulo, 1925, p. 434. 
290. AIUUJeJ daAsseml>léa Legislativa Provincia/ de S. Paulo (1848-1849), Sáo Paulo, 1926, p. 123. 
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dos aldeamentos dentro dos quadros normais do povoamento europeu ou luso
brasileiro. 

A esquemática distin~o das fases acima relacionadas está muito longe de 
expressar a mutabilidade dos quadros administrativos dos aldeamentos, especial
mente daqueles do padroado real. Na verdade, a instabilidade, mutabilidade e de
sorgar.iza~o, com ex~o de poucos períodos, de resto curtos, marcaram a vida 
administrativa dos aldeamentos. Como é natural, esse fato teve repercussoes im
portantes na evolu~o de todos eles, contnbuindo para delinear suas principais vi
cissitudes, no conjunto com conseqü~ncias francamente negativas. Por outro lado, 
e conforme se verá, a mutabilidade dos quadros administrativos dos aldeamentos 
reflete, na sua esfera específica, a paradoxal e mesmo incoerente evoluc;ao da le
gisla~o portuguesa relativamente ao indígena; mais de perto, e com mais nitidez, 
entretanto, constituí o fruto das resultantes dos conflitos de interesses que gravita
vam em tomo dos aldeamentos. 



6. A evolu~áo dos aldeamentos 

- As principais fases e suas c:araderúticas de instabilidade 
- As tentativas do Morgado de Mateus 
- O ocaso dos aldeamentos e as tentat.ivas de revitaliza~o da primeira metade do século XIX 

Os fa tos relativos aos aspectos da organiza~ao administrativa dos aldeamen
tos paulistas, apresentados na parte anterior, fornecem elementos para a distin~o 
das principais fases de sua evolu~o. Realmente, na medida em que os problemas 
de organiza~o administrativa refletiram as condi~oes dos aldeamentos, ao mesmo 
tempo contnbuindo para determiná-las, podem ser tomados como expressoes da 
própria evolu~o desses aldeamentos. Nessas condi~oes, a primeira fase a conside
rar é a que já foi denominada de fase quinhentista. 

A fase quinhentista vé-se caracterizada pela defini~ao de boa parte dos al
deamentos. É, necessariamente, urna fase de grande instabilidade nos quadros 
demográficos indígenas, a gradativa defini~ao dos aldeamentos devendo ser consi
derada como urna das resultantes dos problemas suscitados pelos contactos entre 
o elemento europeu e o indígena. Dois fatos mais significativos marcam os núcleos 
indígenas que se f ormam nessa época: de um lado, a presen~a e a~iio cristalizad o
ras dos elementos jesuitas, responsáveis pelo enquadramento de velhos núcleos 
indígenas (aldeias indígenas) dentro do sistema da catequese, ou pela reorgani
za~o, dentro desse sistema, dos contingentes demográficos residuais do processo 
de dissolu?o dos quadros tradicionais do povoamento amerindio; de outro, a 
cria?o dos núcleos indígenas de f azendas, a servi~o direto do processo de coloni
za?o. Em um e outro caso os aldeamentos foram caracterizados por urna per
manencia da grande maioria dos tra~os culturais, especialmente de vida material, 
dos indígenas. Essa situa?o teria sido favorecida, tanto pelo tipo de atividade do 
jesuíta, mantendo o indígena isolado, quanto pelo interesse do fazendeiro, que no 
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indígena via, antes de mais nada, urna reserva de eventuais e.lcmentos para a luta 
ou para 0 trabalho, normalmente deixando-os, entretanto, v1; er a seu mod?. De 
qualquer forma, esse foi o período caracterizado por um contm~o desenvolv1men
to dos aldeamentos dado que a tendencia para todos eles fo1 cresccr, quer em 
conseqüencia da fu~~áo aglutinante do jesuíta, quer como d~co~r~ncia do desci
mento de contingentes indígenas pelos senhores de terras de Piratu~mg~. . , 

o isolamento dos aldeados nao decorria somente de uma diretnz dos Jesui
tas, mas, também, de providencias tomadas nesse sentido ~e!os oficiais. da ~amara 
de Sáo Paulo. É assim, por exemplo, que já em 1563 dec1d1am que nmguem que 
viesse do litoral poderia comerciar com os indígenas, assim como pr~ibia~ qu~ 
fossem levados, com ou sem carga~n. Vinte anos depois, urna resolu~ao séna f 01 

tomada no sentido de que 

nenbuma pesoa fose as aldeas a resguatarem os indios pr causa dos muitos agravos que lhe fa

zem ( ... ) [e que) todo bomem cmtáo branco que náo seja negro de fo ra que se achar :m aldea de negros 
foros ou cativos bebendo e bailando ao modo do dilo jctio e suas merses lhes madasem e puzesem 

• .ft. .. 292 pregao e pena contra os ... JS ... 

Mais longe f oi o procurador do conselho, ao requerer 

que suas merces má~m por hua postura que nehuma pesoa de qualqucr calidade que seja 

que náo váo as aldeas dos guaanazes por rezáo de algus dezaguizados que la f:~:m por h~md~ podem 
matall alguma pª ( ... ) (e mais) nhehuma pesoa de qualquer qualidade he condlS3o que seJa nao fasam 
cazas nas aldeas dos imdios oem em seus arabaldes menos de dozenlas brasas e querendo a fazer menos 

idira lisenca 806 bofJSiais que ao tal tempo servirem e isto por razáo de muitos encovenicntes e .agravos 

:ue se fazem 806 imdios na dita aldeia asim a de rirai e a dos pinheiros e asi as mais que estáo featas e se 

fizerem293• 

· A vida dos primeiros aldeamentos, em suas décadas iniciais, parece ter de
corrido sem maiores problemas, apesar de fatos como os contidos nas referencias 
acima citadas. Entretanto, em fins do século XVI, as guerras promovidas pelos 
indígenas, e que puseram em perigo a própria sobrevivencia de Sao Paulo, envol
veram também os aldeamentos. De certa forma, a guerra era esperada, prevendo
se, inclusive, a eventual participa~ao de aldeados; é quanto se depreende de u~a 
observa~o do procurador do conselho, em 1589, de "que os moradore~ ~e sao 
miguel abriráo hu caminho novo a sua aldea em royn enven~ao hy era perJuizo aos 
moradores desta villa asy pera socorer e qualquer ne~csidade que so~eder a esta 

villa" ... 294 As preocupa~óes em rela~o a Sao Miguel justificavam-se, ~ado que .n~ 
assalto que os indígenas fizeram a Sao Paulo em 1562 parece ter hav1do a pa~1Ct
pa~ao dos indígenas de Ururai295• O fato é que em "1590 irromperam os Tup1~a
quins sobre S. Paul, pondo em risco a vida dos habitantes, devastando as Alde1as 
vizinhas, queimando igrejas, como a de Pinheiros, profanando imagens sagradas. 

291. Sessáo de 26 de junho de 1563,Atas do Clunara de Sao Paulo, v. 1, p. 26. 
292. Sesúo de 19 de jaoeiro de 1583,Atas do Clunara de Sao Paulo, v. 1, p. 201. 
293. Sessáo de 1º de junbo de 1583, Atas do Clunara de Sao Paulo, v. 1, p. 211. 
294. Sessio de 26 de agosto de 1589, Atas do Clunara de Sao Paulo, v. I, p . 372. 
29S. Pe. H~lio Abnmcbes Viotti (S. J.), Anchieta e o IV CenrenMo de Pinheiros, p. 34. 
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A de Nossa Senhora, daquela Aldeia, feita de argila, quebraram os selvagens a ca
be~" ... 296 

Os acontecimentos de 1590 vieram interromper um ritmo de desenvolvi
mento dos aldeamentos razoavelmente promissor. Os aldeamentos de Pinheiros 
e Sao Miguel "haviam atingido exatamente, em 1589, sua maior prosperidade; Sáo 
Miguel contava nesse ano 800 almas, Nossa Senhora de Pinheiros, 600"297• Em 
ambos os aldeamentos já de há muito, 1568, existiam abrigos para os missioná
rios298; ambos contavam com igrejas para o culto e com terras para lavrar-299. As lu
tas trouxeram como principal conseqüencia, para os aldeamentos, a de marcá-los 
com urna fase, embora curta, de grave crise. AS$im é que em 1592 o procurador do 
conselho comunicou aos oficiais da CAmara que "hera informando q- a aldeia de 
sáo miguell e as mais alldeias ou indios dellas estaváo aroinados" ... e mais, que os 
indígenas estavam inquietos300. A inquieta~o dos aldeados demorou alguns anos, 
tanto que ainda em 1606 há urna ref eréncia ao fato de que "ategora andará o de
zemquietos"301. Talvez tenha sido esse fato a f azer com que os oficiais da Camara 
insistissem em proibir a ida de brancos aos aldeamentos sem a necessária licen
~302, o que motivava protestos por parte dos moradores. 

Como se ve, os problemas existiam. Entretanto, os aldeamentos entao exis
tentes devem ter tido, como se disse, urna vida inicialmente florescente, o que po
de ser depreendido pelas informa~óes citadas, além de outras esparsas, contidas 
nas cartas dos jesuítas. 

A fase seguinte, conforme já se disse, pode ser rotulada de Jase seiscentista, 
seu início sendo marcado por um período de transi~o que vai desde as lutas de 
1590 até a Lei de 1611, que, pela primeira vez, estabelece normas para a cria~o e 
organiza~o dos aldeamentos, encerrando-se como Regimento de 1698. Nesta fa
se, a evolu~o dos aldeamentos diferencia-se segundo o grupo, do ponto de vista 
administrativo, a que pertencem. De um lado, definem-se de urna vez as f azendas 
dos jesuítas, enquanto, de outro, cristalizam-se aqueles aldeamentos que ficariam 
conhecidos comoAldeias do Padroado Real, sujeitos a administra~áo da Capitania 
e de seus Termos. 

Os aldeamentos ou fazendas jesuítas caracterizaram-se, antes de mais nada, 
pela estabilidade de sua vida. Alguns criados ainda nessa fase, a exemplo de Cara
picufba e Embu, mantiveram-se, como é natural, com condi~oes muito próximas 
das que desfrutavam antes, dentro dos quadros das propriedades a que pertence
ram. De resto, o fato de esses aldeamentos serem administrados dentro das co
nhecidas normas jesuítas, que chegavam a evitar "com penas rigorosissimas a 
communica~ao nao só entre os Indios e os brancos, como de umas para outras que 

296. Serafim Leite (S. J .), História do Companhia de Jesus no Brasil, v. 1, p . 293; d ., também, Sérgio 
Buarque de Holanda, Copelas Anligas de Sao Paulo, p. 110; Batista Pereira, "A cidade de Anchie
ta", in Revista do An¡uivo Municipal, ano 11, v. XXlll, p. 82. 

297. Pe. Hélio Abranches Viotti (S. J.), Anchieta e o W CentenMo de Pinheiros, p. 48. 
298. ldem, pp. 36-37. 
299. lbidem, p. 40. 
300. Sessáo de 26 de setembro de 1592, Atas do Clunara de Sóo Paulo, v. 1, p. 449. 
301. Sessáo de 30 de setembro de 1606, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. 11, p . 153. 
302. Sessáo de 13 setembro de 1598,Atas do Cámara de Sáo Paulo, v. 11, p . 49. 
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nao fossem da mesma grei"303, contribuía para que nao fossem perturbados em 
sua evolu~o. 

Em meados do século, esses mesmos aldeamentos, entretanto, conheceram 
breve período de crise, decorrente da expulsao dos jesuítas pelos paulistas no ano 
de 1640. Reintegrados na posse de suas fazendas, embora nao mais tendo nenhu
ma participa~o nas Aldeias do Padroado Real, os jesuítas voltaram a garantir a 
todas etas urna existencia estável. Mais que isso, procuraram aumentá-las, para es
se fim, nao desdenhando inclusive recolher indígenas fugidos a administraqiio ou 
entao, já estando bem definidos os dois grupos de aldeamentos, acolhendo indíge
nas das aldeias do padroado. Este fato justificava a indigna~ao dos camaristas de 
Sao Paulo, perrnitindo algumas das poucas inteiven~oes por parte da adminis
tra~o civil nos aldeamentos jesuítas. Assim é que, por exemplo, cm 1678 os ve
readores foram incorporados "como Thenente g.al Jorge soares de Macedo as fa
zendas e sitios dos P.es da comp.ª do colégio desta v.a a saber a Aldea de Bohi, e 
a Aldea de Carapuhibau e onde com grande zello tiraram todos os indios, e indias 
que nas ditas fazendas estavao que pertencem as Aldeas do Principe nosso se
nhor"304. 

As Aldeias do Padroado Real tiveram vida mais atribulada. Depois de 1590, 
quando das últimas lutas comos indígenas no palco dos Campos de Piratininga, ao 
lado dos antigos aldeamentos de Siio Miguel e Pinheiros já se haviam definido, 
também, os de Guarulhos e Barueri, os quatro ficando sob controle direto da ad
ministra~o do Termo da Vila de Sao Paulo. 

Expostos mais de perto as conseqüencias dos interesses dos moradores, es
ses aldeamentos conheceram, precocementc, vicissitudes que nao poderiam deixar 
de influir em sua evolu~o. Em 1607 sao todos "os prinsipais das aldeias" a protes
tarem, juntamente com seu procurador, contra a nomea~ao de um capitao que, 
além de os utilizar para o transporte de cargas para Santos, sem lhes pagar, reco
lhia os órfaos dos aldeamentos, dificultando até mesmo seus trabalhos agrícolas 
rotineiros30S. Em 1608 o problema era de Guarulhos, dado que os moradores "fa
ziao mtas avexasües aos maramomis imdo as suas aldeas comtra os mandados e 
penas que sobre iso eram lansados" ... ; o fato preocupava os oficiais da Camara, 
dado que "se se tomasem a levantar seria mtª perda desta captª" ... 306 O aldea
mento de Guarulhos f oi, de resto, constantemente perturbado pelos moradores 
nas primeiras décadas do século XVII. Assim é que em 1618 registrava-se a queixa 
dos "indios gararnimis da aldeia desta villa de Sao Paulo que elles eram vexados e 
molestados por muitos homens brancos desta dita villa querendo-os levar a f or~a 
para suas casas para se servirem delles e de seus filhos e filhas contra a sua vonta
de" ... 307, e em 1623 outros moradores impediam até mesmo que os indígenas tran
sitassem livremente para Sao Paulo308. 

303. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 215. 
304. Atas d4 Cámara de Sóo Paulo, v. VI, p. 491, citado por Leonardo Arroyo, Jgrejas de Sóo Paulo, p. 

133. 
305. Sessáo de 20 de janeiro de 1607, Atas d4 Cámaro de Sáo Paulo, v. 11, p. 185. 
306. Sessáo de S de outubro de 1608,Atas d4 Cámara de Sóo Paulo, v. 11, pp. 222-223. 
307. Nomea~o de um Capitáo para Guarulhos, em agosto de 1618, Registro Geral da Cámara de Sóo 

Paulo, v. 1, pp. 277-278. 
308. Sessáo de 12 de agosto de 1623,Atas da Cámara de Sóo Paulo, v. 111, p. 47. 
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Problemas semelhantes eram conhecidos pelos demais aldeamentos, mas f oi 
BtllUeri que os sofreu com intensidade maior. É que nesse aldeamento fizerarn-se 
sentir, mais vigorosos que nos demais, os conflitos entre os interesses dos mordo
mos, representados pela Carnara, e os jesuitas. As queixas em rela~o as dificulda
des para se conseguir indígenas nos aldeamentos, já freqüentes desde fins do sécu
lo XVI, avolumaram-se, culminando nos movimentos de 1611 e 1612309. Da si
tua~o que se seguiu, comos Animos acirrados, ressentiu-se Barneri, onde, no ano 
de 1630, se verificou urna séria inteiven~ao dos oficiais da Cámara, com a expulsao 
dos jesuítas desse núcleo310• A Provisao Régia que se seguiu Iogo depois desses 
acontecimentos, no sentido de que se confirmava aos jesuítas a administra~ao dos 
aldeamentos, e que se referia a BtllUeri, onde os oficiais "haviam procedido contra 
os padres da Companhia que residem nas ditas aldeias tendo-os de cerco largo 
tempo quebrando-lhe as portas de seu recolhimento profanando a igreja e as cou
sas sagradas" ... 311, contnbuiu apenas para que maior se tornasse o ressentimellto 
dos moradores, o que levou a expulsao dos jesuítas da Capitanía, em 1640312• 

A exputsao dos jesuítas, em 1640, trouxe como conseqüencia imediata um 
período em que os aldeamentos em geral f oram marcados por acentuada decaden
cia. Até entao, embora sob o clima de conflito entre moradores e jesuítas, a 
tendencia dos aldeamentos f ora sempre a de se desenvolverem. Os novos desci
mentos que podiarn beneficiar este ou aquele aldeament<>313, assim como o reco
lhlmento do quinto dos indígenas apresados pelos moradores, contribuíarn para 
engrossar os quadros demográficos dos núcleos314. A a~ao dos jesuítas, completa
da, as vezes, pela dos responsáveis pela dire~o temporal, por sua vez contribuía 
para que se estabeleeesse um certo equilíbrio entre a demanda de indígenas e o 
seu recolhirnent<>31S 

309. Pedro Taques de Atmeida Pais Leme, Notícia Histón·ca d4 Expulsao .. ., pp. 7-8 e 8 a 10; cf. sessóes 
/ 

de 15 de agosto de 1611, 7 de janeiro de 1612 e, especialmente, 10 de junho de 1612, in Atas da 
C"1naro de Siio Paulo, v. 11, pp. 293, 306 e 313 a 315. 

310. O pretexto foi a dispos~o régia segundo a qual nos aldeamentos deveriam ser postos clérigos, fato 
lembrado na CAmara em sessáo de 6 de julho de 1630; além disso, insistia-se em notar ser público 
que os indíglnas de Banloi estavam amotinados, com gente e armas para se oporem aos oficiais 
(Ata.r d4 camaro de Siio Paulo, v. IV, p. 61). A expulsáo consumou-se no ano de 1633, os oficiais da 
Ornara, em sessáo de 20 de agosto tendo mesmo decidido que dois dias depois os moradores "com 
seus negros váo a aldea de marui ajudar a defender a jurdi~Ao real" (Atas da Cámara de Sóo Paulo, 
v. IV, pp. 172-173; cf., também, 5e§ÓeS de S de agosto de 1629, 22 de maio de 1632, 21 de agosto de 
1633, 10 de setembro de 1633, 17 de setembro de 1633 e 1° de outubro de 1633, as pp. 32, 121-122, 
174, 177-178 e 183). 

311. 9 de dezembro de 1633, &gistro Gel'tJJ da Cámaro de Sóo Paulo, v. 1, pp. 485 a 487. 
312. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, Notícia Histórica d4 ExpuJsóo ... , pp. 7-8 e 8 a 10; cf., também, 

Serafim Leite (S. J.), História da Companhia ~ Jesus no Brmil, v. VI, pp. 236 a 239. 
313. Cf. a sessáo de 20 de janeiro de 1624, relativa a &uueri, in Atas da Clunara de Sóo Paulo, v. 11, p. 

78, e Provisáo de 9 de abril de 1638, relativa a Guarulhos, in Registro Gel'tJJ da Cámara ~ Sóo Pau
lo, v. 11, p. 58, além da excomunháo para quem fosse a sertáo, sendo obrigados a par os indígenas 
nos aldeamentos (sessáo de 26 de abril de 1609,Ata.r da Cfunara de Sóo Paulo, v. 11, p. 243). 

314. Cf. sessóes de 10 de fevereiro e 20 de julho de 1624, in Ata.r da Cámara de Sóo Paulo, v. 111, pp. 83 e 
121. 

315. A propósito cf. a a~ de Femáo Días no sentido de serem recolhidos os indígenas dispersos; 
sessáo de 14 de janeiro de 1623, in Atas da Cámaro ~ Sóo Paulo, v. 111, p. 15; sessáo de 1° de no
vembro de 1619, in Atas .. ., v. 11, p. 416; Carta de D. Luis de Sousa, de 10 de abril de 1618 (?),in Re
gistro GeraJ d4 Cámara de Sóo Paulo, v. 1, p. 280. 



184 AlDEAMENTOS PAUUSTAS 

A mudan~ que se verificou em 1640, em particular com os aldeamentos 
pertencentes ao Termo de sao Paulo, f oi radical. Serafim Leite fo mece, a propósi
to, um significativo testemunho de Salvador Correia de Sá e Benevides. Informan
do o Conselho Ultramarino, este diz: 

Sou testemwiba de vista. que em S. Paulo e no Rio de Janeiro, onde fui muitas vezes governa
dor, quizeram as Cimaras ter jurisd~ secular nas Aldeias, pondo Capitáes das suas máoa; e, bavendo 
na A/lkia M MONUi 1000 casais, na de S. Mi~l 100, na de Pinheiros 300 de lingua geral, e na de Gua
TUllws mais de 800, quando os Padres da Companhia as largaram, daí a alguns anos, tornando a S. Pau
lo, acbei a de MONUi com 120 casais, a de S. Miguel com 80, a dos Pinheiros coro 30 e a dos Guandlws 
com 70316• 

A documenta~o da Camara de sao Paulo comprova o fato, por intermédio 
de outros elementos. Veja-se, por exemplo, o caso de Barueri. Expulsos os jesuítas, 
a Cimara preocupou-se logo em conseguir "hu cleriguo pª capellao dos ditos in
dios" ... 317, porém em 1644 o aldeamento nao o possuia318• Os diretores com que o 
aldeamento contou nao foram dos melhores se, como aconteceu, justificaram pro
testos por parte dos aldeados319• E os resultados nao poderiam ser outros. Já em 
1640 foi requerido aos oficiais da Cimara que "fosen a aldea de maroerin porqto 
estava a aldea de sua magde muí desfraldada por viren homes a dita aldea co ne
gros e brancos e saltearem os indios e indias e llevaremnos pª suas cazas contra 
suas vontades" ... 320 O despovoamento tornou-se inevitável. 

A situa~ao dos demais aldeamentos nao foi melhor. Na ocasfüo, segundo 
R<>wer, em Sao Miguel "os Capitaes-mores e seus subalternos nao tinham em mira 
outra coisa senao beneficiar-se a si mesmos e seus parentes e amigos"321 • O mes
mo acontecía em Pinheiros e Guarulhos. As providencias dos oficiais da CAmara 
no sentido de obrigar os moradores a recolher os indígenas retirados dos aldea
mentos nao deram o fruto desejado, o que se concluí pela freqüéncia com que o 
problema foi tratada322• De certa forma a Cimara perdera a autoridade para re
frear os moradores. Pouco faltou, de resto, para que os aldeamentos desapareces
sem de vez, tendo em vista a tentativa, que entao se fez, de mudá-los para o lito
ral, especialmente de Paranaguá323• 

Urna segunda conseqüencia da expulsao dos jesuítas em 1640 foi que, de 
en tao em diante, as Aldeias do Padroado Real se distinguiram definitivamente dos 
demais núcleos324• Em sua volta, os jesuítas foram reintegrados na posse de suas 

316. Serafim Leite (S. J .), HisJória da Companhia M Jaus no Bnuil, v. VI, pp. 239-240. 
317. Ses.úo de 14 de julbo de 1640, Atas da C4ntam « Sdo Paulo,. v. V, pp. 38-39. 
318. Sessio de 19 de ma~ de 1640,Atas da C4ntam M Sdo Paulo, v. V, pp. 197-198. 
319. · Sessáo de 4 de maio de 1641, Atas da C4mani M Sáo Paulo, v. V, pp. 84 e 86. 
320. Sessio de 13 de outubro de 1640,Atas da C4ntam M Sáo Paulo, v. V, pp. 61-62. 
321. Frei BasQio Rawer (O.F .M.), Págüuu M História Franciscana no Brasil. p. 621. 
322. a. seu6es de 13 de fevereiro de 1644, 6 de julbo de 1647 e 4 de setembro de 1649, in Atas da CIJ

maro M Sáo Paulo, v. V, pp. 193-194, 301-302 e 385-386. 
323. A propósito, d. Registro Geral da C&nara M Sá<> Paulo, v. 11, pp. 368 a 371, 377, 379 a 382 e 383 a 

385. A teolativa verificou« em 1653. 
324. Carta de D. Luía Antonio de Sousa' para o Secretário de Estado Martinho de Me lo e Castro, de 18 

de junbo de 1n4, in DocumenJOs /nterf!.Uanla, v. 35, p. 299. 
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fazendas, mas nao tiveram nenhuma ingerencia mais em todos os aldeamentos sob 
controle das Camaras. 

A decorrencia inevitável foi que, continuamente sangrados em seus efetivos 
demográficos, os aldeamentos, com exce~ao das f azendas jesuítas, conheceram 
urna tendencia para o exaurimento. O equilíbrio que deveria resultar do fato de 
seus efetivos terem de ser teoricamente renovados, em especial em fun~o da 
obriga~o de neles serem postos parte - o quinto - dos apresados, na verdade re
sultou precário. A prova está em que se multiplicaram as referencias ao mau esta
do dos aldeamentos, a exemplo do de Gumulhos, que, visitado pelos oficiais da 
Camara em 1660, nao encontraram "gentío nenhum nella" ... 325 Na verdade a si
tua~ao era geral. Em 1675 ela justificou recomenda~oes do governo da Metrópole 
no sentido de ser evitada sua ruína total326• Na época houve urna denúncia sobre o 
estado de Barueri, Pinheiros, Sao Miguel e Guarullzos. Essas aldeias do padroado, 
dizia a denúncia, 

se acham impossibilitadas de gente por screro os indios dellas levados de moradores ao sertáo, 
onde perecem todos, com que remontando-se nesta conformidade se váo as aldeias e:\1inguindo, e os 
capitáes brancos, que as administram por ordém das caroaras ou governadores náo fazem aquillo que 
convem ao servi~o de Vossa Alteza por anlcporem suas conveniencias proprias ao augmcnto das mes
mas aldeias ( ... )[ero outro trecho continuando por afirmar que) com que vivendo scm quem os governe 
despovoaro as akleias, porque nellas náo podem fazer suas r~as, nem pór mantimentos por náo terem 
desean~. e andarem em urna perpetua servidáo ... 327 

Um elemento de referencia para se ter urna no~ao da situa~ao dos aldea
mentos nos é fornecido pelas suas igrejas. O maior carinho pela igreja de certa 
forma revela urna condi~o melhor por parte dos aldeamentos. Em seu trabalho 
sobre As lgrejas de Sao Paulo, Leonardo Arroyo f ornece alguns elementos a res
peito. Assim é que, depois de referir-se a igreja de Sao Miguel, que "possivelmente 
caiu em ruínas e em 1622 o bandeirante Fernao Munhoz a teria reconstruído, con
forme a inscri~o da porta principal"328, mostra como, em 1678, segundo o Registro 
Geral da CIJmara de Sao Paulo3'19, Baru<:ri, Pinheiros, Siio Miguel e Concei~ao 
(Guarulhos) tinham "suas igrejas com todo o necessário para se celebraremos sa
cramentos". Poucos anos depois, entretanto, na sessao da Camara de 23 de setem
bro de 1691, o procurador do Conselho requería "q- visto estarem aforandose as 
terras dos Indios hera justo q o foro se aplicasse p.ª Reparo das Igrejas daquellas 
Aldeas por q estabao faltas de tudo e primsipa1.te de telhas"330• 

O problema nao existía somente para os aldeamentos sujeitos a Camara de 
Sao Paulo mas, também, para Perufbe e Escada. Neste último, ao tempo do Padre 

325 .. Quartel af1Xado em Guandhos, em 27 de julho de 1660, in Registro Geral da CanUJra de sao Paulo, 
v. 11, p. 581. 

326. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", pp. 219-220. 
327. "Registro de papel que se apresentou a Sua Alteza sobre as quatro aldeias desta vila, 8 de janeiro 

de 1678'', Registro Gera/ da Cdmam de S. Paulo, v. 111, pp. 169·170. 
328. Leonardo Arroyo, Igrejas de Sáo Paulo, p. 61. 
329. "Registro de papel que se apresentou a Sua Alteza sobre as quatro aldeias desta vila, 8 de janeiro 

de 1678", Rqistro Gera/ da C/unara de S. Paulo, v. 111, p. 169. 
330. Atas da C/unara M sao Paulo, v. VII, p. 407. 
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Belchior de Pontes, a igreja estava "arruinada, e para que de todo nao cahisse, es
tavao arrimados á parede alguns espeques"331

. 

O fato é que, conforme Machado de Olivcira, "até ao anno de 1698, em que 
foi-lhes dado o primeiro regimento suas administra~oes corriam a arbitrio e por 
conta dos administradores, sem que d'ahi provicsse ncm se quer um átomo de res
ponsabilidade" ... "Causavam-se ás Aldeas todos os damnos e ruinas" ... 332 O pró
prio Regimento de 1698 como que comprova o fato, dado que a justificativa que 
nele se te é a seguinte: "Per Seacharem nas Aldeas dos Indios da Rcparti~ao do 
Sul desta Vila de Sam Paulo eSeu districo, totalmte. destruidas, edespovoadas, pe
la má forma do Governo, que tem experimentado" .. . 333 

A terceira fase, como já se disse, é a que vai de 1698, quando os aldeamentos 
tiveram seu primeiro regimento, até a aplica~o do Diretório do Pará. 

O fim da fase anterior caracterizou-se, como se viu, por um processo de ní
tida decadencia. A deser~ao dos indígenas, por motivos variados, em especial mo
do nasAldeias do Padroado, atingiu tal intensidade que "no anno de 1681 esravam 
tao poucos Indios nas aldeas, que em Pinheiros só se achavam 16 de todas as ida
des e sexos"334, e em 1697 "nao aviao Indios nas Aldeas por averem ido todos p.ª 
as minas de ouro" ... 335 Entretanto, nos primeiros lustros do século XVIII, os al
deamentos conheceram breve período de estabilidadc e de prosperidade. Isso foi 
possível, antes de mais nada, gra~as as providencias no sentido de limitar e até 
mesmo extinguir a administra{iio, em conseqüencia das quais "povoaram-se prodi
giosamente as aldeas para onde eram mandados os lndios"336• A esse propósito, 
Rendon lembra que "em 1817 mais ou menos se recolheram para S. Miguel 200 
Indios, que acompanhavam ao celebre facinoroso Bartholomeu Fernandes de Fa
ria" ... 337 Por outro lado, esse breve período de estabilidade pode ser atribuído, 
também, a a~ao dos Administradores-Gerais dos aldeamentos que, quaisquer que 
tenham sido os problemas por eles criados, deram pelo menos urna continuidade e 
unif ormidade a administra~o. 

O período de estabilidade, convém repetir, f oi muito breve. Logo os aldea
mentos conheceram novo processo de decadencia, de novo voltaram a se despo
voar, dado o fato de os indígenas serem utilizados para toda sorte de servi~os, 
muitíssimos sendo solicitados para as entradas nos sertoes, a maioria pennanecen
do nas minas ou falecendo nas expedi~oes338. 

O processo de decadencia interessou em particular as a/deias do padroado 
real. Nestas, o estado de penúria tornara-se situa~ao normal. Em 1714, por exem
plo, por Carta Régia de 19 de janeiro ao Ouvidor da Capitanía, o rei D. Joao soli
cita que informe com o seu parecer sobre requerimento do padre superior do al
deamento de Sao Miguel, em nome dos indígenas, em que pede um sino e dois or-

332. Machado de Oliveira, " Noticia raciocinada ... ", p. 217. 
333. Revista doArquivo Municipal, ano 1, v. X, pp. 75-76. 
334. Toledo Renden, Me!Mria. .. , p. 302. 
335. Sessáo de 3 de agosto de 1697, Atas da Cámaro~ Siio Paulo, v. VII. p . 505. 
336. José Arouche de Toledo Rendon, Memória ... , p. 302. 
337. /dl!ln. 
338. lbi~m. pp. 302-303. 
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namentos para altares, dado que os referidos indígenas nao tinham posses para is
so, por estarem muito pobres339• Os aldeamentos dos jesuítas, contrastando com os 
demais, mantinham-se dentro de condi~oes bem mais satisfatórias. Assim é que, 
por exemplo, o aldeamento de Embu, que teve sua igreja construída por volta de 
1700, logo abrigou também um convento anexo a igreja (1740), desenvolvendo-se 
de modo extraordinário e sobressaindo em rela~áo a todos os demais em meados 
do século XVIII34º. 

As referencias a insatisfatória situa~o dos aldeamentos nas primeiras déca
das do século XVIII nao sao raras. Rodrigo César de Meneses, ao tomar pro
videncias no sentido de obrigar o recolhimento de administrados aos aldeamentos, 
justifica-se pela "grande diminui~o" em que a ch o u "as Aldeas de indios forros q' 
ha nesta Capitanía", isto em 1722341 • Nesse mesmo ano, segundo informa~óes de 
Pemíbe, os aldeamentos estavam vazios em virtude da saída dos indígenas para as 
minas342, sendo que nesse aldeamento, dada a ausencia dos homens, ·as mulheres 
nao tinham nem mesmo com que se vesti.r343. Dois anos depois, em carta de 8 de 
mar~o de 1724, dirigida ao Govemador e Capitao-General do Rio de Janeiro, Ai
res de Saldanha Albuquerque, Rodrigo César de Meneses, entre outras coisas, es
creve: 

Pello que respeita a gente q' V. Ex.• me pede, pouco, ou nenhu remedio posw dar-lhe, porq' os 
soldados pagoc, q' se achio de gua~ no prezidio de s. tos sáo táo poucos, q' apenas pouo ter p.ª a 
minha guarda ~. ou doze, senda bem oecesuriu duas Companhias, p.8 o muito q' aquí M q' fazer, e 
pelo q' toca aos Indios, sáo tio poucos os que achei nestas Aldeas, por causa de os levarem meus ante
ceuores comas suas cargas, quando por aqui paasar6o, ftcando mayor parte deUes nas minas, aonde bo
je se achio, que apenas pude ajuntar alguns ainda q' poucos, p .ª mandar ao novo descobrimento dos 
Goayazes, fk:ando só alguns cazaes velbos, q' pella sua incapacidade me náo vali delles ... 344 

Expressao dessa situa~o é a condi~o em que continuava Sao Miguel, onde 
os indígenas deveriam viver em verdadeira miserabilidade345. Alguns anos depois, 
em 1733, a situa~o continuava sendo monotonamente a mesma. Em bando de 14 
de mar~o, o Conde de Sanedas chama a aten~o para o fato de os aldeamentos se 
encontrarem despovoados346. A situa~o era de tal ordem que os termos de flan~ 
para conserva~o de indígenas em poder de moradores sao assinados com a obser
va~o de que nos aldeamentos eles passariam necessidades347. E nao poderia ser 
de outra forma. Na ocasiao, o aldeamento de Conceiftio encontrava-se quase des
povoado, sendo abandonado por urna indígena por passar necessidades348. No al
deamento de Escada a igreja, "por ser f eita de parede deman" estava para ruir, 
sendo necessário reconstruí-la. Era pobre, pois nem ornamentos tinha, tendo sido 

339. Revista doATquivo Municipal, ano 1, v. Vll, p. 86. 
340. Leonardo Arroyo, lgrqas de Sáo Paulo, p. 137. 
341. Documm101 lnlD'6SanleS, v. 32, pp. 29-30. 
342. Boldim do Dq>. do An¡uivo do Est. de Sdo Paulo, v. 5, p. 31. 
343. /dma, p. 33. 
344. Docummlm /lllU6Sanla, v. 20, pp. 94 a 96. 
34.5. /don, v. 32, pp. 75-76. 
346. lbidma, v. 22, p. 31. 
347. cr., por exemplo, &letim do Dep. doAn¡uivo do En., v. 7, pp. 27 a 29 e 30 a 33. 
348. Boldim do Dep. de Arq. do Est. de S. Paulo, v. 7, pp. 10 a 12. 
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adquiridos um frontal e um missal e algumas miudezas, faltando a maior parte do 
necessário349• 

O regimento de 1734 nao contribuiu para melhorar a situa~o dos aldea
mentos. Sua necessidade era evidente, dado que pouco antes o governador, tendo 
retirado a alguns moradores os indígenas que se encontravam em seu poder, deu
os aos jesuítas para que os abrigassem em seus aldeamentos, nao os mandando pa
ra as aldeias do padroado real em virtude, segundo o que se declara, de os que ne
las viviam se sustentarem de aluguéis, ou de furtos, por suas terras estarem cansa
das ou em poder de vários moradores, ou, ainda, aforadas pelos oficiais da Cama
ra350. De resto, praticamente de nada serviram as providencias que, a pedido do 
rei, f oram apontadas pelo Conde de Sarzedas em carta de 20 de abril de 1736351. 
Os problemas continuavam sendo os mesmos: aldeamentos vazios de indígenas. 
Em 1740, por exemplo, tendo em vista a impossibilidade de contar com indígenas 
para o caminho do mar, "por que as aldeas estao faltas deles", os oficiais da Ca
mara decidiram recorrer aos moradores352. 

O fato de que nesse período os aldeamentos su jeitos as Camaras f oram da
dos para serem administrados por religiosos franciscanos (Pemfbe, Escoda e Sao 
Miguel), beneditinos (Pinheiros) e carmelitas (BaJUeri), contribuiu apenas para que 
nao desaparecessem de urna ve-z. Mesmo a a~ao dos franciscanos, que parece ter 
sido mais enérgica, especialmente depois de 1745, quando come~ou a ser aplicado 
o seu Regimento, nao pode impedir o depauperamento de seus aldeamentos. 
Eram mais f ortes os interesses dos moradores. 

Enquanto isso, o cuidado e zelo dos jesuítas impediam que seus aldeamen
tos se encaminhassem para a mesma senda. Já se disse de como progredira Embu; 
o mesmo verificava-se comos demais. Carapicuíba, por exemplo, teve nova igreja, 
a mesma que ora lá se encontra, concluída em 1736m, os jesuítas nela sustentando 
"dous Religiozos que lá asistiao alem da farda que cada anno dava aos Indios, fer
ramentas e botica" ... 354 

A fase do Diret6rio, que vem a seguir, v~se marcada por dois fatos funda
mentais: em primeiro lugar, a definitiva extin~ao da administra~ao jesuíta em to
dos os aldeamentos, em conseqüencia de sua expulsao; em segundo lugar, a a~o 
de D. Luís de Sousa Botelho Mourao, o Morgado de Mateus. 

A expulsáo dos jesuítas teve as mais funestas conseqüencias para seus anti
gos aldeamentos e fazendas . Todos eles passam a nivelar-se com as aldeias dopa
droado, nao s6 porque ficaram sujeitos as mesmas condi~oes administrativas, mas, 
sobretudo, porque ficaram a merce de todos os problemas que até entao pratica
mente haviam desconhecido. Nao é de admirar, portanto, que Carapicufba, al
deamento que conhecera no passado fases de desenvolvimento nao descurável, em 
seguida a expulsao dos jesuítas decaísse rapidamente, por ficarem "os Indios em 

349. ldem, v. 5, pp. 109 a 111. 
350. Docummlos l~an1a, v. 24, pp. 186-187. 
351. /dma, v. 40, pp. 231 a 238. 

352. Revista doArquivo Municipal, ano XIII, v. 110, p . 206. 
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sua liberdade e por nao asestirem na Aldeia por andarem continuamente aos Jor
naes pelos caminhos de S. Paullo", tanto "que as cazas de vivenda no tempo que o 
Ouvidor fes sequestro nesta Aldeia estavao arruinadas e cobertas de capim"m. 

' Quase o mesmo verificou-se com Embu. A relativa prosperidade do aldeamento 
sob os jesuítas sucedeu urna fase de decadencia; ao tempo dos jesuítas seu maior 
rendimento era "o muito algodao que plantao e depois de o fiarem as Indias o te
ciam e delle faziao varias pessas de pano todos que os ditos Padres Supperiores da 
mesma Aldeia vendiao para suprir as despezas della, Porem hoje o seo rendimento 
he muito deminuto pela liberdade em que os Indios se acháo depois da expul~o 
dos ditos Padres" ... 356 

Com o Morgado de Mateus, verificou-se urna séria tentativa, talvez a mais 
séria, no sentido de organizar os aldeamentos. D. Luís de Sousa 

trabalhou com fervor no augmento d 'ellas; escolheu Directores para todas; deu-lhes instru~óes 
para seu governo; deu-lhes livros rubricados pelo Provedor e pelo Ouvidor para escriptura~o de diffe
rentes objetos, como dizimos, commercio, etc; fez aldear todos os Indios que andavam dispersos; formo
seou as povoa~, e fez quanto pade para restituir aos mesmos as terras que se lhes tinham usurpado (e 
mais) deu aos Directores uma di~ distribuida em capítulos, para ser observada em quanto se náo 
mand&Me o contrário357• 

Expressao do interesse do Morgado de Mateus pelos aldeamentos é a "Or
dem para o Sargento Mor D. José de Macedo ir visitar as Aldeias do Reconcavo 
desta Cidade", a fim de verificar o modo como se comportam seus Diretores e tu
do quanto se refere a cada um dos aldeamentos358• Na verdade, o trabalho do 
Morgado de Mateus reveste-se de um significado particular, dado que suas in
ten~oes nao se limitavam a organizar os aldeamentos, dando-lhes estabilidade; iam 
mais longe, pois para ele os aldeamentos deveriam constituir instrumentos de urna 
política de povoamento no seu mais amplo sentido, visando a reorganiza~ao dos 
quadros do habitar. Pela sua importancia, esse aspecto merecerá um tratamento a 
parte. Aquí cabe lembrar, apenas, que sobo govemo do Morgado de Mateus o al
deamento de Sao José adquiriu o predicamento de vi/a. 

A situa~o encontrada pelo Morgado de Mateus era deplorável. Em oficio 
de 21 de dezembro de 1766, assim se refere a ela: 

As Aldeas dos Indios( ... ) achey em tal decadencia( ... ) porque verdadeiramente destas Aldeas se 
pode dizer que existe só nome onde ellas estiveráo. As mesmas causas que cooperaráo para se deminui
rem as villas desta Capitania inOuirao com mayor for~ n4 dicipa~o destas Aldeas, porque derrubadas 
as babi~ com o tempo faltos de meyos os pobres indios para a repararem, e destetuidos do precizo 
abrigo foram-se pouco a pouco espalhando-se por todas as partes, alguns q. ainda se encontraráo estáo 
vivendo em cabanitas de palha pelos matos vizinhos e somente em duas ou tres Aldeas existem em pé 
algumas poucas cazas, e todas as maia desfeitas359• · 

As causas seriam várias. A condi~ao de pária social do indígena, os casa
mentos mistos, com escravos negros, os maus processos agrícolas, a perda das ter-

355. ldem, p. '367. 
356. lbidem, pp. 370-371 - trata-se de observalfÓCS do ano de 1762. 
357. José Aroucbe de Toledo Rendon, Memória. .. , p. 303. 
358. Documen1os /nJeressantes, v. 65, pp. 215-216 - A Ordem é datada de 9 de agosto de 1768. 
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ras e em particular o constante emprego dos indígenas f ora de seus aldeamentos, 
especialmente para o transporte de cargas para o Cubatao360. 

As inúmeras providencias do Morgado de Mateus constituíram-se na verda
de apenas num paliativo. No limiar do último quartel do século XVIII, o Ca
pitao-General Martim Lopes Lobo de Saldanha acrescenta as suas a série de ob
serva~óes de governadores relativas as condi~oes dos aldeamentos. Em trecho de 
oficio em que dá conta do estado político da Capitanía, diz o governador: 

As Aldeias de Indios, por algumas das quais passci, estáo totalmente destruidas, e quaze despo· 
voadas: Nam havia gente mais abatida, e vexada; vinháo Aldeias intciras trabalhar em huma Chacra, e 
condu~ de meu Antecessor, e náo se lbes pagava jornal; outros em fazcndas de alguns favorecidos; os 
filhos, e fühas se daváo a sesvir a gentinhas, onde me consta eram consternados, como captivos361. 

Observa~oes como as transcritas acima poderiam ser aplicadas a qualquer 
aldeamento. Veja-se, por exemplo, o caso de Pentfbe. Em oficio dirigido para o 
Ajudante-de-Ordens do Govemador, que se encontrava em Paranaguá, o Morga
do de Mateus (15 de janeiro de 1767) diz: 

Representa-me Vm.ce em carta de 5 do corr.te a total pcrdi~o em q. se acháo os Indios da 
Aldea de S. Joáo, que quasi se acba deserta, vivendo os seus habitantes pelo mato na fornta que Vm.ce 
me diz sen nenhuma observancia ás ordens de S. Mg. e e Directorio do mesmo S. r com q. os tenho man
dado reger ... 

Mais adiante ordena ao Ajudante que "fa~a urna exacta averigua~ao nesse 
caso da crian~ comida dos caens", entre as providencias sugeridas para o aldea
mento constando a reediftcar;tio das habitar;óes362. Em que estado viveriam indíge
nas entre os quais urna crian~ pode ser comida pelos caes? A decadencia deve ter 
sido extraordinária, se em Pe1Uíbe "até 1730, pelo menos, assistiam quatro Religio
sos"363, expressao, é evidente, de núcleo nao descurável. 

Os aldeamentos do planalto, embora menos isolados que Pe1Ut'be, nao se 
encontravam em condi~oes muito superiores. Barueri é um bom exemplo. Assim é 
que em oficio ao Morgado de Mateus o capitao desses aldeamentos declara, entre 
outras coisas, que no momento o núcleo se encontrava com os indígenas dispersos 
pelas vitas da Capitania, em casas de particulares, muitos ausentando-se para 
Viamao, para as minas ou outras partes, sem "atten~ao ao total dezamparo, em q' 
ficao suas mullieres e filhos pela pobreza, e nenhum estabelecim.to q' con
servao''364. Em 1772, por urna Portaría ao Escrivao da Camara de Sao Paulo "para 
dar todas certidoas referentes a sismaria dos Indios de Baruezy'', declara-se ser 
conveniente que se me($am as terras pertencentes a esse aldeamento "pelo motivo 
de se acharem totalm. te aliadas escurecidas, e os Indios. inteiramente destituidos 
de todos os meyos de poderem viver por nam saberem a q' lhes pertencem p. a 

360. As observa~óes do Morgado de Mateus a respeito estáo contidas em Documentos lnteressantes, v. 
73, pp. 195 a 197 e 197 a 198. 
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plantarem, nem poderem ter cabedaes p.ª repararam a sua Igreja" ... 36.5 Em 1779, o 
entao governador Martim Lopes Lobo de Saldanha, ao nomear novo capitao-mor 
para BQIUeri, recomenda que governe "evitando as absolutas dezordens, q. cos
tumao praticar os respectivos Indios della, por serem vadios, e insultuozos", acen
tuando que, "p.ª aum.to tambem da mesma Aldeya aplicará todo o seu cuidado na 
obra da Igreja, q. me consta Logo cahirá com o estrago das aguas" ... 366 Entretanto, 
segundo a Breve Notícia Histórica sobre os Conventos dos Ca1111elitas da Província 
de Sáo Paulo, era como um oásis o aldeamento de Bwueri. "Era ali o único refú
gio aos indios que corriam maltratados das outras aldeas" ... 367 

Nem mesmo Siio José, entao já com o predicamento de vita, constituía ex
ce~o. Veja-se, por exemplo, o caso de um casal do bairro de Pau Grande, em Ja
careí, com terras próprias e outras aforadas, ro~as e benf eitorias, que f oi abrigado 
pelo Diretor dos Indios da Aldeia de Siio José, já entao Vi/a Nova, a residir nesse 
núcleo juntamente com seus filhos, "em hua caza aberta forada e coazi caindo", o 
governador tendo acedido a que voltasse para o próprio sítio368. No início da dé
cada de 1780, a maioria dos indígenas de Siio José andaria dispersa e a vila, segun
do expressao do governador, nao só estava decadente, mas a situa':faO tendia a se 
tornar sempre mais grave3<N. 

Durante o governo de Francisco da Cunha Meneses tentou-se, ainda urna 
vez, introduzir elementos que estimulassem o desenvolvimento dos aldeamentos. 
Entretanto, a iniciativa nao pode evitar que, relacionado com raízes profundas, no 
longo e atribulado passado, se iniciasse para os aldeamentos urna fase de definitiva 
decadencia. A esta fase reservar-se-á urna parte especial deste trabalho. 

A observa':fªº dos fatos relativos ao passado dos aldeamentos indígenas, ca
racterizado por urna constante e monótona sucessao de longos períodos de desor
ganiza':faO e decadencia, alternados por fases fugazes de relativa estabilidade, fatos 
perceptíveis mais nítidamente naqueles do padroado real, leva a considera~ao, 
mais de perto, de tres aspectos que, segundo tudo parece indicar, sao bastante 
responsáveis pela referida sucessao. De um lado, a constante dispersiio da popu
lafáO aldeada, fator da extraordinária mobilidade que marco u os ef etivos demo
gráficos dos aldeamentos. Trata-se de aspecto intimamente relacionado com as 
fun~óes dos aldeamentos e terá, em conseqüencia, tratamento na parte respectiva. 
De outro lado, o papel dos diretores e dos padres superiores, ambos com urna par
cela de responsabilidade. 

6.1. Ocaso dos aldeamentos 

Nos últimos lustros do século XVIII já se definira a inevitável decadencia 
dos aldeamentos, quase sem exce~oes. As providencias que haviam sido tomadas 
pelo Morgado de Mateus, no terceiro quartel do século, haviam contribuído para 

365. Documentos lnteressantes, v. 33, pp. 48-49. 
366. /don, v. 84, pp. 160-161. 
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dar aos aldeamentos uma relativa estabilidade, mas nao condi~ocs que pudessem 
verdadeiramente permitir seu desenvolvimento. Na verdade, eles continuaram a 
existir por inércia. Nao havendo mais possibilidades de proceder. ~o recol~imen~o 
nos aldeamentos de indígenas dispersos, e continuando a se verificar a d1spersao 
dos indígenas aldeados, é natural que, conforme se verá, minguassem os seus efe
tivos demográficos, ao mesmo tempo que, desaparecidos os principais estímul~s 
que justificavam a sua manuten~o (f ontes de mao-de-~br~, por exempl~ ), nao 
mais contassem com a a~o da administra~ao da Cap1tama e, em seguida, da 

Província. 

Na verdade, os aldeamentos tinham deixado de interessar a administra~ao. 
A esse respeito é significativo um despacho de 13 de setembro de 1788, a propósi
to de um indígena que havia fugido do aldeamento de Embu. Nele, o governador 
afirma que "os indios sao livres, e por esta razao, quando nao sao criminozos, nem 
vadios, e se empregao no serv.o de alguem, p.ª ganharem a sua vida, devem servir 
aq.m muito quizerem, só os vadios, e q. nao tiverem ocupa~ao, fazendo dezordes 
por fora, devem ser logo recolhidos as suas respectivas Aldeias"370

• É evidente que 
núcleos para onde só seriam recolhidos vadios, vagabundos e desordeiros, nao po
deriam ter condi~oes para se desenvolver. 

Dentro das condi~oes acima, nao é de admirar se e~ 1783, em Baroeri, esti
vessem muito agravados os síntomas de decadencia. Nesse ano, em data de 2 de 
abril, o governador Francisco da Cunha Meneses, considerando que a igreja de 
Baroeri se encontrava "com grande ruina, e desconcerto, por falta dos Indios da 
mesma Aldeya a nao repararem com o seu trabalho, ou por pregui~a, ou por nao 
haver quem os instigue", ordena ao seu capitao-mor que mande "concertar, e re
parar toda a ruina, ou rede-eficar de novo ad.a lgreja" ... 371/Na mesma data ordena 
que, terminados os servi~os com a igreja, "fa~a erigir, e edificar cazas, em que se 
recolhao cada hum dos respectivos Indios com sua familia", dado que, segundo lhe 
constava, os indígenas nem ao menos tinham "h.um rancho, ou caza para se reco
lherem, e as suas familias"372• Enquanto isso, em Carapicuíba, segundo informa~o 
de setembro de 1799, a igreja nao só tinha suas paredes danificadas pelos animais, 
mas estes, "m.tas vezes, debaixo do telheiro da mesma se resgoardao do sol, e xu
va•'373. Siio José, embora vita, mas sob muitos aspectos mantendo identidade com 
os demais aldeamentos, encaminhava-se para condi~oes semelhantes de decaden
cia, tanto que o Capitao-General Franca e Horta, para evitar que, "tendo ella to
das as boas dispozi~oens p.ª prosperar, se aniquile, e vá cada vez em maior deca
dencia", decidiu desanexá-la de Jacareí, nomeando-lhe comandante próprio374

• Es
te deveria providenciar para que a vila tivesse algum aumento, seus moradores 
cuidando melhor de suas atividades agrícolas375

. 

370. Boletim do Dep. do Arq. do Es1. de Sáo l'oJdo, v. 8, p. 80. 
371. Documenlos Jn1ere.ssan1es, v. 85, p. 22. 
372. ldem. 
373. Boletim do Dep. do Arqu. do Est. de S. PoJdo, v. 8, p. 90. 
374. Documentos Jn1ere.ssan1es, v. 55, pp. 60-61. 
375. Idem, p. 66. 
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Na verdade, essa era a situa~o de todos os aldeamentos, tendo razao Ru
bens Barba ao afirmar que, em fins do século XVIII, "viviam a mais miseravel das 
existencias"376. 

Em face das condi~oes acima, em 1798, o governador Castro e ~1endon~a 
incumbiu José Arouche de Toledo Rendon de visitar todos os aldeamentos de 
modo a verificar "em q' senao cumpre o Directorio; q' artigos sao aplicaveis as es
tas Povoa~oens, e q' melhoramento se lhes pode fazer", para esse fim nomeando-o 
Diretor-Gero/ dos Índios377. A medida f oi tomada ten do em vista 

o Deploravel estado, a q' se acháo reduzidas as Povoa~óens dos Indios desta Capitanía, q' ape
zar de estarem debaixo da immediata Prote~o de S. Mag. e e táo recomendados aos Govemadores vi
vem di.sperssos, abandonados, e reduzidos a ultima mizeria, e nudez, entregues aos vicios aderentes a 
Odosidadc, ignorancia, e falta de Costumes; entregues a Directores inhabcis, q' nem noticia tem do Di
rectorio, e mais Leys de S. Mag. e deixando infringir os seus privilegios, tomar as suas terras, e levar hu
ma vida totalm.te oposta as püssimas inte~ns de Sua Mag. e, e as suas saudaveis Leys, e a nossa Santa 
R li..i&.n." 378 e "'t>""' ... 

Dando cumprimento a incumbencia recebida, Rendon nao apenas visitou os 
aldeamentos como, também, interessou-se pelo seu passado, fato que lhe permitiu 
escrever o melhor trabalho existente sobre eles379• De sua atividade resultou um 
plano apresentado ao governador em 10 de novembro de 1802380. Em 1º de julho 
de 1803, o governador comunicou a Rendon a aplica~ao de parte do plano381 ; em 
13 de agosto do mesmo ano, o plano f oi submetido ao rei382 e, a inda no mesmo 
ano, foi praticamente aprovado383• Segundo o referido plano, o único meio de re
solver o problema dos aldeamentos seria o de retirar os indígenas "do jugo das 
aldeas afun de que, misturados com os brancos, vivam em liberdade e nenes re
nas~ aquella bem regulada ambi~o sem a qual o homem se nao applica ao traba
lho"384. Daí o govemador ter tomado a resolu~ao de "nos por na plena liberda
de" ... "tirando-lhes os directores que os opprimiam, sujeitando-os ao corpo da or
denan~, e conf erindo-lhes a liberdade de se estabelecer onde mais util lhes 
f or"3&5. Além disso, e como complemento a extin~o dos aldeamentos, propunha o 
plano "f ormarem-se freguezias naquellas aldeas susceptíveis disso, nao só para que 
mais depressa se extinga o odioso nome de aldeas, e de indios" .. ., "mas tambem 
para que se augmente as povoa~oes e parochias em beneficio gcral da civilidade 
dos povos e da prática da sa moral"386• Desse modo, f ormar-se-iam cinco fregue
sias: Siio José, Escoda, Itaquaquecetuba, Embu e Ban.1eri, os demais tornando-se 

376. Rubem Borba de Morais, "Contribui~o para a história·do povoamento cm Sáo Paulo até fins do 
século XVIII", in Geograjia, ano 1, nº 1, S3o Paulo, 1935, p. 78. 

3n .. Documenlos Avu/sos, v. 6, p. 25. 
378. Jdem, p. 24. 
379. José Arouche de Toledo Rendon, Memória. .. , já citado. 
380. Documentos b11ere.ssan1es, v. 55, p. 117. 
381. Jdem. 
382. Ibídem, v. 44, pp. 113 a 116. 
383. AE, TC, Livro 108. 
384. Documentos /111ere.ssan1es, v. 44, pp. 113 a 116. 
385. ldem. 
386. lbi<km. 
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capelas filiais (Perofbe, Sáo Miguel, Pinlieiros, Carapicuíba e Itapecelica)381
. En

quanto o plano nao f osse post o em cxecu~ao em sua segunda parte, a manuten~ao 
de religiosos nos aldeamentos ficaria na dependencia dos próprios indígenas e ou-

tros moradores em geral. Um excelente cxemplo da situa~ao que se criou é forne
cido pelo aldeamento de Escoda. Por oficio de 28 de julho de 1803, o governador 
comunica ao capitao-mor de Moji das Cruzes as providencias tomadas e recomen
da, relativamente ao padre superior, que 

passe imediatamente á da povoa~o, no primr.º Domo., ou d ia Santo q. ouver, e linda a miss.a 
do dia, fazendo congregar todos os moradores á sua prezen~a. a q. asistirá o Rdo. Pe. Superior, lhes 
proporá, q. he de indispen~vel obriga~o o darem-lhe os auxilios costumados de rossa, agoa lenha, e 
pessoas q. o sirvio como d 'antes; ou alias cada cabe~a de cazal prorata lhe segurará hum equivalente, ou 
paga correspondente; em cuja cota devem igualme. entrar aquellas pessoas q. se acháo agregadas nas 
terras pertencentes a referida Capela; isto se náo quizerem - como náo he de prezumir queiráo - ficar 
sem sacerdote q.os socorra e lhes administre os Sacramtos. necessarios ... 388 

Nao que os indígenas nao quisessem gozar da assistencia espiritual; eles na 
verdade nao podiam arcar com o sustento do sacerdote, e os resultados f oram ine
vitáveis. Indo o referido capitao-mor ao aldeamento, e reunidos os indígenas, estes 
decidiram que só poderiam dar 160 réis por pessoa, eximindo-se de qualquer outro 
onus; que, sendo poucos, nao poderiam render mais de 23$000, que, unidos a urna 
pequena quantia oferecida por alguns moradores, nao ultrapassava 25$880; que, 
dessa forma, deviam recorrer ao governador para que fosse solucionado o pro
blema de sua subsistencia; que o aldeamento se encontrava em mísero estado, es
pecialmente em virtude de suas terras terem sido tomadas já por mais de cem mo
radoresw. O sacerdote interessado, em conseqüencia, implorou ao seu Superior 
para que intercedesse junto ao governador a fim de possibilitar-lhe os meios de 
subsistenciam. Este lhe comunicou que, tendo em vista que os moradores nao po
diam sustentá-lo, podia deixar o aldeamento391 . Fatos semelhantes passaram-se em 
outros aldeamentos, a exemplo de Sáo Migue~2 e Peruíbe393• 

O início do processo de dissolu~ao dos aldeamentos, que bcm ou mal até 
entao haviam mantido urna personalidade própria, estava consumado. Tratava-se, 
antes de mais nada, convém insistir, d~s conseqüencias normais do desaparecimen
to do interesse na utiliza~ao dos indígenas. Paradoxalmente, o fim do proccsso de 
explora~o do indígena aldeado acabou por significar o início do processo de de
saparecimento dos aldeamentos como unidades típicamente indígenas. 

A documenta~o, já nao mais abundante, e os testemunhos relativos aos al
deamentos nas primeiras décadas do século XIX expressam mais ou menos níti
damente a intensidade do processo. 

387. Documemos /nteressanJes, v. 44, p. 116. 
388. /<km, v. 55, p. 135. 
389. Boletim do Dep. do Arq. do Est. <k S. Paulo, v. 8, pp. 93 a 95 - trata-se de observa~óes de 4 de se-

tembro de 1803. 
390. /<km, pp. 29-30. 
391. Documentos /nteressanJes, v. 55, p. 168 - oficio de 23 de setcmbro de 1803. 
392. /<km, pp. 153-154. 
393. /bi<km, p. 150. 
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Todos os aldeamentos estavam reduzidos a núcleos de números insignifican
tes de indígenas. Rendon, que em seu trabalho insiste na aplica~ao completa do 
plano que organizara, e que só parcialmente tivera execu~ao, a propósito dos vigá
rios lembra que "é bem supérfluo dar 200$ rs. a um Padre para ser Vigario unica
mente de 40 ou 50 Indios civilizados"394• De fato era assim. No fim da década de 
1820, quando se tratou de eleger os deputados da Província para as Cortes de Lis
boa, constando da Tabela para os Eleitores Paroquiais da Comarca de Sao Paulo a 
paróquia de PinheirosY>5, o Juiz de Fora representou ao governo lembrando que os 
eleitores incluídos em Pinheiros na verdade pertenciarri a Santa Ifigcnia, dado que 
"na mencionada Freg.a dos Pinheiros só existem poucas casas de lndios" ... 396 Pas
sando por Pinheiros, Saint-Hilaire nao viu senao pequeno número de casas, 

esparsas e construídas inteiramente como as dos luso-brasileiros; mas tódas sáo muito pequenas 
e em mau estado de conserva~, algumas foram até completamente abandonadas397. (sobre a igreja diz 
que) é muito bonita na parte exterior, mas também muito pequena398. [sobre os habitantes afinna que 
náo é lícito que ainda fossem) todos indivíduos de ra~ americana perfeitamente pura. porquanto essa 
aldeia eme há muitmimos anos. Muito próxima de S. Paulo, seus habitantes mantem rela~óes freqüeo
tes com os brancos e, sobretudo, oom os mulatos e negros; assim, a maior parte das ¡:ssoas que vi, quer 
a porta das casas, quer na estrada, acusava evidentes tra~os de seu sangue mesclado3 . 

A impressao que Saint-Hilaire teve do aldeamento da Escada nao foi muito 
diferente. Lembra que ne le existiam poucos indígenas, tanto que nao percebeu um 
único em toda a área400• Avalia a pobreza do núcleo pelo fato de inutilmente ter 
procurado aguardente de cana, no entanto existindo "poucos lugares onde este 
genero seja tao vulgar e de vendagem tao baixa'"'º1• Mais adiante afirma que "exis
tem ainda indios na Freguezia de N. S. da Escada mas sao pouco numerosos e vi
vem em extrema pobreza'"'°2• Segundo informa~o obtida por Spix e Martius, Es
cada contava com sessenta paroquianos, os indígenas vivendo nos arredores4º3. 
Entretanto, segundo Rendon, Escada e Perofbe seriam os únicos aldeamentos que 
ainda possuiriam terras para as lavouras dos indígenas, "a la. pelas continuadas 
prohtbi~óes que tinham os Padres Superiores de aforar as terras aos seculares; a 
2a. nao só porque teria as mesmas prohibi\óes, como pela falta de povoadores da 
villa de ltanhaem, em cujo districto é fundada"4°". 

Em fins de 1829, o presidente da Província sugería que fossem criadas novas 
freguesias, "dando-se districtos ~s de Escada e Itaquaquecetuba, afim de nao esta-

394. José Arouche de Toledo Rendon, Meméria ... , p. 315. 
395. Documentos lntel'f!Ssames, v. 37, pp. 105 a 109. 
396. /<km, p. 113. 
397. Auguste de Saint-Hilaire, Viagem a Província <k Sáo Paulo, 21 ed .. Livraria Martins Editora, Sáo 

Paulo, 1945, p. 215. 
398. ldem. 
399. /l>idem. 
400. Auguste de Saint-Hilaire, Segunda Viagem a Sáo Paulo e Quadro Histórico da Província <k Sáo 

Paulo, Livraria Martins Editora, Sáo Paulo, 1953, p. 101. 
401. /dem. 
402. lbi<km, p. 115. 
403. Job. Bapt. von Spix und Carl Friedr. Phi~. von Martius, Reise in Brasilien, Erster Theil, München, 

1823, p. 213. 
404. José Arouche de Toledo Rendon, Mem6ria ... , p. 310. 
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rcm os parochos vencendo congrua da f azenda nacio~aJ para adminis~rarem os sa
cramentos a meia duzia de indios, visto se terem dispersado os ma1s desde que 
cessaram ser constrangidos a viver em aldeamento"405

. Aliás, a paróquia de Ita
quaquecetuba nao passaria de "hua triste Aldea", na expres~o de seu próprio pá
roco406. Os demais núcleos nao eram diferentes. De ltapecenca, por exemplo, em 
1829, cogitava-se transferir os indígenas para Embu, .da~o que eram pouquíssi
mos4º7. Caropicufba seria "urna aldeola habitada por md1genas e dep~~dente da 
paróquia de Pinheiros", seus habitantes prejudicando urna fazenda vizmha com 

seus roubos de animais408
• 

Em 1845, por Decreto regulamentar nº 426 de 24 de julho, o Governo ~m-
perlal expediu ordens par~ que se informasse "com urgencia sobre o numero, im

portancia, e localidades das aldeias dos indios" que houvesse .na. Capit~nia409 . Na 
ocasiáo, o presidente da Província encarregou Machado de Ohve1ra de mfo~ar ~ 
respeito. Em dezembro de 1845, este apresentou um relatório ~ue em seguida fo1 
encaminhado ao Governo Imperial41º. Logo sendo nomeado D1retor-Geral dos ~n
dios411 a ele foram encaminhadas várias representa~oes "que os indios de vanas 

' ·-aldeias fizeram subir ao conhecim~nto de S.M. o lmperador, na ocas1ao em que o 
á . . "412 

Mesmo Augusto Senhor Honrou com Sua Presen~ esta provm,c1a , em con~ 
seqüencia sugerindo que f osse nomeado um advogado par~ os ind1genas, o qu~ f 01 

feito413. Segundo as representac;<>es acima, "conheceu o Director Gera~, que amd~ 
existiam restos por descendencia da antiga popula~áo indígena; que fo1 es~abele~
da nas aldeias de Carapucuhyba e Baruery; urna parte habitan~o ~ seu p~mor~t~l 
territorio, e outra a maior, disseminada ou vagando pelos d1stnctos circun.viz1-
nhos"414. Considerando que Caropicufba e Ban1eri ficavam relativamente próximas 
urna da outra, decidiu-se a nomea~ao de um diretor que administrasse de forma 
cumulativa os dois aldeamentos, de modo a reorgaQizá-los, inclusive com a ~eu
niáo de indígenas dispersos. Dado que o problema de reorganiza~o dos referidos 
aldeamentos estarla na dependencia de urna solu~áo par~ o problema das .ter~as, 
julgou-se de melhor alvitre que o diretor f osse o própno advogado dos md1ge-

405. Discurso na abertura do Conselho Geral, em 1º de dezembro de 1829, in Manoel da Cunha de Aze
redo Coutinho Sousa Chichorro, "Memória em que se mostra o estado económico, militar e políti
co da Capitania Geral de S. Paulo"in RHIGB, l. XXXVI, 2° trimestre de 1873, Rio de Janeiro, p. 

252. 
406. Revista doArquivo Municipal, ano XII, v. 105, p. 131. 
407. Discurso na abertura do Conselho Geral. em 1° de dezembro de 1829, in Sousa Chichorro, Memb-

ria. .. , p. 252. 
408. Augu.úe de Saint-Hilaire, Vwgem a Provincia de Sáo Paulo, pp. 219-220. 

409. Anai.s do AssembUia Lqislativa Provincial de S. Paulo (1846-1847), p. 434 - Fala do Presidente da 

Provincia, de 7 de janeiro de 1847. 
410. O referido Relatório em seguida permitiu a Machado de Oliveira escrever o trabalho "Noticia ra-

ciocinada ... ", já citado. 
411. Por Dccttto Imperial de 14 de ma~ de 1846. 
4U. Anai.s daA.ssembliia Ugislativa Provincial de S. Paulo (1846-1847), p. 435 - Fala de 7 de janeiro de 

1847. 
'413. Foi nomeado Joaquim Antl>nio Pinto Júnior, aprovado por Aviso Imperial de 13 de novembro de 

1846. 
414. Antús da Asseml>liia ugislaliva Provincial de S. Paulo (1846-1847), p. 435. 
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nas415. Na ocas1ao sugeria-se medida semclhante para ser tomada com rela~o 
a Itaquaquecetuba416. 

Apesar das medidas acima, em sua Fata de 25 de junho de 1848, o presiden
te Domiciano Leite Rlbeiro, depois de reportar-se as atividades que os jesuítas 
haviam desenvolvido no passado, em prol da catequese dos indígenas, Jamentava
se da situa~o existente, afirmando que "boje esta civiliza~ao tao gabada nao pode 
sustentar alguns mesquinhos aldeamentos!"417. Na mesma Fata, o presidente lem
brava os esf or~os f eitos em rela~o a Carapicufba, Batueri, Itaquaquecetuba e Sao 
Miguel, mostrando que tinham sido inúteis 

porquanto, tratando-se de descongregar familias que se achaváo dispersas, notou-se que intrusos 
se haviáo apossados das terras concedidas aos seus ascendentes, e que de direito lhes pertenciam: para 
reivindi~-los nomeou-se um Advogado, que pouco ou nada tem feito, visto náo haver quota consignada 
para despeza oom os competentes processos.(~uvidava-se mesmo] da efficacia de tal meio, pois quem 
oonhece a chicana do nosso fOro, as delongas e inúmeras difficuldades inherentes á e~ especie de 
~. ainda quando movidas pelas próprias partes interessadas, nao tem razáo de esperar grande coisa, 
sendo as partes uns pobres lndios418. 

Melancólico epílogo de urna existencia marcada pelas atribula~oes. Na Fata 
proferida pelo presidente Cons. José Tomás Nabuco de Araújo, em 1º de maio de 
1852, dizia-se que na Província apenas existiam "o aldeamento de S. Joáo Baptista 
no municipio de Itapeva da Faxina entre os rios Verde e Itararé, e o pequeno al
deamento de Itariri no interior do municipio de Iguape"419. Nenhuma men~ao aos 
ántigos aldeamentos; eles nao interessariam mais. 

415. /don . 
416. Ibídem, p. 437. 
417. Antús daAssembliia Legislativa Provincial de S. Paulo (1848-1849), p. 122. 
418. Anai.s da Auembléia LegislatiVa Provincial de S. Paulo (1848-1849), p. 123 - Fala do Presidente, de 

25 de junho de 1848. 
419. Anai.s daAssembléia Legisla1iva Provincial de S. Paulo (1852-1853). p. 166. 



7. As fun~óes dos aldeamentos 

- Aldeamentos como elementos da dinamica da organiza\áo do espa~o 
- Reservas de motores animados 
- Os aldeamentos a sovif¡o de Sua Majestade e a servi\O particular. 

Como f enomeno de nodula~ao da popula~ao indígena, expressao de urna 
forma de organiza~ao do espa~o, ou pe~a dentro de um sistema de vida de re
la~oes, o aldeamento f oi fruto do processo de co1oniza~ao e, em conseqüencia, 
neste caso nao deve ser compreendido como permanencia, mesmo que modifica
dos, dos quadros pré-colombianos. O fato é mais significativo quando se pensa no 
papel do aldeamento na dinamica da organiza~o do espa~o, implicando um sis
tema de rela~oes de que participa com fun~oes específicas. A característica fun
damental das fun~oes de todos os aldeamentos, portanto, é que tomaram corpo 
em decorrencia de estímulos frutos do processo de coloniza~ao; ela está implícita 
no fato de que a iniciativa da nodula~ao demográfica nos aldeamentos nao é do 
indígena, mas de um instrumento qualquer da coloniza~o, o jesuíta, por exemplo, 
ou o povoador agricultor. Relacionado com essa característica, destaca-se outro 
aspecto, na prática decorrente, e que marca nítidamente toda a vida dos aldea
mentos: definidos por f or~ de estímulos externos, os aldeamentos constituíram-se, 
funcionalmente, em elementos a seTVi~o do pr6plio processo de colo11iza~iio. 

O dualismo de iniciativas que nos primeiros tempos de presen~ européia 
levo u a f onna~o de novos núcleos indígenas, ou a transforma~ao dos já existen
tes, cabe dentro das condi~oes acima: o jesu(ta e os núcleos de caccquese, o senhor 
de terras e seus contingentes de arcos, ou de bra~os. O jesuíta, com sua extraor
dinária capacidade de persuasao, f oi, indiscutivelmente, o mais significativo ins
trumento de reorganiza~o dos quadros indígenas. Embora a catequese constituís
se o objetivo de suas iniciativas, na verdade por seu intermédio o indígena via-se 
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gradativamente posto em condi~oes de participar do processo de coloniza~ao, dei
xando de ser um elemento inerte ou mesmo negativo. Arregimentando em torno 
de si um número elevado de indígenas, em geral descidos do se1téío, os senhores de 
terras armavam-se, de um lado, de um instrumento de seguran~a importantíssimo 
como fator de estabilidade e de permanencia do processo e, de outro, de um in~ 
trumento de trabalho, em fun~ao do qual o primeiro era necessário. 

Dentro das condi~oes acima, é evidente que o próprio conílito de interesses 
entre colonos e jesuítas, que marcou urna parte considerável da vida de Sao Paulo, 
deve ser compreendido sob urna luz especial. Na verdade, o conflito interessou 
mais pela fonna de utiliza{ao do indígena do que, necessariamente, pela sua utili
za~ao. A a~ao do jesuíta, tal como a do colono, só poderia levar a integra~ao do 
indígena no processo de coloniza~o. Paradoxalmente, portanto, os interesses, na 
aparencia antagónicos, na prática implicavam urna convergencia no que se ref ere a 
utiliza~ao do indígena em geral e a defini~ao funcional dos aldeamentos em parti
cular. O conflito expressava bem mais urna diversidade no encarar o processo de 
reorganiza~ao do espa~o: em ambos, o indígena deveria adquirir um papel rele
vante. O problema parece nao se modificar, na sua essencia, se enquadrado dentro 
da idéia, de resto discutível, de que os jesuítas visariam, em Sao Paulo como em 
outras partes do continente, a cria~áo de um verdadeiro estado teocrático. 

Sob o ponto de vista de suas fun~oes, os aldeamentos indígenas de Sao Pau
lo nao devem, a nao ser excepcionalmente, ser considerados isolados. Na verdade 
constituíram um só organismo funcional, repartido em vários núcleos. Da mesma 
forma, e o fato parece evidente, nao podem ser considerados a margem do mundo 
novo criado com a coloniza~ao, em especial nos Campos de Piratininga, e áreas 
contíguas. Principalmente, ressalvado o caso especial de Pe1uíbe, localizado no li
toral, e o de Queluz, muito recente, nao devem ser dissociados do núcleo paulista
no. Pelo menos durante dois séculos e meio, o núcleo paulistano constituiu-se num 
f ormidável mercado de mao-de-obra. As freqüentes entradas nos sertoes permiti
ram aos paulistas descerem urna quantidade de indígenas que, segundo tudo indi
ca, seria respeitável. Os contingentes f or~ados a convergir para os Campos de Pira
tininga eram distribuídos em parte para os aldeamentos (no início para os jesuítas 
e em seguida para os do padroado real) e em grande parte entre os próprios mo
radores (especialmente os próprios responsáveis pelos descime11tos ). Alimentavam, 
dessa forma, o instituto da administra~iio e o fenómeno dos aldeamcntos. No con
junto, quer concentrados em aldeamentos ou fazendas dos jesüítas, quer habitando 
as aldeias do padroado real, quer arregimentados na grande propriedade rural, em 
verdadeiras a/deias particulares, quer, ainda, distribuídos em pequenos contingen
tes pelas casas dos moradores, como administrados, dispunham-se esses indígenas 
especialmente dentro de um cinturáo em tomo do núcleo paulistano, verdadeira 
reserva de motores animados a servi~o dos moradores europeus, do núcleo ou dos 
arredores. Desse cinturáo os indígenas eram redistribuídos para as mais diferentes · 
áreas, empregados nos mais variados servi~os. Se de um lado o emprego maci~o 
dos indígenas, muitas vezes a servi~o de iniciativas nao isentas de periculosidade, 
contribuía para desfalcar os efetivos do citado cinturao, por outro lado esses efeti
vos puderam ser mantidos numericamente satisfatórios, gra~as a constante con
vergencia d,e novos indígenas descidos. A esse propósito, é significativo, como se 
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verá, quanto acontece com muitos dos aldeamentos, em especial em fins do século 
XVII e primeira metade do século XVIII. Constantemente sangrados em seus efe
tivos, veem sua popula~o diminuir, com freqüencia f azendo temer pelo seu desa
pareci.mento; entretanto, qualquer medida visando ao recolhimento de adminis
trados, frutos por sua vez da convergencia acima lembrada, contribuía para au
mentá-los, permitindo· que, ~or algum tempo mai~, ~udessem fornecer el:mentos a 
servi~o dos europeus. É evidente que essa cond1~0 de mercado de mao-de-obra 
está intimamente relacionada com a posi~o de Sao Paulo e seu papel dentro da 
voca~o interiorizadora do povoamento, a que se acenou no início deste trabalho. 
Percebe-se, também, que essa mesma condi~o constituiu como que um fenómeno 
de permanencia da fun~áo dos Campos de Piratininga como área de cristaliza~o 
demográfica. Nesse sentido, verdadeiros viveiros de mao-de-obra, os Campos de 
Piratininga continuaram a exercer urna fun~o de "pivo" do processo de povoa
mento. 

As considera~oes acima sáo fartamente comprovadas pela documenta~ao 
referente ao passado paulista e especialmente o paulistano. Tanto as Atas da Ca
mara de Sao Paulo quanto o Registro Geral da Comara, ou , ainda, a corres
pondencia dos governadores, estao repletos de alusoes as fun~oes dos aldeamen
tos, particularmente freqüentes nos casos em que os referidos núcleos se viam 
sangrados em seus ef etivos e, em conseqüencia, justificavam queixas porque nao se 
achavam "Indios p.ª o serviso Real". É significativo, a esse respeito, que dentro do 
clima de conflito com os jesuítas se declarasse, na Camara, que se deveria por um 
término a influencia dos padres nos aldeamentos, "visto ser bem comu deste povo 
porcoanto os gentios das alldeas estam obriguados a servir a este povo pagando
lhes seu trabalho como he custume a mtOS anos" ... 420 

Nao poderla ser de outra forma. Os aldeamentos eram considerados nú
cleos a servi~o dos moradores, quer direta, <Juer indiretamente (a servi~o oficial). 
Em urna Provisáo de 1600, em que Miguel Alvares é nomeado meirinho do cam
po, te-se: "o encarrego ora do officio de meirinho do campo desta villa de Sáo 
Paulo e das aldeias de serventia que estao neste districto" ... 421 No mesmo ano, D. 
Francisco de Sousa nomeou Joáo Soares para "capitao da aldeia de Sao Miguel 
dos indios forros que estao no districto desHfvilla de Sao Paulo de serventia para 
olhar pelos ditos indios" ... 422 Eram, portanto, aldeias de serventia, fato que as defi
ne funcional.mente. E os próprios indígenas, o que é mais significativo, tinham 
consciencia disso. Um exemplo expressivo é o dos oficiais de Sao Miguel, que, em 
1701, f oram a Camara pedir um sacerdote, declarando, preliminarmente, que esta
vam sempre prontos para o servi~o de Sua Majestade423

. 

Na condi~o de reservas de for~ de trabalho a servi~o do processo de colo
niza~áo, os aldeamentos forneceram indígenas para as mais diversificadas ativida
des, os mais variados objetivos. Entre as muitas formas de utiliza~ao do indígena 
destacou-se, pela sua importancia, aqueta de aproveitá-los para as iniciativas de 
penetra~áo no interior, para o devassamento do território e os descobrimenros, 

420. Sessáo de 5 dé agosto de 1629, Atas da-Cámara de Sao Paulo, v. IV, p. 32. 
421. · Provisio de 2 de maio de 1600, &gistro Geral da Cámara de Sáo Paulo, v. I, pp. 80-81. 
422. Provisáo de 25 de maio de 1600, Registro GeraJ da Cámara de Sao Paulo, v. 1, p . 83. 
423. Sessáo de 3 de julbo de 1701, Ata.r da Cámara de Sáo Paulo, v. VIII, p. 17. 
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para explorar os sertóes e sobretudo para a procura de riquezas em metais e pe
dras preciosas. 

Os Regimentas para os aldeamentos, ou quaisquer documentos que tenham 
ti do f or~ de regimento, revelam bem o papel desses núcleos. Segundo a Ley sobre 
a Liberdade do Gentio da Tem:l e Guem:l que Se Uie Pode Fazer, de 10 de setem
bro de 1611, os capitaes dos aldeamentos poderiam ir aos sertoes com o fito de 
convencer os indígenas a deixar as matas em favor dos núcleos criados pelos euro
peus. Nos referidos aldeamentos, os capitaes deveriam fazer com que os indígenas 
cultivassem o solo e fossem preparados em vários oficios e, frisava o reí, "q. do fo
rem necessarios para meu servi~o (P.ª o servi~o del Rey) os apresentarem ao Go
vemador, ou Capitao Geral a que tocar. E havendo pessoas particulares que vao 
buscar gente para seu servi~o (P.ª pesoas particulares conforme a tmca geral) lha 
darao pellos pre~os e conforme a truca geral que se fizer para todo o Estado" ... 424 

Segundo o Alvará sobre a Liberdade dos Indios, de 19 de fevereiro de 1696, e que 
na prática dispunha sobre a adniinistro{do, se fosse necessário aos moradores irem 
ao sertao, nao poderiam levar a seu servi~o mais que a metade dos indígenas dos 
aldeamentos (no caso se trataría de verdadeiras aldeias pwticulares)42S. O primeiro 
Regimento que tiveram os aldeamentos paulistas, de 15 de janeiro de 1698, confir
mou e ampliou os elementos contidos no Alvará acima citado. Embora estabele
cendo urna série de condi~oes, deixou bem claro, entretanto, o papel dos aldea
mentos. Corno o Alvará, estabeleceu que "Das aldeias nao poderao sair mais que 
a metade dos indios que netas habitarem, dado que do contrário, acontecerá que 
nunca terao descanso, e ao envés de livres parecerao escravos, e nao poderao 
plantar suas r~s para o sustento de suas familias, e em consequencia suas rnulhe
res e filhos terao que ir, como acontece, para as casas dos moradores, obrigados 
pela f ome',..26

• A lirnita~ao a utiliza~o de no máximo a meta de dos aldea dos mos
tra, de um lado, a importancia da solicita~o do indígena e, de outro, que, nao 
existindo, nao seria respeitada. O emprego dos indígenas para as incursoes serta
nejas está reconhecido no Regimento, dado que, em certo ponto, estabelece que 
"Os indios que vierem para a aldeia descansar do tempo que ficaram nas minas, 
ou qualquer jornada longa, nao poderao ser obrigados a nenhum genero de traba
lho, nem serem alugados ao Cubatao, durante os primeiros dois meses, salvo se 
eles mesmos o desejarem fazer"427• No século XVIII, o reconhecimento oficial da 
necessidade de utilizar os indígenas aldeados manifestou-se várias vezes. Um 
exemplo é o fo mecido pelos bandos de Rodrigo César de Meneses, de 12 e 28 de 
dezembro de 17274

'}11,. No primeiro, especialmente, fala-se que "quando aos mora
dores lhes sejao necessr.os p.ª fazerem alguns descobrimentos, ou p.a outros em
pregos, q' possao ser uteis ao real servi~o, Ol,l p. a algum trabalho q' seja em conve
niencia dos ditos moradores, lhes poderei dar pedindo-mos" ... 429 O Regimento do 
Conde de Sarzedas, de 1734, nao introduziu praticamente nada de novo, a nao ser 
o dar mais f or~ ao controle, por parte da administra~ao, do emprego dos indíge-

424. ~lllOS /111~, V. 3, pp. 73 e 75. 
425. Revista doArquivo Municipal, ano J, v. X, p. 72. 
426. /don, p. 76; texto completo de pp. 75 a 79. 
427. lf>idern, p. 78. 

428. ~111os /11Jenssan1es, v. 13, pp. 128 a 130 e 132-133. 
429. ldem, p. 129. 
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nas. lsso porque, conforme seu texto, continuou reconhecc'ndo a necessidade de 
utilizá-los para os mais variados fins430• Essa necessidade ve-se confirmada, aliás, 
por carta do mesmo Conde de Sarzedas ao reí, dois anos depois431 . Quando, em 
conseqüencia do interesse do Morgado de Mateus, aplicou-se aos aldeamentos 
paulistas o Diret6rio, todos eles, sem exce~ao, dada a proscri~ao dos jesuítas, tor
navam-se excelente~ instrumentos de trabalho. Considerando que f ora organizado 
para a Amazonia, o Diret6rio, entre outras coisas, estabeleceu urna série de nor
mas relativas ao emprego dos indígenas para as incursoes a procura das drogas do 
settao. Adaptado as condi~oes de Sao Paulo, manteve a principal fun~ao dos al
deamentos, ou seja, a de servirem as necessidades dos povoadores luso-brasilei
ros432. 

Parece, em conseqüencia do que se viu, nao haver nenhuma dúvida sobre o 
papel do indígena no processo de expansao bandeirante dentro do continente sul
americano. Convém frisar, entretanto, que grande parte dessa contribui~ao deve 
ser explicada em fun~o particularmente dos aldeamentos. Enquanto a penetra~o 
nos sertoes póde ser ef et u a da por iniciativa e a custa de recursos particulares, a 
participa~o indígena pode ser satisf e ita com o emprego de contingentes de vo
luntários, de escravos ou de administrados. Estes, durante muito tempo - particu
larmente século XVII - f omeceram os elementos necessários para as incursoes 
sertanejas. Entretanto, a medida que se tornou mais nítida a presen~a do Estado, 
em especial por intermédio da longa e contraditória legisla~ao sobre a liberdade 
dos indígenas, os aldearnentos assumiram, gradativamente, urna importancia sem
pre maior para a obten~o do elemento indígena. É necessário frisar que sem ele 
todo o fenómeno de expansao paulista nao teria sido possívcl. 

Tudo quanto estipularam os diferentes regimentos expressava, ao mesmo 
tempo, os interesses dos moradores e do governo portugues. Os moradores, estes 
freqüentemente manif estaram-se no sentido de poderem contar com o auxílio dos 
indígenas. Assim é que necessitavam dos indígenas "para irem ás minas tirar ouro 
para seu remedio, e d'elle pagarem os quintos a Sua Magestade"433, conforme 
queixa do início do Seiscentos; "pella falta dos Indios se nao continuarao pellos 
moradores daquela Capitania as delligencias das minas dos Cataguas", conforme 
referencia do rei a urna representa~ao da Camara de Sao Paulo434

• Ou, entao, era 
preciso aumentar o número de indígenas dos aldeamentos, "q' sao mui precizos 
nesta Capitanis, assim p.ª as delligencias do servi~o de V. Mg.e como p.ª os des
cobrimentos do sertao, q' se nao podem fazer sem elles" ... 435 Que os descobrimen
tos nao poderiam ser feítos sem o auxílio dos indígenas é tecla constante nas mani
festa~oes dos moradores. Em peti~ao de 26 de outubro de 1725 dos oficiais da 
Camara ao governador, declara-se que sem os indígenas nao "podem Fazer os 

430. Texto completo in Documnuos /111ere.ssan1cs, v. 22, pp. 72 a 77. 
431. "Carta sobre os Indios das Aldeyas e regimentos a elles applicados", de 20 de abril de 1736, in Do

cumentos lntuessanres, v. 40, pp. 231 a 238. 
432. Cf. texto completo in Co/lecriio Chronologica. .. , t. IV, pp. 25 a 68. 
433. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, Notícia Histórica. .. , pp. 8 a 10, requerimento dos oficiais da 

Cimara, de 10 de junbo de 1612. 
434. Carta Régia a Artur de 5' e Meneses, em 9 de dezembro de 1701, in Docwnentos /nteressanles, v. 

51, p. 51. 
435. Carta de Rodrigo ~r de Meneses ao re~ de 26 de maio de 1724, sobre as terras dos indígenas de 

sao Miguel, in Documentos lntM!SSQllJes, v. 32, pp. 75 -76. 
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desCubrimentos do ouro", porque só os indígenas sabcm talar o serta o e navegar 
os rios, sendo eles que sustentam os sertanistas, pelo largo conhecimento que"tem 
de tudo que possa servir de alimento436• É compreensível, portanto, que o auxílio 
dos indígenas em geral, inclusive dos aldeados, fosse considerado imprescindível. 
Veja-se, por exemplo, o caso do Capitao-Mor Gabriel Antunes Maciel, morador 
de Sorocaba, que, pretendendo explorar o sertao entre o Rio Paraná e a Serra de 
Maracaju, e achando-se "com pouca posse de escravos", solicitou ao Conde de 
Sarzedas, tendo sido atendido, "doze Indios das Aldeyas de S. Mag.e, polvora e 
chumbo e o mais apresto que V. Ex.ª for servido mandar dar por conta da Real 
Fazenda" ... 437 A documenta~ao está repleta de casos como o citado. 

Na verdade, a .solicita~ao acima é apenas urna de urna longa série que carac
terizou todo o século XVII. Alguns exemplos poderao definir o fato. Em 1612, os 
oficiais da Camara tomavam providencias com rela~ao a Bmueli, "aai pª quietasao 
do dito jemtio e pas como pª quando algus mores quizere hir as minas e ouvere 
mester imdios" ... 438 Em 1626, e o fato merece ser destacado, a Ca mara recebeu a 
visita do provedor das minas, com um Regimento de S. M. pelo qual "mandava 
que elle provedor repartisse os indios das alldeas pellos moradores que andaren 
nas minas no labor dellas" ... fruto de queixas feítas anteriormente pelos morado
res439. Em 1660, o ouvidor-geral requereu indígenas das aldeias do padroado para 
as minas de Paranaguá440• Em 1663, "pera ef eito do descubrimeñto das esmeral
das" o capitao Matias de Mendon~ recebeu 30 indígenas de Sao Miguel, BaJUeli e 
GuaJUlhos, na verdade tendo levado mais 441• Em 1679, Jorge Soares Macedo, "te
nente general com exercicio e govemo da infantaria e gente que f or ao descobri
mento das minas", nomeia um indígena para o "posto de Capitao de cincoenta e 
oito indios da aldeia de Sao Miguel", que iriam para o referido descobrimento442. 

Também para urna "Jornada e descobrim.to das esmeraldas", em 1686 foram da
dos indígenas de Siio Miguel e GuaJU/hos a García Rodrigues Pais443• O número de 
indígenas solicitados poderia ser bastante grande. Assim é que em 1730 Siio Mi
guel estaria bastante diminuída, segundo um testemunho, em conseqüencia "de as 
autoridades superiores tirarem indios para trabalhar nas minas de ouro", o referi
do testemunho afirmando que "houve um governador que tirou 300 indios da Al
deia de S. Miguel e outro 160, além de outros, que tiraram menor quantidade, pe
los nao acharem; porque os 300 e outros muitos nao tornaram mais"444• 

Um exemplo dos mais interessantes e ilustrativos é o relativo a arregimen
ta~o de indígenas para o servi~o de D. Rodrigo Castelo Branco, administrador
geral das minas, no último quartel do século XVII. Na ocasiao, foram arregimen
tados todos os indígenas válidos das a/deias do padroado , foram buscados outros 

436. Revista doArquivo Municipal, ano 11, v. XX, pp. 61 a 63. 
437. Solicita~o de 1° de mar~ de 1733, Docwnenlos lnteressantes, v. 41, pp. 38-39. 
438. Sessáo de 28 de abril de 16U, Atas da Cámara de Sao Paulo, v. II, p. 312. 
439. Sessáo de 5 de setembro de 1626, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. 111, p. 241. 
440. 10 e 16 de maio de 1660, Registro Gua/ da Cdmaro de Sác Paulo, v. 11, pp. 576 e 5n. 
441. ~ de 23 de setembro e 6 de outubro de 1663, Atas da Cámara de Sác Paulo, v. VI bis, pp. 335' · 

e 336. 
442. Nomea~o de 21 de janeiro de 1679, Registro Geral da Cámara de Siio Paulo, v. 111, p. 467. 
443. Sessáo de 3 de agosto de 1686,Atas da Cámara de Sác Paulo, v. VII, p. 308. 
444. Freí Basilio Rower (O.F.M.), Páginas de Hist6ria Franciscana no Brasil, p. 623, citando Frei Apo

linário, Primazias. 
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em aldeamento jesuíta, soba alega~ao de que pcrtenciam aos do padroado, foram 
recolhidos indígenas que estavam em casas de moradores e até mesmo solicitados 
os que voltavam de longas jornadas (Paranaguá)445• 

A inevitável conseqüencia da sistemática utiliza~áo dos indígenas dos al
deamentos para os descobrimentos foi que os núcleos ficavam constantemente des
falcados de seus habitantes. Segundo um documento de 1678, as aldeias do pa
droado encontravam-se "impossibilitadas de gente por serem os indios dellas leva
dos de moradores ao sertao, onde perecem todos" ... ou entao espalhados por casas 
de moradores446• 

Em 1696, a Camara tinha notícia da próxima vinda a Sao Paulo do govema
dor do Rio de Janeiro para "tratar de minas ou do q- sua mag.de lhe orde11ar", 
para o que eram necessários indígenas, resolvendo-se, para isso, ser "m.to empor
tante tratar de conserver ditos Indios nas suas aldeas as quaes se vao despovoando 
com as levas do homeis q- vao p.ª as minas dos catagoas" ... 447 Procurou-se reme
diar, e a 3 de agosto de 1697 foi dito que "he nesessario hir fazer listra dos Indios 
e Indias das Aldeas de sua magestade q- deus g.de e o procurador Respondeu q
sem embargo de q- nao aviao Indios nas Aldeas por averem hido todos p.ª as mi
nas do ouro" ... 448 

Compreende-se que, nessas condi~oes, houvesse a preocupa~ao no sentido 
de nao permitir que a f onte se esgotasse. Daí as inúmeras medidas restritívas, im
perativo para contrabalan~r a ininterrupta utiliza~áo dos aldeados449. Compreen
de-se, também, por out ro lado, que f ossem freqüentes as queixas pela falta de 
indígenas. 

A freqüencia com que moradores e camaristas se queixam da falta de indí
genas ou representam pela necessidade de lhes ser permitida a utiliza~ao nao 
constitui, como poderia parecer, um desmentido ao que estabelecem os diversos 
regimentos. Trata-se apenas de manif esta~oes dentro do conflito com os jesuítas, 
que nao tornavam simples a aplica~ao das disposi~oes regimentais ou, entao, de 
casos especiais em que, utilizados por qualquer motivo a servi~o do govemo da 
Capitanía, os indígenas acabavam escasseando para outras finalidades. O fato é 
que, durante todo o século XVII, os habitantes das aldeias do padroado real só 
eram lembrados "quando eram precisos Indios para as differentes expedi~oes, tan
to do descobrimento dos sertoes em que se f undaram as novas colonias que d'alli 

445. O exemplo é interessante e pode fornecer urna idéia da funi;áo dos aldeamentos em face das inicia
tivas oficiais visando ao descobrimento de recursos em pedras preciosas ou ouro. Abundante do· 
cumentat;áo in Atas da Cámara de Sao Paulo, v. VII, pp. 66-67, 92·93, 87-88, 96, 122, 108, 139, 150, e 
Registro Geral da Cámara de Sác Paulo, v. 111, pp. 251 a 254, 254 a 261, 272-273, 273-274, 274-275, 
215 a 2n, 286 a 288, 290 a 295. 

446. "Registro do papel que se apresentou a Sua Alteza sobre as quatro aldeias desta vila", 8 de janeiro 
de 1678, in Registro GeraJ da Cdmaro de Sác Pau~o, v. 111, p. 169. 

447. Sessáo de 3 de novembro de 1696,Atas da Cámara de Sác Paulo, v. VII, pp. 489-490. 
448. Atas da Cámaro de Sác Paulo, v. VII, p. 505. 
449. Cf., por exemplo, proibi?o de se levar índios ao sertáo, em 29 de mar~o de 1659 (Atas da Cdmaro 

~ Sác Paulo, v. VI bis, p. 125); proibi~o de se levar índios das aldeias ao sertáo, de 24 de fevereiro 
de 1678 (Atas da Cdmaro de Sác Paulo, v. VI, p . 468); proibi~áo de serem levados indios do Embu, 
de 19 de janeiro de 1695 (Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. VII, p . 468); proibi~o de levar índios 
para as minas, de 4 de ma~ de 1703; proibi~áo semelhante, de 19 de janeiro de 1705; idem, de 8 
de junho de 1706 (todas in Atas da Cámara de Siio Paulo, v. VUI, pp. 46-47, 87, 120 e U7). 
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sahiram, como dos socorros que os Paulistas deram as Provincias de beira-mar•>4SO 
e que, no século XVIII, "a custosa e mui cara acquisi~áo do território de Iguatemi 
e sua conserva~o, que durou longo tempo; os descobrimentos, infructiferos entáo, 
dos serté>es do Paranapanema, Tibagy, Ivay, Paraná e Guarapuava" e muitas ou
tras iniciativas, "tudo isto realizou-se com a eff ectiva coopera~ao dos Indios, ar
rancados das aldeas violentamente e a impulso da f or~a militar"451

• 

Toda a documenta~o oficial relativa aos aldeamentos, inclusive os regimen
tos, destaca o fato de que os indígenas deveriam ser úteis ao servi~o de Sua Maje~ 
tade. Nesse sentido, e já se teve ocasiáo de observar o fato, deve-se compreender a 
própria utiliza~o dos indígenas pelos moradores. A servi~o de Sua Majestade, os 
indígenas dos aldeamentos f oram utilizados pelos poderes públicos, em ambito 
municipal, ou no ambito da Capitanía, para todo e qualquer tipo de obra ou servi
~o público. Eles foram, nesse setor, antes de mais nada, os construtores da maior 
parte dos caminhos, assim como os elementos utilizados para conservá-los ou re
pará-los. É interessante que o europeu, que pode instalar-se na área, penetrando 
os sertoes, aproveitando um sistema de caminhos indígenas, e utilizando o próprio 
indígena como instrumento de penetra~o, recorreu a ele também para a cria~ao 
de novos caminhos ou melhoria dos antigos. Veja-se, por exemplo, o papel dos 
indígenas na feitura e conserva~áo do caminho entre Sao Paulo e Santos. Se a tri
/ha dos Tupiniquim era um caminho indígena, pré-cabralino, o caniinho do Padre 
José já f oi aberto, ou reposto em condi~oes de utiliza~ao, pelos indígenas a servil;;o 
do europeu452• Como caminho do Padre José iniciou-se um longo capítulo de em
prego maci~o do trabalho indígena nas estradas. Se no início foi empregado otra
balho dos indígenas amigos, mas livres, e se posteriormente empregaram-se ca
tecúmenos de liberdade relativa, mais tarde a mao-de-obra necessária saiu das 
densas fileiras de escravos e administrados, terminando por ser obtida especial
mente nos aldeamentos. 

É necessário lembrar, entretanto, que os aldeamentos forneceram máo-de
obra para o caminho do mar já no século XVI. Assim é que, reunidos para tratar 
do referido caminho, a 8 de mar~o de 1598, os oficiais da Ca mara decidiram que 
os trabalhos deveriam ser ef et u a dos pelo sistema da miio comum, com o auxilio 
dos Indios cristdos453

• 

Durante todo o século XVII continuou intensa a sua utiliza~ao . De fato, já 
em 1609 a Ca mara voltou a tratar do aproveitamento dos indígenas para a f eitura 
de caminhos454 e, em 25 de janeiro de 1659, apareceu, na Ca111ara, Paulo da Fon
seca 

pello qual foi dito que elle como home bom do povo lhe requcria que visto este povo estar co
mo eslava desunido hu com outro que ma~n boscar os ymdios das aldeas de sua mag. de e que pa
gandolhe aos dilos ymdios podiam yr en quarteis a fazer o caminho do mar por estar mto ínal conserta
do sem pomles m.tas arvores pelJo caminho que ja se nam sabia por omde hia e que elle hira tambem 
comos dilos yndios fazer seu quartel por ser bem comum deste povo e que andamdo os dilos ymdios hu 
mes no cabo do dito tempo hiríam outros e que desta maneira podi:i ficar feíto o dilo caminho ... 455 

450. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 300. 
451. Machado de Oliveira, "Notícia Raciocinada ... ", pp. 220-221. 
452. Pasquale Petrone, Baixada San1ista - Povoamento e Velhos Caminhos, inédito. 
453. Atas da Clima.ro <k Sáo Paulo, v. 11, p. 39. 
454. SeMáo de 25 de abril de 1609 - Atas da Clima.ro <k Sáo Paulo, v. II. p. 242. 
455. Atas da Cámaro <k Sáo Paulo, v. VI bis, p . 113. 
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Poucos anos depois, em 1660, considerando as dificuldades para a passagem 
do Rio Grande, por nao ter ponte, resolveu-se utilizar os aldeados para essa obra, 
"he mandarao se pasase mandado; para os capitais das aldeias de maruiri he de 
sao migel he dos guarulhos he dos pynheiros; pera que; logo; deñtro eñ des dias 
ajuñteñ os indios he os traguáo a esta vila pera daqui levarcñ seus mantymeñtos" e 
irem fazer a ponte, "so pena dos ditos capitais f azereñ a dyta ponte a sua custa; he 
se lhe removereñ as capitanías eñ outras pesoas" ... 456 Mais significativo, segundo 
parece, é quanto se resolveu em sessao da Camara, de 3 de mar~o de 1661. Na 
ocasiao deu-se ao Capitáo Estevao Femandes o direito de cobrar 4$000 de todas 
as pessoas que trouxessem pipas de vinho do litoral para Sao Paulo, excetuados os 
Religiosos. Em troca, o referido capitao obrigava-se, por·tempo de dez anos, com 
fian~, a pagar 40$000 anuais a Camara e "outrosiñ a fazer; he coñservar todas as 
poñtes que ay desta vyla; ao porto; do quBatao; lyñpar a estrada dar saida as 
agoas; coñsertar as Barroquas; he dar Boltas na serra; doñde; nesesytareñ pera as 
cavalguaduras; podereñ ir; he vir; ao mar; coñsertando tañBeñ; os lamarois doñde 
os ouver". Além disso, e isto é que realmente importa, "por este mesmo aseñto 
firmados; pelo dito senhor govemador; ofisyais da camera; sydadois; ficaráo ser
viñ9o; de proqurador; he capytao da aldeia de maruery; soBordinada aos ofisyais 
da camera pára poder melhor tratar; deste caminho pagañdo; aos indios seu justo 
estupeñdio" ... 457 Os .indígenas de Barueri, como se vé, dessa forma ficavam como 
que vinculados ao caminho do mar. 

O papel dos aldeamentos sobressai no século XVIII, quando, na prática, 
constituíram-se na mais importante reserva de mao-de-obra que a administra~áo 
podia utilizar livremente. O fato transparece especialmente a partir do governo do 
Morga do de Mateus. Realmente, f oi esse governador que, necessitando tornar 
mais transitável o caminho de Santos, a servi~o de suas iniciativas nos sertoes do 
Oeste458

, passou a empregar maci~mente o servi~o dos indígenas aldeados459. 

Comos governadores que se sucederam, verificou-se a mesma forma de utiliza~áo 
dos indígenas, em alguns casos, como acontecera em 1661, implicando praticamen
te a arregimenta~o de inteiros aldeamentos. Veja-se, por exemplo, o caso do al
deamento da Escoda, que, no início da década de 1780, estando seus habitantes 
"destinados ao utilíssimo caminho desta Cidade p.ª o Cubatao de Santos", seria 
impossível, enquanto o referido caminho nao estivesse pronto, "obrigar aos ditos 
Indios a outro trabalho q' nao seja o das suas ro~as" ... 400 As iniciativas de Bernar
do José de Lorena também implicaram o aproveitamento do indígena aldeado. 
Assim aconteceu, por exemplo, para a abertura de urna picada na Serra do Mar46I. 
A freqüencia com que o indígena aldeado viu-se solicitado para obras no caminho 
do Cubatáo nessa época (último quartel do século XVIII}, explica-se em fun~o 
da valoriza~ao do referido caminho, em conseqüencia do incremento das aÜvida-

456. Sessáo de 4 de selembro de 1660, Atas da Cámaro de Siio Paulo, v. VI bis, p. 202. 
457. Atas da Cámaro <k Sáo Paulo, v. VI bis, pp. 226-227. 
458. Pasquale Petrone, Bairada Santista - Povoamen10 e Ve/hos Caminhos, inédito. 
459. Cf. Bando de 17 de fevereiro de 1no, e Oficio de 18 de fevereiro do mesmo ano, in Documenios In

teressan1e.s, v. 6, pp. 71-72 e 73. 

460. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha, de 28 de julho de 1781, in Documentos /nteressanle.s, v. 
83, pp. 133-134. 

461. Oficio de Bernardo José de Lorena ao Sargento-Mor Francisco Barreto, em U de mar~o de 1789, 
in Documenios /nJeressan1e.s, v. 46, p. 31. 
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des agn'colas no planalto em termos de culturas comerciais - especialmente coma 
. 462 Qf , 

implanta~o de urna lavoura canavieira voltad~ p~ra o ex.t~n.or . at~ e que, 
ainda nas primeiras décadas do século XIX, o md1gena fo1 uul nesse serv1<so, em
bora empregado ao lado de outros trabalhadores. Quando Mawe viajou de Santos 
para Sao Paulo, viu indígenas trabalhando na conserva<;ao da estrada no trecho do 

planalto463• 

Embora 0 caminho entre Santos e Sao Paulo absorvesse a maior parte da 
mao-de-obra indígena disponível, quer pela sua importancia, quer ~~lo fato de q_ue 
para ele seria mais fácil orientar os indígenas dos aldeamentos vtzm.hos, tambe~ 
outros caminhos contaram como trabalho dos aldeados. Outros cammhos na pro
pria Serra do Mar, a exemplo do que deveria unir Jacareí a Sao Sebas~iao, para 
cujas obras foram empregados os indígenas da vila de Sao José

464
; camm~os.qu~ 

interessavam aqueta que na ocasiao se tornara a área economic~mente ~a1s. s1gni.: 
ficativa da Capitanía, a exemplo de "hum caminho na Povoa<;ao de P1rass1caba 
para 0 qual se recrutavam "quatro Indios dos mais robustos, e capazes de traba
lho" concluindo-se por lembrar que, "bem entendido que se algum repugnar será 
rem~tido prezo á cadeya desta Cidade"465; ~u ainda, cam~n~~s que i~teressavam o 
processo de expansao paulista em fins do seculo XVII e m1c10 do seculo XVIII, a 
exemplo do caminho para as "Minas do Certao do Cuyabá" que, em 1722, Ba~o
lomeu Pais de Abreu propunha-se a abrir, desde que pudesse contar com trmta 
indígenas dos aldeamentos466. 

o destaque dado a contribui~o do indígena aldeado para a abe~~ra e con-
serva<sao de caminhos nao significa que sua participa<;ao e~ outras at1v1d~des t~
nha sido descurável. Pelo contrário. É extraordinária a vanedade de serv1<sos pu
blicos em que se aplicou o indígena. Aliás, a utiliza<;ao dos indígenas ch~gou a tal 
ponto que, por oficio de 10 de novembro de 1779, .º governa~or Marttm L~pes 
Lobo de Saldanha recomendou ao diretor de Baroen que manuvesse sempre Pa-

t . 1· . - 467 radas de ndios" para eventua1s so 1cita<;oes . 

462. Pasquale Petrone, Baixada Santista. .. , já citado. 

463. Jobn Mawe. 
464. Oíicio de Antonio José da Franca e Horta ao Comandante da Vila de Siío José, em 15 de abril de 

1807, in I>ocumentos /ntert!$SanleS, v. 57, p. 132. 
465. Oficio de Francisco da Cunha Meneses ao Capitao-Mor de qualquer aldeia, em 19 de junho de 

1782 in [)ocummlos /nlere$santes, v. 85, p. 12. 
466. &:>l~Hm do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 5, pp. 9 a 12. O exemplo de Dartolomeu Pais de 

Abreu é dos mais interessantes. Para abrir o caminho a que se propunha solicitou indígenas das aJ. 
deias do podroadb real. Inicialmente, foram convocados os de 8t11Ueri. Com estes, entretanto, náo 
bouve acordo, tendo em vista a exigencia do Padre Superior em conseguir melhor salário para seus 
aldeados. Vottou-se, entáo, Bartolomeu País, para Sáo Miguel. Verificando-se, também neste caso, 
dificuldades para estipular o salário, decidiram os oficiais da Camara estabel~ce-lo ~ ma~, ''.se pa
sa.se mandado pera em seu comprimento se mandar vir do coal quer das alde1as reaas os md1os pe
didos" (Sessóes de 15 de abril, 30 de junho, 4 e 5 de julho de 1721, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. 
IX, pp. 56, 66, 68 e 69). Afora iniciativas como essa, e outras lembradas no texto, os aldeados eram 
rreqüentemente solicitados para constru~áo e reparo de pontcs, aterrados, valas cte. Alguns exem
plos podem ser encontrados nas Atas da Cámara de Sáo Paulo: v. X, pp. 236-237 (7 d~ mari;o 1733, 
ponte do Tatua~). p. 240 (14 de mar~ 1733, ponte no ribeiro Jacuí), p. 255 (9 de ma10 1?33, ponte 
do Jaguaré); v. XI, p. 123 (16 de abril 1738, ponte do Cotia). p. 294 (10 de setembro 1740, aterrado 
da Vargem); v. XIII, p. 130 (24 janeiro 1750, aterrado de Pinheiros) etc. 

467. Documentos /nte!Y!Ssantes, v. 82, p. 41. 
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A constru~o de fortalezas, assim como a sua repara<;ao, f oi outro importan
te setor de aplica~o do trabalho indígena. No alvorecer do século XVIII, em con
seqüencia da Guerra de Sucessao da Espanha, implicando Portugal, o perigo de o 
litoral brasileiro ver-se sujeito a ataques fez com que os indígenas dos aldeamen
tos, inclusive os que na ocasiao se encontravam dispersos nas áreas de minera<;ao, 
fossem deslocados para seus aldeamentos ou para o licoral, de modo a participa
rem das atividades de defesa. Assim é que, por Bando de 26 de novembro de 1701, 
Artur de Sá e Meneses declara que 

Por ser muy factivel q' nesta frota possa vir avizo em como S. Mag.e q ' Ds g.e ter guerra decla
rada com alguns Príncipes da Europa e como he precizo e necessario forteficarce a Villa de Santos p.ª 
seguran~ das Capitanías, p.ª cujo effeito se necessita de q. m trabalho na fortificai;áo, e porq' os Indios 
das Aldeas q ' háo de trabalhar nella, estáo esparzidos por estas minas e se devem recolher as suas Al
deas p.ª o sobre d.0 effeito ... 

E ordena que todos os indígenas sejam rccolhidos para se deslocarem para 
Sao Paulo468. A concentra~o de esfor<;os dos indígenas nas obras de fortifica<;ao 
de Santos, embora justificando queixas dos camaristas de Sao Paulo, dado que os 
indígenas nao poderiam ser aproveitados noutras atividades, mostra bem a versati
lidade do emprego da popula<;ao aldeada4<9. 

Aliás, em certos momentos a administra~ao tentou ir mais longe do que 
concentrar esfor<sos dos indígenas apenas em fun~ao desta ou daquela fortifica<;ao. 
Chegou-se, mesmo, a pensar em remover, cm definitivo, inteiros aldeamentos para 
o litoral. Em meados do século XVII, por Provisao do governador-geral, procu
rou-se remover o aldeamento de Siío Miguel "pera a villa de santos na paragem 
chamada bretioga" ... 470 Na mesma época, o Provedor da Fazenda Real do Río de 
Janeiro e Administrador das Minas da Capitanía, Pedro de Sousa Pereira, tentou a 
mudan<;a de tres aldeamentos, Siio Miguel, Barueri e Pinheiros, para a zona de Pa
ranaguá, para efeito de defesa471 • As referidas mudani;;as so mente nao se verifica
ram em virtude da forte oposi~o dos oficiais da Cíimara472, que nao puderam im
pedir, entretanto, a saída em massa de indígenas para as minas de Paranaguá. 

Convém frisar, de resto, que em todos os momentos críticos por que passou 
a Colonia, os aldeados de Sao Paulo foram sempre solicitados, a exemplo do que 
se verificou por ocasiao da invasao holandesa em Pernambuco e na Bahía. O al
deado era soldado e construtor de fortalezas473. 

Mesmo em outros momentos menos críticos, os trabalhos referentes a f orti
fica<;ao do litoral exigiram o esf or<;o indígena. Por Carta Régia de 3 de novembro 

468. O Bando é de Minas Gerais, Docum.emos lnteressantes, v. 51, p. 50. 
469. Cf. Oficio de D. Álvaro da Silveira e Albuquerque ao rei, em 20 de agosto de 1702, in Documentos 

/ntemsantes, v. 51, pp. 126-127. 
470. Sessáo de 19 de outubro de 1652,Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. V, pp. 531-532. 
471. 30 de abril de 1653, Registro Gera/ da Cámara de Sáo Paulo, v. 11, pp. 368 a 371. 
472. Cf. SCMáo de 19 de outubro de 1652,Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. V, pp. 531-532; sessáo de 28 

de maio de 1653, Atas da CÓIMl'a de Sáo Paulo, v. VI, pp. 28 a 30; documentos de 30 de abri~ 2 e 
U de junho de 1653, Registro Geral da Camara de Sáo Paulo, v, 11, pp. 368 a 371, 3n, 379 a 382, e 
383 a 385. 

473. Oítcio de Antonio Teles da Silva, de 21 de novembro de 1646, Registro GeraJ da Cámara de Sáo 
Paulo, v. 11, p . 171. 
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de 1712, por exemplo, o rei, depois de urna referencia ao fato de a Fortaleza da 
Barra Grande nao estar completa em conseqü~ncia da falta de indígenas, ordena 
ao entáo administrador dos fndios Pedro Taques de Almeida, e ao Reitor da 
Companhia de Jesus em Sao Paulo, que forne~am todos os in~ígenas necessários 
para as referidas fortifica~0es"74• Atividades semelhantes, em diferentes épocas, os 
indígenas exerceram em outras partes do litoral, quer se tratasse de Itanhaém o~ 
Bertioga, Paranaguá ou outra parte qualquer. Interessante é o texto, a esse respet
to, de um oficio do Morgado de Mateus ao Provedor da Fazenda Real, em 15 de 
janeiro de 1771. Na ocasiao, já eram relativamente numerosos os escravos negros 
particulares utilizados em servi~os públicos. O governador, ao ordenar ao Pro:_e
dor que assistisse "com o diario sustento a cinco Indios, q' na prezente occas1ao 
ordeno se remetáo da Aldea de S. Joáo para a Villa de Santos, para remarem na 
canoa, q' hade servir nas obras da Fortaleza da Bertioga", ordena também que aos 
referidos indígenas f osse satisfeito "o jornal na forma q' se pratica com os out ros 
Indios do Escaler, por ser mais conveniente ao lugar os ditos Indios pelo pre~o 
porque andáo, do que pretos a quem hé precizo pagar mayor jornal e de quem o 
serví~ he menos rendozo•'47S. 

Como as estradas e fortalezas, também os portos exigiram o trabalho do 
indígena aldeado. Um exemplo é fornecido por Itanhaém, para cujas obras, em 
1676, f oram empregados maci~mente os indígenas do vizinho aldeame~to de Pe
n1fbe416. De resto, o indígena era solicitado para tudo. Para a constru~o e repa
ra~ao de pontos e obras anexas, a exemplo da ponte de Pinheiros, para a qual Pi
nheiros, Embu, Carapicufba e Itapecen"ca forneceram os homens necessários477

; pa
ra reparos e conserva~o de logradouros de Sao Paulo, a exemplo dos 50 indígenas 
de B01Uen", /tapecen"ca e Embu, que em 1773 foram requisitados "p.ª entulharem 
hum desbarrancado na cerca deste collegio, q' nao só vai cauzando grande ruina 
ao mesmo, mas tambem a todos os quintaes q' lhe ficao vizinhos" ... 478; para obras 
de utilidade pública, a exemplo do a~de que, em 1776, se construiu junto a Sao 
José419; para obras de constru~o ou repara~ao de templos, a exemplo dos ·indíge-

474. Documentos fnJeressanles, v. 16, pp. 65-66. 
475. !don, v. 65, pp. 355-356. 
476. Cf. oficio do Morgado de Mateus para o Ajudante-de-Ordens, em Paranaguá, de 15 de janeiro de 

1767, in Documentos fnJert!SSQllles, v. 67, p. 44; oficio do Morgado de Mateus para a Ornara de lta
nbaém, em 16 de janeiro de 1767, in Documenlos Jn1eressan1es, v. 67, pp. 48-49; portaria do mesmo 
para o Tenente Manoel da Silva, da ~ de Santos, na mesma data, in Docun~ntos lntere.ssan
te.s, v. 65, pp. 126-127; oficio do mesmo, na mesma data, para o diretor de Peruibe, in Documen1os 
/nteressanles, v. 65, p. 127. Da mesma forma como para as estradas, também para obras portuárias, 
e outras, o akleado era utilizado ainda no século XIX. Assim é que em 1809 empregavam-se na 
const~ de quartéis, alf!ndega, hospital e outras obras na cidade de Santos (Oficio de Antonio 
José da Franca e Horta, de 24 de abril de 1809, in Documen1os Jn1eressan1es, v. 58, pp. 133 a 135), 
no ano seguinte esses mesmos indios sendo dedicados tam~m para as obras do cais do porto (Ofi
cio de Antonio José da Franca e Horta para o Juiz da Alfándega de Santos, em 5 de julho de 1810, 
in Documentos /nteressanles, v. 59, pp. 22-23). 

4n. Ordem do Morgado de Mateus para a feitura de um aterrado junto a ponte, em 23 de julbo de 

1n1, in Documenlos /nJert!SSQllles, v. 33, p. 25; portarla do mesmo, de 4 de fevereiro de 1772, in Do
cumenJos /nJere3Sanles, v. 33, p. 46. 

478. Ordem de D. Lu& AntOnio de Sousa para o Cabo-de-esquadra Joáo Elias Moreira, em 19 de no
vembro de 1m, in Documentos lnteressantes, v. 33, p. 110. 

479. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha para a vila de Sño José, em 23 de julho de 1 n6, in Do
cumentos ln1ere.ssan1es, v. 75, pp. 176-ln. 
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nas de Itapecen"c~, que, em 1~ de abril de 1784, foram requisitados "para se pronti
ficarem .ª~ ~ade1ras necessanas_ para o forro da Sé'', em Sao Paulo~, ou daqueles 
que no m1eto do século XVII aJudaram a "cornetes de azam pª f azer a igreja ma
tris desta vila"481; para diligencias oficiais, como os quatro indígenas de Carapicuí
ba e os dois de Ba1Uen", solicitados por oficio de Francisco da Cunha Meneses aos 
diretores desses aldeamentos em 4 de maio de 1783482; para fabricar carvao para 0 
Procurador das Minas, Diogo de Quadros, que ao alvoreccr do século XVII "com 
~t~ trabalho. ~tzera hu engenho pª f azer f ero"483; para medir ter ras, a exemplo dos 
mdígenas soliettados pelo Marques de Cascais em 1660 para Paranaguá484; para a 
constru?o das conhecidas Casinhas, no ano de 1774485; ou, ainda, para tarcfas 
mais simples, como transportar um caixao de plantas da casa de um morador para 
o Palácio486• 

Urna das mais importantes atividades dos indígenas aldeados, entretanto 
quer a servi~o oficial, quer dos moradores, f oi a de servirem como meio de tran~ 
porte. Talvez em nenhum outro setor eles tenham sido tao utilizados. Motores 
animados aplicados a toda sorte de trabalhos, f oram, principalmente, os instru
mentos fundamentais da circula~o, na Capitanía, durante séculos. Enquanto as 
tropas ou os carros de boi nao se transformaram nos meios comuns para o trans
porte de cargas, o indígena foi o elemento fundamental nesse setor. Mesmo no úl
~im~ quartel do século XVIII, quando as transf orma~oes económicas da Capitanía 
1ust1ficaram o emprego de tropas em grande escala, o indígena ainda continuou a 
ser utilizado. 

Como seria de esperar, f oi no caminho de Santos que o indígena aldea do 
teve maior utilidade. Praticamente desde os primórdios da coloniza~ao até o início 
do último quartel do século XVIII as cargas entre Santos e Sao Paulo foram 
transportadas pelo indígena. Bastam alguns exemplos para que se verifique a im
portancia do fato. 

Já no ano de 1564, os oficiais da Camara preocupavam-se em limitar o salá
rio a ser pago a indígenas "pr levar quarga desta vila ao mar" ... 487 Em 1607, os 
"prinsipais das aldeias", com o procurador dos índios, protestam contra seu ca
pitao que "os mandara caminho do mar sem lhes pagar"488• Em 1661, f oi o Reitor 
~a ~ompanhia de Jesus a queixar-se de que os moradores se aproveitavam dos 
md1genas de suas /azendas, especialmente para conduzir cargas para o mar"89. Em 
1675, foi o ouvidor a resolver que nao f ossem feit os gastos "alguns com os indios 

480. Oficio de Francisco da Cunha Meneses ao diretor de ltapeccnca, i11 Documc111os /meressantes, v. 85, 
p. 30. 

481. ~ de 24 de agosto de 1610 e 6 de mar~o de 1611, Alas da Camara de Sao Paulo, v. u. pp. 273 

482. Documenros Jn1ere.ssan1es, v. 85, p. 22. 

483. ~de 15 de feverciro de 1609, Atas da Cámara de Sao Paulo, v. JI, p. 234. 
484. 30 de setembro de 1660, Registro Gerol da COniara de Sao Paulo, v. 111, pp. 49-50. 
485. Otoniel Mota, Do &nclw QQ Paldcio, p. 29. 

486. Oficio de Francisco da Cunha Meneses, em 28 de maio de 1782. in Documen1os Jnteressantes v 85 
p.52. • . • 

487. Sessáo de 24 de feverciro de 1564, Atas da COniara de Sño Paulo, v. J. p. 38. 
488. SeMáo de 20 de janeiro de 1607, Atas da Camara de Sáo Paulo, v. n, p. 185. 
489. U de ma~o de 1661, Registro Gera/ da CO!nara de Sáo Paulo. v. 111, p. 39. 
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p.ª hirem buscar capitaens mores, ou prelados ou quaisqucr outras pesoas com 
mantimentos ou outra qualquer couza" ... 490 

Segundo oficio enviado do Colégio dos Jesuítas ao governador Rodrigo Cé
sar de Meneses, em 12 de mar~o de 1722, os indígenas de Embu e ltapece1ica pra
ticamente viviam de transportar generos para o mar491 . Em ofício de 21 de dezem
bro de 1766, dirigido ao rei e dando conta do estado dos aldeamentos, o Morgado 
de Mateus lembra que, entre os problemas que os caracterizavam, "de todos o 
mais pessimo he o caminho do Cubatao para o qual pe~o a V. Ex.a a providencia 
necessaria sem a qual he irnpossivel que se civilizem os Indios e que possao nesta 
Capitanía formar Aldeas" ... 492 O fato é que, fosse para "conduzir cargas do Cu
batáo p.ª esta cid.e"493 ou "p.ª condu~oens pertencentes ao Real Servi~o"494, para 
transportar "farinha Reyuna"495, "cargas de fazenda".i96, "azeite pertencente a 
Real Fazenda"497 ou fardos de algodáo498, era sempre o indígena dos aldeamentos 
a executar o transporte. Como era o indígena, também, a ser empregado no trans
porte de material de guerra, a exemplo de que se verificou no tempo do Conde de 
Sarze.das49CJ, ou para acompanhar unidades militares-500. Sao ainda os indígenas dos 
aldeamentos que transportam os governadores, religiosos e outras pessoas de des
taque de Santos a Sao Paulo, apesar das restri~oes que se fizeram a isso em várias 
épocas. É assim que em 17'25, encontrando-se em Santos, e desejando viajar para 
Sao Paulo, o Desembargador Ouvidor-Geral Francisco da Cunha Lobo escreveu 
ao Senado da Camara solicitando um comboio de 30 indígenas e 3 cavalos, tendo 
sido atendido irnediatamente501. Em 1734, o Conde de Sarzedas, def en den do-se 
das acusa~oes que a Camara f azia aos governadores sobre as grandes despesas que 
estes f aziam com sua condu~áo para Sao Paulo, lembra que ele aceitou apenas 
"hua ceya no citio do Ryo dos Couros" ... "havendo sido conduzido todo o meu fat
to a minha custa como consta das certidoes dos Superiores das Aldeyas" ... 502 No 
mesmo ano empregaram-se mais de 20 indígenas para o comboio do ouvidor, que 

490. 1° de novembro de 1675,Alas da Clunma de Sao Paulo, v. VI, p. 389. 
491. Boloim de Dep. dcArquivo .. ., v. 5, pp. 41-42. 
492. Documentos /ntetefsanta, v. 73, p. 196. 
493. Oficio de Francisc.o da Cunha Meneses. em 13 de setembro de 1784, in Documen1os /nteressanles, v. 

85, p. 35. 
494. Idem, em 1deoutubrode1784, in Docume111os /nteressantes, v. 85, p. 36. 
495. lbidem, em dezembro de 1784, in Documen1os lnteressantes, v. 85, pp. 36-37. 
496. Oficio de Francisco da Cunha Meneses, de 4 de fevereiro de 1785, in Documentos In1eressan1es, v. 

85, p. 38. 
497. Oficio de Bernardo José de Lorena, em 30 de agosto de 1788, in Documemos Jn1eressan1es, v. 46, p. 

11. 
498. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha, de 11 de setembro de 1777, in Docu~nros Jn1eressan-

1a, v. 84, p. 122. 
499. Oficio para Antonio Francisco Lustosa, Provedor da Fazenda Real, em 11 de junho de 1733, in Do

cumentos Inreressantes, v. 41, pp. 65 a 69. 
500. Of'icio de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o Capitiio Comandante, em Santos, de 29 de de

zembro de ln5, in Documenlos Jnreressantes, v. 70, p. 78. 
501. Carta do Ouvidor, de 3 de outubro de 1725, Revista do Arquivo Municipal, ano II, v. XX, pp. 54-55, 

e resposta da Ornara, de 8 de outubro do mesmo ano, Revista do Arquivo Municipal, ano II, v. XX, 
p.55. 

502. Of'acio do Conde de Sarzedas ao rei, em 2 de mar~o de 1734, in Documentos Interessantes, v. 40, pp. 
88-89. 
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d.e Santos viajava para Sao Paulo503
• O Morgado de Mateus, dando conta do pés

s1mo estado em que encontrou o caminho de Cubatao, quando viajou para Sáo 
Paulo, entre outras coisas afirma: ... "de sorte que escolhendo-se um tempo proprio 
para o meu transporte, subi, trepando aSerra tendo por mais seguro o passala 
a pe, do que verme de perigo de ser precipitado da rede em que me lavarao os In
dios" ... 504 

Embora com menor importancia que no caminho do Cubatao, os indígenas 
dos aldeamentos foram utilizados praticamente em todos os demais caminhos da 
Capitanía. Um certo destaque merece, neste caso, o caminho para o Rio de Janei
ro. Ouer fosse para o transporte dos quintos reaisSOS, ou para acompanhar viajan
tes, como os dois reverendos que em janeiro de 1735 obtiveram permissao para ser 
acompanhados por cinco indígenas de Sao Miguel para o Rio de Janeiro506, quer 
fo~ para a condu~ao de urna cavalhada, para o que, em 1772, f oram requisitados 
serv1~os de todos os aldeamentos507, ou para transportar religiosossos, ou outras 
quaisquer pessoas5®, ou, ainda, para o transporte de qualquer tipo de carga, o ca
minho para o Rio de Janeiro vía-se com freqüencia percorrido pelos indígenas dos 
aldeamentos paulistas. Em outros casos, seu concurso via-se solicitado sempre que 
necessário, a exemplo dos indígenas de Pe1u1'be, que em 1767 foram chamados a 
acompanhar o Sargento-Mor José da Silva Santos, que se encontrava no porto de 
Santos, para Paranaguá510

, ou, entao, dos indígenas de Pinheiros, Carapicuíba, 
Embu e BQIUeri, que, em 1773, conduziram cargas para o porto de Araritaguaba e 
remaram para o Iguatemí, para os servi~os de socorro a essa Iocalidade511. 

No relativo aos servi~os prestados pelos indígenas nos diferentes caminhos 
da Capitanía, nao se descurando os que iam ter as áreas de minera~ao, verificava
se como que urna especializa~ao entre os vários aldeamentos. Os de Sao Miguel, 
Itaquaquecetuba, Escoda e Sao José, dada a sua posi~ao, forneciam a maior parte 
dos indígenas utilizados no caminho para o Río de Janeiro. /tapecerica, Embu e 
Pinheiros, forneciam grande parte dos indígenas para o Cubatao. Carapicuíba 
e Ba!Ueri eram grandemente aproveitados nos caminhos que adentravam o territó
rio paulista. Essa especializa~o de certa forma existía também em outras ativida-

503. ~de 11e13 de setembro de 1743,Atas da Cfmzara de Siio Paulo, v. XI. pp. 505 e 507. 
504. Oficio de 21 de dezembro de 1766, in Documen1os Jn1eressa111és, v. 73, p. 196. 
.505. Represen~ do diretor de Sóo Miguel 80 govemador, em julho de 1734, in Boletim do Dep. do 

Arquivo .. ., v. 7, pp. 121 a 124. 
506. Boletim do Dep. doArquivo ... , v. 7, p. 152. 
501. Documentos Inreressantes, v. 33, pp. 82 e 84. 

508. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor da Escoda. em 9. de dezembro de 1775 in 
Documentos lnteressanta, v. 70, p. 41. ' 

509. Oficio do mesmo govemador 80 Alrnoxarife da Fazenda Real, em 1º de dezembro de 1780, in Do
cumentos lnteressantes, v. 84, p. 185. 

510. Oftcio do Margado de Mateus 80 diretor de Peruíbe, em 1º de junho de 1767, in Documentos /nle
ressantes, v. 65, p. 154. 

511. Oficio do Morgado de Mateus aos diretores dos aldeamentos citados, em 1º de fevereiro de 1n3, in 
Documentos lnteressanter, v. 8, p. 7. Em certos casos os servi'os prestados a administra~ eram re
compensados com nome~óes junto aos quadros administrativos do aldeamento. É quanto se veri
ficou, por exemplo, com indígenas da Escoda e Sáo Miguel, que, em 1714, por terem transportado a 
b~gagem do Gov. D. Brás Baltazar da Silveira para as Minas Gerais, tiveram nomea~óes de ca
pttáo-mor, sargento-mor, e outras (Regislro Gera/ da Cámara de Sao Paulo, v. IV, pp. 131, 136, 155 
a 157, e 178 a 180). 
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des. Em geral, cada aldeamento fornecia elementos para as áreas vizinhas, todos, e 
especialmente Pinheiros, fornecendo elementos para o núcleo paulistano. 

Ao lado da numerosa série de atividades já enumeradas, o indígena aldea
do, dentro de urna tradi~o que remonta as próprias origens de alguns dos nú
cleos, e comum a institui~o da administra~áo, foi constantemente solicitado para 
atividades no mundo rural. Nao raro, também neste caso, o trabalho era solicitado 
a servi~o da administra~o, a exemplo dos indígenas de Sao Miguel e ltaquaquece
tuba, que nos anos de 1777 e 1778 f oram arregimentados para beneficiamento de 
algodao em Moji das Cruzes512; na grande maioria, entretanto, esses servi~os eram 
prestados a particulares. 

O mais freqüente era a solicita~ao de mao-de-obra para atividades agrícolas. 
Já no século XVII tornara-se comum o emprego da mao-de-obra aldeada nas pro
priedades agrícolas dos arredores dos aldeamentos. Daí a freqüencia das pro
videncias no sentido de controlar essa forma de utiliza~ao. Em 1660, por exemplo, 
os oficiais da Camara mandaram afixar um quartel em GuQIU/hos exigindo que 
fossem recolhidos os indígenas, dado "que muitos delles andavam trabalhando por 
seu jornal em casa de alguns moradores" ... 513, providencia semelhante ten do sido 
tomada em 1680 para todas as Aldeias do Padroado, pois os indígenas estavam 
"em caza dos moradores trabalhandolhe em suas fazendas,, ... 514 No século seguin
te, a solicita~o do trabalho indígena continuou, embora mais rigorosamente con
trolada em algumas fases. A guisa de exemplos, podem ser citados os doze indíge
nas de Barueri, ltapecerica, Embu e Carapicufba, que em 1782 f oram trabalhar na 
fazenda do Capitao-Mor Vicente da Costa Taques Góis e Aranha515, em Itu, ou os 
dez indígenas de Siio Miguel, Escada, BQ!Ueri e Pinheiros, solicitados para a Fa
zenda Santana pelo tempo de dois meses516, ou, ainda, os indígenas que em 1783 
se revezavam em urnas r~ de Juqueri517 e aqueles que em 1782 foram solicita
dos em Sáo José para trabalharem na f azenda do bacharel Antonio Caetano de 
Castro por um tempo que poderla ser de meses e até mesmo de anos518• 

Os trabalhos referentes as instala~oes da propriedade rural também justifi
cavam o emprego do indígena. Nesse caso, o mais freqüente era solicitá-lo para 
constru~o e repara~o de vales519• Em raros casos consta a presen~a de boiadei-

512. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao Capitáo·Mor de Moji das Cruzes, em 3 de julho de 
tm, in Documullos /111eressan1es, v. 84, pp. 117-118; do mesmo, ao Capitáo-Mor de Sao MiguLI, em 
11desetembrode1m, in Documenlos lnlen!SSanles, v. 84, p. 122; do mesmo, aos diretores de Sao 
Miguel e Jtaquoq~cetuba, em 9 de maio de 1788, in Docunumtos lnteressantes, v. 84, p. 134. 

513. Quartel de 27 de julho de 1660, Registro Geral da Cámara de Sao Paulo, v. 11, p. 581. 
514. Sessio de 7 de setembro de 1680, Ata.r da Ctlmara de Sao Paulo, v. VII, p . 67. 
515. Oficio de Frandsco da Cunba Meneses aos diretores dos aldeamentos citados, em 19 de abril de 

1782, in Documentos lnlerusantes, v. 85, p. 10; outros indígenas foram cedidos por oficio de 20 de 
dezembro de 1782. 

516. Oficio de Francisco da Cunha Meneses aos diretores dos aldeamentos citados, em 29 de julho de 
1783, in Documullos lnleJ't!SSantes, v. 85, p. 92. 

517. Oficio do mesmo governador ao Capitáo-Mor de Batueri, em 30 de agosto de 1783, in Documentos 
Jntuenan1es v. 85, p. 24. 

518. Oficio do mesmo governador ao diretor da vila de Sao José, em 13 de abril de 1782, in Documentos 
lnlereSSantes, v. 85, p. 46. 

519. cr. oficios para o diretor de &uuui, em 22 de agosto de 1782, in Documentos lnteressantes, v. 85, p. 
14; ídem, de 23 de agosto de 1782, in Documentos Interessanies, v. 85, p. 15; oficios a todos os al
deamentos, em 5 de maio de 1784, in DocumenJos lnteressantes, v. 85, p. 30; idem em 10 de julho de 
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ros, como os dois indígenas de ltapeceJica, que em 1780 foram solicitados para 
Itu520• 

Embora os regiment~s e em particular modo o Direlório tornassem explíci
tas as fun~oes dos aldeamentos, em alguns casos elas se viam como que ratificadas, 
por disposi~ao oficial. Assim é que Martim Lopes Lobo de Saldanha, em oficio 
para o diretor de BQ!Ueri, de 3 de julho de 1780, declara nao ter dúvida "Aq' se 
aluguem p.ª as Villas mais vizinhas os Indios q. voluntariam.tc quizerem servir 
com a declara~ao, q' as soldadas, q. ganharem se lhe paguem sem falencia" ... 521 

Mais sugestiva foi, entretanto, e paradoxal, a providencia tomada em 1767 pelo 
Morgado de Mateus, relativamente aos indígenas de Sao· José; de fato, em oficio 
de 7 de novembro do referido ano, te-se: 

Concede raculdade ao Diretor da nova V.ª de S. Jozé da Parahiba, p.ª q' possa mandar os In· 
dios trabalhar onde lhe parecer mais conveniente, inda fora dad.3 V.3 na fr. 3 do § 67 do Directorio, e 
observará o Director, como importe do seu ganho, o q' dispoem od.0 Directorio nos§§ 68, 69 e 70, o q' 
asim executará sem duvida alguma522• 

O paradoxal no documento acima é que estabelece, para os indígenas de 
Sao José, urna situa~ao a que já se encontravam submetidos antes do aldeamento 
adquirir o predicado de vi/a. O normal teria sido justamente que os indígenas fi
cassem livres do disposto no Diretó1io, a exemplo de qualquer outro cidadao co
mum. A permanencia, para os indígenas da nova vila, das condi~oes vigorantes an
tes, demonstra a saciedade, pela sua natureza paradoxal, a importancia do efetivo 
indígena como for~a de trabalho disponível. O fato é importante, dado que, como 
cidadaos comuns, os indígenas, sujeitos a legisla~ao comum, constituiriam sim urna 
for~a de trabalho, cuja aplica~ao, todavía, dependeria também de sua própria ini
ciativa. Por outro lado, todo o fruto de seu trabalho seria apenas seu e nao com
partilhado por quem quer f osse. Manten do-se para eles as disposi~oes do Diretó
rio, na prática ficavam sujeitos a reparti<;ao, de conformidade com as ordcns do 
governador, os interesses e caprichos do diretor ou do Superior, ou as influencias 
deste ou daquele morador. Acresce que seu salário, conforme se verá, nao era so
mente seu. 

Outro setor em que se percebe urna presen~a significativa do trabalho indí
gena é o dos servi~os caseiros. Aqui também a variedade de servi~os prestados é 
muito grande. Entretanto, segundo parece, alguns foram mais importantes. Um ti
po de servi~o prestado foi o representado pela companhia que adultos, homens e 
mulheres, podiam fazer a outros adultos, de modo a auxiliá-los especialmente nos 
pequenos servi~os caseiros. Está nesse caso, por exemplo, o indígena de Sao Mi
guel, que em 1781 teve permissao para acompanhar um frade franciscano "p.ª o 
Servir na Sua rezidencia das Campinas" ... "ajustando com o refer.º P.e e q. hade 

1784, in Documentos lnteressantes, v. 8.S, p . 33; Jbidem , em 12 de agosto de 1784, in Documentos In· 
teressantes, v. 85, p . 34, todos oficios de Francisco da Cunha Meneses. 

520. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha, em 26 de abril de 1780, in Documentos lnteressantes, v. 
84, p. 181. 

521. Documentos lmeressantes, v. 82, p. 158. 
522. Jd.em, v. 65, p. 190. 
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ganhar no tempo, q. o Servir"523. Nesse caso estaria, também, o indígena que, com 
termo de fían~ de um morador de Moji das Cruzes, pode ficar em sua casa, "ser
vindo-lhe de mocamba, para companhar sua molher á missa", dado que, conforme 
o que na ocasiao afirmava o suplicante, "tem tres filhos e sao huns pobres mizera
veis q. nada tem de seu q. padessem m.tas mizerias e coma d.ª carijó se remedeao 
p.ª o seu acompanhamt0 q. sem ella ficao sem hir á missa e sem remedio"s2A. 

Outro tipo de servi~o f oi o da ama-de-leite. Veja-se, por exemplo, a questao 
em tomo de uns indígenas, suscitada em 1722, descendentes de urna indígena de 
Ba/Ueri, que saíra de seu aldeamento para ser ama-de-leite na casa de um mora
dor, lá tendo casado com um escravo525, ou entao o caso do morador que, tendo 
que ir para Minas Gerais com sua familia (julho de 1734), solicitou permissao ao 
govemador para levar consigo "húa carijó chamada Isabel, India-liberta, p.ª servir 
de ama-de-leite a hua menina sua filha", levando-a depois de ter prestado termo 
de fian~526. Nao é demais pensar que, dentro das condi~oes especiais do Planalto 
Paulista até fins do século XVIII, a figura da máe India deve ter tido um significa
do particular, embora nao pare~a ter atingido o mesmo significado da mae preta, 
típica das áreas de rica escravaria africana. Escrevendo em meados do século 
XVIII, o Padre Manuel da Fonseca mostra como a nuie India era fato comum 

' embora, ao mesmo tempo, condene a prática: 

Conserva-te ainda boje em S. Paulo este abominavel costume; porque os que pretendem apro
veitar os filhos com as letras, cuidando muito em lhe buscar casa em que morem na cidade, os entregAo 
ao cuidado de huma India, deixando-os totalmente á discri~o do tempo, e dos annos, tirando a mayor 
parte delles o fructo de os ver augmentados em vicios, o pouco aproveitados nas letras, a que os incli
naváo5Z7. 

De resto, conforme se percebe, a indígena nao era apenas utilizada como 
ama-de-leite, mas também para criar ou ajudar a criar as crian~as, verdadeiras pa
jens. Um exemplo é o caso de um vizinho do aldeamento de Ban1eri, que, casado e 
com tres filhos, alegando pobreza, em 17 de mar~o de 1732 pediu Ihe f osse dado 
urna indígena enjeitada, do aldeamento, para cuidar de seus filhos528. Outro exem
plo é o da indígena de Itapecerica a quem se ordenou voltasse para a casa do mo
rador de onde havia fugido, e onde, por ordem do governador, criava urna enjeita
das29. 

Finalmente, outro tipo de servi~o era o prestado por crian~as, pequeninos 
valetes indígenas, como o "Indio pequeno de idade de dez, athé doze an.S" pedido 
ao diretor de Embu por oficio do govemador Francisco da Cunha Meneses-530, ou 
o "indio pequeno de idade de doze até quinze anos", que, segundo ordem do 

523. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao Capitáo-Mor de Sáo Miguel, de 19 de junho, in f» 
CumDllOS flll~anles V. 84, p. 190. 

524. Tenno de faa~ de fevereiro de 1734, in BoleJim do Dep. doArquivo .. ., v. 7, pp. 83-84. 
525. BoleJim do Dep. doArquivo .. ., v. 5, pp. 87-88. 
526. &letim do Dep. doArquivo .. ., v. 7, pp. 119-UO. 
527. Padre Manuel Fooseca, Vida da Vaiuáve/ .. ., p. 41. 
528. &letim do Dep. do Arquivo .. ., v. 5, pp. 90 a 92. 

529. Oficio do Morgado de Mateus ao dlretor de ltapecerica, em 20 de junho de 1767, in DocwMlllru Jn
tel'f!.f.fanles, v. 65, p. 158. 

530. Oficio de U de dezembro de 1783, in Documentos Interessantes, v. 85, p. 27. 
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mesmo govemador, deveria ser dado por qualquer aldeamento a um morador pa
ra o servir531. 

As. disposic;oes oficiais procuravam estabelecer urna reciprocidade de vanta
gens para o caso da utiliza~o de crian~as. Assim é que em oficio para o diretor de 
Sao Miguel o Morgado de Mateus frisa que os indígenas dos aldeamentos, meno
res, só deveriam ficar f ora pelo tempo máximo de um ano, nesse período devendo 
aprender oficios, em seguida voltando ao aldeamento. Verificada a hipótese de 
nada terem aprendido, en tao deveriam ser pagos532• 

Compreende-se, pelos exemplos citados até agora, que os indígenas dos al
deamentos estiveram presentes em todos os setores da vida do planalto. Náo é 
demais lembrar mais alguns exemplos. Se, em 1628, cerca de 20 indígenas dos al
deamentos f oram chamados para auxiliar a transferencia de presos de Sáo Paulo 
para Santos533, em 1650, os aldeados de Carapicuíba foram solicitados para "mura
rem e conssertarem a igreja" dos jesuítas em Sao Paulo534

. Se, em 1784, Siio José 
teve de fornecer tres indígenas jovens para acompanhar um militar a Minas Ge
rais535, no ano anterior, Barueri forr:iecera dois indígenas, inclusive o "Canoeyro", 

para servi~o de Sua Majestade536; sé, em 1766, indígenas de Pendbe foram desto
cados para Paranaguá, a fim de auxiliar nas obras daquele porto537

, em 1782, tr~s 
indígenas de Itapecerica f oram destacados para Itu, a servi~o de seu Capitao
Mor538; se, em 1767, Siio Miguel f omeceu oleiros para as obras da fortaleza que 
entao se erguia em Sao Sebastia<>539, em 1784, os aldeamentos de BaJUeri e ltapece· 
rica fomeceram seis indígenas ·para trabalhar "na fabrica de Anil de Jose Antonio 
de Moraes, morador em a Villa da Pamaiba, por tempo de hum mez"540

; se, em 
1767, Barueri teve ordem de fornecer todos os homens necessários para obter 
"madeiras serradas p.ª se fazer o Hospital dos Lazaros da V.ª da Parnahiba"541

, 

em 1784, o mesmo aldea mento f omeceu "dous Indios bons serradores" para tra
balhar numa fazenda particular542; se, em 1769, aos aldeamentos de Sao Miguel 
e Pinheiros foram requisitados indígenas "p.ª irem fabricar telha e Louc;a a nova 

531. Oficio de 25 de abril de 1785, in Documentos lnteressantes, v. 85, p. 41. 
532. Oficio de 7 de dezembro de ln3, in Documentos Jnteressantes, v. 64, p. 172. 

533. Sessáo de 30 de dezembro de 1628,Ata.f da Cámara de Siio Paulo, v. 111, pp. 332-333. 
534. SesMo de 6 de agosto de 1650, Atas da Cámara de Siio Paulo, v. V, p. 434. 
535. Oniem de Francisco da Cunha Meneses ao Diretor dos Índios, em 14 de setembro de 1784, in D<>

culnentos Jn1uasan1es, v. 85, p. 35. 
536. Ordem de 4 de maio de 1783, in ~111os lnteressantes, v. 3, p. 60. 
537. Oficio do Morgado de Mateus para o Provedor da Fazenda Real, em 20 de dezembro de 1766, in 

DocwMn1os l1t1elY!3santa, v. 67, p. 22. 
538. Oniem de Francisco da Cunha Meneses ao Capitáo-Mor do aldeamento, em 20 de julho de 1782, 

in Documenlos J1t1e1Y!3santes, v. 85, p. 13. 
539. Oficios do Morgado de Mateus ao diretor do aldeamento, em 16 de janeiro de 1767 e ao Provedor 

da Fazenda Rea~ em 20 de janeiro de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 65, pp. U8 e 130. 
540. Ordem de Francisco da Cunha Meneses aos diretores, em 19 de janeiro de 1784, in Documen1os In

tuasallleS, v. 85, pp. 28-29. 
541. Ordem do Morgado de Mateus ao diretor, em 29 de agosto de 1767, in Documentos lnteressanles, v. 

65, pp. 181-182. 
542. Ordem de Francisco da Cunha Meneses, em 27 de agosto de 1784, in Documentos lnteressantes, v. 

85, p. 35. 
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Povoa~o do Ivay" ... "p.a a Igreja e mais obras daquela Povoa~ao"543, em 1784, 
por ordem do governador, "se mandarao buscar os Indios Muzicos p.ª a festa da 
Snr.ª S. Ana"544• 

Percebe-se que o ambito territorial em que se verificou a aplica~o dos ser
vi~os dos indígenas aldeados foi muito grande. Teria de ser inevitavelmente gran
de no século XVII, quando sua experiencia foi utilizada especialmente a servi~o 
das incursües sertanejas. Foi grande na primcira metade do século XVIII, quando 
um efetivo nao descurável dos indígenas dos aldeamentos poderia ser encontrado 
disperso nas minas de Cuiabá e nas de Minas Gerais. Continuou sendo extenso na 
segunda metade do século XVIII, quando, nas casas dos moradores, ou nos esta
belecimentos públicos, nas vitas ou nas fazendas, no litoral ou no planalto, os indí
genas poderiam ser encontrados em toda a área economicamente organizada do 
território paulista. 

A solicita~o de indígenas dos aldeamentos para os mais variados servi~os 
implica a presen~a, nesses núcleos, de gente em condi\6es de satisf aze-la. De fato, 
a documenta~o relativa aos aldeamentos está repleta de indica\6es, explícitas ou 
nao, da grande diversidade de oficios entre seus habitantes. Lá estao as louceiras, 
costureiras e fiandeiras, os tece/6es e teceliis, os sapateitvs, seleiros e cangalheiros, 
os oleiros e os ojiciais de te/has, os se1TUdores e os c01pinteüvs, os músicos e os pe
dreiros, os taipeiros e os barbeiros, os lavradores e os boiadeiros, os pintores e os al
faiates, os sacristiies e até o mestre-de-capela. Lá estao inumeráveis artesaos que 
f azem panelas, objetos de taquara, chapéus de palha, colheres de chifre, cuias etc. 
Lá estao os canoeiros, ca~adores, pescadores, guias, can-egadores, joma/eiros, 
amas-de-leite e guarda-costas, valeres e damas de companhia, pajens e estafetas; de 
tudo fomeceram os aldeamentos. Se, em muitos casos, a tarefa quase nada exigía 
de preparo especial, e em muitos outros elas implicavam a utiliza\aO de experien
cias implícitas na bagagem cultural indígena, nao raro, e a rcla\ao acima, embora 
incompleta, o demonstra, o indígena aplicava urna forma~ao que obtivera no con
tacto com o colonizador europeu. Sob este aspecto, tudo indica que o orientador e 
formador do indígena foi o jesuíta. Este forneceu ao indígena o principal instru
mento de trabalho, ou seja, um oficio e, nao raro, urna verdadeira qualifica\áO 
profissional. Se, durante muito tempo, essa orienta~ao contribuiu para a quase au
to-suficiencia das fazendas jesuítas, com a proscri~ao destes, os aldeamentos torna
ram-se f ormidáveis mercados de máo-de-obra, que, sem nenhuma dúvida, f oi va
liosíssima. Essa foi, parece nao caber restri~oes, a principal fun~áo dos aldeamen-
tos. 

Excepcionalmente podem aparecer outras fun~óes, sempre secundárias. É o 
caso, por exemplo, de ltaquaquecetuba, aldeamento que durante algumas décadas 

543. Oí1dos do Morgado de Mateus aos diretores dos aldeamentos citados, em 11 de fevereiro de 1769, 

in Doc~nlos /111eressan1es v. 5, pp. 113 e 114, e ao Provedor da Fazenda Real, em 3 de mar~o de 
1769, in Documoúos /nJeressanJes, v. 5, p. 119. 

544. Ordem de Francisco da Cunha Meneses, de U de julho de 1784, in Documentos lnteressanies, v. 85, 
p. 33. Como já se frisou antes, o trabalho indígena ainda leve um certo significado nas primeiras 
décadas do século XIX. É significativo, por exemplo, que cm 1824, duas décadas depois de oficial
mente extintos os aldeamentos, ainda fossem solicitados indígenas (Ordcm do Gov. do Porto de 
Santos para que nove indígenas fossem postos a disposi~o do Ministro da Marinha, em AE, TI, 
Oíicios Diversos Santos). 
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pode ser orientado para o abastecimento do Colégio de Sao Paulo, ou que, duran
te o século XVIII, se constituiu em pouso no caminho para o Rio de Janeiro e Mi
nas Gerais5'5. Pouso, também, mas no século XIX, foi Escoda, no caminho para o 
Río de Janeiro546. É o caso, mais significativo, de Pinheiros, aldeamento que, pelo 
menos no século XVII, se constituiu em centro de romarias para o culto de Nossa 
Senhora dos Pinheiros, no decorrer do mes de setembro de cada ano547

• Em virtu
de dessa razáo, em 1608 chegou-se a adiar urna elei~ao para verean~a na Camara 
de sao Paulo548• Centro de romarias parece ter sido, na primeira metade do século 
XVII, o aldeamento de GUlllUlhos549, sem se falar que uns mais, outros menos, to
dos os aldeamentos atraíam os moradores em fun~ao de seus oragos. 

545. Cf. Antonil, Culturo e OpuJéncia. .. 
546. Cf. Saint-Hilaire e Spix e Martius, obras citadas. 
547. Leonardo Arroyo, l~jas de Siio Paulo, p. 73, e Alcantara Machado, Vida e Morte do Bandeirante, 

p. 191. 
548. Sérgio Buarque de Holanda, Capelas Anligas de Siio Paulo, p. 110. 
549. ~de U de agosto de 1623, Atas da Ciimaro de Sáo Paulo, v. III, p. 47. 



8. A estrutura dos aldeamentos 

- Aldeias e a n~o de concentra~ 
- Aldeias do P"'1.roodo e /aundas jesuitas: dispersio e concent~o 
- AJdeamentos e bairros rurais 
- O núcleo central e seu sighificado 
- A igreja e o largo 
- Arruamentos e casas 

Quando se fala em' aldeias, como sao denominados os núcleos que ora nos 
interessam, em qua~ todos os documentos que a eles se ref erem, ou em aldea
mentos, como se preferiu denominá-los aqui, a idéia que mais facilmente vem a 
mente é a de que representariam formas de habitat concentrado. O nome aldeia 
liga-se a urna forma de concentra~o do habitat, mesmo quando aplicado ao po
voamento pré-cabralino. Seriam, em conseqüencia, verdadeiros povoados rurais, 
dado que seus habitantes, como se teve ocasiao de lembrar, e como se verá mais 
ponnenorizadamente adiante, dedicavam-se a atividades rurais. A própria origem 
dos aldeamentos sugere a concentra~o. Quer tenham sido núcleos preexistentes 
de popula~oes indígenas que p~ram a conhecer a a~o catequética do jesuíta, 
quer tenham se formado a-novo com a reuniao de catecúmenos, quer, ainda, te
nham resultado da arregimenta~o de homens que tanto poderiam trabalhar a ter
ra quanto manejar o arco e a flecha, os aldeamentos devem ter-se definido desde 
logo como nódulos de concentra~o do ef etivo indígena. Com o tempo, pelo me
nos um fator permaneceu como instrumento de convergencia, e esse f oi o templo, 
a igreja. lndiscutível no caso dos aldeamentos e f azendqs dQs je~ítas, esse fator 
teve relevante destaque também nos demais casos, · dado qu·e em todos os tempos 
as disposi~oes oficiais em geral, e os Regimentos em panicular, nao deixaram de 
ressaltar o valor da assistencia espiritual que devia ser prestada ao aldeado. Se na 
vida dos aldeamentos a presen~ de um Padre Superior, fosse ele jesuíta ou capu-
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cho, beneditino ou carmelita, regular ou secular, constituiu-se num dos mais signi
ficativos e permanentes elementos, na paisagem do aldeamento a igreja destacou
se, sempre, como o seu epicentro. 

A interpreta~ao da escassa documenta~o que pode fornecer subsídios so
bre o habitat leva, entretanto, a conclusao de que a forma predominante teria sido 
a dispersao, observa~ao válida especialmente para as a/deias do padroado real, até 
o início do século XVIII, e para a totalidade dos aldeamentos, em particular no 
decorrer do século XVIII. Segundo um documento de 1766, no qual o Morgado 
de Mateus, entao governador da Capitanía, dá conta ao rei do estado em que en
controu os aldeamentos, a dispersao poderia ser considerada urna conseqüencia 
das fases de decadencia, a tendencia normal sendo a concentra~ao. De fato, le-se 
no citado documento: 

As mesmas cauzas que cooperaráo para se deminuirem as Villas desta Capitanía inOuiráo com 
mayor fo~ na dicipa~o destas Aldeas, porque derT\lbadas as habi~ com o tempo faltos de meyos 
os pobres indios para a repararem, e destetuidos do precizo abrigo foram-se pouco a pouco espalhando 
por todas as partes, alguns q. ainda se encontraráo estáo vivendo em cabanilas de palha pelos matos vi
zinh~ e somente em duas ou tres A~as existem em pé algumas poucas cazas, e todas as mais desfei-
las ... 

Algumas observa~óes relativas ao aldeamento de Perutbe, f eitas na mesma 
época, chamando-se a aten~o para "a total perdi~o em q. se achao os indios da 
Aldea de S. Joao, que quazi se acha deserta, vivendo os seus habitantes pelo ma
to" ... 551 , confirmariam a impressao acima. 

Realmente a impressao que se tem é de que, quer com os jesuítas, quer com 
a administra~ao da Capitanía, a tendencia era a de nuclear os indígenas. Veja-se, 
por exemplo, o oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor de Itaqua
quecetuba, em 12 de outubro de 1776, em que se ordena "que nao consinta, q. os 
Indios vivao desagregados nos matos, antes sim os congregue, e fa~a morar nessa 
Aldeya, onde devem pernoitar todas as noites, fazendo-os ir de manha cedo a tra
balhar nas terras, q. lhes destinar p.ª elles fazerem as suas ro~s, q. devem ser 
quanto mais perto for possivel dessa Aldeya" ... 552 Essa tendencia deveria esbarrar, 
entretanto, numa tendencia oposta por parte dos indígenas. Nao é absurdo pensar 
que, embora tenue, urna rela~o deveria existir entre o fato de os indígenas aldea
dos tenderem a dispersao e as características de mobilidade de seus ancestrais. O 
Padre Luís da Gra, em carta de 8 de junho de 1556, diz: 

O que mais dificuldade nos faz é a mudaflVl contínua desta gente, que náo atura em um lugar 
senáo muito pouco. Porque como as casas de terra, que usam, ou de palma, náo duram senáo até tres ou 
quatro anos, váo fazer outras em o utro lugar. E é também a causa, que, acabada urna novidade de man
timentos em urna parte, buscam outra em outra parte, derribando sempre para isso, matos, como fazem 
os brancos. E o pior é que náo se mudam juntos senáo espargidos ... 553 

550. Oficio do Morgado de Mateus ao rei, em 21 de dczcmbro de 1766, in Documentos /nteressantes, v. 
73, p . 194. 

551. Oficio do Morgado de Mateus para o Ajudante-de-Ordens do Governador, cm 15 de janeiro de 
1767, in Docunu!ntos /nJeressantes, v. 67, p. 46. 

552. Documentos lnteressantes, v. 76, p . 111. 
553. Transcrito por Serafim Leite (S.J.), Os Jesuítas na Vi/a de S. Paulo, p. 39. 
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Nos aldeamentos, alguns tra~s dessa tendencia devem ter perseverado. O 
cultivo do solo implicando o itinerantisrno, o emprego do fogo como um dos mais 
importantes instrumentos de trabalho, a precariedade do material de constru~o 
utilizado para a feitura das habita~ a tendencia a permanecer próximo l área 
de colheita, tudo contnbuiria para tomar difícil a concentra~o. Já se teve oportu
nidade de verificar que até mesmo diretores de aldeamentos poderiam viver afas
tados do núcleo. Nao é de estranhar, portanto, que os fatos que indicam dispersao 
se repitam com relativa freqüencia. 

A interessante documenta~o relativa ao aforamento de terras por parte da 
Camara de Sao Paulo vem em abono dessa conclusao. Em urna considerável parte 
desses documentos faz-se referencia, especialmente para ef eito de individualiza~o 
das áreas solicitadas, a taperas, fato indicador, de um lado, da mobilidade do culti
vador e, de outro, de que nessas condi~Oes nao seria sempre possível, aos indíge
nas, habitarem todos no próprio núcleoSS4. Porém, há outros elementos. Se no ofi
cio que o Morgado de Mateus enviou ao Ouvidor-Geral da Comarca em 14 de 
agosto de 1767, declarando-se satisfeito com a er~o da nova vila de Sao José do 
Paralba, insiste para que o OuvidÓr fa~ com que os indígenas armem casas arrua
das em alguma povoa~oSSS, isso s6 pode significar que eles viviam dispersos. Mais 
explícita é a observa~o contida em um oficio do diretor de BtllUeri ao Morgado 
de Mateus, de data desconhecida. Justificando-se, em face da má situa~o em que 
se encontravam os indígenas, o referido diretor como que se desabafa, afirmando 
que "sen do a viven da destes indil:>s f ora da Aldea em citios separados em quadra 
de tres legoas p. a se poderem alimentar de su as lavouras, como posso eu dar con ta 
desta gente"556• Aliás, a dispersáo parece ter sido um tra~o constante entre os 
indígenas de Barueri. No ano de 1723, provavelmente em conseqüencia de urna 
questáo de terras, o padre superior desse aldeamento solicitou de moradores vizi
nhos que testemunhassem sobre o trabalho agrícola dos indígenas. É interessante 
transcrever parte de alguns depoimentos. Uin morador, que há 25 anos vivía pró
ximo a Barueri, certificou que nunca viu plantar "no cercado da aldea", dado que 
"os indios todos assistem por f ora, e s6 aos domingos he dias santos acodem á 
missa"m. Outro morador, vivendo também há 25 anos junto ao aldeamento, de
clarou que indo muitas vezes A missa na sua igreja, nunca viu plantar no aldea
mento, "por q.to os Indios todos asistem por fóra e só aos domingos e dia santos 
acodem á missa"558• Outro vizinho, aí residente há 26 anos, afirmou: "nunca nela 
vi planta algua, por coanto os indios asistem por suas Rosas, he nem nellas plantao 
emgorma, coanto mais na aldea sendo campo e nao ser capas de plantar'' ... SYJ Ain
da outro vizinho, aí vivendo há mais de 20 anos, afirmou que nunca viu "planta al
gua dos Indios dentro do cercado da Aldeia; eles assistem por f óra, por honde tem 

554. Grande número dos referidos documentos encontra-se in Registro Gerol da Cámam de Sáo Pau· 
lo, v. 11e111; sáo da segunda metade do Seiscentoe e referem-se aos aldeamentos de Sáo Mi~I, 
G"""'11ws e Baluui. 

555. Documoatos lnlentSsQnles, v. 67, pp. 196 a 198. 
556. Boletim di> Dep. dl>Arquívo ... , v. 8, pp. 64 e ss. 
557. Depoimento de 28desetembrode1723, Boletim tú> Dep. dl>Arquivo .. ., v. 1, p . 53. 
558. !don, v. 1, pp. 53-54. 
559. lbidem, p. 54. 
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e tiverao sempre suas lavouras" .. . 5ó0 Semelhante é a dcclara~ao de out ro vizinho561 , 

enquanto um morador, que vivia próximo ao aldeamento há 30 anos, afirmando 
que praticamente aí se criou, dedarou que nunca viu os índios plantarcm no al
deamento, a nao ser por fora, "por honde elles assistcm, e passando algumas vezcs 
em semana p.la Aldeia, só vejo duas velhas" ... 562 

A dispersao parece nítida. Nao é de estranhar, portanto, que Martius tenha 
encontrado a popula~ao indígena da Escada dispersa563, e que Saint-Hilaire tenha 
tido sua aten~ao despertada pelo caráter esparso das casas de Pinheiros564. Na oca
siao cm que os viajantes citados estiveram em Sao Paulo, dcfinira-se de urna vez o 
domínio da tendencia a dispersao, dado que o principal fator de nodula~ao, repre
sentado pela sujei~ao dos indígenas ao Diretório, fora neutralizado com o plano de 
Rendon, de que já se falou. 

Nao é improvável que o caráter disperso do habitat, forma dominante nos 
períodos e para os aldeamentos citados, tenha possibilitado pelo menos a defi
ni~o embrionária de bairros rurais. É quanto se dcpreende, por exemplo, da re
comenda~ao ao diretor do aldeamento da Escada para que, a seu critério, verifi
casse a conveniencia da feitura "do Cam.o de Lambarehy, sendo m.to precizo unir 
o d.º bairro para fazer mayor nº de habitantes''~. Mais significativo, entretanto, é 
o fato de que em 1779, embora o aldeamento de Ba111eri contasse com um só dire
tor, previa-se a nomea~ao de capitaes para dois bairros, ou seja, Itaquy e Vucuta
cavurú,566. Em todo caso, a defini~ao de bairros rurais em torno dos aldeamcntos 
deve ter sido possível nao apenas em fun~ao da dispcrsao da popula~ao indígena, 
mas, principalmente, como decorrencia da presen~a semprc mais numerosa de 
moradores brancos. Aliás, o fato de as tcrras dos aldcamentos abrangerem gran
des extensoes, embora quase sempre com delimita~oes imprecisas, contribuía para 
que dentro delas se pudessem definir unidades de povoamento que dcssem mar
gem a forma~ao de bairros rurais. Veja-se o exemplo de Batue1i. Em 1656, D . 
Jerónimo de Ataíde, Governador e Capitao-Geral do Estado do Brasil, faz saber 
"que os indios da aldeia de Maruiry, termo da villa de Sao Paulo me enviaram a 
representar por sua peti~ao que havia mais de oitenta annos possuiam urna data 
de terra de tres leguas em quadra de urna e outra parte de um río em que estavam 
povoadas suas aldeias" ... 567 Diferentes unidades de povoamento originaram-se, 
possivelmente, cm f un~ao da distribui~ao das tercas. Nao se exclui, mesmo, a pos
sibilidade de, em um caso como Baroeri, os núcleos rurais terem sido dois ou mais, 
embora um deles fosse o mais importante. Definidos com a própria distribui~ao da 
popula~ao indígena, ou com a presen~a de moradores brancos (posseiros, f orei
ros), os bairros identificavam-se em geral pela prcsen~a de um curso d'água. As 

560. Depoimento de 29 de setembro de 1723, Bo/etim do Dep. doArquivo ... , v. l , p. 54. 
561. ldem, p. 55. 
562. Ibídem. 
563. Spix und Martius, Reise in Brasi/ien, Erster Theil, p . 123. 
564. Auguste de Saint-Hilaire - Viagem a Província de Sóo Paulo, p . 215. 
565. Oficio do Morgado de Mateus ao diretor da Escoda, em 111 de dezembro de 1767, in Documentos 

fnJeressanJes , v. 68, pp. 33-34. 
566. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor de BaruLri, em 10 de novembro de 1779, in 

Documentos lnteressanJes, v. 82, p. 41. 
567. Registro Cera/ da Cámara de Sóo Paulo, v. II, p . 458. 
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concessoes de terras a foreiros, pela Camara, fomecem inúmeros exemplos: as ter
ras sao concedidas no ribeiro do Payva (Barueri), na paragem chantada Caocaia (u
rna em Guarolhos e outra em Baroeri), no rio Maquirobii (Sao Miguel), na paragem 
chamada Jaguaporemba (Sao Miguel), em Cahagoassu (Sao Miguel), no Jaragoá
mirim (Barueri), em Hibitiratim (Guarulhos), no rio de Taquera (Sao Miguel), na 
parogem chamada o rio de Goaia6 (sao Miguel) etc. Os exemplos sao numerososS68. 

A dispersao a que se acenou até agora nao exclui, entretanto, a possibilidade 
da presen~a de um núcleo, mais ou menos importante conforme o exemplo que se 
tomar. Assirn, parece nao haver dúvida sobre a existencia de povoa~oes, mesmo 
que modestas, em Escada, Sáo Miguel, Pinheiros, Carapicufba, Embu. Aliás, a 
existencia dos referidos núcleos nao parece, necessariamente, a razao de se rotular 
de aldeia a cada um deles ou dos demais nao citados. Na verdade, a aldeia está li
gada mais a n~o da presen~ de contingentes indígenas sujeitos a urna legisla~o 
especial, tanto é que, convém frisar, no caso dos aldeamentos jesuítas, falava-se 
em f azendas e nao em aldeias. A a/deia como idéia associada a indígenas tutelados 
completou-se, com o tempo, como idéia associada a uma determinada área, as ter
ras dos índios, pertencentes a esses contingentes. Se há casos em que a quase ine
xistencia de núcleos justificou a observa~o da inexistencia da aldeia5<9, normal
mente as referencias a elas sao f eitas independentemente da considera~o da pre
sen~ ou nao de núcleos. De qualquer forma, vale repetir, em muitos casos eles 
existiram, e, em todos, sempre houve pelo menos um ponto de referencia, este po
dendo ser considerado o centro do aldeamento. 

O centro do aldeamento é o que poderia ser denominado largo da Igreja. 
Realmente, o verdadeiro centro do aldeamento é o templo. Naqueles originados 
pela a~o do jesuíta, o templo foi sempre o primeiro edificio a ser erguido. Nos 
demais, a f é dos senhores de terras e arcos fazia erguer pelo menos pequeninos 
oragos ou capelas que em seguida se tomariam as igrejas, algumas vezes recons
truídas com o tempo. Vejam-se alguns exemplos. Em Sao Miguel já deveria existir 
um templo no último quartel do QuinhentosS'O. O mesmo já deveria verificar-se, 
na mesma época, em Pinheiro?1

• Em Carapicytba, a capela, na pior das hipóteses, 
é do início do Seiscentos, se do legado de Af onsQ Sardinha e sua mulher ao Colé
gio de Sao Paulo consta o necessário para o ornato da Capela, além de missas-572. 
Da primeira metade do Seiscentos, também, deve datar a capela do Embu, dado 
que, em testamento de 27 de julho de 1668, Catarina Camacho "declarou que na 
sua fazenda de Bohy tinha hua lgreja da Virgem do Rozarlo muito bem apara
mentada" ... 573 Nessa época, também Baroeri e Guarulhos já possuem seus templos, 
se por inf orma~o do Registro Geral da Ctlmara de Silo Paulo, em 1678, Baroeri, 
Pinheiros, Sao Miguel e Concei~iio tinham "suas igrejas com todo o necessário pa
ra se celebrarem os sacramentos"574• É lícito pensar que os demais aldeamentos 

568. Documentos em v. IJ e 111 de Registro GeroJ da Cámaro de Sóo Paulo, já citados. 
569. Oficio do Morgado de Mateus ao re~ em 21 de dezembro de 1766, in Doc~n1os /nteressantes, v. 

73, p . 194. 

570. Leonardo ArrO'jo, lgrejas de Sóo Paulo, p. 58. 
571. ldem, p. 59. 

572. "Rela~o dos bens apreendidos e confiscados aos jesuítas ... ", in Documentos Jn1eressa111es, v. 44, pp. 
360 a 368. 

573. ldem, p. 370. 

574. Registro GeraJ da Cámaro de Sóo Paulo, v. 111, p . 169. 
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também contaram com templos desde os primeiros tempos de sua existencia, em 
especial os jesuíticos, a exemplo de ltaquaquecetuba, Itapecerica ou Sáo José. 

Quer com templos antigos, como o de Sáo Miguel, qu·e, segundo parece, foi 
reconstruído em 1622S7S, chegando até a atualidade a custa de sucessivas crises, ou 
o de Carapicuíba, que na sua versao atual datarla de 1736576, ou, ainda, o de Em
bu, provavelmente do início do século XVIII, com seu aspecto atualsn; quer com 
templos sucessivamente substituídos, a exemplo do de Pinheiros578, que com "igre
ja muito bonita na parte exterior, mas também muito pequena"579, no início do sé
culo XIX, hoje nada mais tem do passado, ou de Bameri, sempre descuidado, tan
to que teve de ser reedificado, a exemplo de 1783580, ou ainda o da Escada, que 
chegou aos dias atuais em seguida a inúmeras repara~oes e reedifica'ioea; o fato é 
que em todos os aldeamentos a igreja sempre foi o principal edificio. Se muitas 
vezes apresentava-se arruinada ou decadente, é porque se constituía na. expressao 
da própria ruína e decadencia do aldeamento. 

Acresce que em todos os aldeamentos, em especial naqueles dos jesuítas, a 
igreja aparece sempre em urna po&i?o de predominancia, sempre mais elevada 
que o restante do núcleo. Luís Saia chama a aten~o para o fato de que, dessa 
forma, a igreja adquiria urna certa imponencia, ''dando a povoa'iªº um sentido 
litúrgico que mais tarde vai se alastrar e generalizar mesmo nas cidades e vilas de 
planos mais rebeldes"581• 

O largo da igreja é, portanto, como o Largo da Matriz das cidades brasilei
ras, antes de mais nada, expressao da importancia do templo religioso. Repete, nos 
quadros especiais dos aldeamentos, alguma coisa da ocara indígena, em tenue ca-, 
samento com o forum ou a ágora, ou com a piazza itálica. E centro religioso mas 
também palco da prática da administra'iao, especialmente no caso, muito freqüen
te como se viu, em que o padre superior exerce ao mesmo tempo um poder espiri
tual e temporal. É palco da limitada vida social, quase sempre adstrita a casamen
tos, batizados e pouco mais. É local de convergencia de transito e sede do tronco. 
É local de reunioes de qualquer tipo, como de divulga~o de bandos, editais 
e quanéis. É, principalmente, o palco, quando é o caso, das festividades religiosas, 
como as resultantes das romarias a Pinheiros ou os festejos de Santa Cruz em Ca
rapicutba ou deN. Sra. do Rosário emEmbu. 

Referindo-se as redu'ioes, Pierre Deffontaines lembra que "essas aglome
ra'ioes eram todas concebidas num mesmo plano, fossem elas estabelecidas pelos 
jesuítas, franciscanos, dominicanos ou salesianos" ... "Diante da igreja, urna grande 
pralJa retangular, o largo da matriz, e dos lados as casas dos índios, dispostas 
geometricamente''582. 

575. Leonardo ArrO'jo, Igrejas de Sáo Paulo, p. 61. 
576. !<km, pp. 122-123; Padre Manuel Fonseca, Vida db Venerável ... , p. 121. 
5n. Leonardo ArrO'jo, lgrejas ck Sáo Paulo, p. 135. 
578. Pasquale Petrone, Pinheiros, Aspectos Geográficos. 
579. Auguste de Saint·Hilaire, Viagem a Província de Sáo Paulo p. 215. 
580. Ordem de Francisco da Cunha Meneses ao diretor de &uueri, em 2 de abril de 1783, in Documen· 

tos /nteressames, v. 85, p. 22. 
581. Luís Saia, Caropicuiba, inédito, pp. 13-14. 
582. Pierre Deffontaines, "Como se constituiu no Brasil a rede das cidades", in Boletim Geográfico, ano 

11, nº 14, p. 142. 
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Esse tipo de plano parece ter sido o mais generalizado nos aldeamentos de 
todo o Brasil. Veja-se, por exemplo, a descri~o do aldeamento de Mipibu, no Rio 
Grande do Norte, em 1761: 

A aldeia foi edificada soba dire~o dos llOSS06 missionários (trata-se de franciscanos) a maneira 
de urna pra~ de armas, com casas todas ligadas entre si A semelhan~ de um quartel de soldados. numa 
planície bastante extensa, com casas para os oficiais nos cantos dela, estas um pouco mais altas que as 
demais, com duas portas, urna fronteira 8 outra, para entrada e saída. Há neta tam~m urna I~ja de 
urna só nau, regularmente grande e ~ fomecida de todas as alfaias nocessárias e muito decentes ... 

Segundo Aroldo de Azevedo, o largo retangular poderia ser relacionado 
com certos tipos de ocaras do Tupi quinhentista584

• O fato é que, em especial nos 
aldeamentos dos jesuítas, o largo definiu-se, sempre, com urna forma geométrica 
perfeita, ou quase, quadrada ou retangular. Ainda hojeé possível perceber esse fa
to na pra~ ou em urna das pra~as, geralmente a mais antiga, dos núcleos forma
dos a partir dos antigos aldeamentos. Veja-se, por exemplo, o expressivo caso de 
Carapicuíba, aquele que melhor se conservou, ou entao os casos de Embu, Escada, 
Ba!Ueri e Itaquaquecetuba e, menos nitidamente, o de Sao Miguel. Aqui o principal 
largo teve sua forma perturbada, vinculado a presen~ do templo e do caminho 
fronteiro, para o vale do Paraíba. Em Pinheiros o largo definiu-se, frente a igreja, 
em um ponto de convergencia de caminhos, adquirindo sua típica forma triangu
lar. 

Segundo Luís Saia, o tipo ordenado de núcleo representado pelos aldea
mentos poderla ser explicado pelo fato de que os jesuítas, tendo conhecimento do 
que se fazia nas dependencias espanholas da América, "pelo menos daquilo que as 
Leis das Índias mandavam que se fizesse aí"585, teriam introduzido no Brasil técni
cas semelhantes. Estas acabariam por se difundir nao só nos aldeamentos nao je
suíticos, mas também nas povoa~oes de colonos portugueses. 

De conformidade comas Leis das Índias 

a Pr~ Maior pela qual se há de iniciar a povoa~á<>, seodo junto A Costa, eleve localizar-se DO 

desembarcadouro do Porto, e se for lugar meditenineo, DO centro da pov~; sua forma em quadro 
prolongado, que tenha pelo menos de comprimento uma vez e meia de sua largura. porque será mais 
apropriada para as festas a cavalo, e outras: seu tamanbo proporcional ao número de visinbos, e consi
derando que as povoa~óes podem aumentar, náo seja inferior a duzentos pés de largura e trezentos de 
comprimento, nem maior de oitocentos pés de comprimento e quinhentos e trinta e dois de largura, e 
será de média e boa propor~, se for de seis<%ntos pés de comprimento e quatrocentos de largura586. 

Um dos exemplos mais sugestivos, sem dúvida alguma, é o de Carapicuíba. 
A seu respeito diz Leonardo Arroyo: "A igreja de Sao Joao Batista de Carapicuíba 
foi edificada num dos cantos do quadrado de casas que forma a aldeia". Esse qua
drado, o largo a que se ref eriu, teria sido "construído na forma tradicional de de-

583. Trata-se de uma descri~o de um manuscrito de Fr. Aníbal de Genova, Viaggio di Africa e Marica 
Portughesa, que csteve no aldeamento, de 14 de abril de 1761 a 4 de setembro de 1762, d . P. Fr. 
Fidélis M. de Primerio (O.F.M.), Capuchinlws em Temu de Santa Cruz, pp. 194-195. 

584. Aroldo de Azevedo, "Aldeias e aldeamentos de índio6", in Boletim Paulista de Geogrofia, n" 33, Sio 
Paulo, outubro de 1959, p. 25. 

585. Luis Saia, Ciuap;cuiba, i.Mdito, pp. 3 e 11. 
586. Recopilación tk las Leyes ... , t. 11, l. IV, tít. VII, p. 21. 

A ESTRUTURA DOS ALDEAMENTOS 231 

senho quadrangular, num alto, de maneira que os fundos dos edificios se encon
tram num declive as vezes tao pronunciado que a dif eren~a de nível existente en
tre os beirais atinge comprimento igual ao da altura da fachada"587. Arroyo com
pleta a descri~ao lembrando que 

as casinhas babeas voltam-se tooas para o centro do quadrado, olhando-se umas 8s outras, a 
sombra do cruzeiro que se encontra no meio da aldeia, parecendo ignorar tudo o mais que existe em 
volta. É urna aldeia interior e tatvez tenha sido esse seu caráter interiorizado a causa principal de ela vir 
se conservando pelos anos a fora sem altera~ praticamente nenhuma588. 

A descri~ao refere-se a situa~ao atual. Entretanto, eta é válida porque o tra
~ado do largo é seguramente dos fins do Seiscentos ou início do Setecentos, en
quanto as casas, que de resto sáo do fim do século XVIII, apenas substituíram as 
mais antigas. Num documento de fins do século XVIII, em que se dá conta ao go
vemador do estado do aldeamento de Carapicuíba, há interessantes elementos pa
ra o que se está tratando. Diz o documento "que os Indios de Crapocouva vivem 
m,ta parte delles, e se conserva a. sua lgreja no sentro de hum grande quintal, que 
este he com valos, no qual no tempo dos extintos, Jesuitas fasiao suas lavou
ras" ... ~, continuando por descrever os problemas enfrentados pelos indígenas. 
Bastante sugestivos, também, sem dúvida, sáo os exemplos de Barueri e Escada, 
ambos com largos retangulares amplos, este maior que aquele, embora na atuali
dade já nao mais conservero aqueta unidade arquitetónica própria de Carapicuíba. 

O aldeamento de Sao José, segundo o Padre Fonseca, também foi construí
do nos mesmos moldes. "Foy o primeiro author desta obra o lrmáo Leáo", diz o 
autor, "o qual querendo eternizar esta nova Residencia fabricou aos Indios casas 
de taipa de pitao, come~ando a ordená-la em modo de quadra, que já hoje se ve 
fechada" ... (meados do século XVIIl).m. 

Em síntese, os elementos principais do núcleo central de qualquer aldea
mento f oram os seguintes: no centro a pra<;a, quadrada ou retangular, verdadeiro 
terreiro, abrigando um cruzeiro e o tronco. Numa das faces da pra~a, em geral 
ocupando um dos cantos, a igreja dominava o conjunto, fato que pode ser percebi
do ainda em Embu, Escada, Carapicufba e BaJUeri. Quase certamente ter-se-ia ve
rificado o mesmo em Sao Miguel. Ao lado da igreja, em geral formando um só 
bloco de modo a ocupar toda urna face da pra~a, aparecía a ~sidencia para um ou 
mais religiosos. Na Escada e em Embu o conjunto aparece ainda praticamente in
tacto. Em Sao Miguel também deve ter sido assim: "O Hospício está contíguo a 
mesma igreja, na qual assiste o Superior e dois companheiros religiosos desta nos
sa Província. Ocasiao há em que se acham mais, mas os tais sao hóspedes ou em 
ocasioes em que os Prelados váo em visita a eta, tendo para todos no <lito hospício 
suficiente cómodo, assim de celas como de refeitório, e mais oficinas" ... conforme 

587. Leonardo Arroyo, lgrejas de Sáo Paulo, pp. U4-125; na segunda cita~o transcreve Luís Saia, "Um 
detalhe de arquitetura popular", in Revista ooArquivo Municipal, ano IV, v. 40, p. 20. 

588. Leonardo Arroyo, lgrejas de Sáo Paulo, p. 125. 
589. Documento de 5 de setembro de 1799, in Boletim do Dep. do Arquivo ... , v. 8, pp. 88-89. 
590. Padre Manuel Fonseca, Vida do Venerável .. ., p. 146. 
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descri~áo de 1730591. Embora eventualmente mais modestas, os demais aldeamen
tos também tiveram as suas residencias. É o caso de Itapecerica, onde no come~o 
"era huma pequen a palho~, e servia mais para defender os rigores do Sol, e ch u
va, em quanto se nao fabricava outra com melhor commodo para a religiosa ob
servancia, como hoje (1752) se ve" ... 592 Mesmo Pen111Je deve ter contado com urna 
residencia razoável, se ela, em certos momentos, tinha de abrigar até quatro reli
giosos593. O conjunto igreja-residencia dominava a pra~ cercada por um casario 
mais ou menos modesto, com "casas todas ligadas entre si", como na Mipibu de 
1761, ou na Carapicwoa atual. 

"Casas todas ligadas entre si" é fato que, ainda urna vez, embora com reser
vas, faz lembrar as Leis das Índias: 

Os povoadores disponham que os solares, edificios e casas sejam para o ornato da povoa~o e 
possam gozar dos ventos Norte e Sul, unindo-os para que sirvam de defesa e for~a contra os que a qui
zerem estorvar ou infestar, e fa~m com que cm todas as casas ~sam ter seus cavalos e bestas de servi
~o, com páteos e currais, e a maior amplitude que for possivel... 

O quintal a que se referiu em documento acima citado, de 1799, abrange, 
certamente, o largo e todos os edificios em tomo. Nao é aceitável a idéia de que 
fosse o próprio largo, pois nele nao seria possível, como consta do citado docu
mento, plantar "dilatados mandiocaes, de que extrahiao a farinha p.ª a sua susten
ta~ao, e igoalm.te algodoaes deque se vestiao por ser aquele terrao de reconhecida 
produssáo p.ª estes dois generos" ... 595 Na verdade, deveria abranger urna área com 
a pra~a quadrangular ao centro ( daí a "lgreja do sentro"), ladeada pelo templo e 
pelo casario, este por sua vez cingido por terras limitadas por vales. Corresponde
ría, no seu conjunto, ao "cercado da aldeia", a que se referiam os moradores vizi
nhos de Ban1eri, no seu depoimento já citado, de 1723596. O cercado, possivelmen
te definido para proteger as lavouras dos indígenas dos danos que o gado de mo
radores vizinhos poderia causar, como de resto o documento torna explícito, e, 
quem sabe, para proteger as próprias terras de usurpadores, em casos como o de 
B01Ueri e Carapicu{ba, teria praticamente contribuído para definir o núcleo, ver
dadeira aldeia de campos contfguos. É interessante lembrar, a esse respeito, que, 
quando da ere~ao de Sao José a vila, o ouvidor, depois de determinar que as qua
tro léguas em quadra, que os indígenas possuíam, nao poderiam ser penetradas 
por ninguém sem o pagamento de foros, determinou, também, que junto as terras 
dos indígenas nao f ossem estabelecidas fazendas de gado, ou qualquer outra ativi
dade que pudesse prejudicar suas lavouras597. 

Em seu estudo sobre Carapicufba, Luís Saia confirma as observa~oes acima. 
Diz o referido autor: "Em volta da aldeia se estendem os terrenos que foram doa-

591. Trata-se de um maniiscrito de 1730, de Freí Apolinário, Epítome, § 21, segundo Frci Basílio Rowcr 
(O.F.M.), Páginas de Hístória Franciscana no Brasil, p. 625. 

592. Padre Manuel Fonseca, Vida do Venerável ... , p. 43. 
593. Freí Basílio Rower (O.F.M.), Páginas de História. .. , p . 613. 
594. Recopilación de las Leyes ... , tomo JI, libro IV, Título VII, p. 23. 

595. Boletim do Dep. doArquívo ... , v. 8, p. 89. 
596. ldem, v. 1, pp. 53 a 55. 
597. "Auto da erec~áo e estabelecimento da nova villa de S. Jozé do Parahyba", in Documentos /11teres

santes, v. 23, pp. 4-05-406. 

Em todos os aldeamentos paulistas, a J"Ofª constituiu-se, sempre, no centro da vida cotidiana dos al
deados. Ladeada pela Igreja e pela Res~ncia, em certas ~ também pela escola, sede das ativida
des espirituais, assim como das festividades, quase sempre religiosas, centro, portanto, da vida social e, 
naturalmente, das atividades administrativas, a l"flíª teve urna importancia extraordinária para todos os 
núcleos. As fotografías mostram angulos dos terreiros atuais de Escoda e &uueri. O cruzeiro da atual 

Freguesia da Escoda, que também pode ser encontrado em outros aldeamentos, tcstemunha o significa· 
do da presen-;a espiritual em toda a vida desses núcleos; os mastros juninos da atual Aldeia Velha de 
&uueri constituem elementos indicadores de parte dos costumes que identificaram os aldeamentos com 
o mundo caipira, que se definiu em tomo de Sio Paulo. 
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dos aos indígenas no primeiro século. Os mais próximos constituem 'o quintal de 
Carapicuíba'. Aí estao as r~, onde os homens passam quase o dia inteiro. A 
moradora D. Cazilda Camargo lembra ainda o tempo em que essa parte do lugar 
era chamada 'terreno da Santa'( ... ) 'Mais para diante dessas terras fica a 'inverna
da', a que alguns chamam 'campos da aldeia' ".59

8
. 

Para a maioria dos aldeamentos, o largo da /greja deveria resumir todo o 
núcleo, sem se falar que um caso, como o de Carapicufba, ou mesmo BaJUeri, 
constitui situa~áo verdadeiramente excepcional. Nao deveria ser raro o aldeamen
to cujo largo se limitaría a um terreiro fronteiro a igreja. Se em Sao José, por 
exemplo, o edital de sua ere<;áo a vila f<?i "publicado no Largo da lgreja" ... "aSis
tindo a publica~ao delle" o ouvidor-geral "e todos os Indios, e Indias da dita 
Aldea, e o Director dos mesmos" ... m, por ocasiao do auto do levantamento do pe
lourinho declarou-se que este "em todo o tempo s~ poderia mudar'' ... "para outro 
lugar depois que se f ormassem, e arruassem casas para viven da, e morada dos ha
bitantes da mesma villa em razao de que as que no prezente existem se acharem 
fundadas sem direc<;ao alguma" ... 600 

Na realidade, nao deveriam existir verdadeiros arruamentos. O núcleo de 
Siio Miguel, em meados do século XIX, segundo Arroyo, "estava entregue ao 
deus-dará, com poucos habitantes, poucos indios, pouca gente, limitado pela rua
zi.nha torta que ainda hoje passa frente a igreja"<i01• Anteriormente a citada rua 
nao passaria de caminho, a maioria das casas com certeza estando esparsas. Pi
nheiros praticamente nao conheceu nada que pudesse assemelhar-se a urna rua até 
a segunda metade do século XIX<i02. A própria Carapicufba somente em 1769 teve 
um diretor nomeado com a incumbencia, entre outras, de fazer com que os indí
genas "nella edifiquem com m.ta brevidade casas arruadas para poderem viver 
com a civilid.e devida"603. Também para a Escada, o Morgado de Mateus, em 
1767, em oficio para o Ouvidor-Geral da Comarca, recomendou que os indígenas 
armassem casas arruadas em alguma povoa~ao604• 

De resto, afora a pra~a, freqüentemente organizada, nada existiu, ·convém 
repetir, que pudesse ser equiparado a arruamentos. Na verdade, para a pra~a con
vergiam alguns caminhos, nao muito numerosos. Na Escada, por exemplo, os ca
minhos deveriam ser dois, pela margem esquerda do Paraíba, um rio abaixo ( em 
dire~ao a Jacareí) e outro río acima (para buscar Moji das Cruzes). Em B(l!Ueri 
também devem ter sido dois, acompanhando grosseiramente a margem direita do 

598. Luís Saia, Carapicuiba, inédito, pp. 18-19. 
599. "Auto da erec~ e estabelecimento ... ", in Documoúos lnJeressantes, v. 23, p. 403. 
600. /<km, p. 408. 
601. Leonardo Arr<Y'jo, lgrejas <k Sáo Paulo, p. 64. 
602. Pasquale Petrone, Pinheiros, Aspectos Geográficos. 
603. Nomea~o do Diretor por D. Luís Botelho Mouráo, em U de julho de 1769, in Documemos lnteres

santes, v. 65, p. 270. A constru~o das casas demorou alguns anos, segundo se depreende de um do
cumento de 1TI2, tres anos depois de ter sido dada a ordem para construí-las: "Logo q ' V. Rm.ª 
receber esta porá todo o cuidado, em q' as cazas q' ahy se estáo fazendose concluáo com amayor 
brevid.e porq' iwim se faz precizo e se algum Indio repugnar concorrer como scu trabalho p.8 a 
mesma obra V. Rm.ª me de logo parte p.ª se mandar castigar confr.e merecer" ... (Oficio do Mor
gado de Mateus para o Superior de Carapicuíba, de 2 de agosto de 1TI2, in Documentos /nteressan
tes, v. 64, p. 53. 

604. Oficio de 14 de agosto de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 67, p. 198. 

.. .. 

A p~a constituía como que uma síntese de cada akleamento. Ela quase expressava, no seu conjunto 
arquiletonico e na sua fun~o de palco das mais significativas atividades da vida espiritual, social e mate
rial dos aldeados, o caráter de conwnidode próprio desses núcleos. N~ sentido, a pra~a como que su
gería urna certa tendencia para o isolamento, de conformidade com as inten~úes que teriam predomina
do entre os principais responsáveis pela dcfinic;áo dos aldeamentos. Entre suas características merece ser 
dcstacaao, justamente, o fato de que em geral possuia poucos elementos que a articulassem com os ar
redores, no conjunto apresentando-se quase como um páJio fechlJd(), interno. Assim é que, como mostra 
a fotografia de Jtoquaquecetuba, pelo menos um de seus angulas apresentava-se scmpre fechado. 
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Tiete. Devem ter sido tres. em Carapicufba, em dire~ao a Sao Paulo, ao Tiete, e ao 
sertao. Multiplicar-se-iam, naturalmente, a medida que se afastavam dos núcleos. 
Ao longo desses caminhos as casas apareceriam distanciadas, e nao necessaria
mente nas suas margens. 

Embora obedecen do, em linhas gerais, as disposi~oes das Le is das f ndias, 
no que conceme a pra~, o mesmo já nao aconteceu com o restante do núcleo. Em 
parte o fato f oi decorrencia do caráter modesto dos aldeamentos, que nao conhe
ceram expansao espacial apreciável; em parte, também, f oi conseqüencia de uma 
adapta?o as condi~0es do sitio, nem sempre favoráveis a cria~ao de um arrua
mento ordenado como o disposto nas citadas Leis. O fato é que a pra~ geralmen
te foi organizada como um páteo quasi fechado, com poucas entradas. Na maioria 
dos casos, pelo menos um de seus angulos era fechado, como ainda pode ser ob
servado em BaJUeri, Embu, Escada e /taquaquecetuba. 

As habita~oes dos indígenas, qualquer que seja o aldeamento considerado, 
nao primaram, em nenhuma época, pela solidez, durabilidade ou comodidade. 
Constituí exce~o o caso de Carapicufba, que, desde o século passado, pode contar 
com um bloco harmónico e interessantíssimo de casas, que, guardadas as pro
por~oes, podem ser consideradas excelentes. 

A documenta?o relativa as casas mostra sempre um quadro triste. Em 
agosto de 1767, conforme se viu em outra parte, um casal queixa-se de ter sido 
posto, juntamente com os filhos, no aldeamento de Sáo José, "em hua casa aberta 
forada e coazi caindo"605• No mesmo ano, o govemador recomenda que se obrigue 
os indígenas de Perutbe a reedificar suas habita~oes, dadas as péssimas condi~oes 
em que viviam(i()6. Nessa ocasiao, conforme já foi lembrado, o governador mostra
va como em todos os aldeamentos 

derrubadas as habita~ com o tempo faltos de meyos os pobres Indios para a repararem, e 
destetuidos do precizo abrigo foram-se pouco a pouco espalhando-se por todas a.~ partes, alguns q. ain
da se encontraráo estáo vivendo em cabanitas de palha pelos matos vizinhos e somente em duas ou tres 
A~as existem em ~ algumas poucas cazas, e todas as mais desfeitas61>7. 

Em 1783, o entao govemador Francisco da Cunha Meneses tomava conhe
cimento de que, em BaJUeri, os indígenas "nem ao menos tem hum rancho, ou ca
za para se recolherem e as suas familias", determinando que, completada a reedi
fica~o da igreja, se ftzessem "edificar cazas, em que se recolhao cada hum dos 
respectivos Indios com sua familia" ... ()()8 Em Carapicufba, ao tempo do seqüestro 
dos bens dos jesuítas, as habita~oes estariam "arruinadas e cobertas de capim"ó()C). 

• 
O problema, de resto, sempre foi grave, especialmente naquelas que foram 

as aldeias do padroado. Assim é que, em meados do século XVII, o entao desem-

605. Requerimento, ao govemador, de um casal de Jacareí, in Bo/etim do Dep. do Arquivo ... , v. 8, pp. 48 
a 51. 

606. Do Morgad<> de Mateus para o Ajudante-de-Ordens, em 15 de janeiro de 1767, in Documentos /nte
ressantes, v. 67, p. 47. 

607. Oficio do Morgado de Mateus ao rei, em 21 de dezembro de 1766, in Documentos lnteressantes, v. 
73, p.194. 

608. Oficio 80 Capltáo-Mor do aldeamento, em 2 de abril de 1783, in Documentos Jnteressantes, v. 85, p. 
22. 

609. "Rela~o dos bcns apreendidos ... ", in Documentos /meressantes, v. 44, p. 'Jó7. 
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bargador sindican te, com funC:foes de ouvidor-geral, estabeleceu que a Ca mara f os
se tomar posse dos aldeamentos e fizesse "por nella os dittos indios e indias e des
pegarlhe as dittas terras fazendolhe reformar as dittas casas das aldeas e pondo vi

verao nellas" ... 610 

A pequena durabilidade das habita~oes era antes de mais nada urna con-
seqüencia da precariedade do material de constru~ao empregado, assim como da 
ausencia de cuidado na sua conserva~ao. Quando da ere~ao de Sáo José a vila, to
das as casas eram "de páo a pique, cubertas de capim, e indignas de habi
ta~ao" ... 611 De pau-a-pique e cobertas de sapé eram as casas de Carapicutba em 
fins do século XVIII, provavelmente as melhores de todos os aldeamentos612. Nao 
seriam melhores as existentes nos demais, embora para Sáo José, conforme já se 

~d d " . d 'l~ u613 viu, as casas f ossem constru1 as e ta1pa e pt ao . 
No início do século XIX, passando por Pinheiros, Saint-Hilaire verificou se

rem as casas "esparsas e construídas inteiramente como as dos luso-brasileiros", 
todas sendo "muito pequenas e em máu estado de conserva~o", algumas até 
completamente abandonadas614. Passando pela Escada, o mesmo Saint-Hilaire 
pousou em um rancho que depenaia, diz o viajante, "de pobre casebre onde abso
lutamente nao existe móvel de espécie alguma"615. Aliás, muitos anos depois, 
quando Zaluar passou por esse núcleo, resumia-se em "algumas casas, quase todas 
elas de aparencia miserável, pois sao pela maior parte cobertas de sapé, dois ou 
tres pousos que mais convidam a sair do que a entrar, e alguns ranchos nos limites 
extremos da povoa~o" ... 616 

Que cuidados com a casa poderiam ter indígenas constantemente solicitados 
para tarefas fora dos aldeamentos? Como poderiam, mulheres e crian~as, obriga
das ao trabalho para o próprio sustento, se aplicarem na conserva~ao da casa, 
quando o chef e da familia permanecia· fora por períodos prolongados, as vezes de 
anos? Na maioria dos casos, a habita~o deve ter sido apenas um simples abrigo, 
tosco, em cuja constru~o entravam ramos, barro e sapé, conte~do urna só d~ 
pendencia e acolhendo, segundo sugerem alguns documentos, ma1s de urna fami
lia. Nao deveriam ser muito melhores as habita~oes dos próprios oficiais dos al
deamentos. Em alguns casos, nem mesmo as dos padres superiores, segundo pare
ce, sempre necessitadas de reparos ou, como a da Escoda, em 1767, urgindo ser 
reconstruída617. Urna situa~ao melhor possivelmente existiu nos aldeamentos dos 
jesuítas antes de sua proscri~ao, dado que na pior das hipóteses os indígenas pode-

610. Atas da Cánuua <k Sao Paulo, 16 de mar~o de 1649, v. V, p. 'Jó7. 
611. "Autos da e~ ... ", in Documauos /llJere.ssanles, v. 23, p . 408. 
6U. Oficio 80 govemador, em 15 de setembro de 1799, in Boletim do Dep. doArquivo ... , v. 8, p. 89. Se

gundo Luis Saia, em Campiculba, "desde a aldeia primitiva, a cobertura é reita com telhas. Pelo 
menos nas c.onst~ da aldeia propriamente dita, pois sempre de'Ve ter havido um ou outro ele
mento aceuório cobcrto com palha. Sugerindo o uso antigo da telha concorre nAo só a estrutura 
especializada da armadura, como também o argumento de que, desde o segundo século, o uso da 
telha era corrente em S. Paulo" (Campiculba, in&lito, p . 39). A afi~ é discutivel 

613. Padre Manuel Fonseca, Vula do Ven.erriwl..., p. 146. 
614. Auguste de Saint-Hilaire, Viagmi a Provincia dL Sóo Paulo, p. 215. 
615. Auguste de Saint-Hilaire, Segunda Viagem a Sao Paulo ... , p. 116. 
616. Augusto-Emilio Zaluar, Peregri~ao pela Provincia <k Sóo Paulo (1860-1861), Sáo Paulo, 1953, p. 

115. 
617. Oficio do Morgado de Mateus ao diretor da Escoda, em lº de dezembro de 1767, in Documenlos 

/ntere.s.santes, v. 68, p . 34. 



Entre os aldeamentos que melhor conservaram os elementos arquitetónicos do núcleo central, sobressai 
Carapicuíba. O conjunto é da segunda metade do século XVIII, sobre plano que parece datar, pelo me
nos, do Seiscentos. Com o edificio que abriga a igreja, e que abrigava, também, residencia e escota, as
sim como com o seu correr de casas, de que as fotografías mostram dois aspectos, constitui-se em um 
dos mais expressivos documentos do passado paulista, digno das aten~ de historiadores, arquitetos, 
urbanistas, geógrafos, sociólogos, artistas e outros. 
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riam díspor de mais tempo para, sob severa orienta~ao do Supcríor, dedicar-se a 
própria casa. 

Dentro das condi~oes acima, é evidente que dcve ser considerado extraor
dinário o fato de se ter conservado praticamente intacto o conjunto arquitetónico 
de Carapicuíba. Isto porque, dos demais aldeamentos, quase nada mais restou. Ou 
melhor, sobreviveram, em alguns casos, os templos e pouca coisa mais: a extraor
dinária igreja e o convento do Embu, a original igreja de Siio Miguel, a modesta e 
simpática igrejinha da Escada. Os templos f oram sempre, de resto, os edificios aos 
quais se dedicaram maiores esfor~os. 

Extraordinário, de qualquer forma, é que, dentro do quadro triste da cvo
lu~ao dos aldeamentos, do desalentador suceder de problemas, das crises e vicissi
tudes de toda natureza, ainda foi possível a permanencia de alguns dos mais signi
ficativos monumentos arquitetónicos do passado paulista, indiscutíveis pontos al
tos artísticos, que expressaram, no passado paulista, que deixou cscassos testemu
nhos arquitetonicos dignos de registro, um capítulo dos mais significativos618

. 

' 

618. A propósito da importancia arquitetonica e do valor artístico dos monumentos dos aldeamentos, cf. 
Luís Saia, "Notas sobre a arquitetura rural paulista do segundo século", Revista do Serv. do Patr. 
Hist. e A11. Nacional, nº 8, pp. 228, 246, 275; Caropicuiba, inédito; Lúcio Costa, "A arquitetura jesuí
tica no Brasil", RSPHAN, nº 5, pp. 14, 15 e 63; Luís Saia, "Um detalhe da arquitetura popular", Re
vista do Arquivo Municipal, ano IV, v. XL; Sérgio Buarque de Holanda, Capelas Antigas de Sáo 
Paulo, RSPHAN, nº 5, pp. 106 a 113; Leonardo Arroyo, lgrejas de Sáo Paulo. 



9. Aspectos demográficos dos aldeamentos 2 A 

- Diticuldades para avaliar os fatos relativos a popu~ 
- Evol~ quantit.ativa da pop~ dos aldeamentos 
- A imtabilidade da pop~ aldeada 
- A popula~ dos aldeamentos no primeiro quartel do Setecentos 
- Sit~ demográfica dos aldeamentos na passagem do •uJo XVIII para o ~ulo XIX 

A considera~o da popula~o dos aldeamentos nao é fácil por que a docu
menta~ao existente nao parece abundante, deixando muitas lacunas que, na maio
ria dos casos, sáo impossíveis de preencher. Todavia, existe a possibilidade de ob
ter elementos que, por via indireta, f ome~m urna idéia do dinamismo da popu
la~ao e, especialmente, de seu crescimento vegetativo. Tal possibilidade decorre 
das inúmeras referencias, existentes em f ontes primárias, a decadencia ou ao de
senvolvimento dos aldeamentos. Por outro lado, para o século XVIII existem as 
f ontes, extraordinárias sob muitos aspectos, representadas pelas listas de habitan
tes mandadas organizar por diversos govemadores. Estas constituem, e se terá 
oportunidade de verificar, urna f onte preciosa de inf orma~oes. 

Urna afirma~ao possível de ser feíta, pois que há inúmeras indica~oes a res
peito, é que os aldeamentos devem ter contado, na sua origem, com contingentes 
demográficos relativamente numerosos. Tal fato deve ter caracterizado tanto os 
núc~eos de catequese dos jesuítas quanto as aldeias particulares dos senhores de 
terras. A respeito, é interessante lembrar que em 1624, quando da escritura de 
doa~ao dos bens de Femao Dias e Catarina Camacho ao Colégio de Sao Paulo, 
entre outras coisas os doadores diziam que "tem muitos Indios da terra que des
cera.o do certao e por outras vias adquirirao" .. . 619 Trata-se de Embu, e a cita~ao 
faz crer em número nao descurável de indígenas. Nao teriam sido poucos, 

619. "Rela~óes dos bens aprehendidos ... ", in Documentos JnteressanJes, v. 44, p. 368. 
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0081 ~l 
também, os indígenas aldeados em Carapicufba por Af onso Sardinha, como nao 
deve ser considerado pequeno o total de 800 indígenas que Gaspar Cardoso, Ca-

66Ll 86L1 
pitao-Mor de Moji das Cruzes, teria concentrado na Escada, "pelos meios que se 
achavam em uso em tempos tao caJamitosos" ... 620 O mesmo deve ter acontecido 
em BQ/Ueri, e em Sao Miguel também, se esta última f oi praticamente originada 
com os indígenas de Unuaf. 

Em Sao Miguel, segundo Rower, quando da obten~ao da sesmaria concedi-

·99Ll 
da por Jerónimo Leitao em 1580, os indígenas seriam cerca de 500621

• Pouco tem-

99Ll po depois, em 1589, já contava com 800 indígenas622• No mesmo ano, Pinheiros já 
abrigava um total de 600 indígenas621• Quanto a Barneri, segundo se depreende de 
urna Ala da Cdniara de Siio Paulo, cm 1612 a popula~ao indígena deveria ser res-
peitáveJ, se nela viviam "quinhentos ou seis semtos negros carijos e peis lar-

" guos ... 624 

OELl 
Parece, pois, mais acertado acreditar em efetivos iniciais, convém repetir, 

nao descuráveis, contrariamente a observa~ao de Machado de Oliveira, segundo a 
qual os aldeamentos nao poderiam contar com muitos habitantes por se terem 

~1 it formado "com restos de grupos n:iais ou menos aniquilados pelas guerras"625• Nao 
e ll:Lt que a última observa~o do autor nao seja inteiramente procedente. Na 'verdade, 

~ ce ~ ~ o o quer sejam indígenas da própria regiao, quer sejam o fruto de razzias sertanejas, .i o.~ 
{/) .. ' 

os aldeados f oram quase sempre contingentes aprisionados ou vencidos em guerra . .g .g °' .g ~ ~ 
:!I .~ ~ 11~ Entretanto, especialmente considerados os sucessivos descimen/os do sertao, eles 
~ ~- :( & puderam ser numerosos. Nesse sentido, em especial durante o Quinhentos, mas < > 

'1l também nos primeiros tempos do Seiscentos, os aldeamentos devem ter visto sua 
popula~ao crescer. Esse foi, parece nao caber dúvida, um período de f onna~ao de 
quadros demográficos, observa~o válida em particular modo para as aldeias parti-

1891 cu/ares. Estas, por intermédio. dos descimentos, deveriam receber mais gente do 
0991 que poderiam perder por qualquer razao. A determina~ao do Govemador-Gcral, 

de 18 de outubro de 1623, no sentido de se dar o quinto dos indígenas apresados 
no sertao para os aldeamentos626 entra dentro do referido processo de aumento da 

0991 °"91 popula~ao aldeada. 
Durante a maior parte do Seiscentos, entretanto, o processo foi inverso; os 

aldeamentos passaram a sofrer urna contínua sangría demográfica. 

0"91 
A sangría demográfica foi marcada por intensidades diferentes nas duas me-

ta des do século XVII. Até 1640, quando, a pesar das constantes manif esta~oes dos 
moradores, juntamente com os oficiais da Camara, os jesuítas mantiveram urna 
indubitável ascendencia quanto aos problemas indígenas, os aldeamentos puderam 
crescer, embora nao sem dificuldades. Por ocasiao da expulsao dos jesuítas da Ca-

68Sl 
pitania, segundo o testemunho de Salvador Correia de Sá e Benevides, Banleri 
abrigava cerca de 1.000 .casais, enquanto em Siio Miguel, Pinheiros e GuQIU/hos, 

08" 
620. Machado de Oliveira, "Noticia Raciocinada ... ", p. 232. 
621. Freí Basilio Rówer (O.F.M.), Páginas de História Franciscana no Brasil, p. 619. 

68~1 
622. Serafim I...eite (SJ.), História da Companllia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 230. 

091;1 623. Pe. Hélio Abranches Viotti (S.J.),Anchieta e o IV Centenário de Pinheiros, p. 48. 
624. SeMáo de 28 de abril de 16U, Atas da Climara de Silo Paulo, v. 11, p. 3U. 

~ ~ §. §. §. 
625. Machado de Oliveira, "Notícia Raciocinada .. .'', p. 219. 

! 626. Toledo Rendon, Memória. .. , pp. 301-302. 
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eles eram respectivamente 700, 300 e 800627. Conforme comenta Serafim Leite, "os 
1.000 casais da Aldeia de Marueri, 4 ou 5 mil almas, era grande popula~ao para o 
tempo, só igualada depois pela Aldeia de Ibiapaba"628. 

Os dados acima, como se ve, referem-se as aldeias do padroado real. Como 
é lógico, os aldeamentos e fazendas propriamente jesuítas deveriam também, na 
ocasiao, caracterizar-se, com maior razao, por efetivos demográficos numerica
mente vultosos. Para isso deveria contribuir o fato de que nao estavam, como os 
do padroado, a merce dos moradores, dado o controle mantido pelos seus res
ponsáveis. 

A saída dos jesuítas em 1640, conforme se viu, resultou na inaugura~ao de 
urna das mais sérias fases de decadencia para os aldeamentos, inevitavelmente re
percutindo nos seus efetivos demográficos. O mesmo Salvador Correia de Sá e 
Benevides testemunhou que, tendo voltado a Sao Paulo alguns anos depois da re
ferida expulsao, encontrou Ban1eri com apenas 120 casais, Siio Miguel com 80, Pi
nheiros com 30 e Guarolhos com somente 70 casais629• A queda foi, como se per
cebe, muito acentuada, dispensando qualquer comentário. 

Durante toda a segunda metade do século XVII, os aldeamentos do pa
droado real conheceram urna sangría contínua, enquanto nas f azendas jesuítas pa
rece ter-se verificado urna certa estabiliza~ao de seus quadros demográficos. 

As aldeias do padroado real conheceram urna situa~ao angustiosa nas últi
mas décadas do século. Em 1680, havendo necessidade de indígenas para a expe
di~o de D. Rodrigo Castelo Branco, declarou-se em sessao da Camara nao haver 
mais indígenas nos aldeamentos, tendo sido possível arregimentar tao-somente de
zessete "que forao os que se acharao nas aldeas" ... 630 E o pedido fora, inicialmen
te, de apenas 20 indígenas631 . No ano seguinte, contando os indígenas que haviam 
conseguido retirar de casas dos moradores, os oficiais da Camara chegaram a ar
regimentar 100 indígenas, dos quais apenas 82 foram considerados aproveitáveis 
para acompanhar D. Rodrigo632• Nesse ano, 1681, em Pinheiros só se encontrariam 
16 indígenas de todas as idades· e sexos633• 

Ao findar o século, declarava-se em sessao da Camara "q- nao aviao Indios 
nas Aldeas por averem hido todos p.ª as minas de ouro" ... 634 E nao que nao exis
tissem indígenas em maos dos moradores. Em carta para o Geral da Companhia 
de Jesus, de 1685, os oficiais da Camara diziam: "Esta villa é um pvo mui dilatado 
com outras muitas villas circumvizinhas ha muita falta de pregadores e mestres 
que ensinem o caminho do ceu e só de indios passam de mais de sessenta mil al
mas" ... 635 

627. Serafim Leite (SJ .), História da Companhia de l esus ne Brasil, v. VI, p. 239. 
628. ldem, p. 24(). 

629. Serafim Leite (S.J .), Hist6ria da Companhia de Jesus llQ Brasil, v. VI, p. 24(). Salvador de Sá esteve 
em Sáo Paulo no ano de 1642, tendo aí retornado em 1660 (cf. C. R. Boxer, Salvador de Sá and the 
Struggle for Brazil and Angola, pp. 318 a 321 ). 

630. Sessáo de 7 de setembro de 1680, Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VII, pp. 67-óS. 
631. Sessáo de 18 de agosto de 1680,Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VII, p. 67. 
632. Sessáo de 12 de mar~ de 1681,Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VII, pp. 108 e ss. 
633. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 302. 
634. Sessáo de 3 de agosto de 1697, Atas da Ciimora de Sóo Paulo, v. VII, p. 505. 
635. Carta de 17 de mar~o de 1685, Registro GeraJ da Cámara de Sóo Paulo, v. III, p . 460. 
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No aldeamento de Perutbe, a situa~o, embora melhor, nao era das mais li
sonjeiras. Em 1692 nele viviam apenas 119 indígenas, além de 10 que se achavam 
em Paranaguá e outros locais636• Enquanto isso, e contrastando com a situa~áo a 
que se acenou, "a 15 de julho de 1689, o P. Diogo Machado, dando contadas Al
deias dos Jesuítas de S. Paulo, mas enunciando apenas os oragos, cita a de N. Se
nhora do Rosário, e a de Nossa Senhora dos Prazeres, ambas com mais de 900 al
rnas"637. Trata-se, respectivamente, dos aldeamentos de Embu e ltapecerica. 

Depois de 1698, quando puderarn ser aplicadas as disposi~oes contidas no 
Regimento que entao se fez, regulamentando a forma de utiliza~o dos indígenas, 
verificou-se urna tendencia para a recupera~o demográfica dos aldearnentos, ern
bora lenta. Assirn é que, segundo Cassiano Ricardo, ern 1700 a popula~o aldeada 
somava 1.224 indígenas638• Que o aumento foi rnuito lento é fácil de verificar. Na 
década de 1720, forarn organizadas várias listas dos habitantes dos aldearnentos, 
dernonstrativas de que continuavarn rninguados seus quadros ·demográficos. Ern 
novernbro de 1721, Escada contava corn apenas 31 habitantes presentes, enquanto 
27 encontravarn-se fora6.l9. No mesmo ano, a popula~o presente ern Perulbe era 
de 141 pessoas, apenas cinco estando fora do aldearnento640• Em rnar~o de 1722, 
Embu apresentava-se corn o apreciável contingente de 354 habitantes, alérn de ou
tros 21, que haviarn f ugido do aldeamento60. Tarnbérn apreciável, na mesma oca
siao, era a popula~o de Bcuueri, que, além de 68 pessoas ausentes, contava corn 
328 habitantes642• Aliás, Bcuueri foi sernpre, no decorrer do século XVIII, urn dos 
aldeamentos rnais populosos. Enquanto isso, Pinheiros contava somente com 79 
habitantes, alérn de 43 ausentes, e /taquaquecetuba 191 pessoas presentes643• O al
deamento de Sao Miguel, no firn da década, ou no início da seguinte, abrigava 233 
pessoas, além de cerca de 75 outras que se encontravarn ausentes644• Nos sete al
dearnentos arrota dos viveriarn, portanto, 1.357 pessoas. Ernbora f altem os núme
ros relativos a Carapicufba, ltapecerica e Sao José, a popula~o total poderla ser 
estimada entre 1.600 e 1.800 pessoas, pouco rnais, portanto, que a existente no ano 
de 1700. Tal aumento, assim mesmo, deve ser considerado significativo, dado que 
a tendencia maior levava para o despovoamento dos aldearnentos. Silo Miguel, por 
exemplo, ern 1718 recebeu 200 indígenas de urna só vez645 e, entretanto, 10 a 15 
anos depois só possuía 233 habitantes, o que indica a intensidade da sangria sofri
da, alérn da precária situa~o em que se encontrava no alvorecer do século. 

As medidas tornadas em rela~o aos indígenas administrados, que, quando 
náo irnplicaram a perrnissáo de sµa rnanuten~o ern casas de moradores corn ter
mo de flan~, significaram o seu recolhirnento aos aldearnentos, influíram para 
que se tomassern mais numerosos seus ef etivos demográficos. Assim é que o al-

636. Frei Basílio Rower (O.F.M.), Páginas~ História FranciscOM no Brasil, p. 612. 
637. Serafim Leite (S.J.), História da Companhia ~ Jaus no Brasil, v. VI, p. 357. 
638. Qwiano Ricardo, Marcha poro Oe$t~. 2• edi~o, Rio de Janeiro, 1942, v. 1, p. 123. 
639. Boletim do ~p. doArquivo ... , v. S, pp. 30·31. 
640. Jdem, pp. 34·38. 
641. Jbidem, pp. 43 a 46. 
642. Jbidem, pp. 72 a 87. 
643. Ibidem, pp. 64 a 67 e 68 a 70. 
644. Jbi~m. v. 7, pp. 63 a 72. 
645. Toledo Rendo n, Meml>ria. .. , p. 302; Frei Basilio Rower (O.F.M.). PágiNU ~ Hi$tória FrancücOM 

no Brasil, p. 623. 
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deamento da Escada, que contava só com 31 habitantes no ano de 1721, em 1739, 
segundo Rendon, deveria ter atingido o total de 200646. O processo, entretanto, te
ve suas exce~oes, a exemplo de Embu, que, em 1757, abrigava 261 indígenas647, 

quando 35 anos antes contava com 354. No mesmo ano, Itapecerica contava com 
316 indígenas648 e Sao José com 412649• Dois anos depois, em 1759, Itaquaquecetu
ba abrigava 216 indígenas650. 

No ano de 1766, por urna Lista de Fogos, Mulheres e Homens aSim crian~as 
como adultos de todas as Aldeas de Indios pertencentes a esta Capitania de Sao 
Paulo, mandada organizar pelo Morgado de Mateus, os aldeamentos somavam 
2.524 habitantes discriminados como segue6.51: 

Aldeamentos Fogos Mulheres Homens Total 
Pres. Ausen. Pres. Ausen. Pres. A usen. 

Pinheiros 48 133 19 92 37 225 56 
Baroeri 128 352 17 246 57 598 74 
Sao Miguel 77 133 94 227 
Esca da 46 65 2 49 7 114 9 
Peruíbe 34 36 74 110 
Sao José 94 205 159 364 
Itaquaquecetuba 59 95 13 85' 32 180 45 
Embu 71 146 6 96 18 242 24 
Carapicuíba 29 71 1 59 1 130 2 
ltapecerica 93 190 142 332 
TOTAIS 679 1.426 58 1.098 152 2.524 210 

Chama-se a aten~o, desde já, para a despropor~o entre os sexos e para 
o número relativamente elevado de pessoas ausentes. Percebe-se, por outro lado, 
o grande destaque mantido por Ban1eri e, em seguida, por Sao José e Itapecerica. 

· No fim do século XVIII e início do século XIX, foram mandadas organizar, 
com regularidade, listas referentes a todos os aldeamentos. Os totais disponíveis 
dessas listas f oram agrupados no quadro abaixo~2: 

646. Toledo Rendon, Memória ... , p. 306. 
647. Leonardo Arroyo, lgrejas ~ Siio Paulo, p. 135. 
648. Serafim Leite (S.J.), Hist6ria da Companhia de Jesus no Brasil, v. VI, p. 358. 
649. l~m, p. 369. 
650. lbi<lem, p. 364. 
651. Documentos lnJeressantes, v. 73, p. 63. 
652. As listas encontram-se in Boletim do Dep. doArq. do Est. ~S. Paulo ... , v. 8, pp. 101a224. 
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Aldeamentos Anos 

1798 1799 1800 1801 1802 1803 
Itaquaquecetuba 229 218 
Peruíbe 239 200 

Sao Miguel 471 294 275 
Itapecerica 324 332 
Esca da 196 209 
Sao José 362 
Barueri 533 527 580 
Carapicuíba 138 168 

Embu 233 261 
Pinheiros 168 160 
Queluz 43 

TOTAIS 2.725 2.403 

Embora muito incompleto, o quadro em questao possibilita urna compa
ra~ao com os dados de 1766. Percebe-se que entre esse ano e 1798 a popula~ao 
dos aldeamentos pervianeceu praticamente estagnada. Em 1798, se f or considera
da a popula~ao de Pinheiros relativa ao ano seguinte, para preencher o vazio da 
documenta~o, a dif eren~a para mais, em rela~o a 1766, f oi de apenas pouco me
nos de 400 pessoas. O fato deve ser atribuído, conforme se verificará, a freqüencia 
com que, também nesse período, a popula~o dos aldeamentos foi utilizada a ser
vi~o oficial ou particular. Por outro lado, percebe-se como, nos poucos anos decor
ridos entre 1798 e 1802-1803, a popula~o decresceu de forma que pode ser consi
derada muito intensa. O ano de 1803 é o da apresenta~ao do Plano Rendon, res
ponsável pela praticamente definitiva extin~ao dos aldeamentos. A queda verifica
da a cavale!ro entre os dois séculos é já um prenúncio da ausencia de interesse na 
manuten~ao dos núcleos, expressa oficialmente pela aplica~o do referido plano. 

Até meados do século XVIII, a popula~ao aldeada deve ter representado 
urna parcela nao descurável de toda a popula~o da Capitanía, especialmente da
quela de Sao Paulo e áreas vizinhas. Se em 1777, de acordo com Saint-Hilaire, a 
popula~ao da Capitanía de Sao Paulo era de 116.975 habitantes6.S3, isso significa 
que, em 1766, a popula~o indígena aldeada deveria representar pelo menos 2,5% 
do total. O percentual deveria elevar-se bastante nos arredores da capital. No iní
cio do século XIX, a participa~o dos aldeados no total tomou-se bem mais baixa. 
Certamente com menos de 2.700 pessoas, nao representariam mais de 1,5% da 
popula~áo da Capitanía, dado que esta teria atingido a cifra de 192.729 unidades 
em 1805654• 

653. Augusto de Saint-Hilaire, Segunda Viagem a Siio Paulo, p. 202. 
654. I~m. p. 202. 
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Dessa época em diante, os ef etivos aldeados tornam-se gradativamente me
nos expressivos, até que, de sua presen~, passapa a ficar apenas a marca do con
junto arquitetónico de Carapicufba e dos momentos isolados em um ou outro an
tigo aldeamento. Qual o processo que explicarla o desaparecimento dessa gente? 
A questao, que parece lícito propor, merecerá considera~o a parte. 

Urna das características mais significativas da popula~o dos aldeamentos 
de Sao Paulo f oi, sem nenhuma dúvida, a sua grande instabilidade. Instabilidade 
numérica e instabilidade de composi~o. A instabilidade numérica, que, com ex
~o de breves periodos limitados aos aldeamentos dos jesuítas, marcou toda a 
existéncia desses núcleos, f oi urna normal decorrencia de sua principal fun~o. Na 
condi~ao de reservat6rios de motores animados seria inevitável que sua popula~ao 
se ressentisse quantitativamente. A instabilidade quanto a composi~o pode ser 
considerada quanto a origem étnica da popula~o aldeada, assim como quanto ao 
sexo ou a idade. Do ponto de vista étnico, os aldeamentos, conforme se viu, sofre
ram algumas modifica~oes, em particular no século XVII e início do século XVIII 

' como conseqüencia dos descimentos que entao se verificaram, urna parte dos apre-
sados tendo sido aldeada. Do ponto de vista do sexo e da idade, é natural que a 
saída de indígenas geralmente correspondesse a cria~o de urna despropor~o en
tre mulheres e homens, e entre velhos e crian~s e adultos em idade de trabalho. 
A tendencia f oi sempre a de diminuir a propor~o de homens e de adultos. A cada 
fase de recolhimento de indígenas aos aldeamentos, essa despropor~ao tenderla 
natu~almente a atenuar-se. Na prática, consideradas as observa~C>es acima, é 
poss1vel afirmar que, em certos períodos, a popula~o dos aldeamentos f oi flu
tuante, o que nao deixa de ser um de seus tra~os mais originais. 

Já se teve ocasiao, tratando-se das fun~6es dos aldeamentos, de abordar o 
problema da saída dos indígenas. Parece oportuno, entretanto, voltar ao assunto. 
A freqüencia com ~ue. os indígenas aldeados f oram solicitados constituiu, sempre, 
um. fator de decadencia dos aldeamentos, em muitos casos chegando a amea~ar 
senamente sua própria existencia. Daí compreender-se o fato de se insistir, cons
tant~mente, em opor toda a sorte de obstáculos a esse contínuo processo de de
ser~a~. Dur~nte to~o o século XVII sucederam-se providencias no sentido de que 
fosse Impedida a sa1da dos aldeados. Rendon refere-se a "um edital da.Camara de 
Sao Paulo, em 1660, para se restituírem a aldea dos Guarulhos os Indios que an
dava1.1 ~etas ~s dos particulares" e que "em 1675 proveu o Ouvidor que se nao 
consentisse tITarem-se Indios das Aldeas'>ó.SS. O Regimento de 1698 estabeleceu 
norm~s com o ~esmo objetivo6.56, até que "a 27 de mar~o de 1716 publicou o bispo 
do R10 ~e Jane1~0 urna .Pastoral, fulminando excomunhao contra os que tirassem 
de S. Miguel Indios Cunb6cas, e Mamalucos, para levar para as Minas sem licen~a 
do Padre Superior, ou os induzissem para os ter em suas casas"657• A Pastoral do 
hispo do Rio de Janeiro vinha de encontro as medidas da administra~o da Coló
nia, conforme é possível perceber de urna carta de D. Álvaro da SiJveira de Albu
querque a Antonio Luís Peleja, ouvidor de Sao Paulo, de 23 de julho de 1705, em 

655: José Arouche de Toledo Rendon, Memória. .. , p. 301. 
656. Revisto do Arqw·vo Municipal, ano I, v. X, pp. 75 a 79. 
657. José Arouche de Toledo Rendon, Memório ... , p. 301. 
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que se manda ao último "fizesse toda a dilig.a por prender huns Indios q' das al
deas de SMg.e haviao fugido" ... <& 

As minas, quer f ossem as de Goiás ou de Mato Grosso, ou as de Minas Ge
rais, constituírarn, nas primeiras décadas do século XVIII, um dos instrumentos de 
sangria demográfica dos aldeamentos. Daí as providencias no sentido de dificultar 
e mesmo proibir a ida de indígenas aldeados para essas áreas. Assim é que, por 
Bando de 18 de mar~o de 17'12, Rodrigo César de Meneses ordenou que as pes
soas que quisessem ir para as minas de Cuiabá deveriam solicitar urna licen~, su
jeitando-se a urna série de requisitos e, por lhe constar que muitas pessoas leva
vam indígenas dos aldeamentos para longas jornadas, nao os restituindo, ordenou 
também que ninguém mais pudesse levá-los sem sua licen~, os inf ratores ficando 
sujeitos ao pagamento de urna multa de 100$000 para a Fazenda Real por cada 
indígena6S9. Essas disposi~s, que podem ser consideradas drásticas, e que foram 
levadas ao conhecimento do rei~, mostram bem qual seria a gravidade do pro
blema. Apesar disso, entretanto, muitos indígenas dos aldeamentos devem ter ido 
para Cuiabá, aí permanecendo, tanto que seis anos depois o mesmo Rodrigo Cé
sar de Meneses sentiu necessid~de de mandar que f ossem recolhidos todos os 
indígenas que pertencessem aos aldeamentos paulistas. As penas para os que con
tinuassem a ficar com os indígenas seriam pesadas: "terá dous mezes de prizao, e 
pagará por cada hum q' se esconder duzentas outavas de ouro p.a a faz. a real, e 
havendo denunciante se lhe dará a tersa p.te" .. . 661 

Providencias semelhantes f oram tomadas para out ras áreas. Segundo o 
"Registro de hum Regimento que se fez p.ª a Caza do Registro do Cam.o das Mi
nas dos Guayazes q'. se mandou no cam.º do Tagoary gr.de", nao se deveria dei
xar "passar nenhu indio das Aldeas desta Capitanía sem licen~ minha, nem indio 
Paresis, ou do mesmo Certao sem licen~ expressa minha, e cotejará os despachos 
que levarem com os escravos q' aprezentarem, e os Indios Parecises; os das Aldeas 
que achar os remeterá a esta cidade a custa de quem levar"662• Na década anterior, 
ausentando-se de Sao Paulo Rodrigo César de Meneses, governou o Coronel Re
gente Domingos Rodrigues da Fonseca Leme na base de um regimento que lhe 
deixou o governador e do qual constava, entre outras coisas, que se deveria ter 
particular cuidado em conservar os indígenas dos aldeamentos, nao se consentindo 
que fossem levados para Minas Ge;rais ou para outra qualquer parte663• 

As providencias, como as citadas acima, juntavam-se rnuitas outras, de cará
ter mais geral, sempre no sentido de proibir a saída dos indígenas. O argumento 

658. D<>cumenJos lnteressontes, v. 47, pp. 59-60. 
659. ldem, v. U, pp. 24-2.S. 
660. Carta de Rodrigo César de Meneses ao reí, de lQ de setembro de 1722, in Documentos lnteressanles, 

v. 32, p. 21. 
661. Bando de Rodrigo César de Meneses, dado na Villa Real do Bom Jesus do Cuiabá, em 4 de abril 

de 1726, in Documentos /nleressontes, v. 13, pp. 152-153. 
662. O Regimento, de 16 de janeiro de 1733, é do Conde de Sanedas, in Documentos Jnterenantes, v. 22, 

p. 28. . 
663. Registro de húa carta que escreveo ao Senado da Camara o Coronel Regente desta Cidade Do

mingos Rodrigues da Fonca. Leme Junta com o Regimento das ordens que !he deixou encarregado 
o Exmo. Snr' Gor. e Capitáo Gnal dcsta cidade e Sua Capnia. Rodrigo César de Menezes, 6 de ju
lho de 1726, in Revisto doArquivo Municipal, ano 11, v. XXVII, pp. 254 e ss. 



254 ALDf.AMEl\'TOS PAULISTAS 

foi sempre a grande diminuifiio das Aldéas, o serem poucos os indios das Aldéas, 
o estarem despovoadas, quasi destruidas, e assim por diante. 

Todas essas providencias, entretanto, nao desmentem aqueta que foi a prin
cipal f un~ao dos aldeamentos; pelo contrário, e las contribuem para confirmar o 
papel dessa fun~ao. Isto porque o que essas providencias procuraram impedir foi a 
saída indiscriminada dos indígenas, regulando-a de modo a nao permitir que ficas
sem exauridas as possibilidades do reservatório de motores animados. Daí, na ver
dade, os indígenas terem continuado a sair, a servi~o particular ou de S. Mag. e; daí 
a popula~ao dos aldeamentos se ressentir inevitavelmente. 

A importancia da saída dos indígenas pode ser avaliada por intermédio de 
alguns exemplos, além dos já lembrados em o u tras partes. Em 1782, BCllUeri fome
ceu para mais de 50 indígenas, a maior parte para atividades que exigiram afasta
mento do aldeamento por mais de um mes664; no ano seguinte fomeceu pelo me
nos mais dez indígenas, nas mesmas condi~oes665• Em 1777, o aldeamento de Sao 
José f orneceu, de urna só vez, um contingente de 50 indígenas. Na ordem para que 
f ossem entregues dizia-se: 

1° q. sejáo de boa idade, e robustez. 2° q. sejáo dezembara~dos e Sem familia. JO q . poderá re
meter alguns q. forem cazados, mas q . nam tenháo filho6 obrigando as mulheres, a q. os acompanhem. 
Em 4° lugar, q. todo o mantim.to q . os d .tos Indios poderem carregar p .ª esta Cid.e assim de farinha, 

como de milho, Se remeta por elles, p .ª ser pago Logo pelos Seus devido6 p~. porq.to coma auzen
cia dos referidos Indios se poderá rcmedear m.to bem aquella Villa com m.to menos po~o de man
tim.tos de q. actualm.te lhe he predza666• 

Percebe-se como, de urna só vez, retirava-se ao aldeamento pelo menos 1/6 
de seus indígenas, os mais válidos e, certamente, muitos acompanhados pelas mu
lheres. Deveriam se ausentar por muito tempo, se até mesmo os mantimentos fo
ram requisitados com o argumento de que o aldeamento deles náo necessitaria. 
Dois anos depois, o govemador comunicava que se recolhiam "da Villa das Lages 
P·ª a Villa nova de S. Jozé vinte e cinco Indios, e dezoito Indias pertencentes a es
ta mesma Villa", ordenando que "Nos Reg.os e Ríos Se lhes dará pronta passa
gem Sem paga al gua em aten~áo aos referidos terem estado no Servi~o de S. 
Mag.e F: naquelle Contin.te das Lages"(,67. É evidente que bastaria um exemplo 
como o citado para influir sensivelmente nos quadros demográficos do aldeamen
to. 

Para os anos de 1782 a 1784, ainda a guisa de exemplo, os aldeamentos for
neceram, para atividades que exigiam meses de permanencia f ora, sempre para 
mais de urna centena de indígenas. A seqüencia de requisi~óes influía de tal forma 
nos contingentes disponíveis que as solicita~oes nao raro se dirigiam a mais de um 
aldeamento ao mesmo tempo, a exemplo dos 50 indígenas solicitados a BCllUeri, 

664. Cf. Documentos In1eressantes, v. 85, pp. 10, 14, 15, 18, 44-45. 
665. Idem, v. 8.5, pp. 22, 24, 92, e v. 3, p. 60. 
666. Ordem de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao Di retor dos f ndios da Vita de Sáo José, em 11 de 

abril de im, in Documentos Imeressan1es, v. 84, p. 103. 
667. Ordem de Martim Lopes Lobo de Saldanha, de 24 de novembro de 1m, in Documentos Interessan

tes, v. 84, p. 170. 
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Itapecerica e Embu em 1773668, ou dos indígenas solicitados em 1 nz e 1777 aos al
deamentos ao longo da estrada para o Rio de Janeiro66>, ou, ainda dos 24 indíge
nas que em 1774 foram pedidos a Caropicufba, Embu e BCllUen'670. O extremo foi 
atingido em seguida, quando as ordens nao f oram mais dirigidas a este ou aquele 
aldeamento, mas a qualquer um deles. Os exemplos se multiplicam durante o go
vemo de Francisco da Cunha Meneses. A ordem de 12 de setembro de 1782 pode 
ser considerada como um padrao: "O Director, ou Capitáo Mor de qualquer Al
deya, onde esta f or aprezentada, faráo dar oito Indios trabalhadores, ao Capitáo 
Francisco Xavier dos Santos, ajustando este com os sobre d.os, o q. hande ga
nhar" ... 671 Outro padráo é a ordem de 25 de novembro de 1783 em que foram re
quisitados indígenas de Sáo José, na qual se conclui que "Em cazo que faltem In
dios na referida Aldeya de Sao Joze ( ... ) o podera tirar d'Aldeya de N. s.ra d'Es
cada" ... 672 Significativa, também, é a ordem de Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
de 14 de novembro de 1781, relativa a Sao José. Vale a pena transcrever o texto: 

Contandome, q. a mayor parte dos Indios dessa Villa andáo dispersos; e vagabundos, o q . náo 

deve ser assim, náo s6 porq. faltáo ao se~ de S. Mag. e nas ocazioens, q. delles precizáo, mas tambero 
p .ª deixarem de cultivar, e aumentar a mesma villa, q. hé e vay cada vez mais em decadencia: Ordeno a 

Vm.ce, q. em recebendo esta, sem perda de tempo mande recondozir a todos aquelles Indios, q . estive
rem auz.tes sem ordem minha, e ahi os f89l conter debaixo de suge~, e devida obediencia, náo con

sentindo na licencioza vida, a q. estes estáo costumados: Depois de todos recolhido6, escolherá Vm. e.e 
oito Indios, dos mais robustos, e dezempedidos, aos quaes juntam.te com búa India pequena de doze até 

14 an.5, fará dirigirá salla <leste Govemo673• 

O documento dispensa comentários. De teor semelhante f oi a ordem de 
Francisco da Cunha Meneses, em 29 de maio de 1782, para que f ossem rapida
mente reunidos os indígenas da Escoda que estavam dispersos, "p.a completar 
o número daquelles que se lhes mandou pedir para o Baxarel Antonio Caetano 
Alz' de Castro" ... 674 O aldeamento da Escoda sempre teve popula~o diminuta, e 
quaisquer requisi~oes poderiam contribuir para afetá-lo sensivelmente. 

É preciso compreender que os indígenas solicitados náo poderiam recusar
se a prestar seus servi~os. Os castigos previstos para os que se eximissem tomavam 
a presta~ao de servi~os urna obriga~o675• Apesar disso, náo raro os indígenas fu-

668. Ordem de D. Luís Antonio de Sousa, de 19 de novembro de 1n3, in Documen1os lnlue.ssantes, v. 

33, p. 110. 
669. Ordem de D. Luís Antonio de Sousa, em 30 de dezembro de 1m, in Documentos lnten!Ssantes, v. 

33, p . 84 e de Martim Lopes Lobo de Saldanha em 3 de julho de 1m, in Documentos Intuessantes, 
v. 84, pp. 117-118. 

670. Ordem de D. Luís António de Sousa, em 27 de agosto de 1n4, in ~nlos lnleressantes, v. 8, p . 
148. 

671. Ordem de Francisco da Cunha Meneses, de 12 de setembro de 1782, in Docunumtos lntuessantes, v. 

8.5, pp. 15-16. 
672. Documen1os Interessantes, v. 8.5, p. 26. 
673. ldem, v. 83, p. 195. 
674. Ibídem, v. 8.5, pp. 10-11. 
675. A guisa de exemplos, podem ser vistas as ordens de Francisco da Cunha Meneses, de 4 de maio de 

1783, in Documentos I111eressantes v. 3, p. 60; do Morgado de Mateus, de 18 de dezembro de 1 m, in 
Documentos lnteressantes, v. 33, p. 82; de Francisco da Cunha Meneses, de 19 de junho de 1782, in 
DocumenJos lnteressantes v. 8.5, p. 12. 
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giam, a fuga podendo ser considerada como outro fator de instabilidade demográ
fica. 

Dentro da ordem de considera~oes acima, nao é de admirar que em todo o 
passado dos aldeamentos se tenham sucedido providencias no sentido de recolher 
os indígenas dispersos. Sao providencias que em geral completavam aquetas para 
regulamentar a saída. Sao, principalmente, providencias que se faziarn necessárias, 
de quando ern quando, para garantir a manuten~ao de um satisfatório ef etivo de
mográfico aldeado, dado que, apesar de todas as restri~óes, os indígenas acabavam 
sempre por se dispersar676

• 

Nao há, é evidente, conflito entre as providencias para recolher os indígenas 
e as fun~oes dos aldeamentos, como nao há conflito entre a proibi~ao de saída in
discriminada e fun~oes. Trata-se, nao é demais repetir, nos dois casos, de medidas 
no sentido de revigorar ou garantir o reservatório de mao-de-obra representado 
pelos aldeamentos. De qualquer forma, demonstram nítidamente o caráter instá
vel da popula~o aldeada. 

No.ano de 1722, o entao governador Rodrigo César de Meneses enviou urna 
circular aos missionários dos aldeamentos, com o seguinte texto: 

Por ser conveniente ao Servi~o de S. Mag.de q' D. g.de saber se os Indios, q' há nessa Aklaa, de 
q' V P.e hé Missionario, me mandará logo hua lista com toda a clareza usinada por V P .e por q' conste 
quantos cazaes de Indios tem; e q ' idades tem, quantos filhos; e q ' annos tem cada hum, como tambem 
os viuvos, e Solteiros, e os que se acháo auz.tes, e com q .m foráo; e em q ' p .te estáo, e ha q' tempo estáo 

676. Na verdade, providencias desse tipo foram muito numerosas. Veja-se, por exemplo, a proposi~áo 

para que tosse aldeado o gentio descido do sertáo, de 1587 (Sessáo de 18 de novembro de 1587, 
Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. 1, p . 333); comunica~o. pelo procurador do conselho, em 26 de 
abril de 1609, de que fora publicada urna excomunháo para todos os que fossem ao sertáo, os in
dios apresados tendo que ser aldeados, fato que provocou protestos na C8mara (Atas da Cámara 
de Sáo Paulo, v. 11, p. 243); quartéis de 22 de junho e 19 de julho de 1660, da camara de Sio Paulo, 
para que se devolvessem os indígenas dos aldeamentos (Registro Gera/ da Cámara de Sáo Paulo, v. 
11, p . 557 a 580); requerimento do procurador do conselho para que fossem confiscados os bens dos 

que iam 80 sertáo, pondo seus indígenas nos aldeamentos (Atas da Cámtua de Sáo Paulo, sessio de 
7 de julbo de 1640, v. V, pp. 29-30); requerimento semelhante 80 anterior, de 28 de setembro de 
1641 (Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. V, p . 107); resol~ de que ninguém retire aldeados e que 
devolvam os que possuam, de 13 de fevereiro de 1644 (Atas da Cámtua de Sáo Paulo, v. V, pp. 
193-194); que fossem recolhidos os indígenas que se encontravam em casas de moradores (Sessáo 
de 6 de julho de 1647, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. V, pp. 301-302); para se recolherem os 
indígenas de Sáo Miguel (Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. V, pp. 385-386, 4 de setembro de 1649); 
para se recolherem os aldeados, 18 de junho de 1661 (Registro Gera/ da Cámtua de Sáo Paulo, v. 
111, p . 302); Bando de Artur de Sá e Meneses, de 26 de novembro de 1701 (Documentos lnleressan
res, v. 51, p. 50); Bando de D. Pedro de Almeida e Portugal, de 7 de setembro de 1717 (Registro Ge
ra/ da Cámtua de Sáo Paulo, v. IV, pp. 247-248); Bandos de Rodrigo César de Meneses, de 8 e 9 de 
outubro de 1721 (~ntos lntere.ssanJes, v. U, pp. U e 13); Carta Régia de 13 de janeiro de 
1724, (DocllntLnlos lnleressantes, v. 18, pp. 116-117); Bandos de Rodrigo César de Meneses, de 17 
de mar~ de 1725, 21 de abril de 1726 e lº de janeiro de 1727 (Documentos lnteressanles, respecti
vamente as pp. 56-57, 82 e 104-105); Bando do Conde de Sarzedas, de 19 de mar~ de 1733 (&vista 
do Arquivo Municipal, ano IV, v. XL VI, pp. 78 a 80); carta do Conde de Sarzedas para o Provedor 
da Fazenda Real, Antonio Francisco Lustosa, de 1º de abril de 1733 (Documentos lnteressanles, v. 
41, pp. 47-48); Bando de D. Luís Mascarenhas, de 29 de janeiro de 1743 (Documenios /lllel'W!SJantes, 
v. 22, pp. 181 a 183); Ordens do Morgado de Mateus, de U de maio de 1766, 12 de junho de 1766 e 
19 de julho de 1766 (Documentos Interessantes, v. 65, pp. 71-72, 83 e 88), além de muitos outros. 
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fora das suas Aldeas, p .ª passar as ordens necessr.85 p.8 se recolherem a ellas, por q' da sua auzencia se 
segue prejuizo as ditas Aldeas, e ao servi~o de S. Mag.de, a qual lista me mandará V. P.e coma brevida
de possível6n. 

O censo solicitado f oi feíto no mes de mar~o, sen do apresentadas as listas 
de Embu e Baroeri, as outras sendo apresentadas ern data desconhecida, porém 
certarnente de 1722. Desse ano sao as listas de Embu, Pinheiros e Baroeri; quase 
certamente do mesmo ano sao as listas de ltaquaquecetuba e Perofbe. Para o al
deamento da Escoda há urna lista de 1721, enquanto para Sao Miguel há urna lista 
que provavelmente é do fim da década. Para que se pudesse contar com elementos 
completos seriam necessárias as listas de (:aropicufba, ltapecerica e Siio José. En
tretanto, parece que a considera~ao dos dados relativos aos sete outros aldeamen
tos pode permitir que se chegue a conclusoes válidas para o conjunto todo, nas 
primeiras décadas do século XVUI678 

O primeiro aspecto que desperta a aten~ao, qualquer que seja o aldeamen
to, é a disparidade entre os sexos, as pessoas do Sexo feminino sendo bem mais 
nµmerosas que as do sexo masculino. Assim é que em Barueri existiam 143 homens 
e 185 mulheres, em Embu os homens eram 177 e as mulheres 198, enquanto em 
Pinheiros verificava-se um equilíbrio. Tal despropor~ao é um primeiro elemento 
decorrente da fun~ao dos aldeamentos, dado que normalmente os homens eram 
empregados mais que as mulheres. 

Um segundo fato que chama a aten~ao é o agrupamento da popula~o se
gundo a idade, f ora dos padroes da normalidade. Em Barueri e Pinheiros a si
tua~ao era a seguinte: 

Popula~ao dos aldeamentos de Pinheiros e Barueri 
segundo a idade - Ano de 1722 

Até 15 anos 16 a 59 anos 60 anos e mais 

Hom. Mulh. Total Hom. Mulh. Total Hom. Mulh. Total 
Barueri 87 78 165 49 86 135 7 21 28 
Pinheiros 25 13 38 12 17 29 1 8 9 

A propor~ao de cada grupo de idades consideradas, para os dois aldeamen-· 
tos, era a seguinte: 

Barueri 
Pinheiros 

Até 15 anos (%) 
50,3 
50,0 

16 a 59 anos(%) 
41,1 
38,4 

60 anos e mais (%) 
8,5 

11,8 

6n. De Rodrigo César de Meneses a todos os missionários dos aldeamentos, em 23 de fevereiro de 
1722, in Documentos lnteressantes, v. 20, p. 17. 

678. As listas encontram-se em Boletim do Dep. do Arq. do Est. de Sáo Paulo, v. S, pp. 30-31, 34 a 38, 43 
a 46, 49 a 53, 64 a 67, 68 a 70 e 72 a 87. 
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Em Embu existiam 58 meninas até 6 anos, 41 meninas e mo~s de 6 a 16 
anos, 99 mulheres com mais de 16 anos, 48 meninos até 7 anos, 13 rapazes de 7 a 
10 anos, 19 rapazes de 10 a 17 anos, e 97 homens com mais de 17 anos. Em qual
quer caso, percebe-se um sensível desfalque nas idades produtivas, especialmente 
a partir dos 15 anos. As piramides relativas a BatUeri e Pinheiros sao muito suges
tivas a esse respeito. 

A rela~o entre a idade e o sexo é outro elemento interessante. Enquanto 
nos grupos de idades mais tenras pode existir um equilibrio entre os sexos, até 
mesmo com predominancia do masculino, como em Pinheiros, nos grupos de ida
des produtivas percebe-se um nítido predomínio do sexo feminino. Veja-se o 
exemplo de BatUeri, com 86 mulheres para 49 homens no grupo de 16 a 59 anos de 
idade. Por outro lado, completando as observa~0es anteriores, percebe-se a pre
sen~a de um número proporcionalmente elevado de pessoas idosas, especialmente 
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em Pinheiros, Ba1Ueri, Pe1Uíbe e Sao Miguel, entre elas predominando, ainda urna 
vez, as do sexo f eminino. É interessante, a esse respeito, anotar que em BatUeri vi
viam 16 mulheres com mais de 80 anos, para um só homem no mesmo grupo de 
idades. Sao nítidas, segundo parece, as conseqüencias da utiliza~o dos indígenas 
f ora dos aldeamentos. Os contrastes e desequilíbrios só nao sao maiores em virtu
de de as crian~as também terem sido requisitadas com relativa freqüencia. 

Um dos mais significativos aspectos refere-se ao número elevado de viúvas 
existentes nos aldeamentos. Em Pinheiros, para um total de 10, nove eram mulhe
res, o que equivalia a 11,8% de toda a popula~ao. Em BatUeri, as viúvas somavam. 
aproximadamente 40, representando cerca de 12,2% da popula~ao. Em Silo Mi
guel, suas 24 viúvas representav,am 10,3% do total. Considerável, também, era 
o número de viúvas em Pe1Uíbe, o mesmo devendo verificar-se nos demais aldea
mentos. É evidente que as percentagens acima devem ser consideradas extraor
dinárias, especialmente porque elas se referem a popula~ao total. Em BatUeri, por 
exemplo, as viúvas constituíam quase um quarto de toda a popula~o com mais de 
15 anos de ida de. É sig11ificativo, de qualquer forma, que na lista de BatUeri as 
viúvas tenham sido arroladas separadamente. 

Popula~o do Aldeamento de Barueri - Ma~o de 1722 

Total de habitantes: 328 (143 homens e 185 mulberes) 
Número de fogos: 50 (6,5 pessoas por fogo) 
Pessoas com menos de 15 anos: 165 (78 mulheres e 87 bomens) 
Pessoas com 60 e maisanos: 28 (7 homens e 21 mulberes) 
Pessoas com 16 a 59 anos: 135 (49 bomens e 86 mulheres) 
Número de viúvas: cerca de 40, várias com pouca idade 
Além de 9 adultos que estavam tora, e cujas mulheres viviam na aldeia, encontravam-se fora 
mais 38 pessoas (27 borneos) pelas minas, e 94 em diferentes partes, inclusive em casas de mora
dores. 

(Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. P®'o, v. 5, pp. 72 a 87). 

Popula~áo do Aldeamento de Pinheiros - Ano de 1722 

Total de habitantes: 79 
Total de fogos: 17 (4,6 pessoas por fogo) 
Total de viúvas: 9 Total de viúvos: 1 
Pessoas com menos de 15 anos: 38 (25 bomens e 13 mulheres) 
Pessoas com mais de 10 anos: 9 (8 mulberes e 1 bomem) 
Pessoas entre 15 e 60 anos: 29 (U homens e 17 mulberes) 
Pessoas entre 16 e 50 anos: 27 (10 homens e 17 mulheres) 
Além dos arrolados acima, encontravam·se fora, pelas minas, 25 pessoas, todas ausentes há mui
to tempo, sem que se soubesse em que minas se encontravam; em várias vilas: 1 na praia da 
Concei~o, 4 na aldeia da Concei~ da Praia, 1 em S. Paulo, 1 em Sorocaba, urna familia em 
Barueri, 2 em Sáo Miguel, 1 na Escada, 2 em Pindamonhangaba, urna índia casada com um es
cnivo em Pindamonhangaba e mais 1 em Barueri. 

(Boletim do Dep. doArq. do Est. de S. Paulo, v. 5, pp. 64 a 67). 
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Para 0 que interessa aqui conviria acentuar, ainda, que _as viúvas aparecem 
na maior parte dos grupos de idades, sendo freqüentes as com tdades ent~e ~~ e 40 
anos. No conjunto, as viúvas espelham, mais que qualquer outro fato, o s1gn1f1cado 
funcional dos aldeamentos. A época que se está considerando corresponde ao 
mais significativo florescimento das atividades de m~nera~o, os _in~ígenas tendo 
sido empregados intensamente nas incursóes sertan~JaS. Es.tas, nao 1~ntas de pe
rigos e priva~oes, sem dúvida contribuíram para ceif ar a vida de mu1tos ~eles. É 
compreensível, portanto, que os aldeamentos, a exe~pl? de Peruíb~, se uves~m 
tomado núcleos habitados por urna esmagadora ma1ona de gente t~osa, mu1tas 
crian~as, muitas viúvas, aleijados e cegos, frutos de um processo selettvo que rou
bava de todos eles os adultos mais capazes e f ortes. 

Porém os aldeamentos eram, também, núcleos de grande número de mu-
lheres casada~ cu jos maridos se encontravam ausentes, verdadeiras viúvas também. 
Sua importancia justificou que, como para as viúvas, na lista de BtuUeri f ossem ar
roladas separadamente. Sua presen~ leva, por outro lado, a considera~o da po-
pula~o ausente, solicitada pela administra~o ou por particulares. . . 

Os elementos ausentes sao sempre muito numerosos. Em Prnhe1ros, por 
exemplo, a popula~o presente era de 79 pessoas, enquanto os ausentes so~avam 
43 pessoas. Em BtuUeri, com urna popula~ao presente de 328 pessoas, ~ efettv~ au
sente ascendía a mais de 150 pessoas. O exemplo da Escada é dos ma1s sugestIVos: 
enquanto no aldeamento viviam apenas 31 pessoas, quase o mesmo total, ou seja 
28 encontravam-se ausentes. Em Silo Miguel, os ausentes superavam 80, para urna 
p~pula~o presente de 233 habitantes. O mesmo, e~ vari~das propor~oes, v~rifi
cava-se em Embu, Itaquaquecetuba, Perufbe, e devena verificar-se nos dema1s al-

deamentos. 
As áreas de minera~o na época abrigavam a maior parte dos ausentes, em 

geral por muitos anos. Dos 43 ausentes de Pinheiros, 25 encontravam-se ne~s 
áreas, sem que se soubesse sua exata distribui~o; de Barueri, 38 pessoas, das quats 
27 eram homens, encontravam-se nas minas; em Minas Gerais viviam 10 indígenas 
da Escada· cinco ausentes de Perufbe viviam nas minas de Cataguases; enquanto 
eram 60 ~s indígenas de Sao Miguel existentes nas áreas de minera~o. Outro 
grande contingente estava distribuí do pelas casas de moradores de dif erent~ pa~
tes da Capitanía. De BtuUeri, muitos encontravam-se em Itu e Pamaíba; de Prnhe1-
ros um estava em Sáo Paulo, um em Sorocaba, tr~s em Pindamonhangaba; de Silo 
Mi~el, além de seis em Sorocaba, a maioria encontrava-se nas _pr~prias vizinhan
~; de Escada, cinco estavam em Moji das Cruzes, dois em Ja~re1 e um em San
tos. Finalmente, nao era raro que indígenas de um aldeamento vtvessem em outro. 
Assim é que em Peru{be encontravam-se cinco indígenas de Pi~heiros, e~ B~ri 
viviam 6 de Pinheiros e um da Escada, em Sao Miguel eram do1s os de Prnhe1ros e 
cinco os da Escada, em Pinheiros sendo vários os indígenas de Barueri. Convém 
acentuar que na verdade os indígenas ausentes deveriam ser bem mais numerosos, 
dado que com o tempo de muitos perdiam-se quaisquer contactos. . 

Geralmente os indígenas dos aldeamentos casavam-se cedo, o que explica 
que, por exemplo, na lista para Embu se tenham distinguido os rapazes até 17 anos 
e as mo~s até 16. Os exemplos de casamentos precoces nao faltam. Em ltaqua
quecetuba vivia um casal em que o homem tinha 16 e a mulher 15 anos; outro ca
sal, com filho de um ano, era formado por ambos com 18 anos; casal com homem 
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de 27 e mulher de 18 anos possuía fdho de tres anos, enquanto um outro, com res
pectivamente 18 e 20 anos, já tinha fdho de um ano. Em Bmillri, eram vários os 
casais em que as mulheres tinham apenas 16 anos; em dois casos, mulheres com 15 
anos já tinham filhos de um ano. Fatos semelhantes verificavam-se nos demais al
deamentos. O jovem de 17 a 20 anos que se casava raramente escapava de ser re
quisitado para as áreas de minera?o ou urna vtl3 qualquer, distante. Na maioria 
das vezes náo era aoompanhado pela esposa. Se morresse deixaria no aldeamento 
mais uma viúva jove~ geralmen_te com 1ilho ou filhos. Permanecendo muito tem
po fora, como cm geral acontecia, a jovem esposa engrossaria as fileiras das maes 
sós. 

ó desequilibrio entre os dois sexos, e o fato de que os jovens náo raro eram 
requisitados fora do aldeamento antes de atingir a idade de casamento, contri
buem para explicar as inúmeras uni0es entre homens maduros, até idosos, e mu
lheres ainda jovens. Em Piliheiros, encontrava-se um casal em que a mulher tinha 
20 anos e o homem 100. Embora a idade do homem pos.u ser posta cm dúvida, é 
. indiscutível sua senilidade. Exemplos com diferen~ de idade bastante grandes, 
mas menos chocantes, eram relativamente freqüentes. 

No conjunto é possível perceber, em face das considera~ acima, a íntima 
dependencia das condi~ demográficas dos aldeamentos e de suas fun~ nas 
primeiras décadas do século XVIII. Expressando suas características funcionais, as 
condi~ demográficas dos al~entos demonstram, em última análise, a im
portancia nao descurável ~ núcleos nos processos que entao interessavam os 
setores do dev~mento, povoamento e valoriza?o economica de novas áreas. 

Ao findar o século XVIll, passado o periodo em que as áreas de minera?o 
exerceram maior influencia na Capitanía de sao Paulo, os aldeamentos conhece
ram transforma~ na sua composi?o demográfica. Por urna cireunstancia muito 
feliz, é possível contar com elementos relativos a popula?o de todos os aldeamen
tos no ano de 1798. A única ecce?o é a de Pinheiros, para o qual, entretanto, exis
tem dados relativos a 1799. Dessa forma, é possível ter um quadro praticamente 
completo da popula?o dos aldeamentos em fins do século XVIII. 

Pelo Quadro A percebe-se, antes de mais nada, que os aldeamcntos soma
vam um total náo descurável de habitantes, dado que se aproximavam dos 3.000. 
Para se ter urna idéia da importancia desse total, é preciso lembrar que em 1816 
Sao Paulo, abrangendo somente a parte central, teria 5.382 hab¡tantes679. Com a 
Freguesia do Ó, Penha e Santan;t, o total seria de 8.647 pessoas. Nao é exagerado, 
portanto, falar em um cintutiio ind~na em torno de sao Paulo, dado que a maior 
parte dos aldeamentos se dispunhani em volta da cidade. 

Da mesma forma que no início do século, a popula?o feminina mantinha
se mais numerosa que a masculina, 1.566 para _ 1330 pessoas (respectivamente, 
54% e 46% ). O desequilibrio, entretanto, já nao era tao grande como no início do 
século. Isso pode ·ser explicado, antes de mais nada, pela mudan~ verificada cm 
rela~o aos servi~s para os quais eram solicitados os indígenas. Na primeira mc
tade do século, as áreas de minera?o é que mais abso1Veram a mao-de-obra indí- . 
gena, essa absor~o ef etuand.rse por muitos anos ou mesmo de forma a retirar o 
indígena definitivamente do seu aldcamento. Na segunda met~de do· sécula, cm-

679. Paulo R. Pcstana. 
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POPULA<;ÁO DOS ALDEAMENTOS DE SÁO PAULO - ANO 1798 (para Pinheiros - 1799) 
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bora ainda tenha havido utiliza~o do mesmo tipo - veja-se Iguatemi, lvaí ou La
jes - o indígena geralmente passou a interessar, em maior propor~o, em tarefas 
que normalmente nao exigiam sua saída definitiva, permitindo que voltasse ao al
deamento, mesmo depois de um ou dois anos. Nesse sentido, um excelente exem
plo é o fornecido pela sua utiliza~o no transporte de cargas no caminho de San
tos, dado que, embora tenha sido aproveitado para isso desde os primórdios da co
loniza~ao, no séclilo XVIII intensificou-se sua solicita~o. Por outro lado, em es
pecial a partir do govemo do Morgado de Mateus, o controle. oficial em rela~o 
aos ¡¡tldeamentos tornou-se mais sistemático e em conseqüencia os moradores que 
utilizavam indígenas raro podiam permanecer indefinidame11te com eles, a exem
plo do que se verificava no início do século. Acresce que, segundo. tudo paree.e in
dicar, a medida que se processou a evolu~áo acim·a, as mulheres teriam sido grada
tivamente sempre mais utilizadas, em especial eni casas. de moradores, o que se 
constituiría em fator atenuador do desequilíbrio entre os sexos. Para éompletar, 
nao é improvável a hipó tese de que, para diminuir o referido desequilíbrio; tenha 
contribuído a solicita~ao de crian~s por parte dos moradores, em especial do sexo 
feminino. A hipótese em questao, caso comprovada, poderla contribuir para expli:. 
car a diferen~a existente entre as meninas e os meninos com idades até 10 anos. 

A piramide das idades, segundo o sexo, que acompanha. o Quadro A, revela 
outros aspectos interessantes. Antes de mais nada, despert~ a aten~o sua base ex
traordinariamente larga, fato que, em principio, revela uina natalidade nao des
curável. Os dados relativos a 1798, embora apenas indicativos, podem fornecer 
urna idéi;t a respeito, assim como no movimento da popula~ao em geral. Nesse 
ano, com 62 nascimentos, o índice de natalidade tería sido de cerca de 25 por mil; 
relativamente elevado, consider~da a propor~o relativamente modesta da popu- . 
la~ao fértil. O fato de a piramidé apresentar-se relativamente babea, em face de. 
sua base, leva a considera~o, por outro lado, da mortalidade. Esta deveria ser 
bastante elevada, o que seria confirmado pelos dados de 1798, quando, com 67 
óbitos, o índice de mortalidade teria sido de aproximadamente. 23 por mil, quase 
igual, portanto, ao de natalidade. Um fato significativo é que entre as 67 pessoas 
falecidas nesse ano, 31, ou seja, cerca de 46%, náo-haviam atingido cinco anos de 
idade. A mortalidade infantil, pela fadica~o, deveria ser normalmente elevada. A 

· guisa de complementa~o, convém lembrar que no ano referido o total de casa
mentos f oi de 24. 

Se a altura da piramide mostra ao mesmo tempo a importancia da natalida.: 
de e da mortalidade, a irregularidade dos lados revela a interferencia de outros fa
to res. As quebras verificadas para o sexo m.asculino, entre 10 e 40 anos, em espe
cial de 40 anos para cima, e para o sexo feminino com menor nitide-z, mostram 
ainda os efeitos das fun~oes dos aldeamentos. Por outro lado, percebe-se, ainda 
urna vez, um desequilíbrio nítido dos sexos em certos grupos de idades. Veja-se, 
por exemplo, o grupo de 70 a 80, anos, de 50 a 60 anos, ou de 20 a 40 anos. Dados 
os fatos já conhecidos, nao é demais atribuir esses desequilíbrios a determinados 
períodos de mais intensa utiliza~ao de mao-de-obra masculina dos aldeamentos. 
Assim é que o desequilíbrio nas idades entre 50 e 60 anos pode ser atribuído a in
tensa utiliza~ao dos indígenas sob os governos de Martim Lopes Lobo de Salda
nha (1775-1782) e Francisco da Cunha Meneses (1782-1786). Já o desequilíbrio 
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nas idades mais avan?das pode ser urna decorrcncia do emprego de indígenas dos 
aldeamentos nas iniciativas de devassamento do sertao (especialmente Iguatemi) 
pelo Morgado de Mateus (1765-1 TIS). No conjunto, a piramide . é relativamente 
regular no concernente ao sexo feminino, sendo bastante irregular quanto ao sexo 
masculino. 

As considera~oes acima sao gerais, pois que interessam os aldeamcntos no 
seu conjunto. Isso nao significa, entretanto, que nao .existam dif cren~s entre eles. 
Antes de mais nada, quanto aos seus ef etivos. O mais populoso aldcamcnto era 
BaJUeri, com 533 habitantes, seguido por Siio Miguel e Siio José, respectivamente 
com 471 ·e 362 habitantes. Os tres abrigavam cerca de 47% de toda a popula~ao 
aldeada. Abrigavairi os efetivos menos numerosos os aJdeamentos de Pinheiros 
e Carapicufba~ respectivamente com 168 e 138 habitantes. Seria interessante, espe
cialmente tendo em vista as observa~óes que em outra parte se farao sobre o des
tino desses indígenas, ter urna idéia da distribui~ao dos efetivos por área geográfi
ca. No litoral, a presen~a isolada de Perofbe limita o efetivo aldeado a seus habi
tantes, ou seja, 239, equivalente a 8,2% do total. Na área ao sur e sudoeste de Siio 
Paulo, ao longo ou nas proximidades de velhos caminhos para os sertües de Oeste 
ou do Sul, os aldeamentos de Pinheiros, Embu, Carapiculba, BanJeri e ltapecerica 
abrigavam 1.396 habitantes, equivalentes a quase metadc do total ( ~,2% ). Siío 

. Miguel, Itaquaquecetuba, Escada e Siio José, todos ao longo da estrada para o Río 
de Janeiro, somavam 1.261 pessoas, ou seja, 43,6% do total. 

QUADROB 

Popula~áo do Aldeamento de Itapecerica - Ano de 1798 

Ida des Homens Mulheres Ti0tais 

de o a . 5 anos 30 34 64 
5 10 anos 26 24 50 

10 20 anos 35 26 61 
20 30 anos 22 25 47 

~ 

30 40 anos 8 28 36 
40 50 anos 6 22 28 
50 60 anos 8 7 . ·15 
60 70 anos 4 6 10 
70 80 anos 2 5 7 
80 90 anos 3 3 6 

Totais 14'1 180 324 
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No an~ eJri questio realizaram-se 2 casamentos e faleceram 6 pes.was, das quais 4 
homens e 2 mu)j. -res, sendÓ 3 com menos de 5 anos (Boletim do Dep. do Arq. do 
E. de S. Paulo, v. 8, p. 121). · 
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Em 1799, no aldeamento de Pinheiros os nascimentos f oram 8 (5 mulheres e 3 
homens), os óbitos reduziram-se a apenas um (mulher), nao tendo se verificado · 
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Total de fogos - 45 (Boletim do Dep. do Arq. do E. de S. Paulo, v. 8, PP· 101 a 

109). ., 
\ 

nenhum casamento (Boletim do Dep. doArq. do E. de S. Paulo, v. 8, p. 129). ~_:_-~---~---~----~--~-~--~--~------~~-~~---~ 
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QUADROE 

10 20 30 

Mulheres 

Popula~o do Aldeamento de Carapicuíba - Ano de 1798 

Ida des Homens _Mulheres Totais' 

de o a 5 anos 11 17 28 
5 10 anos 14 12 26 

10 20anos 17 10 27 
20 JO anos 5 15 20 
·30 40anos 7 8 15 
40 SO anos 4 7 11 
50 tiO anos 2 1 3 
(i() 70anos 2 1 3 
70 80anos 1 4 5 

Totais 63 75 138 

Os casamentos foram 3, os nascimentos 11 (4 homcns e 7 mulheres) e os óbitos 4 
(2 homens e ·2 mulheres) (Boleti111. do Dep. do AfT/. do E. de Sáo Paulo, v. 8, p . 
126). . . 
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Popula~o do Aldeamento de Escada - Ano de 1798 

Ida des Homens Mulheres Totais 

o a 5 anos 27 14 41 
5 10 anos 23 11 34 

10 20 anos 17 24 41 
20 30 anos 10 20 30 
30 40 anos 8 12 20 
40 50 anos 6 12 18 
50 60 anos 2 5 7 
60 70 anos 2 3 5 

Totais 95 101 196 

269 

N o ano de 1798, em Escada, realizou-se apenas um casamento; os nascimentos fo
ram 5, dos quais 3 homens e 2 mulheres; faleceram 6 pessoas, sendo 4 homens e 2 
mulheres; dos falecidos, 5 tinham menos de 5 anos (Boletim do Dep. do AfT/. do E. 
de S. Paulo, v. 8, p . 122). 
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QUADROG 

Popula~áo do Aldeamento de Embu - Ano de 1798 

Ida des Homens Mulheres Totais 

de o a 5 anos 21 17 38 
5 10 anos 17 12 29 

10 20 anos 26 28 54 
20 30 anos 13 21 34 
30 40 anos 9 16 25 
40 50 anos 7 10 17 
50 60 anos 3 8 11 
60 70 anos 5 9 14 
70 80 anos 3 4 7 
80 90 anos 1 3 4 

Totais 105 128 233 

Em 1798 verificaram-se, em Embu, 2 casamentos, 8 óbitos, dos quais 5 mulheres e 
3 homens, sen do 3 com menos de 5 anos (Boletim do Dep. do Arq. do E. de S. Pau
lo, v. 8, p. 127). 
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QUADROH 

Popula~áo do Aldeamento de Sáo José - Ano de 1798 

ldades Home ns Mulheres Totais 

de o a 5 anos 34 27 61 
5 10 anos 32 23 55 

10 20 anos 26 44 70 
20 30 anos 21 33 54 
30 40 anos 20 19 39 
40 50 anos 10 15 25 
50 60 anos 5 13 18 
60 70 anos 10 11 21 
70 80 anos 5 1 6 
80 90 anos 1 4 5 
90 100 anos 3 5 8 

Totais 167 195 362 

Durante o ano de 1798, no aldeamento de Sao José, verificaram-se 17 nascimen
tos, 6 óbitos, sendo 2 de pessoas com menos de 5 anos, e apenas um casamento 
(Boletim do Dep. do Arq. do E. de S. Pauto, v. 8, p. 124). 
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QUADROI 

Popula~áo do Aldeamento de Barueri - Ano de 1798 

Ida des Homens Mulheres 

o a 5 anos 74 66 
5 10 anos 54 56 

10 20 anos 49 47 
20 30 anos 39 50 
30 40 anos 13 16 
40 50 anos 16 10 
50 60 anos 6 14 
60 70 anos 3 2 
70 80 anos 4 5 
80 90 anos 5 3 
90 100 anos 1 

Totais 263 270 

40 so 

Totais 

140 
110 
96 
89 
29 
26 
20 
5 
9 
8 
1 

533 

No decorrer do ano de 1798, no aldeamento de Bmueri, realizaram-se 14 casamen
tos; os nascimentos f oram 12, sen do 8 mulheres e 4 homens; os óbitos totalizaram 
19, sendo 7 mulheres e 12 homens, sendo 11 os óbitos de pessoas com menos de 5 
anos (Boletim do Dep. doArq. do E. de S. Paulo, v. 8, p . 125). 
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Popula~áo do Aldeamento de Perufbe - Ano de 1798 

Ida des Homens Mulheres 

de o a 5 anos 12 16 
5 10 anos 14 18 

10 20 anos 37 40 
20 30 anos 24 15 
30 40 anos 14 12 
40 50 anos 6 4 
50 60 anos 7 11 
60 70 anos 6 3 

Totais 120 119 

273 

40 so 60 

Totais 

28 
32 
77 
39 
26 
10 
18 
9 

239 

Durante o ano de 1798, no aldeamento verificou-se um casamento, 2 nascimentos 
vivos e 4 mortos, 10 óbitos, dos quais 4 homens e 6 rnulheres, sendo 6 corn menos 
de 5 anos (Boletün do Dep. do Arq. do E. de S. Paulo, v. 8, p. 110). 
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QUADROK 

Popula~áo do Aldeamento de Sáo l\1iguel - Ano de 1798 

Ida des Home ns Mulheres To ta is 

o a 5 anos 29 34 63 

5 10 anos 22 24 46 

10 20 anos 30 42 72 

20 30 anos 18 36 54 

30 40 anos 19 30 49 

40 so anos 40 31 71 

50 60 anos 10 18 28 

60 70 anos 20 11 31 

70 80 anos 2 50 52 

80 90 anos 1 4 5 

Totais 191 280 471 

No ano de 1798, em Sao Miguel, nao se realizou nenhum casamento, nasceram 7 
pessoas, todas vivas, sendo 2 homens e 5 mulheres, faleceram 7 pessoas, 4 homens 
e 3 mulheres, sendo urna com menos de 5 anos (Boletim do Dep. do Arq. do E. de 
S. Paulo, v. 8, p. 120). 
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Quanto a composi~o da popula~ao, verifica-se a existencia de algumas dif e
ren~as que permitem considerar tipos de aldeamentos. O caso de ltapecerica 
(Quadro B) poderla espelhar um dos tipos. A principal característica seria a de 
urna distribui~ao quase normal das idades, porém com um domínio do sexo femi
nino de 30 anos para cima, correspondente a um acentuado decréscimo, a partir 
dessa idade, do sexo masculino. Semelhantes seriam os casos de Pinheiros (Quadro 
C) e de Itaquaquecetuba (QuadroD), embora com algumas particularidades, a 
exemplo da falha entre 70 e 90 anos em Pinheiros, e do grande número de mulhe
rcs entre 60 e 70 anos em ltaquaquecetuba. Carapicufba (Quadro E) constituí um 
caso de transi~ao entre o tipo anterior e outro, bem representado por Escoda 
(Quadro F). Aqui, embora transpare~a, como nos casos anteriores, a predominan
cia da popula~ao f eminina a partir dos 20 anos, percebe-se urna regularidade 
maior na piramide masculina, a mais importante ruptura verificando-se entre 0-10 
e 10-20 anos, ou 10-20 e 20-30 anos. A este tipo pertence, também, o aldeamento 
de Embu (Quadro G). Siio José (Quadro H) e BaJUeri (Quadro 1) apresentam-se, 
especialmente o último, com regularidade maior na piramide, quer quanto as ida
des, quer quanto aos sexos, da base até o grupo de 30-40 anos. Nos grupos seguin
tes de idades verifica-se urna ruptura brusca que interessa tanto a popula~o mas
culina quanto a feminina. Pemtbe (Quadro J) e particularmente Sao Miguel (Qua
dro K) tem indiscutível originalidade. O primeiro porque constitui a ex~o den:
tro do quadro geral: possui urna piramide com base estreita e muito baixa. E nao é 
só: o grupo de 10 a 20 anos é mais numeroso que aquele até 10 anos. A análise da 
piramide mostra bem que se tratava de um dos mais decadentes aldeamentos. Siío 
Miguel apresenta-se com anomalías tao pronunciadas que é como se caricaturas
sem os aspectos gerais já lembrados. Veja-se, por exemplo, o incrível número de 
mulheres entre 70 e 80 anos, ou o número relativamente elevado de homens entre 
40 e 50 anos. 

De qualquer forma, embora com peculiaridades próprias, todos os aldea
mentos identificavam-se, em fins do século XVIII, dentro de um mínimo divisor 
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comum quanto as suas características demográficas. De um modo geral, apresen
tavam-se com urna estrutura demográfica sensivelmente mais regular que em ou
tros momentos do século. A esse respeito é sugestiva a compara':{ao entre as pira
mides de Pinheiros e BaJueri, de 1722, com aquetas, respectivamente, de 1799 e 
1798. 

A considera~ao da popula~ao em períodos posteriores refere-se ao proble-
ma do desaparecimento dos ef etivos indígenas aldeados. Ela será f eita, portanto, 
na ocasiao oportuna. 

10. As principais atividades nos aldeamentos 

- Tendencia inicial para a auto-suficiencia 
- Importancia das atividades agrícolas: plantas cultivadas, técnicas e sistemas, decadencia 
- Fatores de decadencia das atividades agrícolas 
- Cri~o de gado como atividade secundária 
- Outras atividades 
- Quadro das principais atividades de cada aldeamento no fim do século XVIII 

Por tu do quanto f oi possível verificar sobre as fun~oes dos aldeamentos, 
conclui-se que o indígena exercia grande parte de su as atividades f ora do núcleo, a 
servi~o de moradores e da administra~o. Daí a distin~o, necessária, entre as ati
vidades exercidas dentro e aquetas exercidas f ora do aldeamento. Está claro que 
em alguns casos nao existía nenhuma rela~o entre urnas e outras atividades. O 
melhor exemplo seria o da utiliza~o dos indígenas para o transporte de cargas, 
especialmente no caminho de Santos. Na maioria das ve-zes, entretanto, a rela~o 
existia pelo menos no fato de a utiliza':{ao do indígena implicar o aproveitamento 
de urna sua aptidao ou qualifica~ao qualquer, com freqüencia exercida rotineira
mente no aldeamento. É esse, por exemplo, o caso do aproveitamento de oleiros, 
louceiros, serradores, carpinteiros, lavradores, e assim por diante. Nesta parte in
teressarao somente as atividades exercidas dentro de cada aldeamento. 

É preciso compreender, de início, que, tendo sido criados antes de mais na
da em fun~o da iniciativa dos jesuítas, os aldeamentos tiveram urna orienta~o 
económica que visava precipuamente a auto-suficiencia. A tendencia, em con
seqüencia, era a dos aldeamentos se tornarem ilhas de economia fechada ou, 
entao, um sistema que abrangia o conjunto dos núcleos. Daí os indígenas, homens 
e mulheres, terem sido orientados para as mais diferentes atividades; daí ser possí
vel encontrar, em cada aldeamento ou fazenda dos jesuítas, nao apenas quem cul
tivasse o solo ou quem estivesse capacitado a beneficiar os produtos da colheita, 
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mas, também, os que conhecessem os mais variados oficios, desde o tecetao ou o 
marceneiro, até o músico ou o mestre-de-capela. Já se chamou a aten~o para esse 
aspecto ao se tratar das fun~oes. Nao teria sido possível a extraordinária versati~i
dade do aldeado, aplicado em urna incrível e variada soma de tarefas, se ele nao 
tivesse um mínimo de preparo para cada urna delas. 

Se os jesuítas se preocuparam com o preparo dos indígenas, as adminis
tra~oes da Capitanía, da Colonia, ou a própria Corte, procuraram f azer o mesmo, 
embora com resultados menos significativos. Tanto o Regimento de 1698 como o 
de 1734 f azem referencia a necessidade de incentivar o trabalho indígena. Apenas 
eram normas muito vagas e por isso mesmo nao poderiam permitir resultados sa
tisfatórios, especialmente tendo em vista as características do governo de cada al
deamento. 

O Diretório f oi mais explícito que os citados regimentos. Estabelecendo que 
em todos os aldeamentos deveriam existir escotas para o aprendizado da língua 
portuguesa, esclarece que os meninos deveriam aprender ~outrina Cr~stá, a . le:, 
escrever e contar, enquanto as meninas, além da leitura, escnta e Doutnna Cnsta, 
deveriam aprender a fiar, fazer renda e costura~. Em seguida, considerando que 
nao se haviam incrementado satisfatoriamente as atividades económicas, o Diretó
rio estabeleceu, entre outras, as seguintes recomenda~oes: l. que os indígenas fos
sem persuadidos a cultivar o solo681; 2. que houvesse particular cuidado nas ro~as 
de mandioca682; 3. que f ossem obrigados a "plantar f eijao, milho, arroz e todos os 
mais generos comestíveis, que com pouco trabalho dos Agricultores costum~o 
produzir as fertilissimas terras deste Paiz" ... 683; 4. que se recomendasse o plant10 
do algodáo, especialmente para a f eitura de panos684; e 5. que se recom.endasse o 
plantío do tabaco68.S. Além disso, o Diretório recomendava que fosse estimulado o 
comércio. 

Embora inicialmente organizado para o Pará, o Diretório f oi, como se viu, 
aplicado para os aldeamentos de Sao Paulo. O fato de, . na ép~ca,. estar. a testa do 
governo de Sao Paulo o Morgado de Mateus teve urna importancia mu1to grande, 
desde que ele náo só procurou aplicar a risca a letra do Diretório, como também, 
obedecendo a urna de suas diretrizes implícitas, e tentando por em prática um de 
seus objetivos - transformar os aldeamentos em freguesias ou vitas - , tentou or
ganizá-los economicamente. Para isso, nao só incentivou as atividades agrícolas, 
como procurou introduzir novas atividades ou reativar outras entáo de~dentes. 
Assim é que, em 1766, providenciou para que dois indígenas de Pe1utbe v1essem a 
Sao Paulo para "aprender o officio de Tecelao" ... 686, em seguida dando faculdade 
ao diretor de Itapecerica "para q' possa recolher á d.ª Aldea os teares que se 
achao dispersos para se tecer o pano necessario, visto q' nad.ª Aldea há Te-

680. Collecfiio Chronologica. .. , l IV, p. 28. 
681. Idem, pp. 33-34. 
682. Ibidem, pp. 35-36. 
683. lbidem, pp. 35-36. 
684. Ibídem, p. 36. 
685. lbidem, p. 37. 
686. De D. Luis de Sousa Botelho Mouráo para o Capitáo de Infantaria Matias de Oliveira Bastos, em 7 

de fevereiro de 1766, in D<>cumentos lnteressanJes, v. 65, p. 43. 
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cellóens" ... 6K7 No ano seguinte ordenou a urna costureira que passasse a residir no 
mesmo aldeamento para "ensinar as meninas a cozer, e a todas as mais couzas de 
que for mestra" ... 688 Alguns anos depois, Francisco da Cunha Meneses teve preo
cupa~oes semelhantes, a exemplo da providéncia no sentido de preparar jovens 
dos aldeamentos para a tecelagem do algodao, de forma a permitir que em segui
da e las pudessem, por sua vez, transmitir seus conhecimentos a outras jovens~. 

Tanto as disposi~óes dos regimentos e do Diret6rio quanto as medidas isola
das, a exemplo das acirna citadas, sempre esbarraram no problema da aus!ncia de 
continuidade nas iniciativas, como a dificuldade representada pela própria f un~o 
fundamental dos aldeamentos. Em conseqüéncia, nao é demais afirmar que gran
de parte das atividades que os aldeados puderam manter decorreram do preparo 
que lhes f ora dado pelos jesuítas. 

É evidente que, no conjunto, a agricultura f oi a principal atividade exercida 
pelos indígenas nos aldeamentos. É esse fato, aliás, que justifica a considera~o 
dos aldeamentos como núcleos típicamente rurais. Tendo em vista esse aspecto, 
todos os aldeamentos contaram, de início, com terras para cultivar.Como tempo 
elas se tomaram um sério problema, inclusive influindo de modo decisivo na de
cadéncia da atividade agrícola e, conseqüentemente, dos próprios aldeamentos. 
Por sua importancia, esse problema merecerá considera~o a parte. 

As plantas cultivadas nas terras dos aldeamentos náo foram muito numero
sas. Milho e fejao parecem ter sido as mais freqüentes e as que geralmente impli
caram maiores áreas de colheita. Algodao e mandioca, em especial a primeira, sem 
dúvida tiveram também grande destaque. O fumo, seguido por poucas outras plan
tas, aparece com importancia secundária(9(). 

Os aldeamentos surgiram e desenvolveram-se, de resto, dentro de condi~óes 
estabelecidas pelos colonizadores, que cerceavam a presen? do indígena nas ati
vidades comerciais. As medidas restritivas sucederam-se na segunda metade do sé
culo XVI e no decorrer do século XVII. Em 1563, dispunha-se que ninguém, vin
do do litoral, pudesse comerciar comos indígenas691; em 1629, proibia-se comer
ciar com os indígenas@2; em 1659, limitava-se o comércio de couros com os indí
genas693, no ano seguinte proibindo-se que se adquirisse deles qualquer mercado-

687. Nomea~o de um diretor interino para ltapecerica, em U de junho de 1766, in Documentos lnteres-
sanJe3, v. 65, p. 83. · 

688. Portaría para Esperan~ Machada, 4 de fevereiro de 1767, in Documentos lnteresumle3, v. 65, p. 137. 
689. Oíacios de F~ da Cunba Meneses aos capitáes-mores de Pinheiros, Caropicufba, &uuui, 

Embu, Itapecerica e Sáo Miguel, em 13 de novembro de 1782, in Documoúos lntere.ssantes, v. 85, pp. 
16-17. 

690. A rela~ e importancia das plantas cultivadas depreende-se de vários documentos, a exemplo de: 
"Rela~ dos bens apreendidos e confiscados aos Jesuítas ... ", in Documentos I~. v. 44, 
pp. 370-371; /dem; oficio do Morgado de Mateus para a O.mara da nova vila de Sáo José, em 13 de 
outubro de 1767, in Docunwúos Interessantes, v. 68, p. 10; oficio de Martim Lopes Lobo de Salda
nha para o diretor de ltaquaquecetuba, in Documemos Interessantes, v. 76, p. 111; listas dos habitan
tes dos diferentes aldeamentos, relativas aos anos de 1801, 1802 e 1803, in Boletim do Dep. do Arq. 
do E. de Siio Paulo, v. 8. Cf., também, Serarim Leite· (SJ.), História da Companhia de Jesus no Bra
sil, v. VI, pp. 361 a 369; Batista Pereira, "A cidade de Anchieta", in Revista do Arquivo Municipal, 
ano 11, v. XXIII, p. 87. 

691. Sessáo de 26 de junho de 1563, Atas da Cámam de Siio Paulo, v. 1, p. 26. 
692. Sessáo de 17 de fevereiro de 1629,Ata.s da camara de Siio Paulo, v. IV, p. 17. 
693. SessAo de 29 de mar~o de 1659,Atas da camara de Sdo Paulo, v. VI bis, p. 125. 
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ria694• Alguns anos depois estabelecia-se um valor máximo de dois tostoes para 
compras a indígenas6>5• Em 1674, novamente voltou a Camara a proibir a compra 
de couros de boi ou de vaca a qualquer indígena696, e em 1688 voltando a proibir 
qualquer transa~o comercial6>7. Tudo parece indicar que tais providencias decor
riam do receio de estimular os indígenas a roubar, obtendo, dessa forma, com que 
comerciar. lndependentemente disso, entretanto, é evidente que as atividades co
merciais que os aldeamentos puderam alimentar nos dois primeiros séculos só fo
ram possíveis gra~s a condi~ao de tutelados em que viviam. Assim é, por exem
plo, que nas fazendas dos jesuítas nao eram os aldeamentos a comerciar, mas sim 
os Padres Superiores. 

A principal finalidade da agricultura era a de obter o necessário para o con
sumo. Daí a grande importancia do milho, do feijiio e da mandioca. Também vi
sando basicamente ao consumo, cultivava-se o algodiio. De modo excepcional, tan
to ao tempo dos jesuítas quanto em seguida, urna parte da produ~ao eventualmen
te era comerciada, dentro das condi~oes restritivas citadas acima. Em documento 
já citado, fala-se de Caropicutba, que se conservava com "sua Igreja no sentro de 
hum grande quintal, que este he com valos, no qual no tempo dos extintos, Jesui
tas faziao suas lavouras, assim como plantavao dilatados mandiocaes, de que ex
trahiao a farinha p.ª a sua sustenta~ao, a igoalm.te algodoaes deque se vestiao por 
ser aquele terrao de reconhecida produssao p.ª estes dois generos" ... @ 8 Em Embu, 
referindo-se ao tempo dos jesuítas, le-se num documento que "o maior rendimen
to que ella tem hé o muito algodao que plantao e depois de o fiarem as Indias o 
teciao e delle faziao varias pessas de pano todos que os ditos Padres Superiores da 
mesma Aldeia vendiao para suprir as despezas della" ... (91) Pelo mesmo documento, 
verifica-se que Caropicufba, "em dous annos depois que o Ouvidor de S. Paullo 
sequestrou as terras della rendeo somente vinte e dois mil e seis centos reis de 
hum pouco de algodao que produzio as mesmas terras" ... 700 Pelo que já se viu, e 
por quanto ainda se verá, na verdade só excepcionalmente os aldeamentos pode
riam justificar a presen~a de urna agricultura comercial7º1. 

A agricultura do indígena foi nítidamente do tipo ~a. Se, em alguns casos, 
como o de Caropicufba, os indígenas cultivavam dentro do cercado do aldeamento, 
normalmente preparavam suas áreas de colheita em pontos dispersos. O fato pode 
ser comprovado, especialmente para os períodos posteriores a expulsao dos jesuí
tas, pelas numerosas referencias sobre a dispersa o nos arredores dos aldeamentos, 
implicando, é claro, a dispersao das áreas de colheita. Alguns documentos, inclusi
ve já citados, ilustram bem essa situa~ao. 

694. Sessáo de 18 de dezembro de 1660,Atas do Cámaro de Siío Paulo, v. VI bis, p. 216. 
695. Sessáo de 8 de agosto de 1664, Atas do Cámaro de Siío Paulo, v. VI bis, p. 382. 
696. Sessáo de 20 de janeiro de 1674, Ata.f do Cámaro de Sáo Paulo, v. VI, p. 328. 
697. Sessáo de 25 de janeiro de 1688, Atas do Cámaro de Sáo Paulo, v. VII, p. 354. 
698. Expos~ feíta ao govemador em 15 de setembro de 1799, in Boletim do Dep. do Arquivo ... , v. 8, 

pp. 88-89. 
699. "Rela~ dos bens apreendidos ... ", in Documentos lnteressante.s, v. 44, pp. 370-371. Segundo Sera

fim Leite (Históna do Companhia de Je.sus no Brasil, v. VI, p. 361), o pano de algodáo, tecido em 
Embu, era exportado para o Rio de Janeiro e para a Bahia. 

700. "Rela~óes dos bens apreendidos ... ", in Documen1os lnleressantes, v. 44, p. 366. 
701. C.onv~m insistir que, a náo ser dentro do regime de tutela que caracterizou a vida dos aldeamentos, 

as atividades comerciais ficavam muito limitadas. 
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Um dos mais significativos documentos data do ano de 1630. Nesse ano os 
oficiais da Camara chegaram a conclusao de "que hera bem mudarse alldea de 
maroerin porcoanto onde elles estam os indios estam ja mtº longe de suas ro
sas" ... 702 O trecho sugere com nitidez o caráter itinerante da agricultura, tanto que, 
na ocasiao, as ro~s já se encontravam muito distantes. Aliás, Serafim Leite cha
mou a aten~o para esse fato, mostrando, como no exemplo acima, que poderla 
influir até mesmo na mudan~ dos núcleos. Ref erindo-se aos núcleos indígenas da 
zona ltanhaém-Peruíbe, o autor frisa que "seria dificil localizá-las boje com rigor, 
a falta de documentos explícitos que no-lo digam, e talvez tivessem tido diversos 
Iocais, segundo a renova~o dos ro~ados, que as Aldeias seguiam"703• 

Outro documento bem mais recente é o oficio de 12 de outubro de 1776, de 
Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor da Escada, em que se ordena 

que náo consinta, q. os Indios viváo desagregados nos matos, antes sim os congregue, e fa9l mo
rar nessa Aldeya, onde devem pemoitar todas as noites, fazendo-os ir de manhá cedo a trabalhar nas 
terras, q. !hes destinar p.ª elles fazerem as suas r()\35, q . devem ser quanto mais perto for possivel dessa 
Aldeya, arbitrando a cada hum, conrre a familia, q. tiver, p.ª o ajudar, a quantid.e, q. deve plantar de 
feijáo, de milho, mandioca, etc. Obrigando também a cada hum a plantar algodoal p.ª se vestir ... 704 

Os outros referem-se a Baroeri, onde os indígenas nao plantavam "no cer
cado da aldea", dado que "elles assistem por fora, por honde teme tiverao sempre 
suas lavouras"705• Percebe-se, pelos exemplos citados, além de outros, que embora 
coubesse aos diretores atribuir terras para cultivar, disciplinando a atividade agrí
cola, na verdade predominou sempre a tendencia de dispersao ao sabor das neces
sidades de urna agricultura de ~a, justificando a própria dispersao dos aldeados. 

Compreende-se, de resto, como em face do itinerantismo das ro~as seja co
mum, em documentos seiscentistas, a presen~a de termos e expressoes indicadoras 
do sistema: ora fata-se em "terra de samambaias", ora em terras que foram desfru
tadas e em seguida abandonadas. Freqüentemente há referencias a taperas, ou a 
terras que f oram lavradias, ou a inda a terras que f oram ro~adas e que se transfor
maram em campos706• 

Na documenta~ao e bibliografía relativas aos aldeamentos nao há referen
cias explícitas as técnicas agrícolas empregadas. Entretanto, considerando o con
junto dos fatos conhecidos, nao há dúvida de que a agricultura do indígena aldea
do nao poderia fugir dos padróes vigentes em toda a Capitanía, os mesmos pa
droes que, segundo o Padre Luís de Gra707, no século XVI identificariam os indí
genas aos brancos, e que na verdade estes herdaram daqueles. Compreende-se, 
portanto, que o f ogo f oi o principal instrumento de trabalho do indígena, a enxada 

702. Sessáo de 29 de maio de 1630,Atas do Cámaro de Siío Paulo, v. IV, p. 55. 
703. Serafim Leite (SJ.), História do Companhia de Je.sus no Brasil, v. VI, p. 435. 
704. Documentos l111eressantes, v. 76, p. 111. 

705. Depoimentos de moradores, de 28 e 29 de selembro de 1723, in Boletim do Dep. do Arquivo ... , v. 1, 
pp. 53 a 55. 

706. A propósito, ver especialmente as concessóes de terras feitas em 30 de setembro de 1679; 2 de no
vembro de 1682; 4 de janeiro, 17 de maio, 8, 11 e 17 de dezembro de 1683; 2 de fevereiro de 1685; 
11 de mar~ de 1686 e 8 de outubro de 1686, todas in Registro Gera/ do Cámaro de Siío Paulo, v. 
111, p. 223 a 225, 367 a 369, 371-372, 383-384, 394 a 401, 494 a 4%, 499 a 500, 517 a 519. 

707. Carta de 8 de junho de 1556, citada por Serafim Leite (SJ.), Os Jesuitas na Vi/a de S. Paulo, p. 39. 
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tendo sido seu complemento natural, a ~a, em conseqüencia, devendo ser consi
derada na sua ace~ao clássica, ou seja, de atividade agrícola que implica itineran
cia de áreas de colheita, geralmente de subsistencia, fundamentada no emprego de 
técnicas rudimentares708• 

O sistema empregado nao era, portanto, dos mais satisfatórlos, o fato tendo 
sido objeto da aten~ao do Morgado de Mateus, que, entre as várlas cousas que 
concorreriam para o pequeno desenvolvimento dos aldeamentos, arrolou "a dis
posi~ao cauzada pello máo methodo da lavoura por cuja cauza se estao actualmen
te desobrigando Indios da Quaresma, do anno de mil setecendos e sessenta e cin
do depois de terem passado dous annos"709• Em particular modo, nao poderla ser 
satisfatório no caso específico dos aldeamentos, considerando que as terras dis
poníveis eram limitadas e que, com o tempo, se tornaram sempre mais exíguas. 

Um fato interessante, sobre o qual entretanto nao foi possível encontrar 
elementos que contribuam para esclarece-to, é o relativo a lavoura do monte. Em 
Ordem de 9 de agosto de 1768, para que o Sargento-Mor D. José de Macedo visi
tasse "as Aldeias do Reconcavo desta Cidade", o Morgado de Mateus, entre ou
tras coisas, recomendou que "achando q' se nao tem destribuido como devem ser 
em utilidade da mesma Aldea a lavoura chamada do monte lha deixará prohibida 
p.ª q' nao uzem mais do d.º monte mas sim as lavouras particulares de cada 
hum" ... 71º Segundo parece, a lavoura do monte seria urna área de colheita na qual 
todos os indígenas disponíveis trabalharlam, sob orlenta~o do diretor, de modo a 
obter urna produ~o que revertesse em beneficio de todo o aldeamento. Poderla 
ser um elemento de permanencia de formas comunitárias de utiliza~o do solo nos 
aldeamentos e fazendas dos jesuítas. 

A observa~ao dos fatos relativos a agricultura nos aldeamentos leva a con
clusao de que, com o tempo, essa atividade decresceu de importancia, tornando-se 
sempre mais dificil. Urna das principais razoes deve ser procurada na espolia~ao 
que os indígenas sofreram de suas terras. Alguns exemplos podem bastar por en
quanto. Já em 1735, tendo sido alguns indígenas Pareci retirados dos moradores, 
pref eriu-se que f ossem recolhidos aos aldeamentos dos jesuítas e nao aos do pa
droado real. A medida f oi justificada afirmando-se que os que viviam nos aldea
mentos do padroado real se sustentavam de trabalho a jornal ou de f urtos, porque 
suas terras se encontravam cansadas, ou em poder de vários moradores, ou, ainda, 
aforadas pelos oficiais da Camara711 • Segundo um documento de 1766, as terras de 
Siio Miguel encontravam-se "em maos de diferentes pessoas de tal forma" que se 
achavam "os Indios da sobredita Aldea a que ellas foram concedidas totalm.te 
destituidos de terras, em que possáo fazer as suas rossas para cultivarem fructos 
para pagarem dizimos a S. Mag.e e sustentarem as suas vidas, e as de suas fami-

708. Náo poderia ser de outra forma, se de um modo geral as técnicas empregadas pelos pr6prios colo
nizadores deixavam muito a desejar. Otoniel Mota chama a aten~ para o fato, frisando que a la
voura era "a mais rudimentar e primitiva que se pode imaginar. Processos inferiores aos dos gregos 
e romanos: o machado, a foice, a enxada. Nem sequer o arado de pau, descrito por Virgi1io nas 
Geórgicas, nem esse empregaram os nossos antepassados" (Do Roncho oo Palócio, p. 96). Sobre o 
problema, cf. especialmente Caminhos e Fronteiras, de ~rgio Buarque de Holanda. 

709. Oficio de 21dedezembrode1766, in Documen1os Interessllllles, v. 73, p. 196. 
710. Documentos lnteressantes, v. 65, pp. 215-216. 
711. Carta Régia ao Conde de Sarzedas, de 13 de agosto de 1735, in Documentos Interessantes, v. 24, pp. 

186-187. 
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Has" ... 112 Em fins do século XVIII, quando Rendon inspccionou os a1deamentos, 
chegou l conclusao de 

que as duas ~ da Escada e de Perwl>e seráo as unicas que ainda tem terras para a lavoura 
do& Indios; a 11 pelas continuadM prohib~ que tinham os Padres Superiores de aforar as terras aos 
seculares; a 2ª náo só porque teria as mesmas prohib~6es. como pela falta de povoadores da villa de 
Jtanhaem, em cujo dist.ricto é fundada. As mais aldeas umas tem muito poucas terras de lavoura, e ou
tras nada 713. 

Bastante expressiva, segundo parece, era na ocasiao a situa~ao de Carapi
cufba. Em documento valioso, já citado, depois de lembrada a abundancia das co
lheitas de que os indígenas gozavam ao tempo dos jesuítas, acentua-se que 

de annos porem a esta parte se vem privadas daquele meio, com o qual mais suavelmente se re
mediaváo das ~cessidades, que neles be trivial respeito a fome e desnudes por quanto os valos por anti
gos se acháo aruinado& imparte, alem do dano, que os fogos de cada anno lansados por pesoas de pouca 
cautela. vezinhas, nos campos contiguos ao dito quintal, q. apenas se devide pelos valos, ajudados os re
ferido& fogos, dos ventos ~ a linha dos feixos, a insendiáo o sobredito, que o mesmo aconteceria ao 
proprio Templo se este fora cuberto de palha, pois consta, que algumas cazM dos mesmo Indios a m.to 
c~to se tem defendido daquele fogo lavorante nas ocasioens que tem ocorrido. O dito quintal se acha 
im aberto, por que se lbe fazem algum concerto, como já vi praticado pelos Indios, p.ª vedar as crias
soens de diferentes vezinhos, q. ali entáo a pastar todo anno, vem o fogo consome o mato, ou feital, que 
antes estava cobrindo ~ruinas ou fraqueza dos valos, reconhesem as criasoens as partes por onde po
dem fazer a sua entrada e por estas passáo quando encontráo seguransa nas partes retificadM, o que náo 
acontese boje, ou há annos, porque todo se acha franco e se conserva, como Campo Comum; e se al
guns Indios tem alguns retalhinbOs do mesmo quintal atacados com serCM sáo táo lemitados os terrenos, 
que no meo conseito só dáo p.ª pouco mais que huma orta de repolhos, facando assim mesmo parte da 
Aldea, e a Igreja sem defeza das criassoens, onde tambem as paredes, daneficam-se estas, e m.tas vezes, 
deba ixo do telheiro da mesma se resgoardáo do sol, e xuva. Havendo a providencia de serem obrigados 
os Indios que se quizerem izentar do trabalho e que unidos com os mais zelosos retifiquem os desman
xos dos valos, e aque os vezinbos confinantes, que tiverem direito naqueles campos de fora por próprios, 
ou foreiros os náo queimem sem fazer sabedor ao Diretor do dia p. a os Indios aserarem, e defenderem 
o seo quintal no ato do fogo he sem duvida, que náo entraráo mais criasoens, nem deixaráo de plantar 
querendo trabalhar p.ª se remirem das suas necessidades714

• 

O papel das terras fica mais bem compreendido atentando-se ao fato de 
que, se de um lado as áreas disponíveis se tornavam exíguas, ao mesmo tempo os 
solos se esgotavam, sujeitos a urna contínua utiliza~ao na base de ~as. É preciso 
acrescentar, de passagem, que para a maioria dos casos os solos decididamente 
nao eram dos mais férteis. 

O maior obstáculo oposto ao normal desenvolvimento da agricultura, entre
tanto, era a instabilidade do efetivo demográfico. Num documento do último 
quartel do século XVII, por exemplo, relativo as aldeias do padroado real, mos
tra-se a decadencia em que se encontram na ocasiao, em virtude da saída dos indí-

7U. Oficio do Morgado de Mateus para o diretor de sao Miguel, de 19 de julho de 1766, in Documentos 
lnteressllllles, v. 65, pp. 88-89. 

713. José Arouche de Toledo Rendon, Memória .. ., p. 310. 
714. Exposi~ feíta ao governador em 15 de setembro de 1799, in Bo/etim dD Dep. dD Arquivo ... , v. 8, 

pp. 89-90. Na prática, Carapicuíba era um original aldeamento de campos contíguos. As terras mais 
próximas ao núcleo constituiam o "quintal de Carapicuíba", abrigando as r~ dos moradores. 
Além dessas terras ficavam as invernadas, até recentemente denominadas "campos da aldeia" (se
gundo Luís Saia, Cm:apicuíba, inédito, pp. 18-19). 



284 ALDEAMENTOSPAUUSTAS 

genas a servi~o dos moradores; nele afirma-se que ''vivendo sem que os goveme 
despovoam as aldeias, porque nellas nao podem f azer suas ro~as, nem por manti
mentos por nao terem descan~o, e andarem em urna perpetua servidao, sem terem 
premio para sua conserva~o"715• Percebe-se, por isso mesmo, quando da solici
ta~ao de indígenas para qualquer servi~o, a preocupa~o, embora nem sempre, de 
f azer com que a sua saída nao prejudicasse as atividades normais do aldeamento. 
O Diretório previu o problema em alguns de seus parágrafos. Entretanto, no seu 
parágrafo 62 recomenda que os 

Directores app1iquem um espedalissimo cuidado a que os Principaes, a quem compete privati
vamente a ex~ das Ordens respectivas á distribuí?<> dos Indios, náo faltem. com elles 806 morado
res, que 1hes prezentarem Portarlas do Govemo do E.stado; Dio 1hes sendo licito em caso algum, nem 
exceder o numero da repartí~. nem deixar de executar as referidas Ordena, ainda que seja com detri
mento da maior utilidade dos mesmos Indios; por ser indisputavelmente c.erto, ~ue a neceMidade com
mua constitue uma Lei superior a todos os incommodos e prejuizos particulares7 6, 

Prejuízos particulares dos indígenas, evidentemente. 
O fato é que, sendo constantemente solicitados para tarefas fora dos aldea

mentos, os indígenas nao poderiam, como seria necessário, dedicar-se as ativida
des agrícolas em seu pr6prio proveito. Estas muitas vezes acabavam fÍcando na 
dependencia exclusiva do trabalho das mulheres e das crian~s. O fato é tao evi
dente que nao necessitaria outra comprova~o. Dois outros exemplos, entretanto, 
podem ser fo mecidos a guisa de ilustra~ao. O primeiro refere-se a Embu. Ao tem
po dos jesuítas, sua agricultura era florescente, tanto que seus rendimentos contri
buíam para que pudesse ser mantida a capela e ser realizada anualmente a festa 
de N. Sra. do Rosário. Entretanto, quando o aldeamento passou "a dar cada anno 
os Indios necessarios para as condu~oens de cubatao em tempo de Fragata", os 
rendimentos baixaram, tomando-se "muito deminuto pela liberdade em que os 
Indios se achao depois da expul~o dos ditos Padres" .. .717 O outro exempl~ ref e
re-se a Escada, cujos habitantes, em 1775, nao puderam colher o milho no devido 
tempo, em conseqüencia ficando sem mantimentos. A raza o f oi de terem sido 
obrigados a trabalhar para outros718• 

A criaqáo de gado nunca chegou a ter proje~o em qualquer aldeamento, na 
melhor das hip6teses tendo sido, em alguns deles, urna atividade secundária. Allás, 
desde os primeiros tempos de sua existencia, os aldeamentos nao contaram com a 
cria~ao. Os indígenas em geral nao se dedicavam a essa atividade, normalmente 
excluí da do sistema de ro~a corno forma de organiza~ao do espa~o agrário. É sig
nificativa, a respeito, a observa~o de 1659, feita na Camara de Sao Paulo, de que 
nao se deveriam adquirir couros aos indígenas "por os negros nan terem gado 
mais que o que hiam furtar aos moradoers pera lhe venderem os couros" ... 719 A 
cria~o só adquiriu algum significado naque les aldeamentos onde f oi possível urna 
presen~a maior por parte dos responsáveis pela tutela, a exemplo das faz.endas je-

715. Documento de 8 de janeiro de 1678, in Registro Geral da Cámara~ Sáo Paulo, v. 111, pp. 169-170. 
716. Collec~áo Chronologica. .. , t. IV, p. 55. 
717. "Rela~ dos bens apreendidos ... ", in Documen1os ln1eressan1es, v. 44, pp. 370-371. 
718. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor da Escoda, em 9 de dezembro de 1ns, in 

Documen1os lnteressanies, v. 70, pp. 41-42. 
719. Sessáo de 29 de mar~o de 1659, Atas da Cfimara de Sáo Paulo, v. VI bis, p. 125. 
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suítas. Entre todos, aqueles que se destacaram entre os demais, nesse setor, f oram 
Bmueri e Embu, seguidos por ltapecerica e Caropicufba, o primeiro sendo urna ex
ce~áo entre as aldeias do padroado. 

Quando os jesuítas receberam a /azenda do Embu nela já havia cria~o. De 
fato, no testamento de Catarina Camacho, f eito a 27 de julho de 1668, entre outras 
coisas declarava-se "que o curral que tinha na dita fazenda hé da Virgem do 
Rozário, procedido de sete novilhos que lhe deo de esmolla para a limpeza do seo 
altar e para o sustento dos Relligiosos asistentes na f azenda e para na festa da 
Snr.ª se dar a gente duas ou tres rezes"720• Conforme é possível perceber, o gado 
existente, que era propriedade particular, passou coma fazenda, mas nao para os 
indígenas: pertenceria a igreja e serviría para o sustento dos padres. Na verdade 
assim f oi, mesmo depois da expulsa o dos jesuítas, pelo me.nos até fins da década 
de 1760, quando passou a ser utilizado, na prática, em beneficio da administra~áo 
da Capitanía. De fato, "fazendosse sequestro desta Aldeia aos 2 de Dezbro. de 
1759, nella se nao achou mais que duas vacas com suas crias que se dis no mesmo 
sequestro pertencerem a N. Snr.ª do Rozario da mesma Aldeia"721 • Ernbora pou
co, continuava sendo gado da igreja. Dez anos depois, o govemo da Capitanía 
ainda reconhecia que o gado pertencia a igreja. Por sinal, o plantel já nao era tao 
pequen o, conforme se depreende da ordem para que o tliretor do aldeamento 
vendesse 

todos os boys e vacas que andarem montados pelos matos, pertencentes á Igr.8 dad.8 Aldea, e 
todos os mais que. náo forem precizos para continuar na produ~ dod.0 gado, como também fará o 
mesmo aos potros pertencentes á mesma Aldea, que julgar náo sáo precizos para a dita oontinua~áo e 
tudo reputará pelo mais alto p~ que puder, cuja importancia conservará em si, como em depósito, e 
me dará parte para eu resolver o em que se hade dispender722

• 

Durante o último quartel do século XVIII, o plantel, em especial de gado 
bovino e eqüino, aumentou razoavelmente, de modo particular em E1nbu, ltapece
rica e Caropicufba. Segundo parece, o fato foi conseqüencia, antes de mais nada, 
de interesse do govemo da Capitanía. Este, por diversas vezes providenciou para 
que fosse vendida urna parte do gado. Veja-se, por exemplo, a aten~ao de Martim 
Lopes Lobo de Saldanha para com o gado de Embu. Em setembro de 1775, provi
denciou para que f osse marcado, ordenando que para esse fim o di retor recrutasse 
os indígenas necessários723• Em 1776, por várias vezes providenciou, ora para mar
car e castrar o gado, ora para vender urna parte, ora para que fosse adquirido o sal 
necessário724• Em 16 de fevereiro do ano seguinte, o govemador, em oficio para o 
capitáo de Santo Amaro, declarava-se satisf eito com a venda de parte dos potros 
do aldeamento de Embu, recomendando que "o resto engorde p.ª se poderem re
putar bem, a favor da Real Faz.da"725• Em favor da Real Fazenda, nao s6 os de 

720. "Rela~ dos bens apreendidos ... ", em Docunu!lllos lnteressantes, v. 44, p. 370. 
721. ldem. 
722. Ordem do Morgado de MatelL'I, de 26 de outubro de 1768, in Documentos ln1eressan1es, v. 65', p. 

225. \ 

723. Ordem de 6 de setembro de ins. in Documen1os lnteressantes, v. 84, p. 34. 
724. Oficios para o capitáo da freguesia de Santo Amaro, em 23 e 30 de agosto de 1776 e 3 de dezembro 

de 1776, in Docunu!lllos lnteressantes, v. 76, pp. SO e 61 e v. 77, p. 33. 
725. Documentos lnteressantes, v. 77, pp. 128-U9. 
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Embu, mas também de ltapece1ica e Carapicuíba, todos os animais que era possí
vel vender foram sendo vendidos, quase anualmente726• O sucessor de Martim Lo
pes Lobo de Saldanha, Francisco da Cunha Meneses, continuou com o mesmo sis
tcma 7n. 

Por urna "Lista das cria~oes que se acham nos campos da aldeia de Embu 
pertenccntes a S. R. Mag. pelo confisco feíto aos extintos jesuitas", em agosto de 
1797, o plantel era o seguinte728: 

"Cavalgaduras de ventre entre pequenas e grandes 
Potros de dois annos p.8 cima 
Dilos de anno 
Pastor 
Somio ao tudo 
Cabessas de gado de ventre entre vacas e novilhas de sobnmo p.ª sima 
Novilhas de anno 
Bois de sobrano t~ quatro 
Novilhos de anno 
Ao tudo salvo erro Somáo 

20 
5 
2 
1 

28 
81 
13 
11 
4 

109" 

Na verdade a cria~o nao era urna atividade do indígena, mesmo que eta o 
beneficiasse indiretamente. O gado nao pertencia mais sequer a Igreja, mas era da 
Fazenda Real. Dessa forma, o indígena aldeado acabava sendo utilizado a servi~o 
da administra~ao no próprio aldeamento, dado que era ele que tratava dos ani
mais. Veja-se, por exemplo, o fato de as éguas do Embu completarem o número 
necessário de animais para a tropa729• 

Os próprios indígenas; como já se lembrou, a nao ser excepcionalmente, e 
neste caso, conforme se verá, encontrava-se BatUeri, nao criavam gado. De resto, 
para a maioria deles, o gado constituía um problema, dado que contribuía para 
danificar as ro~. Afora poucos casos, em que valos (Cercas) protegiam modestas 
parcelas cultivadas, na maioria das vezes os campos cultivados eram abertos, os 
aldea dos geralmente nao ten do possibilidades para def ende-los. Daí as inúmeras 
queixas dos aldeados, relativas aos prejuízos sofridos com a presen~a do gado de 
moradores vizinhos em suas ro~s. Alguns exemplos ilustram o fato. Em 1623 o 
procurador do conselho, referindo-se a Gumulhos, pediu que se notificassem "al
guas pesoas q- tivese creasoes nas teras dos ditos indios tirase della seus gados", 
pondo-os onde nao prejudicassem os indígenas "e suas sementeras"730• No mesmo 
ano informava-se "q- os moradores de sao migel co seus gados e criasOis destruiao 
as prantas e sementeras dos indios" ... solicitando-se que se "puzesse cobro a is-

726. Confonne se depreende de oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao capitáo de Santo Amaro, 
em 29 de~ de 1780, in Docume111os lflleressanJes, v. 82, pp. 117-118. 

727. Offcio para o Capitio da Freguesia de Santo Amaro, em 28 de maio de 1782, in Documelllos /111e
rasan1es, v. 85, p. 53, e para o Inspetor de Embu, ltapecerica e Carapicuiba, em 30 de dezembro de 
1783, in Docunwuos lflleressantes, v. 85, p. 27. 

728. Boktim do Dep. dbArquivo ... , v. 8, pp. 86-87. 
729. Oficio de Antonio Manuel de Melo Castro e Mendon~ em 31 de janeiro de 1799, in Documentos 
I~. v. 29, p. 107. 

730. ~de U de agosto de 1623, Atas da Ciimara de Sik> Paulo, v. 111, p. 47. 
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so"731• Sao Miguel foi constantemente prejudicada pelos moradores vizinhos. Em 
1651, moradores faziam-lhe "grandes danos com suas cria~oes asim gado vacum e 
cavalgaduras lhe f aziam grandes danos e danifica~am de suas lavouras e pran
tas" ... 732, motivando urna interven\ao da Camara para que fossem despejados733. 

Novas providencias foram necessárias alguns anos depois, referentes a todas as al
deias do padroado, para que "todos os moradores que tiverem gado; e cavalgadu
ras as tirem das terras dos indios" ... 734 Problemas dessa natureza continuaram a 
existir em seguida. Viu-se, por exemplo, o problema representado pelo gado dos 
moradores vizinhos a Carapicufba735• Em outros aldeamentos, o problema poderla 
até ser mais grave. Veja-se, por exemplo, o caso de Siio José. Por ocasiao de sua 
ere\aO a categoría de vita, entre outras coisas o Ouvidor determinou que junto a 
terra dos indígenas nao fossem criadas fazendas de gado ou qualquer outra ativi
dade que prejudicasse suas ro~as736• Mais que isso, alguns anos depois o entao go
vemador decidiu ordenar aos juízes e vereadores de Guaratinguetá que nao con
sentissem a passagem de "boyadas pelo novo cam.º da v.a da Parahyba", por
quanto, segundo lhe constava, dessa passagem resultavam graves prejuízos para os 
moradores da nova vila737• 

A agricultura poderia justificar a presen~, como se disse, de algumas ativi
dades de beneficiamento, a exemplo da obten~ao da farinha a partir da mandioca, 
do preparo do fumo ou do beneficiamento do algodao. Este, sobretudo, chegou a 
adquirir urna grande importancia, permitindo que, por intermédio de sua fia\ao e 
tecelagem, pudesse ser obtido o mínimo necessário para o vestuário e, secunda
riamente, para a casa, ou para alimentar atividades comerciais. 

A essas segui'am-se, em importancia, atividades anesanais, normalmente re
lacionadas com o aproveitamento da argila, madeira, chifres, fibras vegetais etc. 
Surgidas com o fito de satisfazer o éonsumo do próprio aldeamento, nao raro tor
naram-se atividadcs comerciais. 

No caso do aldeamento de Petuíbe, a pesca se teria revestido de importancia 
praticamente tao grande quanto a agricultura. Nos demais, essa atividade, relacio
nada com o aproveitamento de possibilidades dos rios próximos (Tiete, Pinheiros 
ou Paraíba), completava subsidiariamente as demais. 

A pesca deve ter sido, em especial nos primeiros tempos, urna atividade de 
expressao nao descurável. Batista Pereira chama a aten~o para os testemunhos 
sobre a piscosidade dos rios do Planalto Paulistano, lembrando que "os índios, 
apesar de empregarem o tingui (suco de timbó que embebeda o peixe e trá-lo a 
tona d'água) sabiam quando, como e onde faziam sem exterminá-lo"738, e mos
trando a preocupa~ao no sentido de preservar a riqueza ictiológica, expressa na 

731. Sessáo de 21 de outubro de 1623, Atas da Cámara de Sik> Paulo, v. 111, p. 56. 
732. Sessáo de 6 de maio de 1651, Atas da Cámara de Sik> Paulo, v. V, pp. 468-469. 
733. Sessáo de 16 de setembro de 1651, Atas da Cámara de Soo Paulo, v. V, p. 483. 
734. Quartel de 19 de julho de 1660, Registro GeroJ da Catnara de Sik> Paulo, v. 11, pp. 579-580. 
735. B<>letim db Dep. db Arquivo ... , v. 8, pp. 88 a 91. 
736. "Auto da e~ ... ", in Documefllos lnteressanJes, v. 23, p. 406. 
737. Ordem do Morgado de Mateus para os juizes e ve~adores da vila de Guaratinguetá, em 10 de no

vembro de ln3, in ~fllos /nlerusanJes, v. 33, pp. 109-110. 
738. Batista Pereira, "A cidade de Anchieta", Revista db Arquivo Municipal, ano 11, v. XXIII, p. 66. 
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proibi~ao, pela Camara, em 1591, das tinguizadas no Tamanduateí739• Parece evi
dente que os aldeamentos aproveitaram esse recurso. O Padre Manuel da Fonseca 
refere-se a BlllUeri, "situada junto ao rio Maruery naquella parte, por onde entra 
no Tyeté, participando os Indios( ... ) da abundancia dos peixes, que em ambos os 
rios se criao"740 e a ltaquaquecetuba, que, por estar junto ao Tiete, se via favoreci
da "por essa causa os seus moradores da abundancia de peixe, que nelle se 
cria"741 . De Carapiculba lembra que era desprovida de pescado, "por lhe ficar hu
ma legoa distante o rio Tyete, de donde se prove todo o circuito da Cidade"742. É 
natural que tarnbérn Escada e Sao José se beneficiassem da pesca, aproveitando as 
possibilidades of erecidas pelo Paraíba. Ainda importante em meados do século 
XVIII, corno se infere do testemunho do Padre Fonseca, em seguida, a atividade 
deve ter decaído rapidamente, passando a ter um significado inexpressivo ao fin
dar o século. 

No conjunto, desde que estivessem em idade de poder trabalhar, qualquer 
que fosse o sexo, todos participavam dos trabalhos dentro do aldeamento. Nor
malmente os homens adultos dedicavam-se a agricultura e a pesca, as mulheres 
empregando-se no beneficiamento de produtos agrícolas, na fia~ao e tecelagem, 
assim como em várias atividades artesanais. Entretanto, o fato de os homens se
rem com constancia solicitados f ora de seus aldeamentos gradativamente obrigou 
as mulheres a se dedicarem a todas as atividades, ao mesmo tempo que irnplicou 
maior sobrecarga para as crian~as. Com o tempo praticamente deixou de existir, a 
nao ser em pouquíssimos casos, qualquer distin~ao de sexo, e até mesmo de idade, 
nos trabalhos dentro dos aldeamentos. 

Para que se tenha um quadro das principais atividades em alguns aldeamen
tos, julgou-se que seria interessante aproveitar os elementos contidos nas Listas de 
Populaqdó do início do século XIX, justamente as vésperas do término da tutela
gem em conseqüencia do Plano Rendon. 

Peruíbe - Ano de 1802743 - Das 51 unidades familiares desse aldeamen
to744, 23 dedicavam-se a agricultura, enquanto 24 conseguiam o necessário por in
termédio de servi~os geralmente prestados f ora do núcleo. Em quatro f ogos, seus 
moradores viviam de esmolas. A grande maioria dos que praticavam a agricultura, 
num total de 16, tinha na mandioca a principal cultura. Essa planta marcava, de 
resto, o caráter litoraneo do aldeamento. Completavam_ as atividades referidas o 
preparo de fibras de tucum e a f eitura de chapéus, presumivelmente da mesma fi
bra. No ano em referencia, referente 20 fogos, foram vendidas 218 libras de tu
cum, a maioria entre 8 e 12 libras por unidade familiar. Em 19 fogos, fabricaram
se chapéus, tendo sido vendidas 185 dúzias, na maioria dos casos entre 6 e doze 
dúzias. Alguns exemplos podem ilustrar melhor o que foi dito. Urna familia vive 
"de suas lavouras, planta mandioca para sustento vende chapeos duzias 8 vende 
tucum libras 10 que tudo tem despendido no percizo de sua caza"; outra ''vive de 

739. Citando Atas da Cámaro di! Sáo Paulo, v. 1, p. 425. 
740. Padre Manuel Fonseca, Vida do Venndvel..., p.124. 
741. /don, p. 133. 
742. lbidon, p. 120. 
743. Boletim do Dep. doArq. do Est. ck S. Paulo, v. 8, pp. 136a144. 
744. Com o objetivo de facilitar a obscrv~o. seráo consideradas unidades familiares para cada um dos 

fogos arrolados. 
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suas agencias p.a sustento e vistuario que mal chega para pa~ar"; outra "vive de 
suas -lavouras para sustento e vistuario". 

Itapecerica - Ano de 1802745 - No aldeamento de ltapecerica, que contava 
com 75 f ogos, 40 pessoas f oram arroladas como lavradoras, a atividade agrícola, 
em conseqüencia, constituindo-se na mais significativa do núcleo. Cinco pessoas 
foram arroladas como jornaleiros, ou seja, indivíduos que trabalhavam por dia a 
servi~o de moradores vizinhos. Na verdade, a propor~ao de jornaleiros deveria ser 
maior, dado que urna parte dos lavradores eventualmente deveria prestar servi~os 
para os moradores dos arredores. O aldeamento contava ainda com um sacristao, 
um serrador, um pedreiro e um tecelao, modesto grupo residual, a exce~ao do 
primeiro, de atividades que já haviam sido mais numerosas e importantes. Final
mente, 8 pessoas f oram arroladas como músicos, constituindo a banda do aldea
mento. A banda de ltapecerica havia sido, aliás, um de seus elementos mais carac
terísticos. Certamente de tradi~ao jesuítica, fora organizada para alegrar os dias de 
festividades religiosas. Na segunda metade do século XVIII foi solicitada, aoque 
parece com freqüencia, para f ora do aldeamento; veja-se, por exemplo, a ordem 
de julho de 1767, para que se mandassem "os Indios muzicos da dita Aldea, q' no 
día vinte e quatro deste corrente mez se achem na f azenda de S. Anna termo desta 
Cidade, com todas as Solfas, e instrumentos que tiverem, para se festejar a Snr.a 
Santa Anna desta Fazenda"746. A festa em questao deve ter contado assiduamente 
com os músicos indígenas, segundo faz supor outra solicita~ao de 1784747. 

Escoda - An~ de 1802748 - No aldeamento da Escada, a exemplo dos de
mais já citados, a agricultura tarnbém era urna das principais atividades. De 45 
unidades familiares, 17 viviam do cultivo do solo. As declara~oes sao simples: 
"Planta só para o gasto de sua caza", ou "Planta para comer". Entretanto, ao lado 
do cultivo do solo, destacava-se outra atividade, a de "f azer loi~a". Existiam na 
Escoda 20 fogos onde se trabalhava a argila para obten~ao de potes, cuias, vasos 
etc.; o viver "de fazer loi~ de cujo producto se sustentao" era, pois, muito 
freqüente. Os louceiros, ou eram gente sem terra para cultivar, ou encontravam no 
seu modesto artesanato urna fonte de renda que nao poderla ser representada pela 
agricultura. Esta, de resto, constituía um recurso decididamente modesto, dado 
que, conforme as declara~oes, servia tao-só para o consumo. Daí, também, a pre
sen~a de 10 unidades familiares que viviam a rusta de jornais. "Vivem de ganhar 
jornais com os q.s se sustentao", é quanto se declara. Daí, ainda, alguns agriculto
res dedicarem-se também aos jornais, sendo expressivo o caso daquele que decla
rou plantar "só para o gasto da caza e mayorm. e vive de ganhar jornais". No con
junto, as principais fontes de renda eram o trabalho a servi~o de moradores vizi
nhos e o aproveitamento da argila, a agricultura sendo urna atividade-base de sub
sistencia. 

745. Boletim do Dep. do Arq. do Estado de S. Paulo, v. 8, pp. 145 a 155. 
746. Ordern do Morgado de Mateus ao diretor de ltapecerica, em 17 de julho de 1767, in Documemos 

lnte!Y!S3anles, v. 6.5, p. 171. 
747. Ordem de Francisco da Cunha Meneses, de 12 de julho de 1784, in Documemos /nJelY!Ssantes, v. 85, 

p. 33. 
748. Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 155 a 162. 
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Embu - Janeiro de 1802749 - O exemplo de Embu difere inteiramente de 
Escada e Petulbe, aproximando-se do caso de Itapecerica, porém com maior varie
dade. Pouco menos da metade das unidades familiares, 23 em 60, vivam "de suas 
lavouras", a agricultura destacando-se, portanto, ainda urna v~. Outras 15 unida
des viviam "de J. omal'', a servi~o de outrem. A principal originalidade do aldea-

. · · . t "Off al mento estava, entretanto, na presen? de do1s carpmte1ros, um pm or, um . 
de telhas" urna louceira e mais urna pessoa que vivia de f azer imagens e tres ou
tras de f~er obras de taquara. Acresce apresen? de um "M. da Capella"e seis 
músicos. o aldeamento, como todos os demais, encontrava-se em decadencia. Seu 
período de maior desenvolvimento f ora sob a administr~~o dos _jesuí~as. ~ode-se 
imaginar, em face da situa~ao mostrada, o quanto devenam ter sido d1vers1ficadas 
as atividades no passado. Convém lembrar que naturalmente, com o tempo, a gen
te mais qualificada inevitavelmente acabava sendo perdida pelo aldeamento, dado 
que passava, de urna ou outra forma, a ser aproveitada dentro de um campo de 
trabalho mais satisfatório. A presen~a dos seis músicos era o que ficava de urna 
banda, que, a semelhan? da de ltapecerica, se constituía em expressivo elemento 
da vida do aldeamel'\.to, segundo Arroyo, ten do sido grande sua fama, tomando 
"parte em grandes solenidades religiosas, indo mesmo apresentar-se em Itanhaém 

e Bragan?"750
• 

Batueri - Janeiro de 1803751 - O aldeamento de Batueri, que pela sua po-
pula~o era o maior de todos, apresentava-se com um conjurto .de ativida~':5 das 
mais interessantes. As atividades agrícolas interessavam 42 urudades famihares, 
dentro de um total de 133 fogos. Os produtos básicos cultivados eram o milho e o 
f eijao; 0 primeiro cultivado por 34 lavradores e o segundo por 32. Aliás, quase a 
metade dos lavradores limitava-se aos dois produtos. O algodao aparecia em se
guida, sendo cultivado por 19 lavradores, dos quais quatro dedicavam-se somente 
a essa cultura. Cana e mandioca apareciam, cada urna delas, em tres casos. Pelas 
rela~oes, percebe-se que o caso mais comum deveria ser o de culturas consorcia
das de milho e f eijao, em certos casos ten do contígua urna área de colheita de al
godao. Um fato que contribuía para distinguir Batueri dos aldeamentos_já lemb~a
dos é que alguns indígenas praticavam a cria~o de gado em b~~eficio própn~, 
e nao como acontecia em Embu ou Carapiculba. De fato, essa at1vtdade era prat1-
cada por 12 f amílias, sen do que urna delas vivia s6 da cria~ao. A maior parte pos
suía algumas éguas e vacas, e cultivava o solo. Algumas farru1ias deveriam viver ra
zoavelmente bem. Urna, por exemplo, declara plantar "milho, feijao, algodao, ca- · 
na" e possuir "9 egoas, e 23 cabe~ de gado, tu do para sustentar sua caza". A im
pressao que se tem é que em Batueri deveriam existir alguma~ f~~ias em con
di~0es impossíveis de encontrar em outros aldeamentos. A poss1bili~~e de po~er 
contar com terra para cultivar constituía a premissa para urna condt?O relativa
mente satisfatória. Os que nao tinham essa possibilidade lamentavam-se. Quatro 
pessoas declararam nao ter plantas por falta de terras; urna declarou plantar ape
nas um pouco de milho e de feijao, por ser pouca a terra, enquanto quatro outras, 
pela mesma razao, alugavam seus bra~os a moradores vizinhos. Viver de jom~l 
constituía de resto outra situa~ao comum. Afora os quatro citados, out ras 34 fami-

749. /<km, pp. 162 a 171. 
750. Leonardo Arroyo, lgrejas di! Sóo Paulo, p. 137. 
751. Boletim do Dep. doArq. do Est. di! Sóo Paulo, v. 8, pp. 171a193. 
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lia.s contavam com ¡>eSM>as que alugavam seus bra~s. Esta é, conforme já é possí
vel perceber, urna constante, mais ou menos significativa, em todos os aldeamen
tos. A cultura do algodao, a par de ser urna .das mais significativas no conjunto das 
áreas de colheita, propiciava urna importante atividade artesanal. Dezenove pes
soas, a esmagadora maioria mulheres, e particularmente viúvas, viviam de fiar, en
quanto um homem dedicava-se a tecelagem. Outras atividades eram pouco nume
rosas. Urna parte da popula~o, num total de 11 f amílias, vivia de "f azer panelas", 
provavelmente de barro, enquanto uma vivia "de fazer culheres de xifres" e outra 
de carpintaria. Oito pessoas, quase todas idosas, viviam de esmolas, enquanto um 
adulto foi arrolado como vivendo vagabundo. No conjunto, Batueri fomecia a 
i.magem de um núcleo rural relativamente importante, embora longe de sugerir a 
variedade de atividades que <leve ter caracterizado Itapecerica ou Embu. 

Itaquaquecetuba - Ano de 1802752 - Contava o aldeamento com 55 f ogos. 
Segundo as atividades de seus habitantes, dif erenciava-se notavelmente de todos 
os considerados até agora. Tal se dava, a~tes de mais nada, pelo caráter modesto 
da agricultura, atividade a que se dedicavam tao-s6 seis unidades familiares. Os 
produtos cultivados eram representados pelo milho, com urna colheita total de 130 
alqueires, e pelo f eijao, · com perto de 15 alqueires apenas de colheita. A esmaga
dora maioria da popula~o adulta masculina alugava seus bra~os nas propriedades 
agrícolas dos arredores. Vinte e tres pessoas estavam nesse caso, vivendo de jor
nal, o aldeamento sendo antes de mais nada, em conseqüencia, um núcleo que ho
je seria denominado de diaristas ou jomaleiros. Um dos agricultores também se 
prestava a esse tipo de atividade, o mesmo acontecendo, de resto, com o sacristao. 
As mullieres, em sua maioria, dedicavam-se a fia~o; 18 mulheres viviam de "fiar 
seos algodoens". Quase por certo a matéria-prima deveria vir de fora, as fiandeiras 
alugando seus servi~os. Um homem dedicava-se a fazer panelas, outro era alfaiate, 
urna mulher era costureira, enquanto algumas viúvas idosas viviam de esmolas. No 
conjunto, um aldeamento onde praticamente todas as atividades implicavam re
la~oes com o exterior e que, em conseqüencia, mostrava nítida tendencia a dis
persao de seus habitantes. 

Pinheiros - Ano de 1802753 - O aldeamento de Pinheiros identificava-se 
com o de ltaquaquecetuba quanto ao fato de abrigar atividades dissociadas do cul
tivo da terra. De fato, no ano de 1802, aí nao f oi arrolada nenhuma pessoa que se 
dedicasse ao cultivo do solo como cultivador direto. Os únicos agricultores existen
tes no aldeamento eram os que viviam de jornal, portanto, em propriedades 
alheias, e que somavam apenas li em um total de 35 fogos. A esmagadora maioria 
da popula~o ativa, compreendendo urna quase totalidade de mulheres, dedicava
se a trabalhar a argila, estando arrolada sob a rubrica de louceiros. Eram 35 as 
louceiras de Pinheiros, número que justifica a considera~o desse núcleo como 
sendo especializado nesse setor. O fato pode se explicar, de um lado, pela impos
sibilidade de conseguir terras para cultivar e pela facilidade de obter argila, e, de 
outro, pela vizinhan~a do mercado representado pelo núcleo paulistano. Acresce 
que o elevado número de mulheres, freqüentemente sós, implicava urna solu~ao 
de subsistencia como a que se está tratando. Nao era inco~um, também, a m~lher 

752. /<km, pp. 193 a 201. 
753. lbidl!m, pp. 201 a 206. 
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completar, com seu trabalho de louceira, as entradas que o marido conseguía alu
gando seus bra~os. Aliás, assim f azendo, continuavam urna tradi~ao indígena. A 
esse respeito Alcantara Machado escreveu que "durante séculos essa indústria 
primitiva f oi o privilégio dos aborígines" e que, "ao registrar em 1800 o sucesso fa
vorável das feiras que instituíra no Campo da Luz, as célebres feiras de Pilatos, es
crevia o govemador conhecido por essa antonomásia: 'os mesmos indios, que sao 
os que f azem as lou?s ordinária, repetiram tres e quatro vezes as suas condu~oes' 
,,754. É evidente que a maior parte da produ~o deveria originar-se de Pinheiros, 
quer ·pelo número de suas louceiras, quer pela vizinhan? que se encontrava de 
Sao Paulo. Alguns anos depois, em 1813, ref erindo-se a cidade de Sao Paulo, o 
viajante Gustavo Beyer chamava a aten~o para o fato de que "nos arrabaldes mo
rarn muitos criolos indios que fabricam potes de barro de grande consumo, porque 
é uso geral preparar nelles a comida e carregar agua. Muitos outros objetos sao 
fabricados de barro e nao sem gosto"755• Na ocasiao também Sao Miguel deveria 
fornecer essa mercado ria. Aquel e que pode ser considerado o aldeamento ge meo 
de Pinheiros identificava-se com este ainda urna vez, sua popula~ao dedicando-se a 
f azer lou? e a trabalhar de jornal. Referindo-se a Sao Miguel já no ano de 1845, 
Machado de Oliveira lembra que os poucos indígenas que lá restavam "deram-se 
desde muito, os homens ao trabalho bra?l jomaleiro, as mulheres a fabricar lou~a 
de cozinha, cujo produto mal pode chegar para remir suas necessidades"756

• A re
lativa vizinhan? de Pinheiros em rela~o a Sao Paulo pode explicar, também, a 
presen~ de dois pedreiros e um sapateiro, enquanto a vizinhan? já numerosa de 
moradores explicava a existencia de um neg6cio de molhados. De resto, um de 
seus habitantes, a exemplo do que se verificava em outros aldeamentos, era sa
cristáo. 

Carapicufba - Ano de 18037S7 - Com Carapicufba volta-se ao tipo nitida
mente agrícola de aldeamento, embora muito longe de se equiparar, por exemplo, 
a Barueri. Contando com 40 f ogos, nela 23 unidades familiares dedicavam-se a 
agricultura, cultivando milho, f eijao e algodáo. Este era o mais importante produ
to, dentro, allás, da tradi~o do aldeamento758• Dezessete agricultores cultivavam 
algodáo, sendo que nove dedicavam-se somente a essa cultura. Apesar disso, só 
duas fanu1ias viviam de fiar, e sete outras ganhavam a vida alugando seus servi~os 
por dia. 

No conjunto, percebe-se: l. a originalidade de Perufbe como aldeamento do 
litoral, no qual a cultura da mandioca e a coleta e trabalho de fibras vegetais eram 
fundamentais; 2. a persistencia das conseqüencias da presen? dos jesuítas em 
Embu e Itapecerica, com sua base agrícola e variedade de atividades artesanais e 
outras; 3. a importancia de certas atividades artesanais, especialmente ligadas ao 
aproveitamento da argila, em particular em Pinheiros, Sao Miguel e Escada, em 
fun~o do mercado consumidor vizinho; 4. o caso realmente excepcional de Barue
ri, verdadeiro burgo agrícola, convindo destacar aí o papel da cria~ao; 5. de um 

754. Alc8ntara Machado, Vida e Morte do Bandt!irante, p. 71. 
155. Gustavo Beyer, Ligeirw Notas dL Viagem. .. , p. 288. 
756. Machado de Oliveira, " Noticia raciocinada. .. ", p. 225. 
757. Boklim do Dep. do Arq. do Est. dL Sáo Paulo, v. 8, pp. 219 a 224. 
7.58. Boletim do Dep. doArq. do Est. dL Sáo Paulo, v. 8, pp. 88 a 91. 
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modo geral, a decadencia das atividades agrícolas, limitadas a satisfa~o parcial 
das necessidades dos indígenas, e grandemente relacionada com o problema das 
terras; 6. a grande importancia do trabalho bra?l jomaleiro, fora dos aldeamen
tos, aparecendo em todos, embora em diferentes propor~é>es; 7. o papel de algu
mas atividades artesanais, inicialmente para satisf azer necessidades de consumo e 
em seguida adquirindo sempre mais um caráter comercial, para cobrir as deficien
cias das demais atividades, e 8. a tendencia inevitável para a díspersao de urna po
pula~o que, em muitos casos, só poderia encontrar campo para suas atividades 
f ora dos aldeamentos. 

-



11. O problema das terras nos aldeamentos 

- Origem das terras 
- Terras, intrusos e aforamentos 
- A quem pertenciam as,terras? 
- A~o de Pedro Taques e suas conseqüencias 
- O problema das terras de Sáo Miguel e a a~o do Conde de Sarzedas 
- Um processo de espolia~o 

. - A atividade do Morgado de Mateus 
- Espolia~o consumada 
- Do alvorecer até meados do século XIX 

A observa~ao da evolu~o das principais atividades nos aldeamentos mostra, 
com relativa facilidade, como a agricultura, de início constituindo a mais significa
tiva, gradativamente decaiu, em vários casos sendo substituída por atividades arte
sanais. Nao há dúvida de que a fun~o principal dos aldeamentos, reservas de mo
tores animados, teve urna grande influencia nesse processo de decadencia. Entre
tanto, o problema das terras f oi, se nao mais, pelo menos tao importante. É evi
dente que a inexistencia, ou quase, de atividades agrícolas em alguns aldeamentos 
no alvorecer do século XIX, conforme se viu, nao pode deixar de ser relacionada 
com a exigüidade de suas terras. O problema merece, por isso mesmo, urna 
aten~áo especial. 

O problema das terras surge com a própria defini~o dos primeiros aldea
mentos, e surge, ainda urna vez, em fun~ao das atividades dos jesuítas. Serafim 
Leite, com sua autoridade, escreve que 

vencidos os Tamoios definitivamente em 1567, come~ou a afirmar-se a autoridade dos brancos. 
E lógo os Jesuitas, nas suas peregrina~ apostólicas através das Aldeias dos arredóres de S. Paulo (a 
princípio eram U , diz Anchieta), a urna, <Juas e tres léguas. por água e por terra, comec;aram a recolher 
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fruto realmente precioso na administra~o dos sacramentos e conquista das almas7.519 (continuando por 
lembrar que) com éste amor dos indios a Companhia foi possível fixá-los mais a terra. Os Padres conti
nuariam a missionar as aldeias dispersas; mas, no aldeamento dos indios, transformava-se em assistencia 
intensiva urna atrvidade que, sem ele, era por natureza disseminada. Jerónimo Leitáo, amigo dos Jesuí
tas, compreendeu todo o seu pensamento e colaborou na forma~o desses grupos estáveis, concedendo 
terras aos indios 760. 

A concessao de terras aos indígenas aldea dos f oi, conseqüentemente, antes 
de mais nada um instrumento de fixa~ao. O indígena, que nao possuía no~ao de 
propriedade fundiária particular, mas que normalmente dispunha de amplos hori
zontes, passou a depender de providencias do europeu, que, através de um ato de 
posse colonial, se tornou proprietário da terra em que promovía o processo de co
loniza~o. 

Os aldeamentos beneficiados por Jerónimo Leitao, lugar-tenente de Pero 
Lopes de Sousa, donatário de Sao Vicente, foram Pinheiros e Sao Miguel. Por car
ta de data de sesmaria, de 11 de outubro de 1580, Pinheiros recebeu 6 léguas de 
terra "em quadra no citio aonde pedem, que hé Carapucuhiba ao longo do Rio de 
lmbua~aba, tanto de huma parte como de outra ficando o di to Rio no meio", 
e Sao Miguel "outras seis leguas em quadra ao longo do Río de Vrurais, as quais 
comessarao a partir a onde acabar a data de Joao Ramalho e de seus filhos, e 
hirao pello dito Rio Abaixo, digo Río, correndo tanto de huma parte como da ou
tra até se acabarem as ditas seis leguas em quadra"761 . As terras f oram concedidas 
a pedido dos indígenas, provavelmente orientados pelos jesuítas, alegando lavrar 
terras que pertenciam aos padres e que estas eram exíguas, mormente porque se 
esperava a chegada de outros indígenas do sertao, caso em que as referidas terras 
se tornariam . insuficientes; que eles, naturais da terra, teriam de viver em out ras 
partes, de modo que nao mais poderiam ser doutrinados. 

O aldeamento de Ban.1eri também recebeu terras por concessao de urna 
sesmaria; teve "3 léguas ou 16,6 quilometros de território por provisao do gover
nador geral do Brasil, de 3 de junho de 1656", segundo Azevedo Marques762 e 
Rendon 76.3; teve "urna sesmaría de tres leguas em virtude da ordem do governador 
de S. Paulo, datada em 23 de Junho de 1656, e que era extensiva a ambas as mar
gens do Tieté", segundo Machado de Oliveira764• O que na verdade se teria passa
do na data em questao foi o seguinte: a 23 de junho de 1656, o entao governador e 
capitao-gcral do Estado do Brasil, D. Jerónimo de Ataíde, fez saber, por provisao, 
"que os indios da aldeia de Maruiry, termo da villa de Sao Paulo me enviaram a 
representar por sua peti~ao que havia mais de oitenta annos possuiam urna data 
de terra de tres leguas em quadra de urna e outra parte de um rio em que estavam 
povoadas suas aldeias" ... e que algumas pessoas tinham pedido sesmarias nessa 
terra, vendendo-as ou dando-as como dote as filhas, em conseqüencia pedindo que 

759. Serafim Leite (SJ.) , Os Jesuitas no Vi/a dL S. Paulo, p. 41. 
760. ldem, p. 42. 

761. Treslado da carta de data de Sesmaria das Terras dos fndios, de 25 de maio de 1718 pelo escriváo 
da <:amara de SAo Paulo, in &letim do Dep. doArquivo ... , v. 5, pp. 55 e ss.; encontra-se, também, in 
Registro GeraJ <ÚJ Cámaro dL S&> Paulo, v. 1, pp. 354 a 357. 

762. Azevedo Marques, Apontamentos Históricos ... , v.I, p. 38. 
763. Toledo Rendon, Memón·a. .. , p. 309. 
764. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada. .. ", p. 223. 
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"lhes mandasse medir a dita terra, e restituir toda a que lhe estiver usurpada para 
que ficassem possuindo completamente a sua data e nulla qualquer venda que de
la se tivesse feito" ... o governador tendo acedido a solicita~ao765• Conforme se de
preende, Ban.1eri deve ter contado com terras para lavrar desde os primeiros mo
mentos de sua existencia. 

Embu contou com disponibilidade em terras desde o seu surgimento em 
conseqüencia da doa~o de sua propriedade feita por Fernao Dias e sua mulher 
aos jesuítas. Segundo as "Rela~oes dos bens appreendidos ... ", constava dos títulos 
do aldeamento compor-se "de hua legoa de terras que foi da dita Doadora e mais 
nove centas bra~s místicas as assima as quaes trocarao por outras da mesma 
Doadora situadas na paragem da Aldeia dos Pinheiros, achasse mais ter hua de 
duas legoas de terra e hua de quadra na paragem onde chamao o monte de lbitu
ru~"7(J6. Embora também fruto de urna doa~o, no caso de Af onso Sardinha, Ca· 
rapiculba nao of erece, quanto as su as terras, precisa o semelhante a de Embu. Ar
royo, que 5e ref ere a origem do aldeamento, lembra como f oi problemática a de
marca~o de suas terras, em conseqüencia da imprecisao dos elementos, e como, 
durante o Seiscentos, sucederam-se as querelas entre jesuítas e moradores quanto 
a sua utiliza~o767. E de fato, em vários momentos, no Seiscentos, moradores rei
vindicaram o direito de cultivar determinadas terras que os padres da Companhia 
diziam ser suas ou pertencer aos indígenas. Em 1632, por exemplo, alguns mora
dores f oram a Camara, juntamente com um representante dos aldea dos de Ban.1e· 
ri, para protestar contra o fato de "o conservador gaspar de brito dos padres da 
comp1" querer excomungá-los por que estariam lavrando terras da Companhia, es
tando localizadas eip "quaraquapuba"768• Um ano depois, o procurador do conse
lho solicitou que "pusessem cobro nas terras de cuty e caraquapuiba porquoanto 
os reverendos padres da companhia queriao usurpar as terras e nao consentiao 
que lavrasetn os moradores de que se perdia muito" .. .769 O problema continuou 
existindo por muitos anos, tanto que em 1665 a Camara ainda teve de tomar co
nhecimento de urna demanda "sobre humas terras sita chamada carapequiba"77º. 
De qualquer forma, nao pode haver dúvida sobre os jesuítas terem receQido de 
Afonso Sardinha umafazenda, dentro da qual se encontrava o aldeamento. 

Os demais aldeamentos também devem ter ti do, de urna ou de outra forma, 
terras para que os indígenas pudessem cultivá-las. Rendon afirma que o aldeamen
to da Esca da "teve as terras que lhe f oram doadas pelo fundador"771• O mesmo, 
provavelmente, deve ter acontecido com ltaquaquecetuba e Sao José, a ser confir
mada a tradi~ao de que, antes de pertencerem aos jesuítas, teriam sido proprieda
des particulares. 

765. Registro Geral <ÚJ Cámaro dL S&> Paulo, v. 11, pp. 458459. 

766. "Rela~ dos bens apreendidos ... ", in Doc~nlos lnteressan1es, v. 44, p. 370. CC., também, Serafim 
Leite (SJ.), Hist6ria <ÚJ Companhia de Jaus no Bl'OSil, v. VI, p. 361. 

767. Leonardo Arroyo, J~jas dL S&> Paulo, pp. 118 a UO. 
768. Sessáo de 22 de maio de 1632, Atas <ÚJ Cámara dL Sáo Paulo, v. IV, pp. Ul-122. 
769. Sessáo de 18 de junho de 1633,Atas dlJ Cámara de Sáo Paulo v. IV, p. 171. 
no. ~o de 6 de junho de 1665, Atas dlJ Cámaro dL S&> Paulo, v. VI b~, p. 426; a concessáo de terras 

a Pinh'!/'°s ~ .Sao Miguel em 1580 dá margem a algumas dúvidas. Dado que, no texto, se rala em 
t~rras n~ ctho ª?º~e pedem, que hé Carapucuhyba", poder-se-ia pensar que as referidas terras te
nam servido aos md1genas de Caropicufl>a, além daqueles de Pif!Miros. 

n1. Toledo Rendon, Mem6ria ... , p. 309. 
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De qualquer forma, por Alvará de 23 de novembro de 1700, o reí, conside
rando 

ser justo Se de toda a providencia necessaria a sustcnta~am dos Parochos, Indios, e Missionarios 
que assitem nos dilatados certóes de todo o Estado do Brazil Sobre que se tem passado repetidas or
dens, e se náo executam pela repugnancia dos donatarios. e Sesmeiros, que possuem as terras dos mes
mos certóes ( ... decidiu que para cada missáo fosse dada) huma Legoa de terra em quadra para Susten
la~o dos Indios, e Missionarios, oom declar~ que cada Aldea se ha de oompor ao menos de cem ca· 
zais. ou separadas huas das outras em pouca ou menos distancia, se repartirá entre ellas a dita Legoa de 
terra em quadra ... 772 [Mais adiante advertia o rei que as terras eram dadas para os aldeamentos e náo 
para os missionários) porque pertence aos Indios, e nam a elles; e porque tendo-as os Indios as ficáo lo
grando os Mi$Sionarios no que lhe for necessario para ajudar o seo sustento, e para o ornatto, e culto 
das lgrejas ... 773 

Compreende-se, portanto, que, se nao por outras fontes, todos os aldeamen
tos passaram a contar com terras em conseqüencia da aplicacrao do referido Alvará , 
régio. E quanto se teria verificado, por exemplo, como aldeamento de Peruíbe774• 

Relativamente a Guarolhos, segundo parece, até o início do século XVIII 
teve sérios problemas quanto a terras para lavrar. É quanto se depreende de Carta 
Régia em que se dizque "plo q' toca as tres legoas de terra q' pede p.a a aldea dos 
garulhos vos informareis q' terra resta, e com q.m confina, e a q' se necessita p.ª 
melhor comodidade desta aldeia" ... 775 Na verdade, também Gua/Ulhos, portanto, 
possui terras durante o século XVII, o que pode ser verificado pelos af oramentos 
da Camara de Sao Paulo, problema ao qual se voltará mais adiante. 

Segundo Benedito Calixto, Peruíbe também recebeu terras muito cedo. As 
terras situadas junto a praia de Pcruíbe, desde o ribeiro de ltapirema até o río de 
Guarahu, que haviam pertencido ao bacharel de Cananéia776, já se encontravam 
devolutas quando f oram requeridas por Pedro Correa, que as obteve por Carta de 
Sesmaria de 25 de maio de 1542m: As referidas terras, segundo treslado, ficavam 

em Peruhibe, convém a saber: onde foi a aldeia dos índios, indo desta villa de S. Vicente para a 
dita aldeia dos índios. Peruhibe com~ a partir de um regato que está aquem da dita aldeia, que cba
mam em Lingua dos índios Tapirama (boje Tapirema) que está da banda do levante, e da outra banda 
do poente passando o rio grande que se chama Guarabype (Guarabú) e em J10M0 nome lbe puzemos 
Santa Catharina, partindo pelo mar, assim como vai a costa de maneira que tanto baja na bocea, pelo 
mar e costa, como na entrada da dita terra ... 778 

Em seguida, essas terras foram doadas por Pedro Correa, juntamente com 
outros bens seus, a Companhia de Jesus779, as terras tendo ficado, segundo Calixto, 

172. Alvará de 23 de novembro de 1700, in Documentos lnteressantes, v. 16, p. 55. 
n3. Idon, p. 56. 
TI4. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 309. 
ns. Carta Régia a D. Álvaro da Silveira de Albuquerque sobre os índios da Capitania de Sáo Paulo, de 

4 de maio de 1703, in Documentos lnteressanles, v. 51, p. 171. · 
776. Benedito Calixto, Os Primilivos Aldeamentos Indígenas e Indios Mansos de ltanhaém, p. 493. 
777. ldem, pp. 492-493. 
778. Ibídem, pp. 492-493; Serafim Leite (SJ.), História da Companhia de Jesus no Brasil, v. I, pp. 

255-256. 
779. Serafim Leite (S.J.), Histón'a da Companhia de Jesus no Brasil, v. 1, pp. 256 e 541-542; Benedito Ca

lixto, Os Primitivos Aldeanu:ntos Jndígt;nas ... , p. 496. 
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como patrimonio da entao aldeia de Ita11haém, posteriormente Perotbe7&J. Os indí
genas de Peroíbe e seus descendentes tiveram o usufruto de parte dessas terras até 
recentemente, conforme dem·onstra Benedito Calixto781 • 

Apesar do que se afirma no Alvará de 1700, citado antes, na verdade em 
nenhum caso as terras f oram realmente dos indígenas. Eles f oram proprietários 
dessas terras coletivamente, e de direito, quando as receberam por Cartas de Ses
marias. Nao o foram, todavía, de fato. No. caso das fazendas dos jesuítas, a terra 
pertencia ao Colégio de sao Paulo, portanto a Companhia de Jesus. Nos demais 
casos, considerando a permanente condi~o de tutelado do indígena, na verdade 
acabavam sendo propriedade, de fato, ora do Municipio, ora da Capitanía, ora 
desta ou daquela ordem religiosa. Durante a segunda metade do século XVIII, em 
seguida ao confisco dos bens dos jesuítas, as terras de todos os aldeamentos passa
ram, na prática, a ser controladas pelo governo da Capitanía. Convém frisar bem 
essa distincrao entre propriedade coletiva de direito, e controle de fato, dentro de 
um sistema de tutelagem, para melhor serem compreendidos os problemas que fo
ram suscitados por essas terras. 

Os aldeamentos de Pinheiros e Siio Miguel f oram os primeiros a ver su as 
terras invadidas e tomadas por intrusos. Várias foram as razoes para o fato. Em 
primeiro lugar, a antigüidade dos dois núcleos e a própria antigüidade das suas 
sesmarias. Em segundo lugar, a relativa vizinhancra, em particular no caso de Pi
nlteiros, em que se encontravam de Sao Paulo, dentro, portanto, de urna área que 
muito precocemente interessou um processo de povoamento relativamente denso. 
Em terceiro lugar, as imprecisóes relativas a área e a demarca~o das terras, fato 
que poderla permitir a presencra de intrusos sem que tivessem consciencia de o se
rem. Por fim, a própria grande extensao das terras nao utilizadas inteiramente, fa
to que aliado aos anteriores permite compreender melhor ~ presencra de entrantes. 

As sesmarias de Pinheiros e Siio Miguel f oram concedidas cm 1580 e já nos 
anos seguintes parte das terras estava tomada por intrusos. Tanto que, por Pro
visao de 1604, apenas 24 anos depois, o rei D. Filipe comunicava ao Ouvidor e 
Provedor da Fazenda Real, Juízes e Justicra de sao Vicente, que os indígenas dos 
aldeamentos de Piratininga lhe haviam feíto urna peticrao sobre suas terras e que, 
em conseqüencia, notifica que contra a vontade desses indígenas nao se deveriam 
lavrar ou rocrar suas terras, sob pena de 200 cruzados de multa e degredo para o 
Rio Grande782. A necessidade de urna Provisao do reí e o vulto das penas aos in
fratores mostram bem que a usurpacrao das terras dos indígenas pelos moradores 
já se encontrava em pleno processo. 

Afora a Provisao Régia citada, há muitos exemplos que ilustram a pene
tracrao de intrusos em terras dos aldeamentos. Em 1625, por exemplo, Fernao 
Dias, capitao e procurador dos indígenas, concedeu permissao para que alguns 
moradores se instalassem em terras de Ba/Ueri183. Em 1632, como já se viu, alguns 
dos moradores protestaram pelo fato de os jesuítas quererem impedir que culti-

780. Jdem, p. 496. 
781. lbidem, pp. 496-497. 
782. Texto in Boletim do Dep. do_Arquivo .. ., v. 5, pp. 53 a 55; também in Registro Geral da Cámara de 

Sao Paulo, v. 1, pp. 357 a 359. 
783. 15 de junho de 1625, Registro Geral da Cámara de Sao Paulo, v. 11, p. 6. 
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vassem terras em Carapicuíba7~, o fato tendo dado origem a uma demanda. Em 
1641, os indígenas de Bmue1i queixam-se de morador que roc;ava terras do aldea
mento 785, as queixas tendo-se tornado mais veementes passados mais quinze 
anos786. Queixas semelhantes tornaram-se comuns nos demais aldeamentos, a 
exemplo das dos indígenas de Sao Miguel no ano de 1651787• 

Os referidos exemplos, como muitos outros, mostram bem como de nada, 
ou quase, adiantou a Provisao Régia de 1604, da mesma forma como de nada, ou 
quase, adiantaram medidas como a de 1649, cm que o Desembargador Sindicante 
mandava que se despejassem os intrusos das terras dos indígenas788, ou a de 1651, 
dos oficiais da Camara, no mesmo sentido789. 

Se a penetra~ao por parte de intrusos f oi um problema conhecido precoce
mente pelas terras dos indígenas, nao foi, todavía, o único. Desde muito cedo, 
também, o afora mento das terras dos aldeamentos contribuiu com sua parcela pa
ra completar a obra de espolia~ao proccssada pelos intrusos. O problema do afo
ramento interessou, durante muito tempo, apenas as Aldeias do Padroado Paul, 
dado que aldeamentos e f azendas dos jesuítas ficaram a margem desses proble
mas, pelo menos até a proscri~o desses religiosos. 

Segundo parece, f oram os ouvidores os primeiros a aforar terras oos indíge
nas. É quanto afirma Rendon, segundo o qual 

os Ouvidores foram táo pouco zelosos do bem dos Indios, que pelo contrário foram eles os pri
meiros que detenninaram se lhes tirassem as terras concedidas para suas lavouras. A Ornara só se lem
brava de nomear·lhes Capitáes administradores, que executassem bem com seus mandatos; e de aforar e 
cobrar foros das terras dos Indios790. 

É verdade que em alguns casos o af oramento se verificava ten do em vista o 
beneficio do aldeamento. É quanto se depreende, por exemplo, do requerimento 
do procurador do Conselho, Diogo Barbosa Rego, na sessao da Camara de 23 de 
setembro de 1691; segundo ele, "visto estarem aforandose as terras dos Indios he
ra justo q- o foro se aplicasse p.ª Reparo das Igrejas daquellas Aldeas por q- es
tavao faltas de tudo e prinsipa1.te de telha"791 • Casos como esse, entretanto, nao 
eram comuns, e o af oramento nao beneficiava os proprietários da terra. 

A prática do aforamento tornou-se rotineira, especialmente no decorrer da 
segunda metade do século XVIII, atingindo em particular as terras de Baroeri, 
Guarolhos e Sao Miguel. O Registro Geral da Camara de Sao Paulo792 transmite 
urna série numerosa de exemplos, permitindo que se tenha urna idéia das pro
pory0es da prática. No período entre 1682 e 1687, por exemplo, estao registradas 

784. Sessáo de 22 de maio de 1632, Atas da Ciimara de Siio Paulo, v. IV. pp. 121-122. 
785. Scssáo de 4 de maio de 1641,Atas da Cámara de Sao Paulo, v. V, p. 86. 
786. Provisáo de 23 de junbo de 1656, Registro Gera/ da Cámara~ Sao Paulo, v. U, pp. 458-459. 
787. Sessáo de 6 de maio de 1651, Atas da Cámara de Siio Paulo, v. V, pp. 468-469. 
788. Sessáo de 16 de mar~o de 1649, Atas da Ciimara ~ Siio Paulo, v. V, p . '367. 
789. Sessáo de 16 de setembro de 1651, Atas da Ciimara ~ Siio Paulo, v. V, p. 483. 
790. Toledo Rendon, Memória. .. , p. 300. 
791. Atas da Ciunara ~ Sáo Paulo, v. VII, p . 407. 
792. Cf. especialmente Registro Geml do Cámaro de Sáo Paulo, v. 11 e 111, correspondente ao periodo de 

1637 a 1709. 
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cerca de urna trintena de "dadas de terra"793• É interessante chamar a aten~o pa
ra o fato de que essas "dadas de terra" na verdade nao implicavam a presen~ de 
novos moradores nas terras dos indígenas; em geral, etas apenas oficializavam urna 
situa~o de fato para gente que, em alguns casos, ocupava a terra há gera~s. Ex
plica-se a oficializa~o pela resolu~o da CAmara, de 19 de maio de 1682, segundo 
a qual "todos os moradores que estiverem lavrando em terras de índios das aldeias 
de Sua Alteza que Deus guarde venham a esta Camara da casa do concelho para 
se lhe aforar pois estao logrando indevidamente ( ... )nao o fazendo serao expulsos 
dentro de anno e dia como manda a lei" ... 194 

Que o af oramento constituía urna f onte de renda comprova-se pelo fato de 
terem sido vários os interessados. A propósito, já foi visto que "entre outras 
questoes urna suscitou-se no ano de 1679, sobre o af oramento das terras dos In
dios, que póz em divergencia, de um lado o govemador, e de outro o ouvidor da 
comarca, á que, como era natural, unira-se a Camarada capital"m. Venceram es
tes, tanto que a 18 de maio desse ano "o Ouvidor Geral e Dezembargador sindi
cante Joao da Rocha Pitta ordenou que a Camara de Sao Paulo mandasse medir 
as terras dos Indios, pondo para f ora os moradores que nellas se encontrassem 
sem licen~ da Camara, obrigando a pagar o foro a Camara aos que quizessem fi
car, dado que os Indios nao as cultivavao" ... No mesmo ano, a CAmara aforou ter
ras de Sao Miguel a Miguel Rodrigues Velho por 200 réis anuais, e em seguida 
aforou terras das demais aldeias a quantos o requeressem796, nao tendo deixado 
de antes providenciar no sentido de obter "os treslados no L. 0 do tombo das da-, ' 
tas de terras que se derao aos Indios das Aldeas de Sam Miguel, e da concep~ao, e 
Marueri, as coais terras", segundo afirmava o procurador do conselho, "se amd e 
aforar conforme as hordens do sendicante" ... 797 

Como se ve, utilizava-se do argumento de que os indígenas nao as cultiva
vam, para aforar as terras. É preciso compreender que, dentro das técnicas e sis
temas utilizados na atividade agrícola, por um punhado de indígenas, entao já nao 
muito numerosos, só parcialmente se poderla utilizar as terras dos aldeamentos. 
Entretanto, se num dado momento a área de colheita poderla parecer modesta, a 
longo prazo as terras todas se revelariant imprescindíveis para completar a área de 
subsistencia do indígena aldeado. Por outro lado, percebe-se que o interesse pelas 
terras era tao grande que chegou a constituir o principal fator nas disputas entre a 
Camara e o Govemador pela tutela dos aldeamentos. 

O abuso em rela~o as terras dos indígenas verificava-se apesar de se repeti
rem providencias régias a respeito. Em um documento de 1691, por exemplo, 18-se 
que, tendo sido informado que algumas pessoas a que se concederam sesmarias de 
terras incultas se fizeram senhores dos aldearnentos, dado que as sesmarias se 
achavam nos seus distritos, sendo tomadas aos indígenas as terras que lhes perten
ciam, ordenou o rei que os aldeamentos que se encontrassem nessas condi~oes, 
usurpados, f ossem repostos no seu direito, encarregando os religiosos de tratarem 
do bem espiritual de suas almas, fazendo com que ficassem os indígenas com todas 

793. Registro Cera/ da Cámara~ Sóo Paulo, v. 111. 
794. l~m, pp. 340-341. 
795. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada. .. ", p. 216. 
796. Toledo Rendon, MenWria ... , pp. 310-311. 
797. Sessáo de 1º de julho de 1679,Atas da Cámara~ Sáo Paulo, v. VII, p. 31. 
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as terras que pudessem cultivar para seu sustento e de suas famílias. Caso os ses
meiros continuassem a perturbar os indígenas, deveriam ser punidos798• No Alvará 
sobre a Liberdade dos lndios, de 19 de fevereiro de 1696, o reí estabeleceu, entre 
out ras coisas, que dos indígenas se f ormariam aldeamentos em número necessário, 
em sítios satisfatórios para neles poderem viver livremente, com distrito de terras 
medido e limitado, para suas ro~s. dentro das quais moradores ou quaisquer ou
tras pessoas nao poderiam lavrarm. O próprio Regimento de 15 de janeiro de 
1698, por sua vez, dispoe que, dada a notícia sobre usurpa~oes de terras dos indí
genas, que dessa forma ficavam impossibilitados de fazerem suas ro~s, o entao 
procurador lzidoro Tinoco de Sá deveria verificar que pessoas, como intrusas, se 
haviam apossado das terras, de modo a devolve-las aos indígenas, nunca consen
tindo que fossem aforadas ou vendidas800• Evidentemente, essas disposi~oes, com
pletadas pelo Alvará Régio de 1700, permaneceram letra morta, tanto é verdade 
que, tendo comparecido a sessao da Camara de 5 de julho de 1698, e nela tendo 
apresentado seu Regimento, solicitando que nao mais fossem aforadas as terras 
dos indígenas, lzidoro Tinoco de Sá foi comunicado pelos oficiais da Camara que 
estes mostrariam a inconveniencia de dar cumprimento a essa disposi~ao81H. 

Pedro Taques de Almeida, ao se tomar administrador-geral dos aldeamen
tos, percebeu a importancia do processo de espolia~o, em conseqüencia dirigin
do-se ao rei para que f osse interrompido. A interven~o régia já se fizera sentir em 
1703, quando, tendo sido informado pelo Capitáo Tomás da Costa Barbosa, lu
gar-tenente do donatário Marques de Cascais, sobre a contenda entre o referido 
capitáo e o procurador dos indígenas de Pinheiros, BatUeri e Sao Miguel, além dos 
oficiais da Ca mara, responsáveis pelo af oramento das terras desses aldeamentos, 
dirigiu-se ao Ouvidor para que ftzesse "aSistir o Procurador della neste pleito pera 
Sedetreminar Segdo. for Justi~a" ... so2 

A representa~ao de Pedro Taques sobre o abuso em rela~ao as terras dos 
indígenas foi feita a 20 de mar~o de 1710. No mesmo ano, por Carta Régia ao Ou
vidor da Capitanía recomendava-se que "Seria justo, que apen~o dos f oreiros 
Seaplica~ asnesse9dades dos Indios e Reparo das Suas lgrejas, em Carregado ao 
Seu administrador a Cobran~ delles eo foramto. das terras, e aVos (ao Ouvidor) 
a execu~o dos foros" ... 803 Em seguida ao recebimento de informa~óes prestadas 
pelo Ouvidor, por nova Carta Régia o rei lhe ordenava "fa~is Restituir aos dittos 
Indios as Seis Legoas de terra-l quelhes f ora o dadas para Su as Lavo u ras, mandan
do no teficar aos Sesmeiros, é foreiros pera que aprezentem os títulos, e ouvido el
les, e o administrador e procurador dos Indios, Sumariamente determinareis as 

798. "Registro do Regimto. e mais Ordens de Sua Magde. qe. Deus Gde. Sobre a Liberdade dos Indios 
Carijos", em 11 de outubro de 1691, Revisla doArquivo Municipal, ano I, v. X, p. 68. 

799. Revista t:WArquivo Municipal, ano 1, v. X, p. 72. 
800. "Regimto. pa. o Procurador Geral dos Indios o Cappam. Izidoro Tinoco de Sáa", Revista t:WArqui

vo Muni'cipal, ano I, v. X, pp. 77-78. 
801. Atas do C&naro d~ Sáo Paulo, v. VII, p. 519. 
802. "Carta de S. Mag. pa. aSestir o Pr. da C.oroa ahúa demanda Sobre as terras dos Indios", em 15 de 

mar~o de 1703, Revista do Arq11ivo Municipal, ano I, v. 11, pp. 68-69. 
803. Carta Régia ao Ouvidor da Capitania, em 8 de novembro de 1710, Revista do Arquivo Municipal, 

ano 1, v. VII, pp. 69· 70. 
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Cauzas, e medeis Contas das Senten':{as que nelas derdes" ... ~ A ª':fªº de Pedro 
Taques serviu apenas para chamar a aten~ao do rei sobre o problema, porquanto 
na verdade a restitui~o das terras nao se verificou805. Prova disso é a disputa que, 
na década seguinte, e em seguida, verificou-se em rela~ao as terras ainda disponí
veis de Sao Miguel. 

Por carta ao rei, de 26 de maio de 1724, o Govemador Rodrigo César de 
Meneses solicitou que fosse confirmada a sesmaria que, em 1580, se concedera 
a Silo Miguel, para que os indígenas pudessem ser conservados no aldeamento, 
dado que, conforme frisava o Govemador, eram "muí precizos nesta Capitania, 
assim p.ª as delligencias do servi~o de V. Mag.e como p.ª os descobrimentos do 
sertao, q' se nao podem fazer sem elles" ... 806 Em dezembro do ano seguinte : entre
tanto, a Camara de Sao Paulo decidiu, segundo o dizer de Machado de Oliveira, 
"fazer effetiva a detestavel exa~ao do foro"807. Contra isso se opós o padre supe
rior de Sao Miguel, que, no dizer de Machado de Oliveira, "disputava esse direito 
de extorsao"808• 

O fato é que, alguns anos depois, Frei Antonio do Espírito Santo, "cohlo 
procurador e Superior da Aldey

1
a de S. Miguel" representou ao Governador, entao 

o Conde de Sarzedas, argumentando sobre a legitimidade da sesmaria dos indíge
nas, protestando contra o fato de a Camara pretender aforar as terras e solicitan
do que fosse impedida de continuar a af orá-las809 • O despacho do Govemador f oi 
simples: "Vistos os documentos que o R.do Supp.e me apresentou e consta que 
invadem as terras dos Indios da AJdeya de S. Miguel, expe~a-se. S. Paulo 11 de 
Fevr.º de 1733"81º. Tendo em vista o despacho acima, voltou a carga a Camara por 
intermédio de seu procurador, argumentando que: l. os elementos da sesmaria 
eram confusos; 2. seu tamanho era demasiado grande; 3. quando foi concedida, o 
aldeamento era considerável e, além disso, na ocasiao eram esperados mais indí
genas do scrtao; 4. na ocasiao (1734), o aldeamehto era pequeno; 5. as terras esta-

804. Carta de S. Mag. sobre as terras dos indígenas, de 3 de rnar~o de 1713, Revista doArquivo Munici
pal, ano I, v. VI, pp. 86-87. 

805. Toledo Rendon, Memória ... , p. 311. O interessante é que, sob a pressáo das disposi~óes régias, os 
oficiais da C3mara dernonstraram a inten~o de modificar sua atitude em race das !erras indígenas. 
Assim é que em sessáo de 26 de dezembro de 1711, reunidos com o Ouvidor·Geral, informou-se 
sobre o requerimento de Pedro Taques, de 20 de mar~o de 1710, "p.r omde lhe aplicasse p.ª as ne
cessi.des dos Indios os foros que os moradores das suas terras eráo obrigados a pagar, pellos aro
ram.tos q· Jhes aviáo íeito as camaras passadas e sesmarias que haviáo dado os capitains mores" ... 
tendo os oficiais respondido "que hé verdade que os capitains mores passados tinháo dado m.tas 
terras de sesmarias corno tambérn as cam. ras passadas as quais terras se dizia serem pertensentes 
aos Indios, e que dos livros da Cam.ra náo constava, q· os ditos capitains mores nem a mesma 
Cam.ra tivessem faculdade p.ª dar as terras de sernaria ou de aforam.to e que assim náo tinháo du· 
vida que os foreiros que estiverem cituados em terra'l que legitimam.te pertensem aos ditos Indios 
!hes paguemos foros" ... (Atas da Camara de Sáo Paulo, v. VIII, p . 241.) 

806. Oficio de Rodrigo· César de Meneses ao rei, em 26 de maio de 1724, in Documentos lnteressantes, v. 
32, pp. 75-76. 

807. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 225 e Toledo Rendon, Memória .. .,_p. 312. A reso
lu~o da C3mar:i foi tomada a 15 de dezembro de 1725: ... "e se pasou hum mandado executivo pª 
a cobranssa dos Foros de Sam Miguel" ... (Atas da Cámara de Siio Paulo, v. IX, p. 448.) 

808. Machado de Oliveira, "Notícia Raciocinada ... ", p. 225. 
809. Documenlos Jn1ue.ssan1es, v. 41, p. 31, e Revista do Arquivo Municipal, ano V, v. LVI, p. 218. 
810. Documentos Jn1eressa111es, v. 41, p. 31; segundo a Revisla Arquivo Municipal, ano V, v. LVI, p. 218, é 

de 11 de janeiro. · 
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vam em grande parte ocupadas por moradores; 6. os indígenas nao tinham as suas 
sesmarias confirmadas, e 7. a Camara aforava aquetas terras há tempo imemo
rial8n. O novo despacho do Govemador, de 28 de julho de 1734, f oi ainda urna vez 
inteiramente favorável aos direitos dos indígenas. Nele afirmou o Conde de Sar
zedas que: l. no tempo em que se concedera a sesmaria, nada implicava a necessi
dade de confirma~ao; 2. para que a Camara pudesse aforar terras f oi-lhe necessá
rio pedir urna "sismaria de legoa e meya em quadra, f azendo piao no centro desta 
cidade, a qual nao confirmaráo nem reformarao", e 3. que nao se deveria impedir 
aos indígenas de utilizar suas terras para suas culturas, "com declara~ao q' os RR. 
PP. Superiores nao poderao aforar as terras dos Indios, porq' ellas só sao dadas 
p.ª as suas lavoiras e nao p.ª outro fim, e a Camr.ª, querendo uzar dos meios or
dinarios sobre a posse em q' diz está de aforar as terras mencionadas, o podcrá fa
zer tendo provizao de S. Mag.e p.ª esse eff.O, aliás de nenhum modo se lhe conce
de" ... 812 Percebe.se que o Conde de Sarzedas procurava recolocar o problema nos 
seus justos termos, impedindo, também, que as terras se tornassem instrumentos a 
servil:fO dos padres superiores. Seu despacho, entretanto, tinha apenas valor teóri
co, dado que, conforme o próprio Conde de Sarzedas reconhecera um ano antes 
(15 de outubro de 1733), os aldeamentos do padroado real encontravam-se com 
suas terras cansadas ou tomadas por inúmeros moradores, além das parcelas af o
radas pela Camara813. A prova está que pouco tempo depois de seu despacho -
agosto de 1734 - um indígena de Sao Migu.el f oi amea~do de a~oites e de receber 
um tiro por ter ido ro~r próximo da casa de um morador. Tendo intercedido o 
padre superior, o morador declarou ter adquirido as terras em hasta pública814. 

No mesmo mes e ano, na Camara decidiu-se que "se passasse hum edital p.ª 
que os foreyros deste senado náo pagasen foro algum au suprior da Aldea de S. 
Miguel sem primeiro vir detriminada a conta que sobre este particullar se deo a S. 
Mag. de" ... 815 

Algum tempo depois, entre as providencias sugeridas pelo mesmo Conde de 
Sarzedas para o desenvolvimento dos aldeamentos, encontrava-se que o reí man
dasse o Ouvidor demarcar as terras que se achassem desocupadas nos limites dos 
aldeamentos, pondo-se marcos visíveis de um para out ro; caso f ossem encontradas 
benf eitorias, nao deveriam ser compreendidas na demarca~áo, mas so mente as 
terras, enquanto nao se decidisse sobre a legitimidade da posse. Depois de demar
cadas as terras, os moradores netas localizados deveriam apresentar seus títulos de 
propriedade, e nos casos em que isso se fizesse necessário devolvendo-se a terra 
aos indígenas, ainda que com benfeitorias. A Camara, em suas visitas anuais aos 
aldeamentos, deveria zelar pelas terras, lmpedindo a presen~ de intruSQs. Por ou
tro lado, entretanto, das sugestoes constava, também, que deveriam "ser advirtidos 
os off.es. da Camr.a p.a nao aforarem terras algumas sem prim.º precederem in
forma~oes exactas se pertencem ou nao aos Indios, e sendo necessr.º se infor-

· 811. Revista dbArquivo Municipal, ano V, v. LVI, p. 219. 
8U. Documenlos lnleressantes, v. 41, p. 33. 
813. Carta Régia de 13 de agosto de 1735, in Documentos lnteressantes, v. 24, pp. 186-187. 
814. Boletim db Dep. dbArquivo ... , v. 7, pp. U4-125. 
815. Sessáo de 28 de agosto de 1734, Atas da Cámara di! Sáo Paulo, v. X, p. 357. 
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maráo táobem do Superior q' estiver rezidindo na Aldeya da reparti~o a que as 
terras pertencerem"816. 

Apesar das sugestoes acima, nada se fez, e nos lustros seguintes as terras 
indígenas continuaram a ser aforadas, ocupadas por intrusos e até mesmo vendi
das. A prova está em que nos anos seguintes, inclusive adentrando-se pela década 
de 1740, o problema do aforamento dás terras de Sao Migu.el continuou a suscitar 
questoes817. Alguns anos depois, a C§mara dava mostras de aceitar sua nao in
gerencia no aforamento das terras indígenas, e a 29 de f evereiro de 1744 os oficiais 
"determinaram ao procurador actual do mesmo Senado desistisse da appella~ao" 
em relal:faO ao direito de cobran~a de foros em Siio Miguel, "por nao fazer gastos a 
este conselho pelo pouco ou nenhum direito que tem das ditas terras" ... 818 

Foi necessário que D. Luís Antonio Botelho Mourao, o Morgado de Ma
teus, se tornasse Governador da Capitanía, para que, novamente, f osse post o em 
evidencia o problema. 

Voltando suas aten~oes para os aldeamentos, o Morgado de Mateus consta
tou, conforme se le em um oficio seu, que 

todas as Aldeas estáo sem terras suficientes para as suas plantas. As Sesmarias que a liberalidade 
dos Senhores Reys predecessores ( ... ) lhes mandou destribuir com largueza,' em atten~ a serem elles os 
naturaes de huma já se perderáo as memorias de outras inda que aparecem as Cartas em letras muito 
antigas, que eu Ly, se ve por ellas estarem todas as terras uzurpadas dos moradores Circumvezinhos, que 
lhes foráo ganhando pelo tempo adiante por diversos modos sem aten~ as Ordens Regias, que as 
mandáo restituir (continuando por lembrar que o mais prejudicado era Siio Migud com suas terras to
talmente tomadas)819. 

Pretendía o Govemador tentar resolver o problema. Porém isso demandarla 
tempo, e enquanto isso procurou paliativos, a espera de urna possibilidade de re
solu1:fao definitiva. Assim é que, em julho de 1766, escrevendo para o diretor de 
Sao Migu.el, reconhece que 

para se averiguarem as ditas terras, e se medirem confonne as Ordens de S. Mag.e para se resti
tuírem á sobredita Aldea, requer um grande circuito de tempo, e mayor indaga~o de sorte que para se 
concluir esta dependencia passaria este anno á esta~áo de fazerem as suas rossas, e ficaráo padecendo 
necessidade por espa~o de bum anno sem terem que comer [concluindo por sugerir ao diretor) que fa~a 
todas as rossas que lhe parecer naquellas terras que achar p.r cultivar e elle julgar que sáo ainda perten
centes á dita Aldea ... 820 

Em sua atividade em favor dos aldeamentos, o Morgado de Mateus valeu-se 
nao só do que pode reconstituir sobre as concessoes fe itas no passado, mas, 
também, do que dispunha o Diretório, entáo já em vigor. Este, em seu § 19, esta
belecia que os diretores deveriam examinar se as terras dos indígenas eram sufi
cientes para a lavoura, 

816. "Sobre os Indios das Aldeyas e regimentos a elles applicados'', 20 de abril de 1735, in Documen1os 
In1eressan1es, p. 236-237. 

817. Cf. sessóes de 15 de junho de 1740 e 27 de junho de 1742, Atas da Cámara di! Sáo Paulo, v. XI, pp. 
274e 423. 

818. Atas da Cámara di! Sáo Paulo v. XII, p. 27. 
819. Oficio para o rei, de 21 de dezembro de 1766, Documentos /n1eressantes, v. 73, pp. 197-198. 
820. Oficio do Morgado de Mateus ao Diretor de Sáo Miguel em 19 de julho de 1766, in Documentos In

teressanJes, v.. 65, p. 89. 
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e achando que os indios náo possuem terras sufficientes para a planta~o dos preciosos fructos, 
que produz este fertilis.simo Paiz; ou porque na distribui~o dellas se náo observaráo as Leis da equida
de e da justi~: ou porque as tetras, adjacentes ás suas Povo~óes, foráo dadas em Sesmarias ás outras 
particulares; seráo obrigados os Directores a remetter logo ao Govemador do Estado urna lista de todas 
as terras situadas no continente das mesmas Povoa~óes, declarando os Indios, que se acháo prejudica-

' . 821 
dos na distribui~iio, para se mandarem logo repartir na forma que Sua Magestade manda 

Embora recomendando a conveniencia de brancos e indígenas viverem jun
tos, em seu § 82, o Diretório estabelecia, taxativamente, que de nenhum modo os 
brancos "poderao possuir as terras, que na fórma das Reaes Ordens de Sua Ma
gestade se acharem distribuidas pelos Indios, perturbando-os da posse pacifica 
dellas, ou seja em satisfa~áo de alguma dívida, ou a titulo de contracto, doa~ao, 
disposi~ao Testamentaria, ou de outro qualquer pretexto, ainda sendo aparente
mente lícito e honesto"822. 

No ano de 1767, as providencias tomadas pelo governador foram várias. An
tes de mais nada, mandou medir e demarcar as terras de Pinheiros e Sao Migue1sn. 
Quanto a Sao Miguel, entre outras coisas, procurou delimitar suas terras com o ro
cio da vila de Moji das Cruzes824. Ao mesmo tempo, completava o levantamento 
dos fatos relativos a esses aldeamentos coma verifica~áo do livro de foros815• As 
providencias, quanto aos aldeamentos do padroado real, completaram-se com urna 
ordem para serem medidas as terras de Escoda, inclusive com a expulsao dos in
trusos e até mesmo sesmeiros nelas existentes826• Para Pe1Ufbe, o problema na prá
tica nao existia . 

.(\os problemas representados pelas terras dos aldeamentos do padroado 
real, na ocasiao vieram se juntar aqueles que passaram a interessar os antigos al
deamen.tos e f azendas dos jesuítas. Estes núcleos, em pouquíssimos anos, passaram 
a identificar-se com aqueles. É significativo, a propósito, que já em 1761, portanto 
pouco tempo depois da expulsao dos jesuítas, em urna das sessoes da Camara foi 
apresentada "urna peti~ao feita por Joáo Fernandes Lima protestando-nos nao 

d d d . . " 827 aforemos as terras que f oram e se eram aos rever en os pa res Jesuitas ... 

Daí a ordem para que fossem· medidas as terras de Embu, Carapicufba 
e Jtapecerica, além de BatUeri e Pe1Utbe, e de reiterada a ordem para as de Esca
da828. Sao José constituiu um caso a parte, dado que em 1767 foi elevado a catego
ría de vita. Na sua ere~áo, entretanto, frisava-se que as terras pertenciam aos indí-

821. Coll~c~ii<> Chrotwlogica. . ., t. IV, p. 34. 
822. /don, p. 64. 
823. Oílcios aos diretores dos dois aldeamentos, respectivamente em 17 e 29 de julho de 1767, in Docu

mentos /ntuessanJes, v. 65, p. 172. 
824. Oficios para acamara de Moji das Cruzes, de 10, 18 e 29 de setembro de 1767, in Documentos lnte

ressantes, v. 67, pp. 214, 215-216, 218. 
825. Oficio para o Superior de Siio Mi~/, em 7 de dezembro de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 

68, p. 39. 
826. Oficio para o Diretor da Escoda, em lº de dezembro de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 68, 

pp. 33-34. 
827. Sessáo de 1° de agosto de 1761, Atas da Camara de Siio Paulo, v. XIV, p. 359. 
828. Ordens para os diretores dos aldeamentos, em 26 de outubro de 1768, in Documentos lnteressantes, 

v. 65, p. 226. 
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genas829, no ano seguinte ficando sua Carnara proibida de aforar as terras dos 
indígenas830

• 

Em nenhum momento de seu govemo o Morgado de Mateus deixou de in-
sistir na tentativa de solu~o do problema das terras dos aldeamentos. Nao conse
guindo encontrar a documenta~o relativa as terras de B~ri, solicitou que o es
crivao da Camara de Sao Paulo f omecesse todas as cert1does que pudessem en
contrar no Cartório831 . Insistiu especialmente no caso de Sao Miguel, reiterando 
ordens no sentido de suas terras serem demarcadas832

• Entretanto, de pouco serviu 
seu trabalho, conforme se verá. O caso de Sao Miguel, verdadeiro padrao do pro
blema, é ilustrativo. Entendendo que seis léguas em quadra eram seis de testada e 
seis de fundo, dando 36 quadradas, verifico u que dessa forma a sesma ria compre
enderia Moji das Cruzes, Sao Paulo e outras áreas. Com isso desistiu833• 

Em conseqüencia, o processo de espolia~o prosseguiu como anteriormente. 
Antes de mais nada porque, mesmo ao tempo do Morgado de Mateus, nao se in
terrompeu a prática do af oramento, embora a pretexto de beneficiar os indíge
nas834. Nem sempre, entretanto, se em 1780 o Capitao de Santo Amaro recebia or
dens para terminar de cobrar o~ foros das terras de Embu, ltapecerica e Carapicuf
ba, "p.ª entrar a sua importancia no Cofre da Real Faz.a"m. O problema do afo
ramento, aliás, chegou inclusive a justificar disputas entre os próprios aldeamen
tos. Assim é que, em junho de 1788, o diretor de Pinheiros aforou urnas terras lo
calizadas "no caro.o da V.a de Pamahiba distante da Aldeya de Baruiri 3 cuartos 
de legoa pouco mais ou menos", que pertenceriam a Pinheiros segundo documen
to que se encontrarla em máos do secretário do Governador. Essas mesmas terras 
anteriormente haviam sido objeto de urna demanda entre os Superiores dos dois 
aldeamentos, o de Pinheiros tendo tido ganho de causa. A questáo surgiu com o 
fato de urna família de Batueri ter de se retirar em conseqüencia do af oramento ci
tado. Argumentava-se, a favor de Ba1Ueri, que as terras poderiam pertencer a Pi-
11heiros, mas que os aldeados de Ba1Ueri também eram indígenas836• 

A par dos af oramentos, continuou a penetra~o de intrusos. Os exemplos 
sao freqüentes. Em 1777, o governador Martim Lopes Lobo de Saldanha teve de 
ordenar que um morador de Jacareí paralisasse as obras de urna casa que estava 
erguendo em terras da Escada837• Em 1784, Francisco da Cunha Meneses julgou 
necessário tomar providencias contra alguns moradores que se haviam instalado 

829. "A uto da ere\áo ... " in Documentos lnteressantes, v. 23, p. 406. 
830. Oficio do Morgado de Mateus para a Ciimara da Vila de Siio José, em 5 de outubro de 1768, in Do

cumentos lnteressantes, v. 68, p . 101. 
831. Portaria de 15 de fevereiro de 1m, in Documentos Jnteressantes, v. 33, pp. 48-49. 
832. Ordem para se medirem as terras de Siio Mi~/, 29 de novembro de ln3, in Documentos lnteres

santes, v. 33, p. 114. 
833. Toledo Rendon, Memória ... , pp. 313-314. 
834. Cf., a propósito, oficio de 29 de agosto de 1767, em que se ordena seja diminuída a quantia paga 

por um alferes por terras de Carapicuíba, pa'IS8ndo o foro a ser de 10$000 anuais, in Documentos 
Interessantes, v. 65, pp. 179-180. 

835. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao Capitáo de Santo Amaro, em 29 de mar\O de 1780, 
in Documentos /nteressanles, v. 82, pp. 117-118. 

836. Bo/etim do Dep. doArq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 71 a 74. 
837. Oficio ao diretor da Escoda, em U de mar\O de 11n, in Documentos lnteressantes, v. 77, pp. 

173-174. 
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nas terras de ltaquaquecetuba838. Em 1799, no protesto feito pelos indígenas de Pi
nlteiros contra um pároco por eles considerado indesejável, alegava-se, entre ou
tras coisas, que o referido religioso lhes tomara terras que se encontrariam dentro 
da sesmaria do aldeamento839• Nao é de admirar portanto que, referindo-se aos 
fins do século XVIII, Freí Gaspar afirme que os indígenas quase nada possuíam, 
"porque injustamente os desapossaram da maior parte das suas Datas, nao obstan
te serem concedidas as Sesmarias posteriores dos brancos com a expressa condi~ao 
de nao prejudicarem aos Indios, nem serem deles as terras que se davam"840• O 
único aldeamento que iria contar com terras intactas seria o entáo criado de Que
luz, para cujos habitantes o governador, "no temporal consignou-lhes de terras pa
ra sua moradia e lavouras tres quartos de legua, que se comprehendem entre os 
rios das Cruzes e Intupido, que ambos descem da serra da Mantiqueira ao Parahi
ba; passando-lhes carta de sesmaria, que está registrada na Camara da villa de Lo
rena" ... 841 

As últimas tentativas em favor da devolu~o das terras aos indígenas se fize
ram no decorrer da primeira metade do século XIX, a partir da apresenta<lªº e 
gradativa execu<lªº do plano Rendon, resultante, inclusive, da preocupa($aO dogo
vernador Melo Castro e Mendon($a pela sorte das terras dos indígenas842. 

A aplica'lfio do plano Rendon implicou, conforme se viu em outra parte, o 
término oficial da condi($aO de tutelados dos indígenas. Integrados na massa dos 
moradores, com os mesmos direitos e deveres, os indígenas deixaram de ter quem 
os represcntasse, de um momento para outro ficando na dependencia exclusiva de 
sua própria iniciativa. Para isso evidentemente nao se encontravam preparados, 
su jeitos que haviam estado a urna longa tutelagem em que seus interesses f oram, 
na esmagadora maioria das vezes, postergados em favor dos interesses dos vários 
responsáveis pela tutela. Nem por isso deixaram de reivindicar seus direitos as ter
ras, geralmente com o auxílio e orienta~ao de um religioso. Porém, o desinteresse 
pela solu~ao tornara-se entao o principal empecilho. Veja-se, por exemplo, a res
posta de Antonio José da Franca e Horta a um pedido do Superior da Escada pa
ra que f ossem demarcadas su as terras: quanto "a medi~o da Sesmra., tao impor
tante p.ª Patrimonio desses pobres lndioz, hé assim como as das outras Aldeas 
hum objecto tao complicado, e cspinhozo, q. requer a mais madura reflec<láo, e 
portanto o reserva S. Ex.ª p.ª tempo mais opportuno"843. 

838. Oficio ao diretor de ltaquaquecetuba. em 21 de fevereiro de 1784, in Documenros lnteressantes, v. 

85, p. 108. 
839. Requerimento do diretor de Pinheiros dirigido ao governador, in Documenlos In1emsan1e.s, v. 39, 

pp. 22 a 24. 
840. Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias para a História da Capitanía de S. Vicente, pp. 1.25-126. 

841. Francisco das Chagas Lima, " Noticia da funda~áo e principios d 'esta aldéa de S. Joáo de Queluz", 
RIHGB, 2• série, nº 2, Rio de Janeiro, 2° trimestre de 1846, p. 72. 

842. Cf. oficio para José Aroucbe de Toledo, em 18 de setembro de 1798, in Documentos Avul
sos, v. 6, p. 2.5. 

843. Oficio ao Padre Superior da Escoda em 23 de setembro de 1803, in Documentos Jn1eressan1es, v. 55, 
p. 168. Tentativas ma~ sérias foram feitas pelos indfgenas de Sáo Miguel no segundo quartel do sé
culo. Entretanto náo obtiveram resultado positivo algum '(cf. 2• sessao extraordinária, de 26 de ja
neiro de 1833, e 12ª ~o extraordinária, de 11 de maio de 1833, do Conselho da Presidencia da 
Província, in Boletim do Dep. doArquivo ... , v. 16, pp. 113 e 150). 
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Algumas últimas tentativas resultaram em total fracasso, a exemplo da con
cessao de terras para ltapecerica em 1821844 e principalmente das tentativas de 
reorganiza~o dos aldeamentos em meados do século. Já se tratou do problema na 
parte relativa a evolu~áo dos aldeamentos. Conviria frisar aqui apenas que, em 
grande parte girando em torno do problema das terras, as referidas iniciativas 
terminaram por fracassar em conseqüencia do mesmo problema. Em sua Fala de 
25 de junho de 1848, o presidente Domiciano Leite Ribeiro, depois de referir-se 
ao que fora tentado, lembra que nada resultara de concreto 

porquanto, tratando-se de descongregar familias que se acbaváo d~persas, notou-se que intrusos 
se haviáo apos.sados das terras concedidas aos seus ascendentes, e que de direito lhes pertenciáo: para 

reivindica-los nomeou-se um Advogado, que pouco ou nada tem feito, v~to náo haver quota consignada 
para despesa com os competentes processos (concluindo melancolicamente que duvidava) mesmo da ef
ficacia de tal meio, po~ quem conhece a chicana do nOSM> roro, as delongas e inúmeras dificulades inhe
rentes á es.sa especie de ~. ainda quando movidas pelas proprias partes intettssadas. náo tem razáo 
de esperar grande coisa, sendo as partes uns pobres Indios845. 

As conseqüencias inevitáveis só poderiam ser a impossibilidade de praticar a 
1 

agrict.Jltura, como f oi visto para o início do século, e a definitiva dispersa o dos 
indígenas, como se verá em outra parte. 

A considera~ao das terras dos aldeamentos permite abordar um dos mais 
significativos aspectos das rela~oes entre esses núcleos do passado e as paisagens 
culturais mais recentes. O fato interessa mais de perto as áreas circunvizinhas a ci
dade de Sao Paulo. 

Antes de mais nada, chama a aten~ao a concentra~o de aldeamentos nos 
arredores de Sao Paulo: ltapecerica, Embu, Caropiculba, BanJeri, Pinheiros, Siio 
Miguel, Gua1Ulhos e Itaquaquecetuba. Tal concentra($30, e evidentemente a forma 
como se distribuem esses núcleos, permite que o problema das terras dos aldeados 
possa ser abordado sob um prisma particular. 

As dificuldades para se aquilatarem as áreas ocupadas por essas terras, em 
particular para definir seus limites e, portanto, sua distribui~o, sao praticamente 
insuperáveis. Entretanto, independentemente de qualquer precisao, é inegável que 
as terras dos aldeados foram extensas e, de urna ou outra forma, sempre foram 
muitas aquelas reconhecidas como pe11encentes aos indígenas. 

Do fato acima decorre que, próximo e em tomo de Sao Paulo dispunha-se 
urna área que deveria ser bastante grande, formada pelas parcelas pertencentes 
aos oito aldeamentos acima arrolados. Tomando em considera~ao elementos con
tidos nos documentos de concessáo de sesmarias, nas "dadas de terras" e docu
mentos diversos, toma-se possível afirmar que, conforme a carta anexa, essa área 
formaria como que um cinturiio de tenru, irregular, envolvendo em grande parte o 
núcleo paulistano. O fato, segundo parece, reveste-se de extraordinária importan
cia, particularmente quando se o relaciona. com o processo de organiza~o do es
pa~o agrário dos arredores de Sao Paulo pelo europeu ou seu descendente. Ob-

844. Oficios de Joáo Carlos Augusto d'Oeynhausen para o Sargento-Mor José Manoel da Luz, em 17 de 

fevereiro de 1821, e para a Citmara de Sáo Paulo, em 7 de maio de 1821, in Documentos Jnteressan
tes, v. 37, pp. 81 e 313. 

845. Annnes da A ssem bléa Legislativa Proi•incial de S. Paulo (1848-1849), S. Paulo, 1926, p. U3. 
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serve-se, por exemplo, que tanto para montante (Guatulhos, Sao Miguel e Itaqua
quecetuba ), quanto para jusante (Batueri) de Sao Paulo, os aldeamentos deveriam 
possuir grandes extensoes de terras ao longo do vale do Tiete e, conseqüentemen
te, ao longo do principal eixo de expansao do povoamento no Planalto Paulistano. 
Observe-se, também, que desde sudoeste até sudeste, dominando as áreas ao sul 
do núcleo paulistano, dispunham-se terras dos demais aldeamentos (Pinheiros, Ca
ropicutba, Embu, Itapecerica ), como que envolvendO-o. As mais significativas inter
rup~oes do referido cinturao estariam ao norte, ou seja, justamente na área cor
respondente a Serra da Cantareira. Nao é dificil perceber que, próximo a Sao Pau
lo, e compreendendo superficies nao descuráveis, nao raro em zonas mais favorá
veis, esse cintura o deve ter sido· um f ator de limita~tio do processo de expansao do 
povoamento europeu nas terras do .próprio Planalto Paulistano. Nao é de admirar, 
em conseqüencia, que essas terras tenham sido objeto, conforme se viu, de uma 
precoce presen~ de entrantes lusos ou luso-brasileiros. 

A presen~ de entrantes ou de f oreiros nao impediu, como se viu antes, que 
se verificasse a pennanencia do problema das terras dos aldeamentos até o século 
XIX adentro. Trata-se, portanto, de terras que, mais ou menos ocupadas por lu
so-brasileiros, continuaram a suscitar problemas de posse, propriedade e usufruto; 
terras que, por isso mesmo, ef etivamente permitiam que, em torno de Sao Paulo, 
em certas áreas mais que em outras, permanecessem formas de organiza~o de es
pa~o particulares. Veja-se o exemplo padrao de Carapicufba. Suas terras, durante 
séculos disputadas por colonos e padres, ou por colonos e indígenas, somente na 
década de 1930 f oram objeto de urna definitiva forma de distribui~o aos descen
dentes dos aldeados846. Antes diSM>, e em pleno século XX, os descendentes dos 
aldeados escolhiam uma parcela de quintal para ro~r, e pagavam foros para a ca
pela, enquanto nos campos da aldeia, mais distantes, as terras eram de uso coleti
vo, ninguém pagando nada847 •. 

A antigüidade do povoamento no Planalto Paulistano, como urna utiliza~o 
do espa~o fundamentada em sistemas e técnicas que levaram ao depauperamento 
dos solos; as condi~óes peculiares a área~ com características climáticas particula
res e solos naturalmente pobres, sornadas aos fatos relativos ao cinturáo de te!TOs 
dos aldeamentos, contribuem para explicar por que, nos arredores de Sao Paulo, 
nao se definiram formas de organiza~o do espa~o fundamentadas em atividades 
comerciais rentáveis, que, inevitavelm~nte, iriam influir no desaparecimento dos 
tra~os de culturo caipira aí enraizados. Daí decorre que a presen~ do citado cin
turiio de temzs dos aldeamentos deve ser correlacionada com a permanencia, prati
camente até os dias atuais, de um ci11turiio caipira em torno de Sao Paulo. 

/ .. 

846. Luís Saia. Carapiculba, inédito, pp. 1-2. 
847. Jdem, pp. 18-19. 

12. O problema da subsistencia do indígena aldeado 

- Da escravatura e da administrarño as reservas de motores animados 
- As fontes de subsistencia 
- A obrigatoriedade do J,rabalbo e o problema do salário 
- Quanto recebia um indígena pelo seu trabalho? 
- Destino do salário do indígena 

Já se teve ocasiao, na segunda parte deste trabalho, de verificar a evolu~ao 
conhecida pela forma de encarar o trabalho do indígena por parte do colonizador 
europeu. Vi u-se que, cronologicamente, a primeira forma de trabalho do indígena, 
a servi~o do colonizador, foi a que se colocou num plano de trabalho escravo. O 
colonizador usufruiu do trabalho do indígena escravo como de coisa sua, na práti
ca apenas preocupado em manter o motor animado em condi~oes de funciona:. 
mento, portanto preocupando-se com que f osse alimentado. A escravatura suce
deu a administra~ao, coexistindo algum tempo com aqueta, e definindo-se, como 
forma disfan;rada de escravatura, em seguida a out ras formas intermediárias. A ins
titui~ao da administrafiiO, no setor da utiliza~o do trabalho do indígena, coexistiu 
com a repartifiio do indígena aldeado, esta última para o aproveitamento, sempre 
que necessário, ·da reserva de 1notores animados mantidos sob tutela nos aldea
mentos. Com o tempo, em especial a partir do segundo quartel do século XVIII, a 
repa11ifiio acabou por prevalecer. 

Sern que se pretenda apresentar interpreta~oes definitivas, mas tao-só suge
rir uma hipótese, torna-se possível relacionar a evolu~ao acima sintetizada com as 
principais fases do processo de coloniza~ao referentes ao passado paulista. A es
cravatura f oi um importante instrumento para que, nos primeiros tempos, e dentro 
das condi~oes peculiares de Sao Paulo, o processo pudesse adquirir estabilidade. A 
administrafiiO conciliou necessidades inerentes ao quadro sócio-económico da Ca-
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pitania com as reservas opostas a institui~o da escravatura. A solu~ao representa
da pelos aldeamentos veio de encontro a necessidades de urna estrutura económi
ca modesta e como resultante de todas as tendencias anteriores. O fato de a su
cessao cronológica nao excluir a coexistencia de mais de urna das institui~oes cita
das, nao constitui, necessariamente, condi~ao para invalidar a observa~ao geral. 

Enquanto escravo ou administrado, o problema da satisfa~o das necessida
des dos indígenas, limitadas praticamente as alimentares, entrava na competencia 
do senhor ou do administrador. No primeiro caso, o senhor de escravos tinha inte
resse em manter o escravo; no segundo caso, ao mesmo interesse uniam-se as 
obriga~oes a que se sujeitavam os a.dministradores para manter administrados, a 
elas já se ten do f eito referencias suficientes. Quando os aldeamentos, embora na 
prá.tica núcleos de administrados, da Coroa ou de Ordens Religiosas, passaram a 
se integrar dentro da segunda e terceira fases a que se aludiu acirna, o problema 
da satisfa~ao das necessidades indígenas modificou-se substancialmente; o indíge
na passou a ter que resolver o problema de sua subsistencia de forma mais inde
pendente, embora dentro das condi~oes de tutela em que vivia. 

As fon tes de subsistencia com que pode ria contar eram, pelo que já f oi am
plamente considerado, duas. A primeira relacionava-se ao conjunto de atividades 
produtivas que poderla desenvolver dentro do aldeamento. Geralmente sendo a 
agricultura a mais importante, satisf azia, pelo menos em parte, necessidades de 
alimenta~ao e vestuário. Com o tempo, essa atividade tornou-se insatisfatória e em 
conseqüencia o aldeado recorreu, como se viu, a atividades artesanais com as 
quais pudesse obter alguns recursos a través do comércio. A segunda f onte relacio
nava-se ao conjunto de atividades que o aldeado poderia desenvolver fora do al
deamento. De atividades as quais, de início, se aplicava porque era a isso obriga
do, com o tempo tomaram-se necessárias, dados os recursos insatisfatórios dentro 

' dos aldeamentos. A primeira f onte já se fez referencia; a qui se tratará especial-
mente da segunda. 

Um aspecto sobre o qual já se insistiu, mas que convém considerar ainda 
urna vez, é que na prática os indígenas aldeados eram obrigados a fornecer seus 
servi~os sempre que solicitados. O fato se explica em fun~ao de essa obrigatorie
dade se originar dentro da tradi~o da adniinistra~iio. Quando, em 1696, o rei de
cidiu conceder aos moradores de Sao Paulo e seus descendentes por linha mascu.
lina ou feminina a administra~iio dos indígenas que houvessem descido do sertao, 
a primeira condi~ao f oi a de que os administrados deveriam ser reunidos em al
deamentos, e outra, a de que os indígenas deveriam trabalhar urna semana a servi
~o dos administradores e outra no aldeamento, a servi~o próprio848• O Regimento 
de 15 de janeiro de 1698 foi redigido quase dentro do mesmo espírito849• O Regi
mento do Conde de Sarzedas, de 10 de maio de 1734, assim como o Diretório, de 3 
de maio de 1757, nao modificaram substancialmente a referida obrigatoriedade, 
tendo em vista que, embora submetessem a saída dos aldeados a qualquer sorte de 
licen~, na prática estabeleceram urna série de normas visando, justamente, a utili-

848. Alvará sobre a liberdade dos indios, de 19 de fevereiro de 1696, Revista do Arquivo Municipal, Ano 
1, v. X, pp. 70 a 74. 

849. Regimento para o Procurador .. ., Rn•ista doArquivo Municipal, Ano I, v. X, pp. 75 a 79. 
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za~ao do indígenasso. Aproximando-se o fim do século XVIII, a obrigatoriedade, 
se nao existisse em conseqüencia das ordens dos governadores, existiria em con
seqüencia do condicionamento criado pelas necessidades. 

Se as disposi~0es oficiais implicavam a obrigatoriedade do trabalho indíge
na, em todas elas, entretanto, frisava-se a necessidade de serem pagos pelo seu 
trabalho. Ao fim de cada semana, segundo o Alvará de 1696, os administradores 
seriam obrigados a pagar aos indígenas o justo salário de seu trabalho, conforme 
os pre~os de costume, nao podendo se utilizar deles em outra semana sem primei
ro ter-lhes pago o salário da anterior851• De acordo com o Regimento de 1698 os . . ' 
salários que se deveriam ajustar, sobre o trabalho dos indígenas, seriam por in-
tcrmédio de seu procurador, os pagamentos devendo ser efetuados na sua presen
~a. Ressalvava-se, todavia, que quando se quisesse alugar indígenas para o Cu
batao, ou para o distrito de sao Paulo, "nao ~ra nessessario f azer que Com o 
procurador Geral"as2• O Regimento de 1734 estipulava: "Procttrará o P.e Superior 
que os Indios que f orem conduzir cargas, e servir a qualquer pessoa secular ou ec
ctz.a, e ainda as relligioes se lhe pague o seu sellarlo, Asim como se lhe paga o 
serv.0 de S. Mag.e, de quem sao administrados" ... m Por sua vez, o Diretório, de
pois de ressaltada a importancia da distribui~iio (reparti~o), de modo a que os 
moradores nao se vissem "precizados a mandar vir obreiros e trabalhadores de fo
ra para o tráfico das suas Lavouras e cultura das suas terras", determina que "os 
Indios, naturaes do Paiz, nao fiquem privados do justo estipendio correspondente 
ao seu trabalho, que daqui por diante se lhes regulará na forma das Rea is Ordens 
do dito Senhor: Fazendo-se por este modo entre uns e outros reciprocos os inte
resses, de quem sem dúvida resultarao ao Estado as ponderadas felicidades"8S4. 

Normalm.ente, os indígenas foram pagos pelo trabalho feito, tal fato poden
do ser depreendido das inúmeras ordens para que f ossem dados indígena's a servi
~o de moradores. Entretanto, nao seriam raras as vezes em que ou eram mal pa
gos, ou entao nada recebiam. As indica~oes em um ou outro sentido sao muito 
numerosas. Já em 1607, por exemplo, o entao procurador dos aldeados, juntamen
te com "os prinsipais das aldeias" compareceu a camara para protestar contra 
urna nomea~o para capitao dos indígenas tendo em vista que, entre outras coisas, 
o nomeado "os mandara caminho do mar sen lhes pagar" ... 855 Outro exemplo é de 
1641, quando, na sessao de 4 de maio, "pareserao algus indios da aldea de maruiri 
e diserao aos ditos officiaes da camera per sua lingua" que nao desejavam o ca
pitao que tinham na ocasiao, queixando-se também do provedor por servir-se de
les sem !hes pagar, ... "e de seis indios se servira hum anno sem lhe pagar a cada 
hum mais que oito patacas" ... 856 Em urna ordem do Sindicato da Reparti~ao do 

850. T~os in Documentos Jmere.ssantes, v. 22, pp. 72 a n, e Collec~áo Chronologica, t. IV, pp. 25 a 68. 
851. RevlSla doArquivo Municipal, Ano I, v. X. p . 72. 
852. ldem, p. 76. 
853. Documenios /nlert!SSante.s, v. 22, p. 74 . . 
854. Collec~áo Chronologica. .. , t. IV, pp. 54-55; tanto o caráter quase obrigatório do trabalho do aldeado 

a se~ do proces.so de colon~ quanto a necessidade de retribuí-lo, financeiramente ou em 
espécie, já se haviam definido no alvorecer do século XVII. O fato ~ mais nftido para as aldeias do 
padroado real. 

855. Sessáo de 20 de janeiro de 1601,Atas da Ct3mara de Sáo Paulo, v. 11, p. 185. 
856. Atas da Climoro de Siio Paulo, v. V, p. 86. 
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Sul, Joao da Rocha Pitta, de 18 de junho de 1661, em que os camaristas foram so
licitados a recolher os aldeados dispersos, frisa-se que "farao pagar outrosim aos 
ditos moradores o jornal que estiverem devendo aos ditos indios do tempo que es
tiverem em seu poder" ... 8S7 Quando em 1712 trabalhava-se nas fortalezas de San
tos, ainda como exemplo, o rei comunicou ao responsável pelos trabalhos que or
denara ao Reitor da Companhia de Jesus em Sao Paulo e ao Administrador dos 
Índios Pedro Taques de Almeida lhe dessem todos os homens necessários, frisan
do, entretanto, que deveriam ser pagos Seus "estipendios, na forma do uzo, e estil
lo da terra porque muitas vezes recuzarao estes mercenarios, e ainda os que os 
administrao os darem para o dito eff eito por terem experimentado a má satisfa~o 
que tem do seu trabalho o que he razao se evite" ... &58 O problema do pagamento 
chegou a ser tao grave que em 1743 o governador D. Luís Mascarenhas fez divul
gar um Bando a respeito. Constava-lhe que os indígenas dos aldeamentos dos je
suítas, saindo sem permissao para trabalhar em casas de moradores, gastando em 
bebidas o quanto ganhavam, "ficando por essa cauza elles, e suas mulheres, e fi
lhos nús sem terem com q' possao hir ouvir missa, e outros pagando-lhes tao mal 
com grande encargo de suas conciencias, outros prometendo-lhes, e nunca pagan
do-lhes" ... ; em conseqüencia, estabelecia penas severí~imas para quem utilizasse 
os indígenas sem permissao dos Superiores, frisando que "qualquer pes.wa q' qui
zer alugar lndyo pera seu servi~o sera obrigado a ajustar o seo jornal como R.º 
Padre Subprior al qual entregará a paga p.a aSim se evitar os inconvenientes q' se 
segue de enes a receberem" ... 859 Verifica-se que, em última análise, o Bando era 
sugerido por queixas dos religiosos e nao dos indígenas, e que a paga, embora rei
vindicada, deveria ser entregue aos Superiores dos aldeamentos. 

Durante toda a segunda metade do século XVIII, subsistiu o problema do 
pagamento aos indígenas. Em 1780, por exemplo, o governador f oi obrigado a or
denar que voltassem para BtuUeri uns indígenas que se encontravam a servi~o de 
um morador há já um mes, ganhando pouquí~imo860• No mesmo ano, o governa
dor havia dado permissao para que os indígenas desse aldeamento pudessem tra
balhar nas vilas vizinhas, entretanto "com a declara~o, q' as Soldadas, q. ganha
rem se lhe paguem sem falencia, e se lhe apliquem a utilidade dos mesmos"861• 

O próprio govemo da Capitanía também nem sempre era bom pagador. Ve
ja-se, por exemplo, a afirma~o de Martim Lopes Lobo de Saldanha segundo a 
qual ''vinhao Aldeias inteiras trabalhar em huma Chacra, e condu~s" de seu an
t~or, "e nao se lhes pagava jornal" ... 862 A referencia ao anteces.wr é sempre 
deselegante e nem sempre digna de crédito. Entretanto, nao há dúvida de que em 
certos casos o governo foi um mau pagador. Em 1770, por exemplo, ordenou-se 
que f ossem pagos os jornais de oito indígenas que trabalharam nas obras de f orta-

857. Registro Geral da Cámaro de Sáo Paulo, v. 111, pp. 302-303. 
858. Carta Régia a Manoel Gomes Barbosa, em 3 de oovembro de 17U, in Documentos lnleressante.s, v. 

16, p. 66. 
859. Bando de 29 de janeiro de 1743, in Documen1os lnt~san1e.s, v. 22, pp. 181a183. 
860. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor de ~ri, em 11 de novembro de 1780, in 

Documentos lnteressan1e.s, v. 83, p. 29. 
861. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha ao diretor de !Jalwri, em 3 de julho de 1780, in Docu

mentos lntuessan1e.s, v. 82, pp. 151-158. 
862. Oficio ao reí, dando contado estado político da Capitanía, em 18 de novembro de 1775, in Docu

mentos lnte.re.ssantes, v. 28, p. 28. 
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leza de Paranaguá, correspondentes a tr~s meses, "Á custa do q' se lhes está de
vendo, para se irem remediando até que se lhes possa satisf azer tudo o q' se lhes 
deve" ... 863 Há quanto tempo os referidos indígenas nao receberiam um vintém? 
Outro exemplo interessante refere-se aos indígenas que, em 1773, f oram utilizados 
para o transporte de cargas até Araritaguaba e para remarem até o Iguatemi. Or
denou-se que os referidos indígenas fossem pagos na volta, mas, "sen do precizo 
aos mesmos Indios no Porto de Araritaguaba alguns xapeos ou baetas p. a se cobri
rem o mesmo Ajudt.e de ordens lhe mande a~istir por abono a cada hum com 
dous mil e quatro cent os reís de f azd. a pa~ndo clareza a pes.wa q' fizer a d. a as-. 
sistencia p.a se lhe fazer o seu pagamt.O a conta dos d.os Indios"864• Portanto, os 
indígenas poderiam, inclusive, nada receber porque sua paga se destinarla a aqui
si~ao do necessário para o servi~o que prestavam ao governo. 

Feítas as ressalvas exemplificadas acima, parece intere~te verificar, den
tro das po~ibilidades que a escassa documenta~o oferece, quanto normalmente 
recebia um indígena pelo servi~o prestado. 

Alguns exemplos, referentes a vários tipos de atividades, podem fornecer 
um quadro ·sobre o problema dos salários. 

O problema do salário a ser pago em troca de servi~os prestados pelos indí
genas f oi proposto ern Sao Paulo muito cedo, e é significativo que o tenha sido em 
fun~o da utiliza~o do indígena para o transporte de cargas no caminho do mar. 
É ~im que, em sessao de 24 de fevereiro ~e 1564, pelos oficiais da Camara 

foi acordado q· ohua p8 de quallquer qualidade e códisAo q· seja q· oáo de a yndio pr levar 
quarga desta vila ao mar ne de seu termo lhe oáo dara mais pr levar bua qua~ga q· valía de bu tostáo p8 
cima seja em resgate hou houtra couza he q • mais lhe der dos ditos ce rs P1.f8 sioco tostoes seodo 
ametade p8 que bo hacuzar e ha boutra bametade p8 as bobras deste 001elho ... 

Desde entao, percebe-se urna preocupa~o no sentido de estabelecer um 
limite máximo para as retribui~oes devidas ao trabalho indígena. Embora nao te
nham sido encontrados elementos relativos ao século XVII, nao é f ora de propósi
to acreditar que esses limites tenham vigorado em toda a referida centúria, tanto 
que o problema, com o mesmo sentido, reaparece no alvorecer do século XVIII. 
De fato, em sessao da Camara, de 22 de janeiro de 1704, f oi requerido pelo procu
rador do Conselho "q- por ser bem commum deste povo se taxasse o aluguer dos 
Indios por pre~o moderado pª a Villa de Sanctos ou Cubatao por livrar das exor
bitancias com q- se hao os dos indios em seus alugueis sem se atender ao ajuste q
fes com C. Mor dos Indios lzidoro Tinouco de Saó" ... 8()6 Pouco tempo depois, a 
Camara voltou a tratar do a~unto, no sentido de que 

se desse comprim. to ao asento q • se tinha feíto em camera com o C. Mor Izidoro Tinouco de 
Saá como procurador dos indios pla exorbitancia com que se háo os dos em seus alugueis ... [concluin-

863. Ordem do Morgado de Mateus para o Provedor da Fazenda Real, em 8 de fevereiro de 1770, in 
Documentos /n1eressantes, v. 65, p. 302. 

864. Oficio do Morgado de Mateus para os diretores de vários aldeamentos, em 1° de fevereiro de 1773, 
in Documentos lnJeressantes, v. 8, p. 7. 

865. Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. I, p. 38. 
866. ldem, pp. 61-62. 
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do-~ no se~tido de que) se commutasse hua condenac;áo de seis mil rS a ql quer pec;oa q· os alugar por 
mais dos seis centos e quareota ou aquillo q· novam.te se ajustar applicadas as das condenac;óes as des
pesas da camera867• 

Um exemplo interessante, nao só porque fomece elementos relativos aos 
salários pagos na época aos indígenas, mas também porque revela alguns aspectos 
da forma de arregimenta~ao do aldeado, é o referente ao pedido feíto por Barto
lomeu País de Abreu em 1721, e de que já se falou. O dito Bartolomeu País de 
Abreu, tendo em vista "huma jornada que quería fazer a sua custa athe o Rio 
Grande", requerera a Camara "des Jndios das Aldeias Reais". A Camara oficiou 
ao Padre Superior de B01Ueri, solicitando os dez indígenas. Estes vier:am e, presen
te o Padre Superior, tratou-se de ajustar os salários que haveriam de receber. Dis
se o Padre Superior que 

estavam prontos os ditos jndios todas as vezes que se houvese de dar a cada bum des mil reis 
por mes que hera o que elles pediáo e asim mais dice que acomodando o selario de des mil rcis cada 
mes se lhe havia de dar prootam.te ametade das soldadas e a outra ametade fazendo obrigasáo de huma 
escriptura publica pera se dar prontam.te na volta da jornada ... 

A isso respondeu o interessado 

que os selarios de des mil reis cada mes náo hera pusivel dar porcoanto os ditos jndios estaváo 
alugandose era outras partes oom mais comodo e commummente faziáo as suas jornadas pera as minas 
Gerais pera honde hiáo e vinhio por dezaseis e vinte mil reis gastando nas mesmas jornadas tres e coa
tro mezes e as vezes mais ... 

e que em conseqüencia nao pagaría mais de 4$00()868. Apesar de os oficiais da Ca
mara terem proposto o salário de 6$000 mensais, as partes permaneceram irre
dutíveis e, ern conseqüencia, Bartolomeu Pais de Abreu, que se propunha "buscar 
parte conveniente de terra pera caminho das Minas novas do sertao de Cuyaba" 
desiste dos indígenas de Barueri, pedindo que fosse atendido com os de Siio Mi
guef8'D. O Padre Superior de Sao Miguel, por sua vez, eximiu-se de ajustar salários, 
ten do em vista, conforme declarou, que os indígenas "nao herao seus escravos". 
Em face disso, decidiu-se pagar 4$000 mensais aos indígenas, isso porque, no dizer 
de Pais de Abreu, "com coatro mil reis a cada jndio por mes hera soldada muito 
conveniente e se nao devia regeitar antes sim obrigar aos mesmos jndios por ser 
asim de utilidade da fazenda real e bem commum". Mais ainda, os oficiais termi
naram por decidir que, ao pre~o e~tipulado, os indígenas seriam obrigados a vir de 
qualquer aldeamento870. , · 

Como se percebe, o salário estipulado darla aproximadamente pouco mais 
de seis vinténs diários por pessoa, a que se deveria acrescentar o sustento dos 
indígenas, em especial alimenta~o. 

867. ldem, p. 65, sessáo de 18 de mar~o de 1704. 
868. Seuáo de 30 de junho de 1721, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. IX, p. 66. 
869. Sessáo de 4 de julho de 1121,Atas da Climara de Sáo Paulo, v. IX, p. 68. 
870. ;:sao de 5 de julho de 1721, Atas da Cámara de Sáo Paulo, v. Ix, p. 69; cf., também, Boletim do 

p. do Arquivo ... , v. 5, pp. 9 a 12. 
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Em 1733, foram empregados indígenas dos aldeamentos para o transporte, 
de Santos a Sao Paulo, de cargas para as tropas que deveriam combater os silvíco
las que entao amea~vam a seguran~ nos carninhos para as minas do Cuiabá. A 
cada urn dos indígenas resolveu-se pagar 1$600, ficando, entretanto, acertado que 
lhes seriam descontados os mantimentos, ''visto nao trazerem das suas Ald!as· e 

' como pelo edita) do Superior da Aldéa de Baruery se davao os d. os Indios aos mo-
radores desta Capitania nao hé rezao vensao mayor salario no setvi~o de S. 
Mag.e" ... 871 Considerando que, entre a ida e a volta, os indígenas devem ter em
pregado pelo menos seis dias para se desincumbirem da taref a, seus salários de
vem ter sido de pouco rnais de 13 vinténs diários por pessoa. Descontados os man
timentos, cada um só poderla receber de 1/3 a 1/2 pataca, ou seja, entre 5 e 8 
vinténs. 

No ano de 17'1.5, 19 indígenas de Sao Miguel tiveram a iricumbencia de levar 
duas ~ de artilharia para Itu, cada um deles tendo recebido cerca de 1$368, 
num total de 26$000872. O salário teria correspondido a aproximadamente SH>O, ou 
seja, meia pataca diária. Para a mesma época (entre 1721 e 1726), há urna série de 
exemplos. Treze mil quatrocentos e quarenta réis (13$440) foi quanto se "deu a 14 
indios que foram a Santos buscar 14 cargas de ferramentas, alavancas e mais pe
trechos para se arrazarem as cachoeiras dos rios"873• Couberam para cada indígena 
tres patacas - $960 - ou seja, meia pataca diária, para seis dias. A um indígena 
que levou urna carta para Pamaíba pagou-se urna pataca ($320), o que certamente 
significou menos de meia pataca diária874

• Para seis indígenas "que foram para o 
descobrimento, como Padre Fr. Fructuoso da Concei~o", pagaram-se 24 patacas 
(7$680), enquanto a tres indígenas que fizeram urna dilig!ncia do Setvi~o Real fo
rarn pagas tres patacas ($960)87S. Ainda na mesma época, numa questao relativa 
a administrados, há urna refer!ncia ao fato de se terem utilizado indígenas por 28 
anos, sem que fossem realmente administrados de quem os utilizara, e que, em 
conseqüencia, se deveria pagar 870$000 pelos servi~os prestados nesse tempo, a 
razao de rneia pataca diária876• 

No ano de 1734, o capitao-mor de Sao Miguel, com mais 11 indígenas, con
duziu os quintos reais para o Rio de Janeii'o, recebendo pela Real Casa da Fun
di~o, na volta, a quantia de 52$800, correspondendo 4$800 para cada indígena877. 
A diária, nesse caso, deve ter correspondido aproximadamente a 2/3 de pataca. 

Na segunda metade do século, segundo Rendon, o jornal recebido pelos 
indígenas era usualmente de 100 réis878, o que se ve confirmado por alguns exem
plos, como o de 1778, quando foram solicitados indígenas de Sao José que deve
riam "Ser pagos a tostao p·or dia, entregandosse os seus pagamentos no d.º Direc-

871. Oficio do Conde de Sarzedas para o Provedor da Fazenda Real da Capitania, em 11 de junho de 
1733, in Documuitos /nteressantes, v. 41, p. 69. 

872. Papéis avulsos de Rodrigo César de Meneses, maio de 1725, in Documentos Jnteressantes, v. 32, pp. 
338 a 341. 

. 873. Jdem. 
874. Ibídem. 
875. Documentos lnteressantes, v. 32, pp. 338 a 341. 
876. Boletim do Dep. doArquivo ... , v. 5, pp. 96 e ss. 
8n. Jdem, v. 7, pp. Ul a 124. 
878. Toledo Rendon, Memória .. ., p. 304. 
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tor, para que este Satisfa~ a cada hum dos referidos Indios coma paga que lhe 
pertencer, depois de Seu trabalho"819• 

. Parece que em alguns casos o pagamento nao era ef etuado por dia, mas por 
tarefa. Assim é que, a 3 de julho de 1777, o governador Martim Lopes Lobo de 
Saldanha ordenou ao Capitáo-Mor de Moji das Cruzes que apresentasse ao ca
pitao de cavalaria Manoel Lopes "todos os Indios, e Indias que lhe f orem precizos 
para o beneficio que hade f azer ao Algodao de q. está encarregado, aos quais In
dios Será obrigado o referido Cap.m Manoel Lopes dar de comer, e a cada dois 
Indios, por cada aroba que descarosarem quatro Vinteins"880• 

No conjunto, o salário do trabalhador indígena parece nao ter variado mui
to no decorrer do século XVIII. Se existiu varia~áo, f oi para menos, dado que na 
primeira metade do século predominaram diárias de meia pataca ($160), enquanto 
na segunda metade teriam sido de um tostáo ($100). Os elementos acima, por ou
tro lado, devem ser considerados apenas indicativos, dado que os exemplos nao 
sao suficientemente numerosos e dado, ainda, que cada caso representa, em geral, 
urna forma particular de pagamento, considerado o tempo empregado, a natureza 
do trabalho, o esf or~o despendido, o recebimento, ou nao, de mantimentos. 

A considera~o dos salários obtidos pelos aldeados, assim como da pro
du~ao i11 natura no aldeamento, náo basta para que se possa concluir, por exem
plo, sobre o padráo de vida do indígena. É que, conforme se verá, só urna parte do 
que produzia, ou do que recebia em troca de trabalho, lhe pertencia. 

Tradicionalmente, urna parte do trabalho do indígena, dentro ou f ora do al
deamento, beneficiava os Superiores de cada aldeamento. Na pior das hipóteses, 
"os PP.es Superiores devem ser servidos dos Indios das Aldeyas", conforme dispo
si~o do Regimento de 1734881 • Assim é que urna parte de seu trabalho, lavrando a 
terra, pescando ou ca~ando, buscando lenha ou água, o indígena o dedicava ao 
Superior. Mais do que isso, entretanto, era o indígena que, por intermédio de sua 
produ~o, deveria, em muitos casos, conseguir o necessário para a congrua dos re
ligiosos e guisamentos para a Igreja, embora nem sempre isso f osse possível. Em 
1766, o Morgado de Mateus considerava que "os Indios sao remissos no seu traba
lho náo he conveniente apertalos derepente porque dezertao. Os Directores nem 
todos tem hum zello efficaz, e por infinitas couzas se faz dificultozo tirarem-se li
quidos dos lucros dos Indios os cento e vinte mil reis de Congrua, o guizamento 
que pelo Conde de Bobadella foi'.·arbitrado" ... 882 De qualquer forma, e indepen
dentemente de qualquer outra considera~o, os Superiores usufruíam de parte 
considerável do trabalho do indígena. Veja-se, por exemplo, a Carta Régia de 27 
de fevereiro de 1731, em que o rei ordena nao sejam pagos os exorbitantes salários 
que se pagariam entáo aos indígenas, prática que, segundo dizia, "introduzio a uti
lid. e propria dos Religiozos q' governáo as Aldeas, por tirarem a cada Indio a me
tade do q' costumáo ganhar" ... 883 Portanto, metade do que recebiam fora, era tra
di~o os indígenas darem ao Superior do aldeamento. Veja-se, a respeito, outro 

879. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o di retor de Sáo José, a 8 de maio de 1 ns. 
880. Documentos lnteressantes, v. 84, pp. 117-118. 
881. ldetn, v. 22, p. 74. 

882. Carta do Morgado de Mateus ao reí, em 22 de dezembro de 1766, in Documentos /nteressantes, v. 
73, p . 203. 

883. Sobre o nao se alterarem os salários dos índios, in Documentos Interessantes, v. 24, pp. 56-57. 
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exemplo: em 1734, a propósito do salário recebido por indígenas de Sáo Miguel 
pela condu~o dos quintos reais para o Rio de Janeiro, e de que já se fez ref eren
cia, surgiu urna questáo entre o capitáo-mor e o Padre Superior do aldeamento. O 
capitao-mor queixava-se de que, tendo os indígenas que receber 52$800 pelo seu 
trabalho, a pagar pela Real Casa da Fundi~o, aí foi ter o Padre Superior exigindo 
do total acima a parcela de 17$600 que tocarla para a Igreja. A queixa do ca
pitao-mor fundamentava-se no fato de que, segundo ele, o Padre Superior nao te
ria direito aqueta parcela porque resultara de servi~o prestado para o reí, os indí
genas somente tendo que dar algum dinheiro quando ganho em jornais a servi~o 
de moradores, acrescentando que, além disso, náo tinham com que se vestir e sus
tentar. A resposta-argumenta~o do Padre Superior, em síntese, foi a seguinte: 1. 
quanto diz o indígena é falso; 2. é verdade que náo lhes dava de comer e vestir, 
mas nao tinha nenhuma obriga~o nesse sentido; ·pelo contrário, os indígenas é 
que tinham a obriga?o de sustentar o pároco, em troca da assistencia espiritual 
recebida; e 3. quanto ao fato de retirar a ter~ parte de seu ganho, lembra que o 
costume no aldea mento f oi sempre o de darem a meta de de seus lucros ganhos 
para a lgreja, sustento e vestuário dos Superiores, dado nao existirem out ras fon
tes para esses fins, seguindo-se outras considera~oes884• O documento é suficien
temente expressivo e dispensa comentários. 

O Diret6rio, de maio de 1757, estabeleceu normas precisas sobre o trabalho 
e o destino do salário recebido pelo indígena. Pelo § 27, em seguida a algumas 
considera~oes, estabelecia que os indígenas 

"Seráo obrigados daqui por diante a pagar os Dizimos. que consistem na decima parte de todos 
os fructos, que cuttivarem, e de todos os generos, que adquirirem, sem ex~ alguma, cuidando mui
to os Directores em que os referidos Indios observem exactamente a Pastoral, que o dignissimo Prelado 
desta Dioc:ese mandou publicar em todo o Bispado, respectiva a esta importanHssima materia88S. 

Mais adiante lembrava-se de que, de conf ormidade com as Bulas Pontifi
cias, os referidos Dízimos pertenciam a Fazenda Real886• Da produ~o dos aldea
mentos paulistas, sempre que possível, os dízimos foram cobrados. No ano de 
1767, por exemplo, das rendas que o rei percebia na Capitania, sornando um total 
de 26:820$503 para todas as entradas, constava um total de 84$882 decorrente do 
rendimento dos dízimos pagos pelos indígenas dos aldeamentos887; em 1778 o dire
tor da Escada era solicitado a cobrar e recolher no Cofre da Real Fazenda os dí
zimos e Novos Impostos888• A participac¡ao dos dízimos no conjunto da receita evi
dentemente parece modesta, entretanto deveria implicar, forc¡osamente, um ex
traordinário sacrificio por parte do indígena, que, mesmo nao tendo que pagá-los, 
nao poderla escapar de um padrao de vida miserável, ou quase. Por outro lado, na 
mesma época o Morgado de Mateus decidía, sobre os aldeamentos que haviam si-

884. Bo/eJim do Dep. do Arq. <Ú> Est. de S. Paulo, v. 7, pp. Ul a 124. 
885. Col/ecráo Chronblogica .. ., t. IV, pp. 37038. 
886. ldem, pp. 39-40. 
887. "Rela~o de todo o rendimento certo, que teve a Fazenda Real desla Provedoria da Capitanía de S. 

Paulo no anno de 1767" , oficio do Morgado de Mateus ao Conde de Oeiras, cm 22 de fevcreiro de 
1769, in Documentos lnteressantes, v. 19, p. 286. 

888. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o direlor da Escada, em 26 de agosto de 1778, in 
Documentos lnteressantes, v. 81, pp. 18-19. 
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do dos jesuítas, "que os seus rendimentos, quando os ouver se lance~ em conta 
separada a todo o tempo se liquidar, se S. Mag.e que Deos G.e for servido mandar 
dispor dellas em outra forma"~. . _ . , 

Rendimentos, dízimos, sustento do Supenor, manuten~ao da lgreJa, e ate 
Novos Impostos, compreende-se que urna parcela considerável da produ~ao do al-

deado lhe era subtraída. 
Sobre os salários obtidos fora dos aldeamentos, o Diret6rio estabeleceu, no 

seu § 68, que "serao obrigados os moradores, apenas receberem os Indios, a en
tregar aos Directores toda a importancia dos seus salarios, que na forma _das 
Reaes Ordens de Sua Magestade devem ser arbitrados de sorte, que a convenien
cia do lucro lhes suavise o trabalho"890. Nos parágrafos seguintes, foram estabele
cidas normas para garantir o pagamento e o trabalho. Para os aldeamentos de Sao 
Paulo, 0 Diret6rio, nessa parte, foi aplicado com modifica~oes, por iniciativa do 
Morgado de Mateus. Em principio, o diretor do aldeamento deveria ficar com a 
sexta parte de tudo quanto ganhasse o indígena. Assim é que, dirigindo-se ao dire
tor da Escada, escreveu o Morgado de Mateus: "Enq.to a sexta p.te, tem-na 
Vm.ce, de todos os negocios, q' forem de lucro p.ª a mesma Aldea, e Vm.ce rece
be isto como Comissao, q' se lhe dá para deligencia, e boa arrecada~o, q' delles 
fizer"81>1 . A providencia estava de acordo com o § 34 do Diret6rio81>2

, como estí~u~o 
ao zelo e profici!ncia dos diretores. Entretanto, o Morgado de Mateus decid1u 
modificar o sistema, objetivando resolver o problema das congruas para os páro
cos dos antigos aldeamentos dos jesuítas. Tudo quanto. o indíg~na rece~e~ .iría 
para as maos do diretor, de acordo, aliás, como Diretóno. Os d1retores d1v1d1nam 

0 salário em tres partes: urna ter~ parte seria dada aos indígenas; dos 2/3 restan
tes o diretor retiraría urna sexta parte para si, o restante ficando para a conser
va~ao da Igreja e sustento do pároco81>3. Dessa forma, o salário de um indígena fi
cava na realidade, bastante reduzido. 

' Em face dos elementos acima, nao é dificil ter urna no~ao aproximada dos 
recursos com que os aldeados garantiam sua subsistencia, e do padrao de vida que 
deveria caracterizá-los. Suponha-se, por exemplo, urna familia qualquer, com qua
tro a seis pessoas, incluindo casal e filhos menores, eventualmente pessoas idosas 
também. O chef e de familia, dedicandO-se inteiramente a trabalhos f ora do al
deamento, talvez pudesse ttabalhar, no máximo, um ter~o do ano, descontando-se 
domingos, días santificados e os intervalos entre urna e outra .incumbenc~a : Na me
lhor das hipóteses, dedicando-se inteiramente a trabalhar de 1on1al nas ~~mhan~s 
do aldeamento, poderla trabalhar meio ano. Tomando por base os salanos pagos 
no século XVIII, na primeira hipótese (apenas um ter~o do ano de trabalho) po
derla recebcr entre 12$000 e 19$200, enquanto na segunda hipótese (meio ano de 
trabalho) tcria urna renda entre 18$000 e 28$800. A amplitude seri~ da~a por um 
mínimo diário de $100 e um máximo de $160 (meia pataca). Na pnmetra metade 
do século, sempre considerando as duas hipóteses, seu lucro real ficaria entre 

889. Oficio de 21dedezembrode1766, in Documentos Jnteressantes, v. 73, p. 202. 
890. Col~do Chronologica. .. , t. IV, pp. 57-58. 
891. De 11 de janeiro de 1768, in Documentos lnteressantes, v. 68, pp. 49-50. 
892. Coll~áo ChroMlogica. .. , t. IV, pp. 41-42.. 
893. José Arouche de Toledo Rendon, Meml>ria. .. , p. 304. 
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6$200 e 9$600, ou 8$000 e 12$800, no primeiro caso, deduzindo-se para o pároco 
metade ou um ter~o; e entre 9$000 e 14$400, ou 12$000 e 19$200, no segundo ca
so. Na segunda metade do século, ficando com um ter~ de seu lucro, em um ano 
ganharia, na realidade, entre 4$000 e 6$400 na primeira hipótese (um ter~o do ano 
de trabalho), e entre 6$000 e 9$600 na segunda hipótese (meio ano de trabalho). 

O rendimento real acima, entre um mínimo teórico de 4$000 anuais e um 
' ' 

máximo teórico de 9$600 anuais, deveria completar o fruto do trabalho dentro do 
aldeamento, na hipótese em questáo praticamente limitado as atividades da mu
lher ou de outros membros da familia. Este nao poderla ser muito satisfatório e as 
razoes sao óbvias. Acresce que nem tudo que era produzido ficava com o indígena, 
de modo que os salários acima na verdade viriam completar urna modestíssima 
produ~ao que normalmente era de f eijao e milho, as vezes completada, e mais 
amiúde substituída, por ~ma produ~o artesanal, também necessariamente modes-
ta. 

Com os recursos a cima, urna f amília deveria alimentar-se e vestir-se, sen do 
evidente que só é possível pensar em satisfa~o mínima de necessidades elementa
res. Nao é dificil, com Rendon, que é testemunho valiosíssimo, concluir por um 
padráo de vida marcado pela miserabilidade. 



13. Quadros da vida diária nos aldeamentos 

- A vida nos aldeamentos no século XVIII 
- Uma popula~ miser6vel 
- A casa, o vestuário e a alimenta~ 
- Velhos, viúvas e 6rtios 
- A mobilidade da pop~ e suas conseqüencias 
- Vida de re~ c.om o exterior 
-FA~ 

- As festas 
- Consumo de aguardente, as desordens, incidentes e crimes 
- A justi~ as penas e castigos 
- A familia e as mAes solteiras 
- Aldeamentos como Jocais de atumlnio 
- As fugas 

Se bem que nao seja urna tarefa simples, urna tentativa de reconstitui~o de 
alguns aspectos rotineiros da vida nos aldeamentos paulistas nao poderla ser deixa
da de lado. A documenta~o existente a respeito é escassa, porém nao sao raros os 
elementos que, embora geralmente de forma indireta, f ornecem indica~oes ou su
gestoes, em certos casos muito interessantes. Um pouco de imagina~o, orientada 
por um assíduo contacto com os mais variados aspectos desses núcleos, pode forne
cer os elos que completem indica~oes e sugestoes. Preferiu-se, a nao ser urna ou ou
tra referencia ~s épocas anteriores, limitar estas considera~oes ao século XVIII, 
eventualmente também ao início do século XIX, para isso contnbuindo: l. o fato de 
que é para esse período que a documenta~o é menos pobre~ e 2. o fato de que 
antes, guardadas as exce~oes, os aldeamentos viveram rigidamente controlados sob 
orienta~o religiosa, em especial dos jesuítas. De qualquer forma, nao se poderla 
deixar de tentar fixar quadros, aspectos, episódios, momentos da vida do aldeado, 
numa tarefa fascinante que é a de perceber o homem. O homem com seus pro-
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blemas materiais, com suas alegrías, suas paixoes, na sua rotina diária ou nos seus 
momentos de exce~ao, com seus sentimentos e seus padroes de comportamento. 
De resto, essas considera~oes sao de valor inestimável para que se possa compre
ender melhor a inser?o do indígena aldeado, no decorrer do século XIX, nos 
quadros de povoamento que caracterizararn os arredores de Sao ~aul_o. 

Parece nao poder haver dúvida de que, no século XVIII, o md1gena ~Ideado 
se tomara urn homem que conduzia um padrao de vida que pode ser considerado 
miserável. Nao poderla ser de outra forma, considerados os recursos com que po-
dia contar para a obten~o do necessário para subsistir. . . 

o prirneiro padrao de sua miserabilidade era a casa. A_s refe~encias contt~as 
na documenta~o da época sao muitas para que se possa duvidar d1sso. Construida 
de pau-a-pique, geralmente sem barrea~o, coberta c~m sapé, .contendo, quem sa
be, duas ou urna só dependencia, a casa na verdade nao devena passar de um tos
co abrigo no sentido mais restrito. A documenta~o sugere, por outro lado, seu 
caráter pouco durável, sempre devendo ser reconstruí~, com. freqüencia ut~d~ 
em condi~ precarí~imas. Nao é n~rio tecer mais cons1~ra~0es a respe1to, 
os elementos estao contidos na parte em que se tratou do hab1tat. Importa agora, 
apenas, acentuar que o interior deveria, na prática, ser pura e sim~lesmente desti
tuido de qualquer mobiliário. As exce~oes seriam poucas. A respe1to de sua passa
gem pela Escada, Saint-Hilaire chama a aten?o para um ranc?o em que pousou, 
que dependía de um ~bre on~~ n~o exist!a móvel de espé~e alguma .. º a~~r 
lembra que nao viu uma1or mobiliáno em todas as ~sas a be1ra do caminho . 
Embora esse, como os demais aldeamentos, na ocasiao se encontrasse em plena 
decadencia, a situa~o nao deveria ser muito pior do que f ora anteriormente. 

Na verdade, o indígena aldeado passaria a maior parte de seu tempo f~ra da 
casa. Na rQ?, ou ausente, a servi~o oficial ou de um morador, a casa o abngava, 
quando estivesse no aldeamento, para dormir ou pa~a protegé--lo do ~au tempo. 
Mais numerosos que os móveis, por outro lado, devenan:i ser os ute~sílios, embora 
também modestos. Utensilios de cozinha, antes de ma1s nada. Cu1as e potes de 
barro, recipientes de madeira, pil0es, pás e colheres, provavelrnente constituiriam 
a maior riqueza do aldeado. Alguns instrumentos ~e trabalho, quem sa~ urna ou 
mais enxadas, um machado, um facao e, em casos isolados, fusos de ma~ e toscos 
teares~. Em algumas casas, de Embu ou Sao José, Itapecerica ou Carap1cufba, um 
instrumento de música, trompa ou tambor, baixo ou pratos, seus moradores per
tencendo a bandas, deveriam ser os elementos de maior evidencia. Contudo, é 
mais provável que o instrumental f o~e conservado junt~ a Igreja. . 

Nao deveriam ser melhores as condi~óes relativas ao vestuárlo. Segundo 
afirma~o do govemador Antonio José da Franca e Horta, no iní~o do século 
XIX, ''rari~ima vez se encontra um indio que seja po~uidor de mais de urna· ca
misa de algodao grosso, com urna seroula do mesmo panno e um peda~o de baeta 

894. Auguste de Saint-Hilaire, Segunda Vuigem a Siio Paulo ... , p. 116. 
895. Dada a tradicional ~ do algodáo para a obte~ de panos, é evidente que °' akleame~ 

abrigaram 06 instrumentos necessários para fiar e tecer. A docume~ comp'°':a de modo ~m
fat6rio a presen9' dos teares, sendo óbvia a de instrumentos para fiar. Se~~ Silva B~, , em
pregava-se quase sempre em Sáo Paulo o fuso de mio, em poucaa casas utilizando« a roda • co
mo era chamada a roca" (Ernani Silva Bruno, HislMD e T~ da Cid/Mk de Sóo Paulo, v. 1, P· 
326). Náo parece ser aceiüvel a idéia d.e que nos akleamentos vingasse sit~ diferente. 
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que lhe serve de cobertura e mesmo de compostura"&%. E nao poderla ser de ou
tra forma, se até mesmo o dono de urna das melhores casas que Saint-Hilaire en
controu próximo de Jacareí se vestía "tal qual os demais roceiros; camisa e cal~o 
de algodao"m. Na verdade, desde as primeiras décadas de contactos como euro
peu, até o início do século XIX, no setor do vestuário o proceMo de acultura~o 
limitou-se, no caso do aldea do, a aceita~o de urna forma simples de cobertura do 
corpo. Veja-se quanto escreve Teodoro Sampaio sobre o escravo indígena no sé
culo XVI: 

trazia por compostura quasi sempre uma simples tanga de algodio, se trabalhava na l'09'; em 
entrando na villa vestia a sua camisa e cal~ talhada em forma de ceroula e feita do mesmo panno. As 
mulberes usavam um sacro de algodio grosseiro com tres coberturas, onde enfiavam a ca~ e 06 bra
~. atando-os A cintura por um co~I de fibra. Os ftlhos cresciam nús nas a~as. A leida natureza898. 

Na prática é a mesma situa~o descrita para o come~o do século XIX. Nao 
sempre, entretanto, o indígena aldeado, especialmente a mulher, póde contar com 
urna verdadeira camisa ou um vestido camisotao de algodao. As ref er~ncias aos 
indígenas que ficam, "com suas 'mulheres, e filhos nús sem terem com q' possao 
hir ouvir missa" ... 899, ou daqueles "impoMibilitados p.ª acodirem as suas molheres, 
e filhos com o vistuario, q' por esta cauza trazem nús" ... 900, sao muito freqüentes 
para que constituam sempre apenas exagero em rela~o as condi~oes dos indíge
nas. Quanto as crian~s, tudo faz crer que vivessem a maior parte do tempo sem 
nada a cobri-las. 

Os únicos tecidos que os aldeados conheceram f oram os de algodao, como 
em fins do século XVI, quando, segundo Femao Cardim, "as comodidades para o 
vestido" nao eram muitas, "por a terra nao dar outro panno mais que de al
godao•>90i. Tratar-se-ia sempre de um algodao-grosseiro, em geral fiado e tecido no 
próprio aldeamento902• 

Urna a/imenta~áo pobre completava a satisfa~ao das necessidades materiais 
mais elementares. Mais completo nos primeiros tempos, quando agricultura, ca~, 
pesca e coleta complementavam-se como atividades satisfatórias de subsistencia, o 
regime alimentar do indígena aldea do f oi se tomando gradativamente menos satis
fatório, a alimenta~o transformando-se apenas em um recurso nem sempre para 

896. Oficio de Antonio José da Franca e Horta para o rei, de 13 de agosto de 1803, in DocumenJos Inte-
ressantes, v. 44, p. 113. 

897. Auguste de Saint-Hilaire, Segunda Viagem a Siio Paulo ... , p. 101. 
898. Teodoro Sampaio, Siio Paulo de Pira1ininga no Fim do Século XVI, p. 274. 
899. Bando de D. Luís Mascarenhas, de 29 de janeiro de 1743, in Documenlos I111eressantes, v. 22, p. 181. 
900. Bando de D. Luís MMC8J'Cnhas, de 18 de abril de 1746, in~ lnlert!SSIJlllO, v. 22, p. 192. 
901. Padre Fernáo Cardim, TTOJados <!a Toro e Gen1e do Brasil, p. 91. 
902. É evidente que a sit~o. descrita de forma sumária, poderla ter suas ex~. É quanto faz su

por, por exemplo, um Edital da Cimara, de 1733, segundo o qual "nenhum genero de negros asim 
de gui~ como carijós mulatos mamalucos indios", pudesse andar " com páos de ponla, ou de mas
sa, nem rehusados em baetas, asim de dia como de noute" ... (22 de abril de 1733, AtM da Ctunara 
dL Siio Paulo, v. X. p. 251). As medidas tomadas contra o rebu{o, no alvorecer do século XIX, 
também atingiram indígenas, a exemplo daquela aprisionada em Pamaiba em 1811 (Oficio de 
Antonio J~ da Franca e Horta para o Capitáo-Mor de Pamaíba, em 7 de janeiro de 1811, in Do
aunenlos I111eressantes, v. 59, p. 140). Os do is exemplos indicam a possibilidade de o indígena utili
zar, para seu vestuário, alguma co isa mais que o padráo a que se acenou. 
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manter vivo. Inevitável para urna estrutura económica e urna organiza~o social 
em que os aldeamentos funcionavam tao-somente como reservat6rios de motores 
animados9<13. 

O indígena quase nao consumia carne, sua alimenta~o baseando-se em 
produtos da agricultura. Milho e mandioca, em muitos casos um ou outro, e mais 
o f eijao, fomeciam os elementos para a alimenta?o diária. Limitada a ca~, nao 
foi substituída pela cria~ao, ao mesmo tempo decrescendo o papel da pesca. Deve 
ter satisf eito a forne de tempo razoavelmente longo o indígena de B01Ueri que, em 
1780, "matou, e corneo o boy do ~ap.m ·da Cutia", tendo sido obrigado a trabalhar 
"p.ª do q' ganhar lho pagar'1904• Quanto tempo teria trabalhado para pagá-lo? 

A conclusao lógica a que se pode chegar sobre a dieta do aldeado, em 
fun?o de suas atividades, vC-se confirmada pelos escassos exemplos que a docu
menta~ao oferece. Otoniel Mota refere-se a conta das despesas efetuadas com a 
alimenta?o dos indígenas que, em 1 n4, trabalharam na constru~o das conheci
das Casinitas, em Sao Paulo: na rela?o constavam "toucinho, feijao, milho, fari
nha e sal''90S. O Padre Fonseca, por sua vez, referindo-se a alimenta~o do Padre 
Belchior de Pontes, cita "feijao e cangica, guizado especial de Sao Paulo, e muy 
proprio de penitentes", concluindo por afirmar que "he sustento proprio de po
bres, pois s6 a pobreza dos Indios, e a falta de sal por aquelas partes podiao ser os 
inventores de tao saboroso manjar•'906. 

Em 1810, numa rela~ao de mercadorias e objetos "de huma venda que tava 
no portam" de Sao Miguel, entao já freguesia, lé-se: seis garrafas de aguardente; 
cinco queijos; tres varas de fumo; um temo de medidas; urna vara de medir; um 
saco com duas medidas de sal; urna gamela com sabao; duas caixas, urna grande e 
urna pequena; urna cartola de canada e meia; um catre907• Nao é lícito considerar 
que a rela~o represente tudo quanto se encontrasse normalmente na venda. De 
qualquer forma, espelha alguma coisa do que poderla ser encontrado, e parece 
bem indicar o tipo de clientela. É preciso considerar, por outro lado, que esta nao 
seria, na época, necessariamente formada por indígenas. Aliás, as vendas pratica
mente nao existiram nos aldeamentos, a nao ser a partir dos primeiros anos do sé-

903. Sobre a alimenta~o nos primeiros anos de coloniza~o. há urna informa~o de Anchieta, das mais 
sugestivas: "O principal alimento desta terra é farinha de pau, que se faz de certas raizes que se 
plantam, e chamam mandioca, as quais - quando comidas cruas, assadas ou cozidas - matam. É 
necessário deitá-las na água até apodrecerem; apodrecidas, desfazem-se em farinba, que se come, 
depois de torrada em vasos de barro bastante grandes. Isto substituí entre nos o trigo. Outra parte 
do mantimento fornecem-na carnes do mato, como sáo macacos, gamos, certos animais semelhan
tes a lagartos, pardais, e outros animais selvagens, e ainda peixes de rio, mas estas coisas raras ve
zes. A parte principal da alimenta~o consiste portanto em legumes, como favas, abóboras, e outros 
que se podem colher da terra, folhas de mostarda e outras ervas cozidas; em vez de vinho be~mos 
água cozida com milho, ao qual se mistura mel, se o há. Assim sempre bebemos tisanas ou remé
dios; e se há isto, náo nos parece sermos pobres" (Do Ir. José de Anchieta ao P. Inácio de Loyola, 
Roma, de Sáo Paulo de Piratininga, em 1º de setembro de 1554, em Canas dos Primeiros Jesuitas 
do Bl'OSil, v. 11, p.112). 

904. De Martim Lopes Lobo de Saldanha para o diretor de Bamui, em 3 de julho de 1780, in Documoi-
tos lnleressantes, v. 82, p. 158. 

905. Otoniel Mota, Do Rmrcho ao Palácio, p. 29. 
906. Padre ·Manuel Fonseca, Vida do Venuável .. ., p. 55. 
907. Certificado de restitui~o de objetos pertencentes a Teresa Francisca, em 17 de setembro de 1810, 

Revista doArquivo Municipal, ano 111, y. X.XXV, pp. 242-243. 
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culo XIX, quando Pinheiros, segundo parece, teria conhecido urna das primei
ras908. Quando muito, puderam surgir nas suas vizinhan~ mais a serVi~ dos mo
radores brancos, muito numerosos. Mesmo aquetas surgidas no início do século 
XIX eram pobres, como as que existiam na Escoda por ocasiao da passagem de 
Saint-Hilaire, nas quais o viajante inutilmente procurou aguardente de cana909. No 
p~do, as vendas haviam sido desnecessárias; agora elas só poderiam ser alimen
tadas por urna clientela que tinha um baixíssimo poder aquisitivo. Nao é imprová
vel que a aguardente, apesar da experiencia de Saint-Hilaire, constituísse a merca
doria mais vendida. 

O estado de subnutri~o em que viviam os aldeados, especialmente com o 
progredir do processo de abandono parcial de seus hábitos tradicionais, teria con
tnbuído para que se tornassem vítimas, em geral indef esas, de endemias e particu
larmente de moléstias de caréncia. A documenta~o nao parece oferecer exemplos 
satisfat6rios a respeito. Entretanto, é significativo que, em 1680, quando se tratou 
de recolher indígenas para D . Rodrigo Castelo Branco, só puderam ser reunidos 
aqueles que no momento se encontravam "livres da peste que de prezente cor-
re" 910 E 1"!01 · dí d <"~ •1.· / · · · ... m ' , os m genas e ""º in1gue , entre outras reMnd1ca~0es, apresen-
taram a de um sacerdote e, segundo lembraram, especialmente porque na ocasiao 
"estavao morrendo sem confisao sem sacramto algum como animaes como agora 
esprementavao com a enfestada ... q- na dita Aldea tinhao de sarampo" ... 911 E na 
verdade apenas os sacerdotes poderiam socorr~los, como se verificava com o Pa
dre Belchior de Pontes, que levava ern sua bolsa de couro "algumas receitas, corn 
q~e a sua caridade acudia aos Indios tao necessitados de medicos, que se os Reli
giosos nao exercitassem com elles este officio, pereceriao sem remedio'"912. 

Os aldeamentos abrigavam urna popula?o cuja pobreza, e· até mesmo mise
rabilidade, deveria ressaltar em fun~ao de sua composiftio. Conforme já se verifi
cou, tratava-se, de um modo geral, de urna popula?o em que dominavam as mu
lheres, os velhos e as crian9ls. Entre aquelas, muitíssimas as viúvas; entre as últi
mas, muitas as órfas. Em alguns momentos, certos aldeamentos deveriam parecer 
os últimos refúgios para os indígenas mais idosos. Pois nao houve um Bando se
gun~o o qual os indígenas que se livrassem da administraftio deveriam ser presos e 
enVJados a presen~ do govemador, "assim elles, como ellas, p. a q' examinando se 
tem idade decrepita se recolhao as Aldeas de S. Mag.e"913? Apresen~ de 6rfaos, 
por outro lado, chegou a ser tao significativa que, no Regimento de 1734, se julgou 
necessário incluir um parágrafo a seu respeito9I4. 

Qu~ faria c:ss8 gente dia após dia? Os homens, mesmo os de idade avan~a
da, devenam dedicar parte do tempo ao cultivo do solo. As viúvas, idosas ou nao 
se dedicariam, sao as listas de popula?o a comprová-lo, a fiar, a fazer Iou~a, ou ~ 
preparar o necessário para comer. Algumas também deveriam lavrar a terra. 

908. Pasquale Petrone, Pinheiros, Es'tudo Geográfico ... 
909. Augusto de Saint-Hilaire, Segunda Viagem a Sáo Paulo .. ., p. 101. 
910. Sessio de 3 de agosto de 1680,Atas da C0mara <k Sáo Paulo v. VII, p. 66. 
911. Sessio de 3dejulhode1701, Ata.r da Cámara <k Sóo Paulo, v. VIII, p. 17. 
912. Padre Manuel Fonseca, Vida do VeMnível ... , p. 37. 
913. Bando de Rodrigo C&r de Meneses, de 17 de mar~ de 1725, in Documentos lnJere.ssantes, v. 13, 

pp. 56-57. 
914. Documentos ln1eressan1es, v. 22, pp. 76-n. 
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Porém, passariam grande parte do tempo como as crian~as e mulheres que 
Saint-Hilaire viu entre Jacareí e Escada, "urnas e outras á se matarem reciproca
mentc os piolhos, tranquilamente sentadas a soleira das port~" ... 915 

Aos velhos, as crian~s e viúvas, juntavam-se as esposas sós. A saída em 
massa de adultos solicitados para servi~os oficiais, nao raro i~plicando urna 
ausencia de meses, quando nao de anos, contribuiria para conferir aos aldeamen
tos urna fisioJ)omia particular. Quase tudo ficava na dependencia das mulheres, in
clusive, é natural, criar os filhos dos pais ausentes, tomá-los jovens, que pudessem 
ser solicitados por sua. vez por um morador ou a servi~o "de S. Mag.e". 

A saída dos indígenas leva a considera~o da vida de rela~óes que os aldea
mentos mantinham como exterior. Enquanto puderam, nos seus aldeamentos, os 
jesuítas evitaram quaisquer contactos com o exterior, motivo, aliás, das questoes 
comos moradores, que precederam a expulsao desses religiosos em 1640. Os ca
puchos também agiam da mesma forma. É Machado de Oliveira quemo afirma: 
"Nas aldeas que constituiram o apanágio dos jesuitas e capuchos, os seus adminis
tradores evitavam com penas rigorosissimas a ~ommunica~ao nao só entre os If!.
dios e os brancos, como de urnas para outras que nao f ossem da mesma grei''916

. A 
medida que prevalecém os interesses dos moradores, o isolamento dos aldeamen
tos f oi se tomando sempre menos nítido. Em especial na segunda meta de do sécu
lo XVIII, a contínua solicita~o de indígenas, a presen~a, nas proximidades dos al
deamentos, de numerosos moradores brancos, proprietários, f oreiros ou intrusos, 
assim como a tendencia, sugerida pelo Diretório, de se incentivar a comunhao do 
indígena no seio da popula~ao, fizeram com que os contactos se tomassem rotinei-
ros. 

Um lugar a parte tiveram os contactos entre os próprios aldeamentos. Espe
cialmente entre os vizinhos, Embu-Carapicufba-Itapecerica, por exemplo, ou Sao 
Miguel-Itaquaquecetuba, estabeleciam-se rela4ioes mais freqüentes, inclusive de pa
rentesco, dado que nao eram raros os casamentos entre pessoas de aldeamentos 
diferentes. 

Na sua origem, os aldeamentos foram, com freqüencia, núcleos de cateque- · 
se. Sob esse aspecto, neles a escota, no seu mais amplo sentido, teve extraordinária 
importancia. Em todas as f azendas dos jesuítas, as crian~s receberam sempre urna 
orienta~ao espiritual e, ao mesmo tempo, f oram preparadas através da aprendiza
gem dos mais variados oficios. O aldeamento aproximava-se, dessa forma, de um 
burgo indfgena, sede de agricultores e artesaos. Proscritos os jesuítas, entretanto, 
essa preocupa~ao deixou de existir. Embora o Diret6rio estabelecesse que em to
dos os aldeamentos devessem existir escotas para meninos e outras para meni ... 
nas917, a realidade foi bem outra. Nos aldeamentos paulistas, as ·crian4ias geralmen
te puderam contar apenas com a f orma~o fruto da experiencia diária, 1imitada ao 
ambito do aldeamento, e sob orienta~ao, nem sempre contínua, nem sempre 
possível, de seus pais. O Morgado de Mateus, como nos demais setores, tentou 
criar escolas nos aldeamentos, inclusive tendo nomeado um mestre dos meninos e 
urna mestra para as meninas para a recém-criada vila de Sao José918

• Preocupa~ao 

915. Auguste de Saint-Hilaire, Segundo Viagem a Siio Paulo ... , p. 101. 
916. Machado de Oliveira, "Noticia raciocinada ... ", p. 215. 
917. Collec~áo Chronologica. .. , t. IV, pp. 28-29. 
918. Norilea~o de 4 de setembro de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 65, p. 180. 
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semelhante parece ter tido seu sucessor, recomendando, por exemplo, que houves
se na Escoda "Escola p.ª os Indios pequenos, e outros mayores aprenderem ofi
cios" ... 919 Entretanto, nao passaram de tentativas, como nao passaram de tentati
vas as iniciativas tendentes a preparar crian~s para' determinados oficios. Nuas e 
mal alimentadas, as crian~ viveriam praticamente soltas no aldeamento enquan
to estivessem em idade tenra. Come~riam a auxiliar os adultos desde o momento 
em que pudessem carregar um pouco de água, recolher lenha, ou trabalhar com 
urna enxada. Em plena adolescencia, e freqüenlemente antes, passavam a integrar 
o nú~ero daqueles solicitados para trabalhar f ora. 

Um fato interessante é que toda a popula~o dos aldeamentos deveria utili
zar o tupi como língua de uso rotineiro; na melhor das hipóteses tratar-se-ia de 
popula~o bilíngüe. E nao poderla ser de outra forma. Antes de mais nada, e de 
acordo com Teodoro Sampaio, no século XVIII, o tupi ainda era urna língua im
portantíssima em toda a CapitaniaWD. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o 
idioma indígena teria dominado em Sao Paulo em todo o século XVII, já nao sen
do usual em meados do século XVIII. Em todo caso, na segunda metade do Sete
centos, ainda segundo o mesmo autor, havia quem utilizasse a língua geral921• Nos 
aldeamentos em particular, a permanencia do idioma justificava-se, por outro la
do, pela própria tendencia, manifestada nos primórdios da catequese, em respeitar 
e mesmo utilizá-lo como instrumento de catequese, ao idioma indígena. Aliás, 
o Diret6rio reconheceu o fato, estabelecendo normas para que f osse modificado. 
Assim é que, considerando que "só cuidarao os primeiros Conquistadores estabe
lecer nella o uso da lingua, que chamarao geral; inven~o verdadeiramente abo
minavel e diabolica, para que privados os Indios de todos aqueles meios, que os 
podiao civilizar, permanecessem na rustica e barbara sujei~ao, em que até agora se 
conservavao", estabeleceu o uso obrigatório da língua portuguesa, proibindo-se o 
uso de línguas indígenas922• Entretanto, o tupi deve ter permanecido nos aldea
mentos, pelo menos até as primeiras décadas do século XIX, para isso contribuin
do especialmente a supervaloriza?o do papel da mulher (da mae ou da avó), com 
freqüencia deixada só com os filhos ou os netos. 

Para os primeiros tempos, no caso para grande parte do século XVII, o al
dearnento de GUlllU/hos parece ter constituído urna exce?o, tendo em vista que, 
segundo parece, seus aldeados nao utilizaram a língua geral. Teria sido essa a 
razao, segundo Seraflm Leite, responsável pelo hipotética deser?o de BlJIUeri pe
los maramomi'923. Allás, o fato justificarla, inclusive, a feitura de um catecismo, no 
seu idioma, pelo Padre Manuel Viegas924• 

Além do trabalho cotidiano, necessário para urna parca alimenta~o e um 
mínimo de cobertura para o corpo, um dos mais significativos pólos de interesse 
era a igreja. Urna parte nao descurável de seu tempo o indígena o empregava satis-

919. De Martim Lopes Lobo de Saldanba para o diretor da Escada, em 12 de outubro de tn6, in Do-
cumentos /nterrssanles, v. 76, p. 111. 

920. Teodoro Sampaio, "O tupi na geografla nacional", RJHGSP, v. VI (1900-1902), Sio Paulo, 1902, 
· pp. 488 e 566. 

921. ~rgio Buarque de Holanda, ~z.es do Brasil, 31 ed., pp. 182 a 184. Em favor da utiliza~o da lingua 
geral em Sáo Paulo, o autor cita uma série de exemplos, nas pp. 174 a 182. 

922. Collec'óo Clll'onologica. .. , t. IV, p. 28. 
923. Seraflm Leite (SJ.), História da Companhio ~ Jesus no Brosil, v. VI, p. 231. 
924. /don, p. 240. 



Se a P'°íª foi, sem dúvida, o palco mais significativo das atividades diárias dos aldeados, náo cabe dúvi
da também de que, dentro da pra~. foi a igreja o principal pólo de converg~ncia das aten~ dos tute
lados. A igreja de ltaquaqueceruba, que a fotografia mostra, embora náo sendo das mais antigas, impóe
se pela sua presen~ no conjunto de um casarlo relativamente modesto. 
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f azendo necessidades e obriga~oes espirituais. Assistir a missa aos domingos e dias 
santificados, confessar-se e comungar com freqüencia, obedecer as prescri~oes re
lativas a Quaresma, constituíam elementos da rotina dos aldeamentos. 

O papel da igreja no quadro da vida cotidiana dos aldeamentos transparece, 
nítido, num testemunho de 1730, relativo a Sao Miguel: 

É a aldeia de S. Miguel na jurisdi~áo da vila de S. Paulo e dela distante quatro léguas, alguns 
dias de muito número de gentio, hoje, por causa das minas para onde os levam os govemadores e minis
tros gerais, mui destituida de sua primeira grandeza. Conserva-se, porém, a sua igreja com maior auge 
que antigamente pelo cuidado e zelo dos nossos Religiosos que aqui residem. Neta se veem exercitadas 
as obras de dev~o assim do gentio como de outros moradores circunvizinhos na assistencia de 
sermóes, ter~o de Nossa Senhora, Missas, assim rezadas como cantadas, quando sucede have-las, na fre
quencia dos Sacramentos da ConflS5áo e Eucaristía; além de todos os dias pela manhá e a noite se ensi
nar a doutrina principalmente aos pequenos da aldeia, que rematam com algumas or~ que com 
muita gra~ cantam; tem suas confrarias, que servem com muito zelo, tendo por orago a aldeia o Arcan
jo S. Migue). que no altar-mor se venera em linda imagem. O Hospício está contiguo A mesma igreja, na 
qual assiste o Superior e dois companheiros religiosos desta nossa Provincia. Ocasiáo há em que se 
acham mais, mas os tais sáo h6spedes ou em ocasióes em que os Prelados váo em visita a ela, tendo para 
todos no dilo bospício suficiente comodo, assim de celas como de refeitório, e mais oficinas ... 925 

Era na igreja, de resto, que se enterravam os mortos926• 

Na segunda metade do século XVIII, a situa~ao já nao mais era essa, sendo 
comuns as queixas dos párocos, a exemplo do de BaJUeri, em 1782, segundo o qual 
os indígenas tomavarn-se rebeldes a satisfazer os preceitos da igrejam. Muitos 
anos depois, de um dos indígenas desse mesmo aldeamentos declarava-se ser "sol
dado dos uteis", entretanto nao dando "obediencia a Igr.ª''928• Todavía, essas eram 
exce~oes. De resto, era a igreja que justificava, convém insistir, urna parte consi
perável dos episódios e problemas corriqueiros na vida dos aldeamentos, e suas 
mais importantes festas. 

Todos os aldeamentos tinham suas festas religiosas, algumas tendo adquirido 
expressao relevante. As de Sao Miguel e Nossa Senhora do Rosário em Siio Mi
guel, as de Santa Cruz em Carapicufba, as de Nossa Senhora dos Pinheiros, depois 
Nossa Senhora do Monte Serrate, em Pinheiros, as de Nossa Senhora do Rosário 
em Embu, além de outras, nos demais aldeamentos. Algumas adquiriram especial 
tradi~o, em virtude de sua antiguidade. No Embu, por exemplo, as festas de Nos
sa Senhora do Rosário já eram importantes na primeira metade do século XVII, 
se no seu testamento Catarina Camacho julgou necessário acentuar que, do plan
tel de gado que deixava, tres cabe~as deveriam ser anualmente dadas ao povo por 
ocasiao da festividade religiosa929• Os festejos de Santa Cruz, em Carapicufba, te
riam sido iniciados em 1714930• Quanto aos de Nossa Senhora dos Pinheiros, te-

925. Transcri~o de manuscrito de 1730, de Freí Apolinário, Epítome, § 21, in Frei Basílio Rower 
(O.F.M.), Págintu de História Franciscana no Brasil, p. 625. 

926. Padre Manuel Fonseca, Vida do Voauável ... , p. 146. 
927. Oficio de Francisco da Cunha Meneses ao diretor de Batueri, em 23 de setembro de 1782, in Do

cumentos Int~sOllles, v. 85, p. 68. 
928. Lista dos habitantes de Batueri de janeiro de 1803, in Boletim do Dep. do Arquivo .. ., v. 8, pp. 171 a 

193. 
929. "Rela~ dos bens ... ", in Documentos lnterasantes, v. 44, p. 368. 
930. Leonardo Arroyo, Igrejas de Sóo Paulo, p. U8. 
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riam origem certamente remota se, conforme já se viu, no início do século XVII já 
se verificavam romarias para o aldeamento931 • Nao é de excluir que as principais 
festas atraíssem nao apenas os habitantes do aldeamento, mas também de aldea
mentos vizinhos e mesmo moradores brancos. Se estes, conforme se depreende de 
documenta~o já citada, para Barueri e Sáo Miguel, freqüentavam as igrejas dos 
aldeamentos com relativa assiduidade, deveriam normalmente participar das festi
vidades religiosas. 

As referidas festividades religiosas devem ter ti do, em alguns aldeamentos, 
expressao realmente notável. Deveriam constituir-se em fatos de extraordinária 
import§ncia para indígenas que viviam urna existencia dura. Para isso podía con
tribuir, antes de mais nada, a própria igreja. Edificios como o da igreja de Embu, 
ou de sao Miguel, se constituiriam, com sua expressao material, em elementos de 
indiscutível preeminencia a sornar-se l ascendencia espiritual na vida do indígena. 
De fato era assim. Veja-se o caso da ere~o de Sao Josi l categoria de vila: depois 
de publicado o edital de er~o, o ouvidor julgou 

justo darem-se as devidas gr~ a Deos, e mandou que todo o Pavo de Indios, e mulheres, e 
mais pessou, que se acbavio prezentes na pub~ do dito Edital fouem cooduzidos para a Igreja da 
mesma ~a, para onde o mesmo Ministro os acompanhou, e em ~ de ~ se cantou a Ladainha 
de N. Snª a Canto de Orgio, com a muzica dos Indios, de que compunha a mesma ~a ... 932 

A muzica dos Indios sempre contnbuía para alegrar as festas religiosas mais 
importantes. Vários aldeamentos possuíam a própria banda e, conforme já se lem
brou, as emprestavam até mesmo para festividades em localidades relativamente 
distantes933• 

As festas, embora freqüentemente alegres, ruidosas e brilhantes, nem sem
pre terminavam bem. As ve-zes, como no caso da festa de Nossa Senhora do Rosá
rio, em Sao Miguel, terminavam em pancadaria grossa. É quanto se depreende de 
urna queixa do diretor do aldeamento, segundo o qual numa dessas festividades 
algumas pessoas, usando espadas e bengalas, desacataram a todos934• Nao é de ex
cluir que para essas situa~oes concorresse um consumo respeitável de aguardente. 

Preocupa~o no sentido de que o uso de aguardente nao prejudicasse os 
indígenas sempre existiu. Sem falar na presen~ dos jesu{tas, que nos aldeamentos 
naturalmente sempre tiveram o maior cuidado nesse sentido, a administra?o da 
Capitanía por diversas ve-zes intercedeu para que nao se fabricasse ou se consu
misse a bebida. Num de seus parágrafos, por exemplo, o Regimento de 1734 re-

931. /don, p. 73. 
932. "Auto da e~ ... ", 27 de julho de 1767, in Dot:umenlos /n1~a. v. 23, pp. 403404. 
933. As festividades religiosas, como de resto todas as atividades que giravam em tomo da igreja, consti

tuíram-se em importantissimos elementos de modifica~ de hábitos e costumes tradicionais dos 
&Ideados. Nos primeiros tempos estes mantiveram muitos dos~ materiais de sua cultura origi
nal, tanto que em reunilo da camara, de 1583, entre outras coiaaa decidiu-se "que nenhuma pesoa 
fose as aldeas a resguatarem os indios pf causa dos muilol agravas que lhe fazem" ... e que "todo 
bomem cristio branco que náo seja negro de fora que 11e acbar em aldea de negros foros ou cativos 
bebendo e bailando ao modo do dito jetio" foue punido (aesúo de 19 de jaoeiro de 1583, AtM da 
Cdmara de Sdo Paulo, v. I, p. 201). Oradativamente, entretanto, verificou-se uma substancial trans
fo~ nesses costumes. 

934. Requerimento do diretor de Silo Migua dirigido ao govemador, em outubro de 1733, in Boldiin do 
Dep. doArquivo ... , v. S, pp. 157a159. 
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comendava aos Superiores que evitassem "as bebedicses a q' sao acostumados (os 
indígenas) pello seu pouco govemo atal han do a que nas Aldeyas nao fabriquero 
bebidas de q' nascem as suas pendencias" ... 935 O Diret6rio, por sua vez, em seu 
parágrafo 13 recomendava aos diretores que evitassem o alcoolismo, frisando em 
seguida, entretanto, que o vício deveria ser reprimido com brandura, "para que 
nao succeda, que degenerando a reforma em desespera~ao, se retirem do Gremio 
da lgreja, a que naturalmente os convidará de urna parte o horror do castigo, e da 
outra a congenita inclina~ao aos barbaros costumes, que seus Pais lhes ensinárao 
com a instru~o e com o exemplo''936. 

As recomenda~Oes como as citadas nunca conseguiram evitar que os indíge
nas consumissem grande quantidade de aguardente, sempre que puderam. Nao ra
ro eram acusados de gastar tudo quanto recebiam em bebidas937. As proibi~oes de 
fabricar aguarden te nao impediam que ela f osse introduzida por gente de f ora, 
tanto que em um Bando de 1746 o govemador, a pedido dos Superiores, julgou 
necessário amea~r com a prisao todos aqueles que se introduzissem nos aldea
mentos "e introduzire dentro dellas agoa ardente da terra, e outros generos p.ª 
venderem, e enganaram aos ln,Jios'1938• Porém, esse tipo de comércio sempre se 
f e-z, e alguns lustros mais tarde de nada adiantava que se recomendasse ao diretor 
da Escada que, "emquanto ao inconveniente de agoa ardente que lá se vende, a 
deve Vm.ce prohibir na fr.ª que determina o Directorio''939. De resto, em suas saí
das, os indígenas, desde que dispusessem de algum dinheiro, poderiam obter 
aguardente A vontade. E nao é de estranhar que a principal mercadoria que em 
1810 se encontrava na venda de Sao Miguel fosse essa bebida940 e que a venda que 
cm 1802 já existía em Pinheiros f osse um "neg~o ~e molhados'1941. 

Nem tudo era paz no pequeno mundo dos aldeamentos. As desordens de 
fim de festa nao eram as únicas. Vez ou outra leem-se na documenta~o referen
cias pouco lisonjeiras ao comportamento dos indígenas deste ou daquele aldea
mento. Em 1779, por exemplo, nomeando-se novo diretor para Barueri, esperava
se que govemasse "evitando as absolutas de-zordens, q. costumao praticar os res
pectivos Indios della, por serem vadios, e insultuozos" ... 942 Dois anos depois, re
comendava Martim Lopes Lobo de Saldanha que o diretor de sao José fizesse os 
indígenas trabalharem, "nao consentindo na licencioza vida, a q. estes estao cos
tumados"943. em 1805, foi necessário o govemador tomar providencias para repri
mir as desordens rotineiras na Escoda, entao já freguesia944• 

93S. Documcuos lnteressames, v. 22, pp. 74-1S. 
936. Collecráo Clvonologica. .. , t. IV, pp. 31-32. 
937. A exemplo do Bando de D. Luís MMcarenbas, de 29 de janeiro de 1743, in Documentos Interessan-

16, v. 22, p . 181. 

938. Bando de D. Luís Mascarenhas, de 18 de abril de 1746, in Docummtos /n1eressan1a, v. 22, p. 192. 
939. Oficio do Morgado de Mateus ao diretor da Escoda, de 1º de dezembro de 1767, in Documentos /n-

tuessanta, v. 68, pp. 33-34. 
940. Revista doArquivo Municipal, ano 111, v. XXXV, p. 242. 
941. Boktim do Dep. do Alq. do E. tk S. Paulo, v. 8, p. 201. 
942. Nomea(.io, por Martim Lopes Lobo de Saldanba, em 2 de julho de 1779, in DocumorlM Jn1uessan-

1u, v. 84, pp. 160-161. 
943. Oficio de 14 de novembro de 1781, in Documenlos /ntuessanla, v. 83, p. 19S. 
944. Oficio de Aotanio José da Franca e Horta para o Capitáo-de-Ordena~ de Moji das Cruzes, em 

6 de julho de 1805, in Docume111os /111eressan1a, v. 56, p. 22S. 
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Náo raro, os próprios responsáveis pela administra~o dos aldeamentos con
tnbuíam para que surgissem problemas de toda natureza. Em alguns casos era o 
diretor que agia como um desordeiro qualquer, a exemplo do que Itapecerica tinha 
em setembro de 1780945• Náo com a mesma freqüencia, é verdade, os párocos 
também contribuíam com sua parcela. Veja-se, por exemplo, o problema, de certa 
gravidade, suscitado pela indica~o de um novo pároco para Pinheiros, em 179'fW', 
ou entáo o caso do pároco de B01Ueri que, em 1789, justificou a ida ao aldeamento 
de um oficial acompanhado por dois soldados armados947, ou ainda o problema 
surgido em 1772 entre os indígenas de Itapecerica e seu pároco, tendo em vista que 
este exigia dos aldeados mais que a congrua e a ro~ para seu sustento948• 

Náo parece que a rotina diária dos aldeamentos fosse rompida por questoes 
entre seus habitantes, que pudessem levar com freqüencia a atos violentos. Quere
las entre componentes de comunidades especiai& e pequenas como essas deveriam 
repetir-se amiúde, porém sem maiores conseqüencias. Urna ou outra vez, entre
tanto, as conseqüencias chegavam a ser funestas. Em 1779, por exemplo, em con
seqüencia de alterca~áo entre duas mulheres da Escada, um indígena foi esfa
queado pelo filho de urna delas949• Ou entáo o exemplo de Bmueri, segundo pare
ce o aldeamento que maior soma de problemas of erecia, quando, no ano de 1781, 
em poucos días teve um de seus indígenas morto em Ara~riguarna e dois outros 
esfaqueados9:50. É muito possível que situa~es desse tipo surgissem com maior · 
freqüencia envolvendo indígenas fora de seus aldeamentos, nao sendo de descar
tar, nesses casos, o uso imoderado de aguardente. 

As vezes, o motivo para as questóes entre os aldeados era representado pela 
terra. Querelas por questoes de terras náo devem ter existido até meados do sécu
lo XVIII, quando os Superiores resolviam todos os problemas relativos ao cultivo 
do solo. Mesmo em seguida, nas primeiras décadas, a terra para as ro~as geral
mente foi indicada pelo diretor, dentro das disposi~oes do Diret6rio. Para o fim do 
século, entretanto, nao só se definiu a tendencia de cada família permanecer sem
pre com o mesmo retalho de terra, praticamente na condi~o de proprietária, co
mo também f oi-se tornando sempre mais angustian te o problema de lavrar o solo, 
dada a espolia~ao sof rida pelos aldeamentos. Em casos como os de PetUfbe ou de 
Escada, com poucos habitantes e terras relativamente abundantes, o problema nao 
chegou a se manifestar. Em casos como o de Pinheiros, a terra deixou de preocu
par os indígenas, que, dela desprovidos inteiramente, passaram a dedicar-se a ou
tras atividades, isto no fim do Setecentos. Em casos como o de B01Ueri, entretanto, 
onde a popula~o era numerosa e dedicada em sua grande maioria a agricultura, 
os problemas deveriam surgir com maior freqüencia, a exemplo da questáo entre 

945. Oficios de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o Capit.áo-de·Ordenan~ da Freguesia de Santo 
Amaro, em 14 e 22 de setembro de 1780, in Documentos lntuessanJts, v. 82, pp. 189 e 204. 

946. DocumenJos lnteressantts, v. 39, pp. 21 a 24. 
947. Oílcio de Bernardo José de Lorena para o Ten.·Cor. José Manuel de Sá, em 15 de mar~o de 1789, 

in Documentos /nteressanle.s, v. 46, pp. 32-33. 
948. Oficios do Morgado de Mateus para o Alferes-de-Ordenan~. em Santo Amaro, de 19

, 3 e 16 de 
~tembro de 1m, in Documen1os /nteressantes, v. 64, pp. 61-62 e 65-66. 

949. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o diretor da Escada, em 27 de setembro de 1TI9, 
in Docume111os /111e~ssan1es, v. 82, p. 21. 

950. Oficio de Martim Lopes Lobo de Saldanha, em 22 de maio de 1781, in Documentos lnteressantes, v. 
83, p. 109. 
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um casal de um lado e dois irmaos e um cunhado de outro, sobre "cazas e sitio", 
que em 1785 acabou com a pri.sao dos últimos tres9S1• 

A documenta~o relativa aos aldeamentos sugere pouco sobre os crimes 
contra a propriedade. Nao parecem ter sido numerosos. Se, de um lado, a misera
bilidade de grande parte dos aldeados poderla constituir um estímulo ao roubo e 
ao furto, ela própria, por outro lado, justificarla a inexistencia, na maioria dos ca
sos, do que pudesse justifi~r urna apropria~o indébita. S6 urna vez há referencia 
explicita a um roubo cometido por urna indígena de B01Uen'9S2• Mais freqüentes 
devem ter sido, pelas razoes apontadas acima, os atentados a propriedade de mo
radores vizinhos dos aldeamentos. Passando por Carapicufba no início do século 
XIX, Saint-Hilaire visitou urna fazenda de criar, cujo proprietário "lastimava-se 
amargamente que seus vizinhos roubavam-lhe animais''°9S3. De qualquer forma, tu
do parece indicar que o aumento do número desses crimes, como de outros, so
mente se verificou no último quartel do Setecentos, intensificando-se no início do 
século XIX, quando os aldeamentos se encontravam em plena decadencia. 

A justifa nos aldeamentos esteve, ern sua existencia, a rnerce da predo
minancia desta ou daquela tendencia, no jogo de interesses que sempre envolveu a 
vida desses núcleos. Sob os jesuítas, praticamente tudo se resolvia no ambito dos 
aldeamentos, sob urna dir~o severa. O mesmo teria acontecido sob os capuchos. 
Estes, conforme já se disse, administravam seus aldeamentos segundo regimento 
próprio, de 13 de agosto de 1745; entre outras coisas, nesse regimento consta ex
comunhao para todos quantos nao cumprissem o preceito da Quaresma, com tres 
dias de tronco e trinta a~oites por día; o mesmo castigo se darla aos desertores e 
fugitivos em geral. Além de proibidos de trabalhar fora dos aldeamentos, aos indí
genas era vedado, também, receberem hóspedes, sob pena de trinta a~oites e dois 
días de tronco, o castigo sendo dobrado na reincidencia954• Como se ve, as penas 

, . 
eram sevenss1mas. 

O tronco deve ter sido, em todos os aldeamentos, o instrumento mais co
mum para a aplica~o de penalidades para as faltas mais corriqueiras. Se aqueta 
que, na prática, ainda era a ocara, nos primórdios dos aldeamentos recebera a 
cruz955, símbolo de um processo de integra~o pacüica, em seguida o largo ou a 
pra~ passou a abrigar, além do cruzeiro, o tronco, símbolo de justi~a a servi~o de 
todo um processo de submissáo e espolia~áo. 

Nem sempre o aldeado aceitou com submissáo o tronco. Veja-se, por exem
plo, o caso do indígena do Embu que em 1780 f oi preso, por sinal resistindo a 
prisáo, porque tentara tirar do tronco urna indígena que nele se encontrava956• 

951. De Francisco da Cunha Meneses para o diretor de ~ri. em 25 de abril de 1785 e 3 de maio de 
1785, in Documentos In1eressantes, v. 85, pp. 156·157. 

952. De Martim Lopes Lobo de Saldanha para o diretor de Baruoi, em 2 de outubro de 1779, in Docu
mentos lnteres3antes, v. 82, p. 23. 

953. Auguste de Saint-Hilaire, Viagem a Provincia de Sóo Paulo, pp. 219·220. 
954. Toledo Rendoo, Memória. .. , pp. 306 a 308. Naturalmente, a severidade deve ser considerada relati

va, conforme frisa Rower em suas Páginas de Histón'a franciscana; entretanto, náo parece haver 
dúvida sobre o rigor de que se revestia. 

95.5. Cf. P. Hélio Abranches Viotti, Pinheiros ... 
956. De Martim Lopes de Saldanha para o diretor de Embu, em 10 de abril de 1780, in Documentos /nJe

ressantes, v. 82, p. 125. 
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Que teria sido a indígena para ele? Na maioria dos ·casos, entretanto, o espetáculo 
deve ter sido aceito passivamente. 

Na segunda metade do século XVIII, tomaram-se sempre mais freqüentes 
as prisóes, os indígenas em geral sendo removidos para Sao Paulo, dado que nos 
aldeamentos nao existiam cadeias. Os motivos poderiam ser os mais variados: a 
fuga ou a saída do aldeamento sem permissao, bulhas e rixas entre aldeados ou 
entre estes e moradores das vizinhan?s, desobediencia as disposi~oes dos direto
res, e assim por diante. 

Entre as penas que se aplicavam aos indígenas, especialmente no Seiscentos 
e na primeira metade do Setecentos, estava o degredo. Amea?s de serem envia
dos para a Colonia do Sacramento (a nova colonia), para o continente de Sao Pe
dro (Rio Grande do Sul), e, mais tarde, para o Iguatemi, f oram comuns. A ironia 
do fato está em que, f ugindo ao degredo, o indígena nao ficaria livre de ser requi
sitado para essas áreas, a servifO de Sua Majestade. Allás, o indígena vivia sob 
constante e absurda expectativa de ser solicitado, sendo castigado quando nao 
obedecesse as ordens ipsis litteris951• Por outro lado, sempre esteve sujeito a seve
ras penas quando deixasse o aldeamento sem permissao. Rodrigo César de Mene
ses, por exemplo, prometía duzentos a~oites ao indígena que saísse sem per
missao958. Embora Taunay9S!> considere a pena mais um espantalho que outra coi
sa, dado que "duzentas chibatadas representam pavorosa puni~o que deixaria as 
victimas mon'bundas", e las indicam, pelo menos, a severidade entao existente em 

rela~o aos aldeados. 
Segundo urna Portarla do Morgado de Mateus, as penalidades eram outras, 

nem por isso menos severas, porque certamente aplicadas. Quem saísse sem per
missao teria um mes de tronco e o capitao-mor que nao executasse a pena seria 
"elle mesmo prezo por outro tanto tempo no argotao do Corpo da Guarda''960. O 
importante é que providencias como as citadas altemavam-se com fases de frou
xidao, de forma que, quando acostumado a urna rotina em rela~o ao trabalho fo
ra do aldeamento, o indígena era repentil)amente surpreendido, em geral incor
rendo nas penas previstas num Bando, Alvará, Portarla, ou urna ordem qualquer. 

A f amflia, em principio, constituía a unidade fundamental da organiza~ao 
social, man ti da em fun~o da f orte ascendencia adquirida pela Igreja. Receber os 
sacramentos era um aspecto importantíssimo para a popula~o aldeada. Junta
mente com a necessidade do batismo e da crisma, ou da extrema-un~ao, a uniao 
sancionada pela Igreja era imprescindível. Entretanto, isso nao significa. que as re-

957. Cf., por exemplo, Documentos Jn1eressan1es, v. 33, pp. 82, 84 e 159. É significativo quanto se verifi
cou em 1681 a propósito de material necessário para D. Rodrigo Castelo Branco. Reunidos para 
tratar de "como se am de aver com os indios na gomada pera o sertáo e aReal de sani pedro", os 
oficiais da Ornara incumbiram a Francisco Joáo da Cunha para a tarefa. Este se declarou "pronto 
para levar a dita fabliqua de Sua Alteza que deus guarde dandolbe homens para o acompanhar 
mantimentos e corentes para sigurar os indios por náo aRisquar a fabliqua em·poder de índios fu
gitivos" ... (~o de 16 de outubro de 1681, Atas da Cámara di! Sáo Paulo, v. VII, p. 150). E isso 
porque anteriormente baviam desertado alguns indígenas de Castelo Branco. 

958. Oficio a todos os missionários, em 16 de mar~ de 1n2, in Documenlos lnJeressantes, v. 20, pp. 

18-19. 
959. Aflonso de E. Taunay, "História da Cidade de Sáo Paulo no Século XVIII", 211 tomo, emAnais do 

Museu Paulista, t. 6°, p. 158. 
960. De 6 de novembro de lnl, in DocumenJos Interessantes, v. 33, p. 41. 
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la~oes ilegítimas nao se verificassem com freqüencia. Aliás, na segunda metade do 
Setecentos, o concubinato tomou"'.se prática freqüente. A documenta~o compro
va-o de sobejo. Veja-se, por exemplo, o cas9 da indígena que andava "em Itapece
rica amancebada a annos com o Trompista" ... 961; ou entao a providencia que se 
tomou necessária para Sao Miguel, em 1785, para que os que estivessem vivendo 
concubinados ou se casassem ou entao tratassem de se separar962; ou a ordem de 
1776 para que fosse unido em casamento um casal da Escoda, "p.ª se evitar o con
cobinato, em q. andao''963; ou, ainda, a prisao do indígena de Itapecerica que anda
va "concubinado com urna cunhada ha muitos anos't964. Esse tipo de uniao, emes
pecial as rela~oes passageiras, intensificaram-se, entretanto, a partir do fim do sé
culo. O fato transparece especialmente nas listas dos habitantes, pelas quais é 
sempre muito elevado o número de maes solteiras96.S. Nao poderla ser de outra 
forma em aldeamentos onde as mulheres eram muito numerosas e os homens 
poucos e quase sempre ausentes. 

Naturalmente, as unioes verificavam-se em geral entre os indígenas do 
mesmo aldeamento. Para isso muito concorrera, até meados do século XVIII, o 
isolamento desses núcleos em conseqüencia das restri~oes dos padres superiores. 
Predominando a endogamia, com o tempo a popula~o de cada aldeamento tor
nou-se praticamente toda unida por la~os de parentesco, próximos ou remotos. 
Nao é de excluir a hipótese de esse fato ter tido sua parcela de influencia na de
cadencia rápida dessa popula~ao, especialmente a partir do início do sécttlo XIX. 

Nao se excluíam, entretanto, as uniOes com gente de f ora e, entre elas; os 
cruzamentos nao-amerindios. Os exemplos nao sao raros. Em maio de 1724, por 
exemplo, solicitava-se ao capitao de Itanhaém que remetesse para Sao Miguel um 
indígena que vivía com um homem solteiro, dono de urna venda das proximidades· 
daquela vila9<i6. Em 1735, o superior da Escada requeria f osse sustado o esdndalo 
em que estavam envolvidas duas indígenas e moradores vizinhos967• Os cruzamen
tos se verificariam com os brancos, mas também com os negros, conforme se de
preende de considera~0es do Morgado de Mateus968• O fato é que nas listas de 
popula?o do início do século XIX nao sao raros os casos de mesti?gem de um 
ou outro tipo. 

Os aldeamentos constituíram, todavía, pelo menos até o início do século 
XIX, i/has de popula~oes indígenas relativamente puras; pela natureza de sua or
ganiza~ao, se nao totalmente, ficaram em grande parte a margem do processo de 

961. De Martim Lopes Lobo de Saldanha para o Capitáo de Santo Amaro, 23 de agosto de ln6, in Do
cumen1os lnlen!Ssanles, v. 76, p. 50. 

962. De Francisco da Cunha Meneses para o diretor de Sáo Miguel, a 2 de mar~ de 1785, in D«umen
tos lnJen!SSOltln, v. 85, p. 146. 

963. Ordem de Martim Lopes Lobo Saldanha, de 3 de setembro de 1 n6, in Documenlos lnJeressanJes, v. 
84, p: 93. 

964. Oficio do Morgado de Mateus para o Capitáo do Bairro de Santo Amaro, de 30 de outubro de 
1m, in Documenlos lnteteJsantes, v. 64, pp. 156-157; cf. também p. 176. 

965. Listas contidas in Boletim do Dep. doArquivo ... , v. 8. 
966. Ordem de 11demaiode1724, in Bolt!tim do Dep. doArq. do Est. di! Sáo Paulo, v. 5, p. 48. 
967. Oficios do superior da Escoda, para o governador, abril e agosto de 1735, in Boletim do Dep. do 

Arq. do Est. di! S. Paulo, v. 7, pp. 194-195 e 212-213. 
968. Oficio de 21dedezembrode1766, in DocumenJos lmeressantes,. v. 73, p. 195. 
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miscigena~ao que teve lugar no planalto e a que se ref erem Cassiano Ricardo ! 

Alcantara Machado969• 

No conjunto deve ter sido urna vida triste a dos aldeamentos. A de uns mais 
que de outros. Tanto que o próprio governo da Capitania em certos casos prati
camente os considerou como locais de degredo. Veja-se, por exemplo, quanto se 
verifico u em 17'26: enquanto se decidiu que os livrados da administra~iio f ossem 
presos e enviados para os "Batataes do Certao dos Guayazes", ou para a "po
voa?o do Rio Grande de S. P.º e Ilha de Santa Catherina", as bastardas deveriam 
ser remetidas para Perut'be910. No ano seguinte amea~va-se os que saíssem das ca
sas de seus administradores, em Cuiabá, de enviá-los para Laguna ou para a Nova 
Colonia, ou entao para os aldeamentos971 • Em 1785, alguns indígenas de Sao Mi
guel eram amea~ados "de serem mudados p. a Aldeya mais remota" ... 972 Os aldea
mentos mais remotos eram Perufbe e Sao José, o primeiro praticamente com tra
di?o como local de degredo, exilio ou extennt'nio, segundo a linguagem dos do
cumentos. Também o segundo, entretanto, recebeu indígenas de outros aldeamen
tos, mesmo depois ~e criada a vila de Siio Jostm. 

Nao é de admirar; portanto, que os indígenas nem sempre desejassem con
tinuar nesses aldeamentos, mesmo nos menos remotos. Sair para trabalhar fora 
deve ter sido, em certo momento, nao apenas urna necessidade para subsistir, mas 
também urna forma de fuga do microcosmos do aldeamento. E "huma rapariga de 
nome Rita pertencente a Aldeya de ltapeceriva'', que em 1794 "sabio ella da casa, 
onde estava alugada, a viver vagabunda, em urna vida absoluta, e deprava
da'm4, nao estaria,. na verdade, provando pela primeira vez um sabor de liberda
de? Nao estarla ela apenas precedendo muitíssimos outros que, urna vez abolidos 
os aldeamentos, se teriam dispersado, movidos por poderosa tendencia centrífuga 
já há muito contida, abandonando o vellio, acanhado e complexo mundo desses 
núcleos? 

Em 8 de janeiro de 1776, respondendo a oficio do capitao de S. Amaro, e 
referindo-se a ltapecerica, o govemador Martim Lopes Lobo de Saldanha escreve: 
"Eu nao me poso persuadir que a India em que me fala seja f eiticeira, e que a ou
tra que morreu no Natal, e os que tem adoecido, fosem maliciados por ela, porque 
ou nam ha f eiticeiras no Mundo ou que sam mais rarissimas do que vulgarmente 
se pensa" ... m Á parte as considera~oes do govemador, fica o quadro de creduli
dade e supersti~ao que séculos de orienta~ao espiritual nao evitaram, marcando 
mais um aspecto do microcosmos indígena dos aldeamentos. 

969. Cassiano Ricardo, Marcha para Oeste, v. 1, p. 95, e Alcantara Machado, Vida t! Monedo Bandeiran
te, pp. 146 a 148. 

970. Bando de Rodrigo César de Meneses, de 19 de junho de 1726, in Documen1os lnteressantes, v. 13, 
pp. 95-96. 

971. /<km de 1° de janeiro de 1727, in DocumenJos lnteressantes, v. 13, pp. 104-105. 

972. De Francisco da Cunha Meneses para o diretor de Sáo Miguel, em 2 de mar~ de 1785, in Docu
~nlos /n1eressantes, v. 85, p. 146. 

973. Cf., por exemplo, oficios de Martim Lopes Lobo de Saldanha para o Capitáo de Santo Amaro, em 
8 de janeiro de 1n6, in Documenlos lnteressan1es, v. 70, pp. 106-107, e de 22 de setembro de 1780, 
in Documentos lnteressanles, v. 82, p . 204. 

974. De Bernardo José de Lorena para o Sargento-Mor, em Santo Amaro, em 1º de outubro de 1794, in 
Documenlos /n1eressantes, v. 46, p. 272. 

975. Documen1os lnteressanles, v. 70, pp. 106,107. 

14. Os aldeamentos e o povoamento do planalto 

- Papel dos aldeamentos no QuinMntos e no Seiscentos 
- Aa iniciativas do Morgado de Mateus 

- A atnbulada i.Ole~ ~ aldeameotos no quadro político-administrativo 

E":' seu estudo sobre "Aldeias e aldeamentos de índios", Aroldo de Azeve
do, ref enndo-se a obra de urbaniza? o realizada pelos jesuítas lernbra que "no 
Planalto Paulista, os Jesuítas portugueses levararn a efeito a mai~ modesta de suas 
obras, ~ bem que fósse a mais prolongada e duradoura't976, em seguida chamando 
a aten~o para 8!gu~s aglomerados urbanos dos dias atuais, surgidos da evolu~ao 
d~ aldeamentos mdígenas. Nao há dúvida de que, comparada com o conjunto de 
misst>es. que. n? ?~do os. jesuítas criaram nas terras drenadas pelos rios Paraná e 
Uruguai, a waativa dos macianos em terras do Planalto Paulista foi bem mais 
modesta. Entretanto teve urna irnportAncia extraordinária para 0 processo de po
voamento dessa área. 

. .º jesuíta foi um dos rnais significativos fatores de povoamento nos dois 
p~eiros séculos de coloniza~<>977, os al,deamentos tendo sido a expressao de sua 
atividade. 

Em íms do século XVI, "abrangia-se nurn raio de pouco mais de cinco lé
gu~ tudo o que a civiliza~o, pelo bra~o dos portuguéses, tinha até entao conse
guido ern povoamento, lavouras e culturas nos campos de serra acima't97ª. Nas 

976. Aroldo de Azevedo, "Aldeias e aldeameotos de fndios" in: lJoldim PauJista tk G ~,. e 
33 p. 35. ' e.,a·~-· D , 

m. Rubem Borba de MonUI "Co t ib ¡,..&,.,. 
cuJo XVIII" r-,. • 1 º. n u.._., para a história do povoamento de S. Paulo até fina do~• ~"""'5·~-· 8DO , D } , p. 72. 

978. Teodoro Samn.io "Sio Paulo de Pi.r · · 
p. 258. ...,,.. ' ahnmga no fim do skulo XVI", RIHGSP, v. IV (1898-99), 
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primeiras décadas do Seiscentos, a área povoada era pouco maior. No conjunto 
dcstacava-se a Babeada Santista no litoral, com os núcleos de Sao Vicente e San
tos, e os Cmnpos de Piratininga no planalto, como núcleo de sao Paulo. Já entao 
formando um sistema dentro da dinamica do povoamento, as duas áreas centrali
zavam o processo, respectivamente, no litoral e no planalto. No litoral sobressaíam 
poucos pontos, relativamente isolados, na faixa entre sao Vicente e Cananéia, o 
trecho das atuais Praia Grande e Peruíbe sendo mais povoado. No planalto defi
niam-se núcleos nos próprios Cmnpos e em seu derredor, geralmente ao longo de 
eixos de circula~o pré-colombianos, valorizados pelo europeu. 

Enquanto no litoral s6 se definiu o aldeamento de Petuíbe, no planalto eles 
se multiplicaram, contribuindo sensivelmente para a f orma~ao daquilo que pode
rla ser denominado a estrutura do povoamento. Nao é dificil comprová-lo. 

Em fins do século XVI, como no alvorecer do século XVII, no planalto o 
núcleo principal era Sao Paulo. Este, em posi~o privilegiada nos Cmnpos de Pira
tininga, beneficiava-se da articula~o do caminho que vinha do litoral com urna 
rede viária no conjunto da qual as vias fluviais destacavam-se em rela~ao as de
mais, dado que "nesses tempos os rios eram estradas de um valor inestimaveJ''979. 
A referida rede constituía o esqueleto do povoamento, na medida em que orien
tou (caso das vias fluviais ou dos caminhos pré-colombianos) ou foi definida por 
ele. O mais importante eixo fluvial navegável era o Tiete, permitindo as rela~oes 
no sentido leste-oeste. 

Navegando rio acima, akaft9tVam a Conc:e~ dos Guonu e Maqueribu onde depois se estabe
lecera Joio Pires, S. Miguel e Taquaqui«tuba, onde mais tarde o Padre Joio Alvares aldeou alguns in
dios Guaianú, e atingia-se o sitio de Boigy da sesmaria de Bf'M Cubas, no lugar em que alguns morado
res tinham ~ iniciado uma pequeoa pov~o que foi a origem da atual cidade de Mogy das Cruzes. 
Descendo o rio para baixo de S. Paulo, tocava-se primeiro no sitio de NOWJ Smhbra da Es¡>uan{a com 
um aldeiameoto fundado por Manuel Preto, e que veio a ser depois a capeUa e pov~ de Nossa Se
nhora da ~do O, deixava-se, pouco mais abaixo, 1 esquerda, o sitio de Embooíava, de Affon
so Sardinba, e podia-se ir até as primeiras lavouras de Pamabyba se se Dio preferisse desembarcar r 
porto de Carapicuiba ... 980 

Antes de chegar a Pamaíba tocar-se-ia em Batueri. O rio Tiete permitia, 
portanto, que pudessem comunicar-se urna série de núcleos, f azendas, povoados e 
aldeamentos, desde a atual Moji das Cruzes, a leste, até Pamaíba, a oeste. Nesse 
eixo, afora N. Sra. do ó, que, embora constituído por elevado número de indíge
nas, na verdade nao chegou a ser um típico a/demnento, a maioria dos núcleos era 
representada por grupamentos de indígenas já definidos ou que se definiriam em 
aldeamentos cristaos: Batueri, Carapicufba, Guatulhos, Sao Miguel, Itaquaquecetu
ba. Ao longo desse mesmo eixo, pouco além de Moji das Cruzes, e já no próprio 
Vale do Paraíba, surgiriam Escada e Siio José. 

Dois outros importantes eixos fluviais eram representados pelos rios Pinhei
ros e Tamanduateí, ambos afluentes da margem esquerda do Tiete. No Pinheiros 
entrava-se a partir de sua barra no Tiete, se a viagem se iniciava por Sao Paulo. 
Por seu intermédio atingia-se o aldeamento de Pinheiros e, "mais além Ibirapuera 

919. /tima, p. 263. 
980. lbidem, pp. 263-264. 
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no mesmo sitio em que ora está Santo Amaro''981• Mais dois núcleos de indígenas, 
portanto. O curso navegável do Pinheiros, ou Geribatiba, articulava-se com o ca
minho do Mar por intermédio do rio Grande, já relativamente próximo ao alto da 
Serrado Mar982

• Ao longo do caminho do Mar, servido também pelo Tamandua
teí, praticamente nao existiam núcleos, se f or excetuado o caso de Santo André de 
resto de vida curta. ' 

O sistema fluvial era completado, ou completava, um sistema de caminhos 
ou trilhas por terra, inter-relacionando núcleos e fazendas. O de maior importan
cia, e ao qual já se fez referencia precedentemente, foi o Peabitu, principal entrada 
para o sertao, de antigas tradit;óes indígenas. Relacionados com este caminho de
finiram-se os núcleos de Embu e ltapecerica, mais dois aldeamentos, portanto. 

A presen~a dos aldeamentos é indiscutível; pelo seu número antes de mais 
nada. Seu papel no povoamento foi mais significativo como instrumentos de inte
grat;ao da populat;ao indígena no processo, contribuindo para que este, ao invés de 
implicar urna substitui~o de popula~oes, resultasse num rearranjo dos quadros do 
povoamento pretérito em f unt;ao do novo elemento representado pelo europeu. 
Por outro lado, contribuíram para valorizar sítios no processo da organiza~o do 
espa~o pela dinamica do povoamento, de modo a que se criasse, nos Cmnpos de 
Piratininga e áreas contíguas, todo um sistema tendo Sao Paulo como epicentro. 

Seria possível dizer, entretanto, que na realidade o papel dos aldeamentos 
para o povoamento em última análise f oi diminuto, dado que, a nao ser poucas ex
ce~ües, durante séculos nao deram margem ao surgimento de núcleos urbanos. A 
obje~ao na verdade nao teria maior significado. Em primeiro lugar porque, consi
derada a natureza de suas fun~oes, os aldeamentos dificilmente poderiam evoluir 
dentro de padroes comuns aos povoados frutos das iniciativas dos moradores eu
ropeus. A natureza de aldemnento distinguía-os dos povoados de moradores bran
cos, estes podendo evoluir para condi~oes rururbanas desde que tivessem possibi
lidades para isso, aqueles permanecendo com suas características originais. A pro
va está no fato de que, somente quando a tutela dos indígenas deixou de existir, 
com a aboli~o da condi~o de aldeado, é que os núcleos puderam evoluir dentro 
de padroes comuns aos restantes. Em segundo lugar, foram justamente as suas 
fun~oes que contribuíram de forma extraordinária para a progressao global do 
processo de povoamento. Acresce, por outro lado, que especialmente no Quinhen
tos e no Seiscentos, os outros núcleos, mesmo aqueles que chegaram a ser oficial
mente vi/as, nem sempre constituíram mais que modestos povoados rurais. Que 
poderiam ter sido os demais núcleos, se a própria S~o Paulo nao possuiria, em fins 
do século XVI, "senao 190 fogos permanentes, ou cerca de 1.500 almas ao to
do''98.3? De resto, a documenta~o comprova sobejamente o fato de que a popu
lat;ao de origem européia revelou acentuada preferencia para distribuir-se pelas 
áreas rurais, pelos baimJs rurais que se definiam, e nao pelos núcleos existentes, 
inclusive o de Sao Paulo. Nao é raro que vereadores de Sao Paulo justifiquem 
ausencias em virtude das dificuldades decorrentes das distancias em que suas casas 

981. lbidem, p. 264. 

982. A propósito, cf. "Povoamento antigo e velhos caminhos", de Pasquale Petrone, in A Baiwda San
tista, estudo promovido pelo Departamento de G«>grafaa da Uoiversidade de Sáo Paulo. 

983. Teodoro Sampaio, "Sáo Paulo de Piratininga no firn do século XVI", p. 259. 



342 ALOE.AMENTOS PAULIST AS 

ficam do núcleo984. É preciso evitar, portanto, a considera~ao dos núcleos de po
voamento do Quinhentos e do Seiscentos, aldeamentos ou nao, em termos de pa
droes atuais, sendo necessário, por outro lado, compreender a natureza especial 
dos aldeamentos, para perceber que nao poderiam evoluir como os demais nú
cleos. 

Em todo caso, alguma coisa houve também nesse sentido. Sem considerar 
os núcleos indígenas que se transformaram precocemente, na verdade nao tendo 
chegado a constituir aldeamentos, a exemplo de Santo Amaro, o primeiro que 
perdeu essa condi~o foi GUtJ1Ulhos. Escrevendo no início do século XIX, Rendon 
lembra que na ocasiáo existiam todos os aldeamentos, "a excep~ao dos Guarulhos, 
porque dando-se-lhe um parocho, que o fosse tambem dos brancos e mais povo 
morador dentro dos seus limites, veio a perder o nome de aldea, ficando-lhe o da 
Freguezia da Concei~o dos Guarulhos" ... 9~, isso no último quartel do século 
XVII, porque, "achando-se nos livros da Camara de S. Paulo com o nome de 
aldea dos Guarulhos no anno de 1675, tirando-se d'ella Indios para o servi~o do 
Soberano em 1681", o autor já a encontrou em 1685 como nome de Freguesia de 
Nossa Senhora da Concei~o986• Segundo Machado de Oliveira, nao deve espantar 
o fato de Gumulhos ter se emancipado precocemente, em especial a quem obser
var "que o sitio que foi designado para os Guarulhos continha em si mais elemen
tos de riquezas rurais que os outros, e que para aproveital-as houve o bom senso 
de amalgamar a ra~a indigena com a europea, e mesmo com a africana" ... 987 Na 
verdade, é muito dificil explicar essa precocidade. A relativa vizinhan~ de Sao 
Paulo poderla ter sido um dos fatores, entretanto Pinheiros, que era o mais próxi
mo de todos, permaneceu intacto na condi~o de aldeamento até o início do sécu
lo XIX. 

No conjunto, quer as considera~oes de Machado de Oliveira, quer as de 
Rendon, náo parecem satisfazer. Segundo é possível apurar, as razoes da precoci
dade com que GutuUlhos se transf ormou sáo muito complexas. Antes de mais na
da, conviria situar melhor a époc~ da transf orma~ao, segundo tu do indica, poste
rior a data lembrada por Rendon. Em urna das Atas da Cbmara de Sao Paulo, de 
1695, há referencias explícitas ao aldeamento988. Várias outras referencias apare
cem nas atas das décadas de 1680 e 1690. Parece nao haver dúvida, portanto, de 
que a perda da condi~ao de aldeamento, por parte de Gua1u/hos, se tenha verifi
cado nos últimos anos do século XVII e, provavelmente, no alvorecer do século 
XVIII. 

984. As referencias nesse sentido sáo inúmeras nas.Atas da Cámara Municipal de sio Paulo. 
985. José Aroucbe de Toledo Rendon, Memória. .. , p. 297. 
986. ldem, roda~ da p. 297. 
987. Machado de 01.iveira, "Notícia Raciocinada ... ", p. 228. 
988. Sessáo de 2 de outubro de 1695,Ata.r da C/Jmara de Siio Paulo, v. VII, p. 475. Convém transcrever o 

trecho que interessa: ... "e logo foi Requerido pello procurador do comselho o Cap.aro loremso 
franco a comservaúo dos Indios por andarem rora das suas Aldeas muitos oom algua violemsia q· 
lhe fazem os moradores primsipalm.te aos goarulhos de nosa s.ra da Comseysáo q· com grande de
trimento da sistemsia digo da falta de asistemsia esta aqueta Igreja com menos limpeza do q· a q · 
beta nesesario oom q· pedimos ao p.e vigairo q· asistir naquella Aldea q· os Recolha e dos a~ náo 
lhe quizerem emtregar os dara a Rol asestindo lhe comos sacramentos e comservandoos naquella 
mesma forma de sua liberdade" ... 
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A referida perda nao parece ter sido fruto de um ato deliberado e con
seqüentemente, nao pode ser situada numa data precisa; mais correto é ~onsi
derá-la como decorrencia de um processo de transf orma~o que teria durado cer
ca de duas a tres décadas. Realmente, e éonf orme Rendon, a primeira men~áo a 
urna /reguesia de Nossa Senhora da Concei~iio parece datar de 168~. Entretanto, 
a ~ia~o da freguesia nao significou a extin~o do aldeamento, fato comprovado 
fa~mente. No próprio documento em que a freguesia ve-se mencionada pela pri
?1eira :ez, ne~a ~ aforam terras a um morador "coma declara~ao que nao poderá 
unpedir aos indios da aldeia de Nossa Senhora querendo lavrar nellas't990. Mais 
expressivo, todavía, é um outro documento, do mesmo ano; por ele, o entao Ca
pitao-M~r e Governador da Capitanía de Sao Vicente e Sáo Paulo, Pedro Taques 
de Alme1da, nomeia um capitao para os indígenas de Gumu/hos, dado que se en
contrav~ vaga "a administra~o e capitáo da aldeia dos indios guarulhos cita na 
freguez1a de Nossa Senhora da Concei~o reconcavo da villa de Sao Paulo" ... 9'}1 
Verificou-se com GutJ1Ulhos, portanto, o que mais tarde se verificaría também 
com Sao José: a /reguesia - no caso de Sao José f oi a vi/a - continuou abrigando 
um a/deamento; mais que isso, o mesmo núcleo passou, em fun~o da composi~o 
de sua popula~o, a ter duas condi~oes diferentes e paradoxais. 

Diversamente do que se verificarla mais tarde com Sao José, a situa~o pa
radoxal de GutJ1Ulhos nao permaneceu por muito tempo, a condi~o de aldeamen
to tendo desaparecido, com certeza, no mais tardar, no alvorecer do século XVIII. 
Quais teriam sido as razoes? 

Antes de mais nada, tudo parece indicar que, desde a sua cria~o, o aldea
mento de GutuUlhos foi objeto de urna sistemática sangria de seus efetivos demo
gráficos. Se em alguns casos o problema assemelhava-se ao dos demais aldeamen
t?s do padroado real9'}2, em outros, entretanto, assumia particular gravidade justi
ficando, inclusive, providencias especia is por parte dos oficiais da CAmara. A~iJn é 
que, visitando o aldeamento em 1660, os oficiais da Camara nao encontraram 
"gentío nenhum nella", decidindo inquirir o capitáo e o indígena "maioral da dita 
a~deia", sob~e onde "se remontaram os indios pois nao appareciam"; e lhes "foi 
d1to que mu1tos delles andavam trabalhando por seu jornal em casa de alguns mo
radores ~ ~utros estavam mettidos por casa de alguns moradores os quaes os ti
nham su1e1tos machos e femeas rapazes e raparigas servindo-se delles como 
seus" ... Daí a fixa~ao, no aldeamento, de um quartel para que todos os indígenas 
f ossem repostos no aldeamento9'}3. 

. No t~rceiro ~uartel do século XVII, um novo fator veio unir-se a sangría 
acuna ref en da. Em JUlho de 1665, a CAmara de Sáo Paulo tomou conhecimento do 

989. Aforamento de terras, de 26 de fevereiro de 168S, in Registro Geml da Cámara de Siio Paulo, v. 111, 
pp. 455-456. 

990. /don, p. 456. 
991. Nomea~o de 30 de setembro de 1685, in Registro Geml da Clunara de Siio Paulo v. 111 pp 

472 a 474. ' ' · 

992. Em ag~, de 1618, oomeia-se um capitáo para Guandlws que, entre outras ooi.us, deveria evitar 
que os md1genas fossem ''vexados e molestados por muitos bomens brancos desta dita villa queren
do-os levar á for~ para suas casas para se servirem delles e de seus filhos e filhas oontra a sua von
tade" ... (Registro Gerol da Cánuva de Siio Paulo, v. 1, pp. 2n-278). 

993. "~~rtel que ~.ndaram fazer os officiais da a.mara para par na aldeia de Noua Senhora da Con
ce~ em 27 de JUlho de 1660 annos", in Reristro Geml da Cámara de Siio Paulo, v. 11, pp. 581-582. 
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fato de o Padre Mateus Nunes de Siqueira ter descido do sertao indígenas guaru
lhos que foram localizados em Atibaia,. a disposi~o dos oficiais, para que fossem 
aldeados994. Mais de um ano depois, os oficiais da Camara ainda nao haviam to
mado posse dos referidos indígenas, o que justificou um requerimento do procu
rador para que "mañdaseñ do is ofisiais de justisa que f oseñ atubaia; a ver se esta o 
os indios goaramimis; ña parageñ doñde tomarao deles lista; o año pasado", e pa
ra deles tomar posse "por coñstar; ser geñte andañte he nao asestireñ eñ parte 
serta" ... ~s 

As aten~oes dos oficiais da Camara para com os indígenas localizados em 
Atibaia devem ter sido poucas. Entretanto, entre estes e os aldeados de Guarulhos 
estabeleceram-se rela~oes que acabaram por influir na deser~ao do aldeamento 
em favor de Atibaia. Em maio de 1669, pedia-se, na Camara, que se chamasse a 
aten~o do capitao de GuatUlhos, tendo em vista. que se tinha riotícia de que os 
indígenas se iam "despejando da dita aldeia de nosa senhora da conseisao em que 
stao setuados a muitos anos os coais se vao pasando pera cajusara ou atubaia" ... 996 

Nao parece terem sido pequenas as propor~oes do fato, a ele, por outro lado,· nao 
devendo ter sido estranha a inteñerencia do missionário que fora destacado para 
Atibaia. Por isso mesmo, ainda em maio de 1669, a Camara tratou do problema 
por mais duas vezes: a primeira no sentido de que se "escrevese ao padre capu
chiño frei graviel que esta em atubaia nao consinta la os indios e indias goarulhos 
de sua megestade he senao que os mande pera suas aldeias antigas desta vila" ... 997

; 

a segunda para que "mandasen notificar ao padre frei graviel capuchinho barbado 
que logo despeixe a terra e sitio onde esta em atubaia porcoanto amutina os indios 
goarulhos de sua mag.de que estavao situados na aldeia de nosa sra. da con
seisao" ... 998 Nada há que indique quais os resultados das providencias da Camara. 
Entretanto, nao é demais acreditar que com os fatos lem6rados urna parte nao 
descurável dos aldeados de GuatUlhos deve ter desertado para a zona de Atibaia e 
que aqui, juntamente com os seus afins, "geñte andañte he nao asestireñ eñ parte 
serta'', no dizer dos camaristas, devem ter-se dispersado pelos arredores. 

Aos fatos acima, é necessário acrescentar que as vizinhan~as de Gumulhos 
conheceram, desde cedo, urna significativa presen~ de povoadores brancos. Estes 
nao se limitaram a ocupar áreas próximas, mas também apossaram-se das próprias 
terras dos indígenasm. Alguns aforamentos feítos pela Camara mostram, por ou-

994 .... "o R.º mateus nuñes de sequeira; Avía; por seus meios desido do sertáo; cañtidade de gentío; 
goarulho o coal por dexeijar de se cbegar ao gremio da sañta madre igreja; vinha reseber a agoa do 
sañto bautismo; he que o dilo revereñdo padre; avia feíto; algum gasto para o deser; he trazer a po
voado; someñte cofl selo. da salvasáo; do dito geñtio; no que avía trabalhado; añsiozameñte; señ 
geñero de interes; mais que no seu fervor cristáo; o coal geñtio eslava ja eñ povoado he termo desta 
vila; Aa paragelí chamada atubaia; he que o dyto revereñdo p.e eñtregava; o dito geñtio; a eles dilos 
ofisiais; pera que formaseñ aldeia; he estiveseñ debaixo; da jurdisáo; dos ditos ofisiais. como os 
mais pera servirefi sua magestade. o que tudo asi praticado Aseñtaráo; que se fose; tomar pose eñ 
oome do dito señhor; do dito geñtio; he se lhe formase aldeia; na mesma parageñ doñte estaváo" ... 
(Atas da Cámaro de Sáb Paulo, v. VI bis, p. 428). 

995. Sessáo de 29 de novembro de 1666, Atas da Cámaro de Sao Paulo, v. VI bis, p. 508. 
996. Sessáo de 5 de maio de 1669,Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VI, p. 160. 
997. Sessáo de 13 de maio de 1669, Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VI, p. 161. 
998. Sessáo de 2S de maio de 1669,Atas da Cámaro de Sóo Paulo, v. VI, p. 165. 
999. Várias concessóes de datas de terras, especialmente in Registro Gua/ da Cámaro de Sóo Paulo, v. 

111 (1661 a 1709). 
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tro lado, a precocidade do processo das posses; assim é que urnas terras aforadas 
em 1661 já se encontravam de posse do morador branco desde o início da década 
de 16301000• De resto, as terras tomadas freqüentemente encontravam-se junto ao 
próprio núcleo. 

Compreende-se, pelo que se viu, que, espoliados de suas terras (especial
mente na segunda metade do século XVII), dispersos pelas casas dos moradores, 
ou desertando para procurar seus semelhantes em Atibaia, os aldeados, ao findar 
o século XVII, deveriam ser pouquíssimos em meio a urna área com forte presen
~a de povoadores brancos. A cria~ao da freguesia, por sua vez, precipitou um pro
cesso já bem adiantado. Acresce que a natureza étnica dos aldeados, dando-lhes 
originalidade e incluindo-os em meio a massa dos indígenas de língua geral, deve 
ter ti do sua parcela no referido processo, especialmente quando encarada em 
fun~ao dos problemas decorrentes do descimento de outros guaramimi para Ati
baia. 

Urna tentativa séria no sentido de emancipar os aldeamentos, tomando-os 
freguesias ou vi1as, f oi levada a efeito pelo Morga do de Mateus. Essa f oi, de resto, 
urna das preocupa~oes que o caracterizaram desde o momento em que tomou pos
se, dado que se incluía dentro de sua política de povoamento, um dos mais signifi
cativos aspectos de seu governo. Já em dezembro de 1766 manifestava inten~oes 
de elevar a categoría de vi/as os aldeamentos de Pinheiros, Sao Miguel e Sao 
José1001 . Entre as dificuldades que se opunham ªº seu intento, segundo seu modo 
de ver, arrolavam-se o desprezo em que eram tidos os indígenas, "os pessimos Ca~ 

zamentos com que se tem aniquilado", as más condi~oes técnicas da atividade 
agrícola e, "de todos o mais pessimo", seria o caminho do Cubatao, responsável 
pelas constantes solicita~óes de indígenas aldeados1002• Embora destacando a re
la~ao entre os aldeamentos e o caminho do Cubatao, o govemador nao parece ter 
dado a importancia devida ao obstáculo mais sério, representado pelos interesses 
expressos nas fun~óes dos aldeamentos. 

Na verdade, as primeiras manifesta~oes do Morgado de Mateus a respeito 
do problema parecem revelar ao mesmo tempo seu entusiasmo e sua falta de co
nhecimento sobre a realidade dos aldeamentos. Em certo momento fala em criar 
vi/as com os núcleos indígenas; logo depois refere-se a freguesias 1003• A cria~o de 
freguesias constituirla, ao que pensava o Morgado de Mateus, entre outras coisas 
urna solu~ao definitiva para a manuten~ao dos párocos, especialmente nos antigos 
aldeamentos dos jesuítas. lsso porque, argumentava, 

congregandose os indios ero Freguezias juntos coro os brancos se conseguira melbor a civili
za~o pela mistura de todos, e por pouco que f~ o Director oáo be deficultoso que cada Indio de con
fissáo pague ao seo Parocho hum tostáo de conhece~ em cada hum anno e cada pessoa que morrer 
quatro patacas, duas de acompanhamento, duas de missa de Corpo prezente na mesma forma que pagáo 
annualmente os brancos ... 1004 

1000. Carta de data de terras, de 27 de mar~ de 1661, in Registro GeraJ da Clunara de Sóo Paulo, v. III, 
pp. 45-46. 

1001. Oficios de 21 de dezembro de 1766, in Documentos /nteressantes, v. 73, pp. 194 a 197. 
1002. /<km, pp. 195 a 197. 
1003. Oficio de 22 de dezembro de 1766, in Documentos lnteressantes, v. 73, pp. 202 a 204. 
1004. Idem. 
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Querer emancipar os aldeamentos, tornando-os freguesias ou vitas, enqua
drava-se dentro da orienta~o do Diret6rio e, por isso mesmo, grande parte da ati
vidade do Morgado de Mateus nesse setor bitolou-se pela de Francisco Xavier de 
Mendon~ no Pará, o principal responsável pelo texto do Diretório. O referido 
liame transparece de forma explícita na correspondencia do Morgado de Mateus, 
parte da qual refere-se justamente a obten~ao de urna orienta~o em fun~o da 
experiencia feita no Pará1005

• 

É preciso frisar que as iniciativas do Morgado de Mateus, em última análi
se, obedeciam as instru~óes do Soberano, segundo as quais (26 de janeiro de 
1765) era conveniente ao real servi~o se erigissem vitas nos aldeamentos. E foi 
com esse fundamento que, em 11 de julho de 1767, o governador ordenou ao 
Ouvidor e Corregedor da Comarca que elevasse o aldeamento de Siio 
José a condi~o de viJa1006. 

A eleva~o de Siio José a vila deu-se a 27 de julho de 1767, o edital do Ou
vidor tendo sido diwlgado no dia anterior "no Largo da Igreja dessa Aldea de S. 
Jozé da Parahyba aSistindo a publica~o delle o mesmo Ministro, e todos os In
dios, e Indias da dita Aldea, e o Director dos mesmos" ... 1007 

Dando conta da eleva'iªº de Siio José o Morgado de Mateus afirmava oti
misticamente que "as dispozi~oes do terreno, a f ertilidade dos campos, e a bella ci
tua'iªº que tem muito perto do Rio Parahyba, prometem que será, pelo tempo 
adiante, huma das melhores villas desta Capitania"1008• 

Levado a termo o caso de Sao José, tentou-se fazer o mesmo com a Escada, 
o Ouvidor tendo recebido as ordens necessárias para sua eleva~o a vila1009

• Nada 
de concreto, entretanto, resultou desta nova iniciativa. E nao poderia ser de outra 
forma. 

Um dos argumentos utilizados pelo Morgado de Mateus em favor da eman
cipa~ao dos aldeamentos era o exemplo de GuaJU/hos1010• Entretanto, o que, se
gundo parece, nao era percebido, é que GuaJU/hos, tornando-se freguesia, perdeu 
seu caráter de aldeamento, nao apenas porque sua popula~ao se amalgamou, mas 
sobretudo porque sua popula~o indígena deixou, efetivamente, de ser tutelada. O 
fato nao é simples de explicar, convém frisar ainda urna vez, dados os interesses 
pela utiliza~o do bra~o indígena em fins do Seiscentos. Os mesmos interesses 
continuavam a existir em meados do século XVIII. E seria bem dificil combate
los. A prova está na própria eleva'Sáo de Sao José a categoria de vita. 

Embora adquirindo o predicamento de vila, Siio José nao deixou, todavia, 
de continuar a ser um aldeamento ou, mais propriamente, de abrigar um aldea
mento. Rendon chamou a aten'iao para o fato, lembrando que~ tendo Siio José 
nome de vila, com pelourinho e Camara, em que serviam brancos e indígenas, 

1005. Cf. o oficio de 22 de dezembro de 1766, in Documentos Interessantes v. 73, pp. 206-207, e oficio de 
4 de julho de 1767, para Francisco Xavier de Mendon~ in Documentos Interessantes, v. 23, p. 192. 

1006. Ordem de 11dejulhode1767, in Documentos Interessantes, v. 65, p. 170. 
1007. O "Auto da e~ e estabelecimento da nova villa de S. Jozé da Parahyba" encontra-se in Do

cumenlos Interessantes, v. 23, pp. 399 e ss. 
1008. Oficio para a Secretaria do Estado, em 7 de fevereiro de 1768, in Documentos Interessantes, v. 23, 

p. 398. 
1009. Ordem de 14 de agosto de 1767, in Documentos lnteressantes, v. 65, pp. 175-176. 
1010. Oficio para o Conde de Oeyras, em 18 de fevereiro de 1768, in Documentos lnteressantes, v. 19, pp. 
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ainda conservava ·o nome de aldeia, quando a visitou, contando inclusive com um 
diretor1011. Aliás, durante toda a segunda metade do século XVIII, a documen
ta~ao oficial ref ere-se indiferentemente a vi/a e a aldeia de Siio José, seus indíge
nas continuando rigorosamente dentro do sistema de tutela comurn a todos os 
demais aldeamentos. Bastaría urna rela'iªº das solicita~óes de indígenas desse nú
cleo para comprovar essa situa'iao. Sao José f uncionava, na verdade, como um or
ganismo bicelular, a vi/a contendo em si um aldeamento, numa condil¡ao original e 
excepcional. O paradoxo, conforme acentua Rendon, é que, podendo os indígenas 
f azer parte da Camara, portanto em condi'Sóes de reger administrativamente a 
própria popula~ao branca, mantinham-se, entretanto, como membros de grupos 
tutelados1º12• O paradoxo era, por outro lado, bem representativo das contradi'Soes 
na orienta~ao do governo da Capitania. A emancipa~ao dos aldeamentos, instru
mento necessário para o desenvolvimento desses núcleos, implicarla a prática a 
aboli~o das reservas de motores animados, ferindo frontalmente interesses dos 
moradores e da própria administra'iao. A resultante do conflito nao poderia ter si
do outra senao a sui-generis Sao José da segunda metade do século XVIII. 

Depois da tentativa do Morgado de Mateus, f oi necessário chegar ao início 
do século XIX para que se tratasse ainda urna vez do problema da emancipa~ao 
dos aldeamentos e de sua integra~ao no conjunto dos quadros político-.administra
tivos da Capitanía. Desta vez, fruto do Plano Rendon, a iniciativa pode ter maior 
sucesso, dado que praticamente deixara de ter importancia qualquer interesse pela 
manuten~ao da condi~o de tutela. Já se tratou desse aspecto na parte sobre a 
evolu~o dos aldeamentos. Convém, entretanto, insistir. Em 20 de agosto de 1798, 
o governador Antonio Manuel de Melo e Castro e Mendon~a nomeou José Arou
che de Toledo Rendon Diretor-Gerol dos Indios, incumbindo-o de fazer urna visita 
de inspe~o aos aldearnentos, "examinar os pontos em que se nao cumpria o Di
rectorio dado aos Indios do Pará; que artigos eram applicaveis a estas povoa'ioes, 
e finalmente que melhoramentos poderiam ter, e quais as providencias necessa
rias"1º13. Rendon desincumbiu-se da tarefa acima e a 10 de novembro de 18021º14 

apresentou ao entao governador Antonio José da Franca e Horta um Plano sóbre 
as Aldeas dos Indios que, a 13 de agosto de 1803, f oi levado ao conhecimento da 
administra~ao da Colonia e do Soberano1º15. O plano em questao, que pela sua 
importancia merece ser transcrito, era o seguinte: 

A igreja da aldea de S. Joáo de Peruhybe deve ser ronservada como capella filiar da matriz da 
villa da Concei~o de Itanhaem; mas conservará o seu capelláo enquanto os interessados nisso o quisc
rem sustentar, ou seja, o frade capucho que lá se acha ou qualquer clérigo. 

A aldea de S. Jozé já se acha com párocho collado, que, o é tambem dos brancos, e tem o nome 
de villa e portanto está providenciada com a retirada do director. 

A aldea da Escada, situada na margem do rio Parahyba, deve ter um vigario encommendado pa
go pela Fazenda Real, dando-se-lhe districto competente, abrangendo freguezes de todas as cores. 

1011. José Arouche de Toledo Rendon, Menwria. . ., p. 298. 
lOU. Idem. 
1013. Ibídem, p. 295. 
1014. Documentos lnteressantes, v. 55, pp. 116-117. 
1015. ldem. v.44, pp. 113 a 116. 
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A aldea de Nossa Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba já tem vigario collado dos indios, com 
congrua de 150$000; é precizo que se lhe de districto abrangendo todo o povo que ( ... )dentro delle e 
abrangendo a aldea de S. Migue~ que eleve ficar sendo capella filial daquella; conservando contudo a di
ta capella de S. Miguel um capeUáo se os inte~dos o quizerem sustentar, ou seja frade ou clérigo. 

A ald~a de Pinheiros deve ficar como capella filial da Matriz desta cidade, conservando o ca
pelláo na forma dita. 

A de MBoy já tem parocho collado. Deve-se-lhe dar districto competente, abrangendo as duas 
aldeas visinhas de Carapucuhyba e Itapecerica, cujas capellas devem ficar como filiais daquella Matriz e 
teráo capelláes se os interessados nisso os quizerem sustentar. Finalmente a de Varuery, situada na mar
gem do rio Tieté, deve ter um parocho encommendado e pago pela Fazenda Rea~ dando-se-lhe o com
petente districto1016. 

As providencias programadas, transcritas acima, tornavam-se necessárias 
tendo em vista a aboli~o dos aldeamentos por Antonio José da Franca e Horta, 
que, quanto aos indígenas, decidiu pO-los na "plena liberdade de que gozao todos 
os mais vassallos, tirando-lhes os directores que os opprimiam, sujeitando-os ao 
corpo da ordenan~, e conferindo-lhes a liberdade de se estabelecer onde mais util 
lhes f or"1º17

• 

A partir dessa época, a participa~ao dos indígenas no quadro do povoamen
to das áreas em que se localizaram os aldeamentos assumiu características novas e 
especiais, enquanto os próprios antigos aldeamentos ingressaram em urna fase 
atribulada no que concerne a sua posi~ao político-administrativa. Do primeiro as
pecto, tratar-se-á na próxima parte. Do segundo, bastarao algumas referencias. 

Pe1Ufbe ficou reduzido a condi~ao de capela nao curada até meados do sécu
lo XIX1º18. Sáo José saiu definitivamente de sua condi~ao paradoxal, tomando-se 
vila de fato. O aldeamento da Escada, no ano de 1805, já deveria ser freguesia1º19. 
Em 1836, era um distrito de paz de Moji das Cruzes102j), nao passando de um ar
raial, segundo D. P. Muller; perdera sua condi~ao de freguesia, embora já tivesse 
sido fe ita urna tentativa no sentido de restabelece-la (30 de abril de 1825), com 
urna representa~o do entao Vigário Capitular do Bispado em que se pediam pro
videncias com rela~ao aos antigos aldeamentos1º21. Em 1843, a Assembléia Legis
lativa Provincial de Sao Paulo aprovou um projeto de lei elevando Escada a fre
guesia1022, fato que, entretanto, somente se concretizou em 18461023. Em seguida, 
de novo exautorada, a freguesia foi restabelecida em 18721º24• É interessante que, 
a exemplo da Freguesia do Ó, o núcleo ainda hoje é conhecido pelo nome de Fre
guesia da Escada. Itaquaquecetuba conservou-se como capela curada, constituindo 

1016. lbirkm, p. 114. 
1017. Ibídem. 
1018. Machado de Oliveira, "Notícia Raciocinada ... ", p. 231. 
1019. Oficio de Antonio José da Franca e Horta ao Capitáo-de-Ordenan~ de Moji das Cruzes, em que 

se trata de "algumas desordens acontecidas na Freguezia - antes Aldeia - de N. S. Escada, 6 de 
julho de 1805", in Documenlos lnteressanles, v. 56, p. 22.5. 

1020. Marechal D. P. Muller, Ensaio dum Quadro EstOIÍSlico da Província de S. Paulo, p. 47. 
1021. Annaes daksembléa úgislaJiva Provincial de Sáo Paulo (1842-1843), p. 468. 
1022. /dem, p. 468. 
1023. Lei nº 285 de 19 de íevereiro de 1846, in Annaes da ksembléa úgislativa Provincial de S. Paulo 

(lB<Uí-1847), p . 316. 
1024. Lei de 28 de revereiro de 1872, segundo Azevedo Marques, Aponl~ntos Históricos .. ., t. 1, p. 244. 
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uma das freguesias de Moji das Cruzes102S. Sáo Miguel, que deveria fi~r depen- · 
dendo de Itaquaquecetuba de conformidade com o Plano Rendon, deve ter sido 
precocemente elevado a freguesia, segundo se depreende de documento que se re
f ere a essa condi~o para 18101026. Entretanto, foi exautorada em 18321027, perma
necendo durante todo o século na condi~ao de modesto povoado. Quanto ao al
deamento de Pinheiros, unido a Santa lfigenia, ou a Consola~o, permaneceu 
sempre dependente, nunca tendo chegado a constituir sequer um subdistrito do 
atual municipio de Sao Paulo1028. Embu, segundo previa o Plano Rendon, tomou
se freguesia, entretanto sendo exautorada em 18321029. Em 1836, era capela curada 
do municipio de sao Paulo pertencente ao distrito de paz de Cotia1030; tomada 
novamente freguesia em 1841, f oi exautorada em seguida1031. Tomando-se fregue
sia pela terceira vez, por leí provincial de 19 de julho de 1869, foi também, pela 
terceira vez, exautorada em 18701032. Em 1880, Embu voltou a ser freguesia. O 
vaivém de Embu é bem representativo da situa~o dos antigos aldeamentos no sé
culo passado. Carapicufba nao conheceu nenhuma evolu~ao significativa, tanto 
que em 1896 a ela se faz refer~ncia como terreno devoluto com alguns intrusos1º33• 

Talvez seja essa a razao por que, inteiramente olvidada, ou quase, nao apenas se 
conservou como conjunto arquitetonico praticamente intacto, mas também trouxe 
até os días atuais o nome deA/deia ouAldeia Ve/ha de Carapicuíba. O aldeamento 
de Itapecerica teve destino diferente. Tendo sido palco de urna das iniciativas pio
neiras de coloniza~ao em toda a Província, coma cria~ao, em 1827, de um núcleo 
colonial alemáo1034, logo teve o predicamento de freguesia, de que, entretanto, foi 
exautorada em 18321035. Em 1836, era capela curada do distrito de Santo Ama
ro1036, sendo novamente elevada a freguesia em 1841, juntamente com Embu1031; 

em 1844, tomava-se cabe~ da freguesia, sua igreja passando a ser a Matriz, em 
desfavor da de Embu1038• Finalmente, em 1877, ltapecerica foi elevada a vila1039, a 
primeira em seguida a Sáo José. O aldeamento de BQ/Ueri, embora capela cura-

1025. AJWJe.S da ksembléa LegislaJiva Provincial de Sáo Paulo (1842-1843), p. 47, e Machado de Olivei
ra, "Noticia Raciocinada .. .'', p. 234. 

1026. Revista da Arquivo Municipal, ano 111, v. XXXV, p. 243. 
1027. Decreto de 21 de m~ de 1832, segundo Azevedo Marques, Aponlamentos Históricos .. ., t. 11, p. 

237. 
1028. Cf. Pasquale Petrone, Pinheiros, kpectos Geográficos. 

\ 
1029. Decreto de 21 de mar~ de 1832, segundo Azevedo Marques, Apontamentos Históricos .. ., t. 11, p. 

111. 
1030. Marechal D. P. Muller, Ensaio dum Quadro EstOIÍStico .. ., p. SO. 
1031. Documen1os In1uusan1es, v. 22, p. 183, roda~ dad~. 

1032. Lei de 10 de ma~ de 1870, segundo Azevedo Marques, Apontamentos Históricos .. ., t. 11, p. 111. 
1033. Docume.ntos /~, v. 22, p. 183, roda~ da~· 
1034. Eug~nio EgM, Os Municipios Pau/istas, v. 1, p. 854. 
1035. Decreto de 21 de ma~ de 1832, segundo Azevedo Marques, ApontmtU!ntos Históricos .. ., t. 1, p. 

353. 
1036. D. P. Muller, Ensaio dum Quadro EstaJíslico .. ., p. 52. 
1037. Lei provincial nº U , de 20 de fevereiro de 1841, segundo Eugenio Egas, Os Municipios Paulistas, v. 

1, p. 854. 
1038. Lei provincial nº 221, de 23 de janeiro de 1844, in Annaes da ksembléa úgislativa Provincial de S. 

Paulo (1844-1845), p. 189. 
1039. Lei provincial nº 33, de 8 de maio de 18n, in Eugenio Egas, Os Municipios Poulistas, v. I, p. 854. 
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da1040, feve evolu~o quase tao modesta quanto o . de Caropicutba; como este, de 
resto, conserva o nome deAldeia, como é conhecido atualmente. 

Na verdade, durante todo o século passado os antigos aldeamentos perma
neceram no olvido. Urna cidade como a de Sáo José dos Campos, entre as de 
maior desenvolvimento no vale do Paraíba, ou centros urbanos como ltapecerica 
e Embu, ou mais modestos, como Bmueri, Pe1Ufbe ou ltaquaquecetuba, um subúr
bio como Silo Miguel ou um bairro como o de Pinheiros parecem, e em nao poucos 
aspectos o sao verdadeiramente, fatos novos, raras vezes percebendo-se, em sua 
existencia, ou na consciencia de seus habitantes, a sua origem. Caropicufba e, em 
menor escala, Escada, constituem exce~oes. 

O que seria possível perceber da influ!ncia dos antigos aldeamentos na 
atual estrutura do povoamento? Do total de onze aldeamentos, nao considerando 
o caso particular de Queluz, sete constituem sedes municipais, a saber: Sáo José 
dos Campos, ltaquaquecetuba, ltapecerica, Embu, GuaJU/hos, Ba1Ueri e Pe1Ufbe. 

Silo José dos Campos, abandonada a condi~o paradoxal em que viveu na 
segunda metade do século XVIII, conheceu urna evolu~o semelhante a das de
mais cidades do médio Paraíba paulista, sua atual fase de industrializa~ao sendo 
urna das mais significativas. Os demais citados, com exce~ao de Pe1U1'be, só conhe
ceram urna_ evolu~o apreciável no século atual, especialmente a partir da década 
de 19401041

, quando cresceram em fun~o da própria expansao do aglomerado 
paulistano. Até entao freguesias, sedes distritais ou sedes municipais, nao passa
ram de núcleos modestos. Deles, o de desenvolvimento mais precoce f oi Gumu
lhos, em virtude de sua maior pro:ximidade. Bmueri, por sua vez, distingue-se dos 
demais porque na verdade pode crescer em fun~o da defmi~o de um novo nú
cleo. O velho aldeamento permaneceu na margem direita do Tiet!, a atual Aldeia, 
enquanto na margem esquerda do rio desenvolveu-se o novo Bmueri, beneficiado 
pela Estrada de Ferro Sorocabana. Pe1Ufbe também póde conhecer um razoável 
desenvolvimento a partir da década de 1940. Trata-se, no caso, de fato que se en
quadra no desenvolvimento de toda a frente praiana, desde Pemfbe até a Bertioga, 
em fun~o do veraneio. Entretanto, enquanto o velho aldeamento de Pe1Ufbe se 
encontrava praticamente a meio caminho da praia de mesmo nome, o núcleo atual 
localiza-se no fim da praia. 

Sao Miguel e Pinheiros dif erem dos casos anteriores, embora, como eles, 
também s6 se tenham desenvolvido recentemente. Seu desenvolvimento entretan
to antecedeu o daqueles, dado que, em virtude de sua posi~o, puderam benefi
ciar-se mais cedo da expansao espacial do aglomerado paulistano. Pinheiros aca
bou por ser inteir~ente envolvido pelo crescimento de Sao Paulo, enquanto Sáo 
Miguel se tomou um dos mais importantes subúrbios da metrópole. 

Também Caropicufba e Escada constituem casos diferentes de todos os an
teriores. O primeiro conserva-se com suas características tradicionais, enquanto 
outra Carapicuíba, próxima, pode crescer junto aos trilhos da Sorocabana. O se
gundo, embora inicialmente favorecido, como de resto Sáo Miguel e Itaquaquece
tuba, por sua localiza~o junto a antiga estrada para o Rio de Janeiro, acabou por 
ficar, como Caropicu1'ba, isolado dos principais eixos de circula~o; primeiro por-

1040. Machado de Oliveira, " Noticia Raciocinada. .. ", p. 225. 
1041. Cf. A Cidmk de Siio Paulo - Estudos de Geograjia Urbana. 
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que ficou a margem da ferrovia, que beneficiou Guararema; segundo, e bem re
centemente, porque ficou a margem da Vía Dutra. Daí compreender-se o caráter 
inexpressivo da atual Freguesia da Escada. 

É evidente que nao se pode atribuir o desenvolvimento recente de qualquer 
um dos núcleos citados a sua condi':fªº pretérita de aldeamentos. Em todos eles 
manifestam-se as repercussoes do conjunto de fatores que explicam o desenvolvi
mento de Sao Paulo e das áreas que lhe sao contíguas. 

Entretanto, algumas rela~oes entre os antigos aldeamentos e a situa~ao 
atual podem ser consideradas. Assim como nao é possível ignorar o papel de Sáo 
Paulo de Piratininga dos jesuítas, embora a metrópole atual exista em f un~ao de 
urna série de novos fatores, também nao é possível esquecer, com maior razao, a 
condi':{aO de aldeamento que no passado caracterizou os núcleos citados acima. 
Sob esse aspecto, o elemento mais significativo, segundo parece, é o que se ref ere 
ao arranjo inicial de fatos do povoamento, expresso atualmente na permanencia 
desse arranjo. Os pontos valorizados no passado pelos aldeamentos sao, na práti
ca, o.s mesmos valorizados na atualidade por vilas e cidades. Na pior das hipóteses, 
os aldeamentos valorizaram áreas com voca~ao específica, fato comprovado na va
loriza~ao subseqüente. 

O mais importante, entretanto, é que os aldeamentos constituíram instru
mentos dos mais significativos no processo da dinamiéa de valoriza~o e organi
za~ao do Planalto Paulistano, nesse sentido devendo ser considerados nao apenas 
quanto a própria valoriza~o do sítio de Sao Paulo ou quanto a organiza~ao e evo
lu~ao de um sistema de povoamento do Planalto Paulistano, mas também, e prin
cipalmente, quanto a voca~ao dessa área em rela~ao ao processo de povoamento 
daquela que é hoje a regiao geoeconomica paulista. Para melhor compreensao da 
influencia acima, basta que sejam relacionados os fatos do passado dos aldeamen
tos com aqueles relativos a voca~ao cristalizadora do povoamento do Planalto 
Paulistano, tratados na primeira parte deste trabalho. 



15. Um cinturáo imerso no passado 

- O Plano Rendon e o despovoamento d05 aldeamentos 
- Do cinlUl'áo <k a/t:kamenlos para o cinluróo caipiro 
- Os primitivos arredorea do aglomerado paulistano 
- O isolamento e os sut&s dos arredores de Sáo Paulo 
- Do cinlW'ÓO caipim para o cinturáo verck e para o cinturiío de especuliJíóo imobiliária. 

No início do século XIX, embora decadentes, os aldeamentos ainda abriga
vam um contingente indígena nao descurável. Em resumo, nao considerando Siio 
Jost, a popula~o era a seguinte: 

Popula~o dos Aldeamentos Paulistas no Início do Século XIX 

Aldeamento Ano Home ns Mulberes Total 
Sao Miguel 1801 11.0 155 275 
Carapicuíba 1803 84 83 167 
Pinheiros 1802 70 90 160 
Itaquaquecetuba 1802 107 111 218 
Barueri 1803 261 319 580 
Embu 1802 125 136 261 
Esca da 1802 107 102 209 
ltapecerica 1802 146 186 332 
Peruíbe 1802 91 109 200 
TOTAIS 1.111 1.291 2.402 
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Ao total geral acima deveriam ser acrescentadas algumas dezenas de indí
genas de Queluz, além daqueles que ainda se encontrariam em Siio José. Os qua
dros nas páginas seguintes f omecem urna idéia da composi~o dessa popula'iªº· 
No momento, o que mais importa verificar é que a esmagadora maioria dessa gen
te vivía nos arredores da cidade de Sao Paulo, dada a distribui~ao dos aldeamen-

tos. 
Tres décadas mais tarde, segundo os dados fomecidos por D. P. Muller, os 

antigos aldeamentos teriam perdido a maior parte de sua popula'iªº indígena. De 
todos eles, o que melhor conservarla sua condi'iªº de núcleo indígena seria Embu. 
A entao capela curada teria urna popula~ao de 424 habitantes1

04
2
, dos quais 381 

, 
foram classificados como Indios. Os brancos eram apenas 31, havendo ainda 3 
pardos livres e 9 pretos crioulos cativos1043• Embu contarla, portanto, com urna 
popula~o bem mais numerosa que aquela do início do século. Essa dif eren~a nao 
deve ser atribuída ao crescimento vegetativo da popula~ao, mas, segundo tudo pa
rece indicar, a urna transferencia de indígenas de Itapecerica para Embu. A razao 
da transferencia está .na introdu~o de colonos alemaes para a área de ltapecerica. 

Aldeamento de Siio Miguel 
Popula~ao Segundo o Sexo e a Idade - Ano de 1801 

Ida des Home ns Mulheres 

De o a 5 anos 19 31 

5 a 10 9 12 

10 a 20 14 14 

20 a 30 9 12 

30 a 40 13 15 

40 a 50 9 14 

50 a 60 24 12 

60 a 70 20 7 

70 a 80. 2 35 

80 a 90 1 3 

Totais 120 155 

Fonte - Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, p. 135. 

1042. D. P. Muller, Ensaio d'um Quadró Estatístico .. ., p. 151. 
1043. ldem, p. 172. 

Total 
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21 
28 
21 
28 
23 
36 
27 
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4 
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Aldeamento de Carapicuíba 
Popula~ao Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1803 

Ida des Homens Mulheres 
De o a 10 anos completos 26 25 

10 a 20 16 15 
20 a 30 21 22 
30 a 40 6 5 
40 a so s 6 
50 a 60 5 3 
60 a 70 '!\ 1 2 
70 a 80 1 1 
80 a 90 1 2 
90 a 100 2 2 
Totais 84 83 

Fonte - Boletim do Dep. doArq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 219 a 224. 
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Aldeamento de Pinheiros 
Popula<;ao Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1802 

Ida des Home ns Mulheres Total 

De o a 10 anos completos 27 2.1 

10 a 20 20 15 

20 a 30 6 17 

30 a 40 5 11 

40 a 50 1 7 

50 a 60 9 11 

60 a 70 1 4 

70 a 80 1 1 

80 a 90 
90 a 100 

Mais de 100 anos 
1 

Totais 70 90 

Observa~ao - Os fogos eram 35; os viúvos eram 9, dos quais 8 mulheres. 
Ponte - Boletim do Dep. doArq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 201a206. 
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Aldeamento de ltaquaquecetuba 
Popula~o Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1802 

Ida des Home ns Mulheres 
10 anos completos 30 24 
20 28 16 
30 19 26 
40 7 17 
50 10 13 
60 7 2 
70 3 5 
80 4 
90 1 3 

100 1 
Mais de 100 anos 1 1 

Totais 107 111 

357 

Total 
54 
44 
45 
24 
2.1 
9 
8 
4 
4 
1 
2 

218 

Observa~ao - Os f ogos eram 55; o total de viúvos era 32, dos qua is 27 eram mu
lheres; a lista incluí vários ausentes. 
Ponte - Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 193 a 201. 
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De O a 
10 a 
20 a 
30 a 
40 a 
50 a 
60 a 
7Q a 
80 a 
Totais 
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Aldeamento de Bmueri 
Popula~ao Segundo o Sexo e a ldade - Janeiro de 1803 

Ida des 
10 anos completos 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Home ns 
102 
54 
39 
24 
14 
8 
7 
7 
6 

261 

Mulheres 
93 
65 
51 
35 
35 
15 
9 

11 
5 

319 

Total 
195 
119 
90 
59 
49 
23 
16 
18 
11 

580 

Obse1Va~áo - 133 fogos; 42 viúvos dos quais 31 mulheres; a lista incluí 56 pessoas 

que no momento se encontravam ausentes. 
Fonte - Boletim do Dep. doArq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 171a193. 

De O a 
10 a 
20 a 
30 a 
40 a 
50 a 
60 a 
70 a 
Totais 

Aldeamento de Embu 
Popula~o Segundo o Sexo e a ldade - Janeiro de 1802 

Ida des 
10 anos completos 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

Home ns 
43 
37 
13 
10 
8 
5 
5 
4 

125 

Mulheres 
36 
32 
24 
18 
13 
6 
4 
3 

136 

Total 
79 
69 
37 
28 
21 
11 
9 
7 

261 

Obse1Va~áo - 60 fogos; 21 viúvos, dos quais 20 mulheres; vários ausentes. 
Fonte - Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 162 a 171. 
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Aldeamento de Escada 
Popula~o Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1802 

V') 
('f 

Ida des Home ns Mulberes Total 
De o a 10 anos completos 52 30 82 

~ 
10 a 20 27 27 S4" 

11) 

20 a 30 7 13 20 u ... 
30 a 40 10 14 24 

V') u _..e 

40 a so 6 10 16 
"3 
~ 

SO a 60 3 s 8 o 

V) 
N 

11) 

o ... 
!U 

o .e 
M -::2 

60 a 70 1 1 2 - ~ 
70 a 80 1 2 3 V') 

Totais 107 102 209 -
Obse~tJo - 45 fogos; 8 mulheres num total de 9 viúvos. 
Fonte - Boletim do /Hp. do An¡. do Est. de S. P11ulo, v. 8, pp. 155 a 162. 
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Aldeamento de ltapecerica 

N -
Popula?o Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1802 en e 

V') !U 
V\ ..... 

N e 
Ida des Homens Mulberes Total ~ o 

~ :e 
De o a 10 anos completos 46 42 88 ~ 

V ~ 
10 20 37 36 73 

en 
a tlJ 

~ 20 a 30 31 35 66 ~ 
~ 

30 40 9 23 32 
~ V') a ~ ·- ~ 

40 a so 6 15 21 
u 
~ -

~ 
() 

~ ·-... ·- o !U !U V ~ ~ !U -< o. 
~ ...... -

so a 60 9 17 26 < .__ 
60 a 70 3 13 16 
70 a 80 3 4 7 
80 a 90 1 1 2 

V) 
<o:t' -90 a 100 1 1 

Totais 146 186 332 o 
V) 

Obsetva~ao - 15 f ogos; 37 viúvos, dos quais 27 mulheres. 
Fonte - Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 145 a 155. ---
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Aldeamento de Petutbe 
Popula~o Segundo o Sexo e a ldade - Ano de 1802 

Ida des Homens Mulheres 
De O a 10 anos completos 38 30 

10 a 20 26 19 
20 a 30 11 34 
30 a 40 9 16 
40 a 50 5 7 
50 a 60 1 
60 a 70 1 2 
70 a 80 1 
Totais 91 109 

Observa~ilo - 51 fogos; 20 viúvos, dos quais 17 mulheres. 
Ponte - Boletim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 136 a 144. 
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Popula~o do Aldeamento de Queluz - Ano de 1800 

A lista da popula~ao compreende 86 pessoas no total. Desse total, entretan
to, 34 já eram falecidos. Destes, 4 haviam morrido af ogados no Paraíba. Dos de
mais arrolados, 9 nao se encontravam no aldeamento, figurando como fugitivos. 
Daí decorre que na realidade o total de pessoas era de apenas 43. Destas, presen
tes no aldeamento, 24 tinha.m 10 ou menos anos de idade. Esse era o saldo dos 86 
indígenas que no més de abril de 1800 haviam sido convencidos a deixar as matas 
e se recolher a um aldeamento. 

Fonte - Boleiim do Dep. do Arq. do Est. de S. Paulo, v. 8, pp. 130 a 133. 

1 
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Por urna Portaría do Ministro dos Negócios do Império, Visconde de Sao 
Leopoldo, de 8 de novembro de 1827, ordenou-se ao presidente da Província de 
Sao Paulo que f ossem tomadas medidas para receber e arranchar os colonos já a 
cantinho1044. O problema da escolha de urna área na qual pudessem ser localizados 
os colonos constituiu urna preocupa~o do Conselho da Presidencia da Província, 
várias hipóteses tendo sido sugeridas e descartadas104s. Finalmente, sugeriu-se que 

elles devem ser mandados para o Sertáo próximo á Freguezia de Santo Amaro, que aponta o 
Director, ou se para evitar-se maior despeza de transporte, e sustenta~ pelo tempo indispeosavel até 
que formem os seus arranchamentos, e consigáo tornar-se indcpendcntes pelo seu trabalho, convirá 

mais, que fiquem nas terras, que estivcrem desocupadas no Destricto das Aldeas de Itapecerica, MBoy, e 
Carapecuyba ... 1046 

A sugestao teve bom acolhimento, tanto que na Abertura do Consel,ho Ge
ral, em 1º de dezembro de 1829, o presidente da Província referiu-se ao fato de 
que alguns colonos com~vam 

a estabelecer-se em um sertáo, que flCa quatro leguas distante da freguezia de Santo Amaro ... 
[concluindo que] náo seria desacertado criar-se alli urna freguezia, visto haverem algumas familias brasi
leiras estAbelecidas nas circunvizinba~, procurando-se primeiro saber do Exmo. prelado se náo será 
acertado remover a freguezia de Itapecerica para aquelle lugar, em razáo de que nella apenas existem 

alguns indios que podem ficar pertencendo a de MBoy1047• 

Os indígenas de Itapecerica parecem mesmo ter sido removidos para Embu, 
dado que os colonos permaneceram no sertao de Itapecerica, na área onde na épo
ca se definía a capela de Sao Louren~o1048• De resto, é bem possível que o total de 
indígenas de Embu, em 1836, apesar da remo~ao dos de ltapecerica, nao represen
tasse verdadeiro aumento em rela~o ao início do século, pois que nao é de excluir 
a hipótese de que deveriam compreender também os de Carapicutba. 

Os demais aldeamentos em 1836 possuiriam pouquíssimos indígenas. Par
naíba, a qual estava sujeita a capela de B01Ueri, contava com 131 indígenas, sendo 
de su por que esse f osse aproximadamente o número existente no antigo aldeamen
to1049. Em Sao José náo existiriam mais indígenas, embora, segundo Muller, aí vi
vessem 370 pardos livres, além de 13 pardos cativos1050. Aparentemente, nao existi
riam mais indígenas também na Escada e em Itaquaquecetuba, ambas pertencen
tes a Moji das Cruzes. _De fato, para 1836 Muller nao arrota um indígena sequer 
para Moji das Cruzes, apesar de incluir na sua popula~o 1.738 pardos livres e 446 

1044. Sessáo de 18 de outubro de 1828 do Conselho da Presidencia da Provincia de Sáo Paulo, in Do
CU!Mnlos lnteressantes, v. 86, p. 159. 

1045. ldem, p. 160. 

1046. Sessáo de 24 de janeiro de 1829 do Conselho da Presid~ncia da Província, in Documentos lnteres
santes, v. 86, pp. 217 e 218. 

1047. Sousa Chichorro, "Memória em que se mostra o estado econo mico ... ", RJHGB, t. XXXVI, 2º tri
mestre de 1873, p. 252. 

1048. Sessio de 7 de janeiro de 1830, do Conselho da Presidencia, in Boletim do Dep. de Arq. do Est. de 
S. Paulo, v. 15, pp. 31-32. 

1049. D. P . Muller, Ensaio d'um Quadro Estatístico ... , p . 53. 
1050. l dem , p. 157. 
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pardos cativos1os1 . ·Também em Sao Miguel parece que nao mais se encontravam 
indígenas, enquanto em Pinheiros totalizariam no máximo 62 pessoas, dado que 
era essa a popula~o indígena da freguesia de Santa Ifigenia, a qual o velho al
deamento pertencia1052• Apesar da mudan~ provável de parte de seus habitantes 
para Embu, em ltopecerico ainda viveriam cerca de 128 indígenas, total que se en
contra para Santo Amaro, a qual pertencia o ex-aldeamento1053• Em Itanhaém, 
que em 1836 compreendia a capela nao curada de Pernfbe, contavam-se 514 par
dos livres e 183 pardos cativos, mas nenhum indígena1054• Também já nao mais 
existiriam indígenas em Queluz . 

Em resumo, no ano de 1836 a popula~ao indígena dos antigos aldeamentos 
seria a seguinte: 

Popula~o indígena dos antigos aldeamentos de Sao Paulo - Ano de 1836 

Aldea mento 
Sao Miguel 
ltaquaquecetuba 
Barueri 
1 tapecerica 

Popula~áo 

131 
128 

Aldea mento 
Pinheiros 
Esca da 
Peruíbe 
Carapicuíba e 
Embu 

Total Geral - 702 

Popula~áo 

62 

381 

Como se ve, em pouco mais de trinta anos, a popula~ao dos antigos aldea
mentos, que no início do século superava 2.500 pessoas, ficara reduzida a cerca de 
apenas 700 indivíduos. É evidente que nesse período se verificou urna intensa dis
persao de popula~ao indígena, fato que pode ser percebido em urna ou outra ob
serva~o de testemunhos da época. Para a Escoda, por exemplo, Martius ref ere-se 
a 60 paroquianos indígenas em 18171055, quando eram 209 em 1802. Em 1822, 
Saint-Hilaire, passando pelo núcleo, verificou nele existirem tao poucos indígenas 
que nao percebeu nenhum, inclusive nos arredores, insistindo sobre seu pequeno 
efetivo1º56. Em 1829, o presidente da Província propunha que Escoda se tomasse 
freguesia, "afim de nao estaremos parochos vencendo congrua da fazenda nacio
nal para administrarem os sacramentos a meia duzia de indios" .. . 1057 O mesmo, 
aliás, dizia-se para Itaquoquecetuba. Em 1821, segundo representa~ao do Juiz de 
Fora a Joao Carlos Augusto d'Oeynhausen, Pinheiros nao contarla senao com 
"poucas casas de Indios"1058• Impressao semelhante foi, de resto, a que teve 

1051. Ibidem, p. 158. 
1052. /bidem, p. 170. 
1053. Ibidem, p. 159. 
1054. lbidem, p. 167. 
1055. Job. Bapt. von Spix und Carl Friedr. Pbil. von Martius, Reise in Brasilien, Erster 1beil, p. 213. 
1056. Auguste de Saint-Hilaire, SegwuúJ Viagem a Sáo Paulo ... , pp. 101e115. 
1057. Sousa Chicborro, " Memória em que se mostra ... ", RIHGB, t. XXXVI, 2" trimestre de 1873, p. 252. 
1058. Oficio de 7 de maio de 1821, in Documentos /nJenssonJes, v. 37, p. 113. 
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Saint-Hilaire10S9. Para o mesmo autor, por outro lado, Caropicufbo na mesma oca
siao nao passaria de "urna aldeola habitada por indígenas"1060• Por certo, fatos se
melhantes se verificariam com os demais núcleos. O processo naturalmente conti
nuou em seguida, de tal forma que, passando por Escado em 1860, Zaluar a ela se 
ref ere como um núcleo onde, segundo dizia, houvero noutro tempo um aldeamento 
de indígenas1061 • 

As observa~óes acima levam, conforme já se lembrou antes, a considera~ao 
das raz0es do rápido despovoamento dos aldeamentos pelos indígenas nas primei
ras décadas do século XIX. Como explicar essa deser~ao tao rápida? Qual foi o 
destino dos antigos aldeados? 

Parece nao haver maior dificuldade para respondér a primeira pergunta. 
Quando Martius visitou o antigo aldeamento da Escada, teve oportunidade de es
tar como seu pároco, "muito compreensivo", segundo escreve. O referido pároco 
mostrou-lhe que seu trabalho diminuía diariamente em conseqüencia de urna Or
dem Régia "que levantou a obrigatoriedade de missao para os indios e lhes deu 
direitos exatamente iguais ao resto dos outros indígenas livres"1062• Evidentemen
te, o pároco referia-se as conseqüencias da aplica~ao do plano sugerido por Ren
don, ao qual se acenou várias vezes neste trabalho. De fato, Martius lembra que 
"essa ordem teve conseqüencias prejudiciais para todos os lugares onde havia ín
dios sob a tutela e fiscaliza~ao dos portugueses pois aquetes agora recuam cada 
vez mais para as florestas solitárias"1063• Em 1829, justificando a idéia de serem 
criadas freguesias em alguns dos antigos aldeamentos, o entao presidente da 
Província chamou a aten~ao para o número irrisório de indígenas que neles vi
viam, ''visto se terem dispersado os mais desde que cessaram de ser constrangidos 
a viver em aldeamento" ... 1064 E nao poderla ser de outra forma. Já se teve oportu
nidade de chamar a aten~ao para as condi~óes de vida nos aldeamentos, relacio
nando-as, inclusive, com as freqüentes fugas de indígenas. O equilíbrio de tenden
cias que justificava o nucleamento da popula~o aldeada rompeu-se em con
seqüencia da aplica?o das sugestóes de Rendon; prevaleceu a tendencia centrífu
ga e os aldeamentos esvaziaram-se, abandonados por indígenas que, possivelmen
te, pela primeira vez se consideravam de fato livres. 

Se a primeira pergunta nao of erece dificuldades para ser respondida, o 
mesmo nao é possível afirmar em rela~o a segunda. O indígena que abandonou o 
aldeamento foi para qualquer outro lugar. Em conseqüencia, sua presen~a deveria 
constar do conjunto da popula~ao da área onde se instalou. Nao é o que se verifi
ca, entretanto, pois segundo D. P. Muller, no ano de 1836, em toda a Província de 
Sao Paulo, existiriam tao-só 825 Indios, pouco mais, portanto, do total que, con
forme se viu, ainda vivia nos ex-aldeamentos1065• Nao é provável que a dispersao 
tenha interessado áreas fora da Provincia, a nao ser por exce~ao. 

1059. Auguste de Saint-Hilaire, Viagem a Provincia de Sáo Paulo, pp. 215 e~. 
1060. Idem, pp. 219-220. 
1061. Augusto-Emilio Zaluar, PeregriNJfáo pela Provincia de Sáo Paulo, p. 115. 
1062. Job. Bapt. von Spix und Carl Friedr. Phil. von Martius, Reise in Brosilien, Erster Theil, p. 2U. 
1063. ldem, pp. 2U-213. 
1064. Discurso na abertura do Conselbo Oeral, 1" de dezembro de 1829, in Sousa Cbichorro, "Memória 

em que se mostra.:. ", p. 252. 
1065. D. P. Muller, Ensaio d 'um Quadro Esta1istico ... , p. 169. 
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O problema dá margem para que sejam verificadas algumas hipótese$. Ao 
iniciar-se o século XIX, a popula~ao idosa dos aldeamentos era relativamente nu
merosa, porém o mesmo se poderla afirmar em rela~ao a popula<;ao jovem1066. Se 
em trinta anos a popula~ao que, no início do século, contava mais de 60 anos de 
idade pode desaparecer por falecimento, por outro lado, sem falar daqueles que já 
se encontrav~m em idade de casamento; toda a popula<;ao até 15 anos atingiu essa 
idade. Na verdade, entre 1802-1803 e 1836, um numeroso grupo de aldeados atin
giu a idade de casamento, em vários casos sendo de admitir que seus descendentes 
prováveis também tenham atingido a mesma idade. Assim, aqueles que, por 
exemplo, em 1802 tinham entre zero e 5 anos de idade, puderam casar-se entre 
1819-1822 e 1822-1827 - com idades entre 17 e 25 anos -, seus filhos contando 
entre 21 e 8 anos em 1836; aqueles que em 1802 tinham entre 5 e 10 anos, pude
ram casar-se entre 1809-1814 e 1817-1822, em 1836 seus filhos já tendo podido 
constituir família. Nao é aceitável que a rápida diminui~ao do número dos antigos 
aldeados tenha sido conseqüencia de um déficit de nascimentos em rela~ao aos 
óbitos. 

Mais provável, segundo tudo parece indicar, é que a popula<;ao indígena te
nha sido incluída, sempre em maior número, entre os pardos. As razoes podem ter 
sido múltiplas. Antes de mais nada, tudo indica que antes mesmo da dispersao dos 
indígenas em conseqüencia da aplica~ao do Plano Rendon, a popula<;ao dos al
deamentos já nao f osse totalmente pura sob o ponto de vista étnico. Entre os al
dea dos deveriam existir indivíduos frutos de cruzamentos com brancos ou com 
africanos negros. Geralmente, quando um indígena casava com um morador bran
co, nao raro continuava vivendo no aldeamento, o mesmo acontecendo, como é 
lógico, com seus filhos. No início do século XIX viveriam em Barueri, por exem
plo, algumas indígenas casadas com fregueses de Parnaíba. Os casamentos nao se 
verificariam necessariamente entre indígenas e brancos, ou negros, etnicamente 
puros. Daí nao ser dificil acreditar numa popula~ao aldeada que compreenderia 
desde indígenas puros até indivíduos frutos de vários graus de mestic;agem. O fato 
parece poder ser confirmado pelas observac;oes de Martius na Escada1067 e de 
Saint-Hilaire em Pinheiros. Este, mais explícito, afirmou que 

náo é lícito acreditar que ainda até presentemente os habitantes da aldeia de Pinbeiros sejam 
todos indivíduos de ra~ americana perfeitamente pura, porquanto essa aldeia existe há muitíssimos 
anos. Muito próxima de S. Paulo, seus habitantes mantera rela~óes freqüentes com os brancos e sobre
tudo, coro os mulatos e negros; assim, a maior parte das~ que vi, quer a porta das casas, quer na 
estrada, acusava evidentes t~os do seu sangue mesclado 068• 

Tanto Martius quanto Saint-Hilaire fizeram suas observac;oes em época em 
que a emancipa<;ao dos aldeamentos nao poderia ainda ter justificado a mesti~a
gem, se esta já nao se verificava anteriormente. A propósito das observac;oes de 
Saint-Hilaire, é evidente que o maior ou menor isolamento dos aldeamentos pode 
ter exercido urna certa influencia na maior ou menor conserva<;ao dos trac;os étni-

1066. Cf. os quadros relativos a popula~o dos aldeament% por idades e sexos, nos anos de 1802 e 
1803. 

1067. Joh. Bapt. von Spix und Carl Friedr. Phil. von Martius, Reise in Brarilien, Erster Thei~ p. 213. 
1068. Auguste de Saint-Hilaire, Viagem d Província de Sóo Paulo, p. 215. 
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cos originais de seus habitantes. Em todos eles, todavía, a mestic;agem deve ter 
existido, inclusive porque na verdade nenhum deles ficava verdadeiramente isola-
do. · ' 

As considera~oes acima podem ser mais bem aceitas, por outro lado, se for 
levado em considerac;ao o fato de que a legisla~o portuguesa, a partir de meados 
do século XVIII, procurou favorecer as uni0es com os indígenas. Assim é que, por 
exemplo, o Alvará de 4 de abril de 1755, além de favorecer a uniao de brancos 
com indígenas, entre out ras coisas proibia que os descendentes dessas unioes f os
sem "tratados com o nome de Caboucolos, ou outro semelhante, que possa ser in
j uri oso"10<9 

Compulsando-se a documentac;ao relativa aos aldeamentos, entretanto, veri
fica-se que, tanto na segunda metade do século XVIII quanto nas primeiras déca"." 
das do século XIX, as referencias aos seus habitantes implica sempre a utiliza<;ao 
do termo fndio, o que poderia fazer acreditar na nao validade das observa~oes 
acima. Entretanto, é necessário lembrar a condi<;ao especialíssima desses aldea
mentos. Na sua condi~ao de núcleos de tutelados, eles chegaram até o século XIX 

como núcleos de administrados da Coroa portuguesa. Sob esse prisma, vingaria 
seu caráter tradicionalmente relacionado com os indígenas, de modo que, mesmo 
quando abrigando mesti~os, continuariam sendo considerados fundamentalmente 
aldeias de fndios, seus habitantes sen do genericamente fndios. O fundamento étni
co da distinc;ao permanecería mais como um fato de um processo passado, grada
tivamente tendo prevalecido, embora sob o rótulo da distin~ao étnica, um funda
mento social. 

Em face da hipótese acima, segundo parece bastante procedente, o antigo 
aldeado, desde que f ora de seu aldeamento, rompidas as relac;oes com a aldeia de 
fndios, com todas as suas implicac;oes jurídicas, económicas e sociais, acabava con
fundindo-se na massa da populac;ao parda, nao sendo impossível que esse fato se 
verificasse até mesmo quando ainda se conservasse etnicamente puro. Para isso 
deveria contribuir, de resto, a dificuldade que certamente existiría para distinguir, 
uns dos outros, os muitos tipos de mesti~os, e para distinguir mamelucos, com 
muitos tra~os indígenas, do indígena puro. É significativo, a esse propósito, o fato 
de que, para o aldeamento de Embu, D. P. Muller distinga um domínio quase ab
soluto de indígenas, enqu'anto para Parnaíba, interessando BaJUeri, eles sao pou
cos. Certamen te porque, recenseado a parte, Embú nao of ereceu maiores dificul
dades - morando no aldeamento é indígena; no caso de Parnaíba nao é de des
cartar que aquel es que f oram arrolados como fndios vivessem ainda no velho nú
cleo de Barueri, ou em suas imediatas vizinhan~s - os demais, vivendo em outras 
partes, seriam pardos. 

Mesmo em seguida a emancipa<;ao dos aldeamentos, os grupos de indíge
nas, quando continuaram estreitamente ligados ao antigo·povoado, foram, durante 
muito tempo, tratados como fndios. Veja-se, por exemplo, documento de 1833, em 
que há urna referencia a urna queixa dos "Índios da Aldeia dos Pinheiros"1010. 
Aliás, os próprios povoados continuaram a ser conhecidos por aldeias. É o caso ci-

1069. Collec~óo da Legis/Qíóo Ponuguua, pp. 367-368. 
1070. Boletim do Dep. do Arquivo ... , 41 Sessáo Ordinária do Conselho da Presidéncia, 10 de outubro de 

1833, v. 16, p. 211. 
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tado acima e de vários outros: de Itapecerica, que segundo documento de 1832 era 
• ,...;i; n}071 d C'QO- 1.1¡ uma Aldeia formando "hua mteressante e numeroza povoa~o , e .,, 1r1.. -

gue11m, da "Fregueria ou Ald~a do MBoy''1073
, ~~se _falar nos casos ~ais ~re~ 

sivos de Carapicuíba e BtJ1Ueri, para os quais a utiliza?º do termo aldeia continua 
nos días atuais. 

Na época, o contingente de pardos na Provínci~ ~ra muito ~umeroso. Em 
1813 os fndios e pardos predominantemente estes ultunos, totalizavam 54.701 

' ' • 1074 E 1836 pessoas, a popula~o total da Província sendo de 209.218 habitantes . m . , 
para uma popula~o total de 362.902 habitantes, os pardos eram 74.176, dos quats 
59.454 livres e 14.722 cativos1075• De 26,1% do total em 1813, os pardos passaram 
para 20,4% no ano de 1836. 

Conforme é amplamente conhecido, sob a rubrica de pardos eram incl~ídos 
todos os mesti~s, desde o mameluco até o mulato, passando pelo ca~uz?. S~na de 
todo interesse, evidentemente, ter uma idéia, mesmo que apenas md1cat1va, ~a 
propor~o de mamelucos entre os pardos, dado que por seu intermédio se podena 
aquilatar, de um modo geral, o papel do indígena na mi~gena~o recent~ . e, em 
seguida, observada a distribui?o desses mameluco~ verificar que proba~tl~dad~s 
existiriam de relacioná-los com a presen? dos anttgos aldeamentos. Distinguir, 
para 0 passado, mamelucos de mulatos é impossível.. Entreta~to, há um~ p~ssi~ili
dade para aquilatar a participa~o de cada um dos tipos. Verificada a d1stnbu1?0 
da popula~o negra, que em principio fo mece uma indica~o sobre as áreas onde 
seriam mais numerosos os mulatos, e, correlacionada a propor~o de negros com a 
de pardos, ter-se-ia uma sugestao sobre a importi~cia dos mamel~cos: P~ra simpli
ficar as observa~s, bastaría tomar aquetas urudades nas qua1s existtam aldea
mentos: Sáo José, antigo aldeamento; Moji das Cruzes, compreendendo l~aqua
quecetuba e Escoda; sao Paulo, incluindo Sáo Miguel, ~inhei~s e CaraP_icufba; 
Santo Amaro, abrangendo ltapecerica e Embu; Pamaíba, mclumdo Baruen, e Ita
nhaém, da qual dependía Perufbe. 

O quadro que se obtém (Popula~o Parda, Negra e Índia - 1826), conside
rando as unidades acima, é bastante sugestivo. Antes de mais nada, percebe-se 
como o conjunto das áreas consideradas abrigava, proporcionalmente, mais p~os 
que as demais partes da Província, enquanto a popula?o negro era proporoonal
mente menor. Veja-se, a respeito, os percentuais da Linha l. Esse fato p~de ser 
verificado, por outro lado, por intermédio da compara~o dos percentuatS para 
toda a Província (Linha G) com aquetas para o conjunto das áreas consideradas 
(Linha H). Verifica-se, além disso, que, excetuado o exemplo de Sáo Jos~, em to
dos os demais casos a popula~o parda é mais numerosa que a negro, as d~eren?S 
podendo ser muito grandes, como em Santo Amaro, Sao Paulo e espeoalmente 
em Itanhaém. Portan to, afora sao José, em todos os casos considerados verifica-se 
o oposto de quanto se percebe para o conjunto da Província, para o ~ual o percen
tual de negros é maior que o de pardos. Acresce, como de resto sena de esperar, 

1071. /dan, 9' Sessio Ordinária, 29 de outubro de 1832, p. 71. 
1072. Jbidem, ua Sessio Onlinária, 8 de novembro de 1832, p. 82. 
1073. IJol,etim do Dep. do Arquivo ... , 31 Sessio E.xtraordinária, 16 de fevereiro de 1833, p. UO. 
1074. Sousa Cbicborro, "Mem6ria em que se mostra. .. ", p. 202. 
1075. D. P. Muller, Eruaio d'um Quadro Estatístico ... , p. 169. 

UM CINTURÁO IMERSO NO PASSADO 369 

que nas áreas consideradas viviam mais de 85% daqueles que eram arrolados co
mo índios. 

É evidente que, se nas considera~oes acima nao f ossem consideradas as uni
dades de sao José e Itanhaém, de modo que as conclus0es pudessem interessar 
somente áreas mais próximas de Sao Paulo, os resultados seriam mais significati
vos. 

Popula~o Parda, Negra e fndia - Ano de 1836 

Unklade 
Popu~io 

Pardos % fndlo1 % Nepo1 % total 

A Sio José 3.909 383 9,79 4SO 11.Sl 
B Moji das Cruzes 10.472 2,184 20,85 1.533 14,63 

C Sáo Paulo 21.933 6.347 28,93 445 2,02 S.193 23,67 
D Santo Amaro S.431 892 16,42 U8 2,35 449 8,26 
E Pamalba 4.196 1.359 32,38 131 3,U 1.245 29,67 

F Itanhaém 1.046 697 66,63 52 4,97 

G Total da Provincia 326.902 74.176 20,44 825 0,22 79.022 21,78 
H Total de A,B,C,D,E,F 46.987 11.862 25,24 704 1,49 8.922 18,98 
1 % de A,B,C,D,E e F em 14,37 15,98 85,33 11,28 
rel~ ao total da 
Províocia 

FOllle - D. P. Muller, Ensaio d'um Quadro Estatístico ... 

Em rela~o ao quadro em questao, há outras observa~oes a fazer. As áreas 
consideradas nunca chegaram a atrair o bra~o africano de forma significativa, 
mesmo porque nelas faltaram sempre as condi~ económicas que justificassem 
sua utiliza~áo. Constituí ex~o, evidentemente, o caso de Sao José. 

Para os arredores de sao Paulo, que praticamente incluiriam todas as áreas 
consideradas, com ex~o de Itanhaém e sao José, Caio Prado lembra que "a 
agricultura, única possibilidade económica do Estado até meio século atrás, nao se 
pode fixar aí, passou rapidamente, só nos primeiros tempos da coloniza?o, indo 
localizar-se muito além" ... 1076 De fato, o cinturáo em tomo de Sao Paulo parece 
ter sido caracterizado, salvo raras exc~oes, por urna atividade agrícola basicamen
te de su?sistencia, circunstancia que, é evidente, nao justificarla o emprego de 
mao-de-obra escrava em larga escala. Para suas necessidades, o bra~o indígena, 
freqilentemente solicitado aos aldeamentos, poderla bastar. Mesmo o desenvolvi
mento económico baseado na lavoura canavieira, que caracterizou a Província no 
último quartel do século XVIII e início do século XIX1077, nao interessou os arre
dores de Sao Paulo. A escravaria africana, de resto de introdu~o recente, pelo 
menos quando considerada em número significativo, foi naturalmente orientada 
para as zonas de ltu, Moji Mirim, Tiet!, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, ou entáo 
para os canaviais de Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba ou Jacareí, .muito 
poucos sendo orientados para os arredores de sao Paulo. Destes, de resto, a maio
ria deve ter sido distribuída na própria cidade de Sáo Paulo, fato sugerido pelo 

1076. Caio Prado Jr., "Nova contnbu~ para o estudo geográfico da cidadc de S. Paulo", Estudos Bra
sileiros, ano 111, v. 7, nº 19, 20 e 21, jutho a dezembro de 1941, p. 196. 

1077. Cf. Caio Prado Júnior, F~/Jo do Brasil Contemporáneo, Col3nia. 
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quadro apresentado acima, dado que em Sao Paulo os negros representavam em 
1836 mais de 23% da popula~o, quando o percentual correspondente, para toda a 
Província, era inferior a 22. A observa~o é da maior importincia, pois permite es
tabelecer, mesmo para Sao Paulo, urna distin~o entre áreas rurais mais pobres em 
negros e áreas urbanas ou rururbanas mais ricas, implicando urna valoriza~o 
maior dos pardos para as áreas rurais. 

De resto, o fato acima pode ser comprovado observando-se os elementos 
fomecidos por Muller para as diferentes freguesias de Sao Paulo em 18361078

• Na 
freguesia da Sé, por exemplo, os negros representavam quase 35% da popula~o, 
enquanto os pardos eram menos de 20%. Portanto, na cidade de sao Paulo e no 
seu termo, em 1836, a popula~ao negra era antes de mais nada urbana, a parda 
sendo antes de mais nada rural. Acresce, enfim1 que a popula~o negra, pelo me
nos numericamente apreciável, era recente, sendo introduzida em especial a partir 
do último quartel do século XVllI1m . Sua participa~o no processo de mesti~a
gem, em conseqü~ncia, na ocasiao da publica~o do trabalho de Muller, s6 podia 
ter sido ainda relativamente modesta. Daí nao ser demasiado crer que a parte 
mais considerável da popula~áo parda dos arredores de Sao Paulo f osse constituí
da por mesti~os de brancos e indígenas em vários graus, com modesta participa~áo 
de negros. Daí, também, ser lícito estabelecer urna rela~o entre a numerosa po
pula~o parda dos arredores de Sáo Paulo, em sua maior parte mameluca, e a pre
sen~ do velho cinturdo de aldeamentos. Daí, ainda, náo ser descabido concluir 
que os aldeados que se dispersaram dos aldeamentos, especialmente a partir de 
1803, identificaram-se, avolumando-a mais, com a popula~o parda dos arredores 
de Sao Paulo, para cuja forma~o no passado muito devem ter contribuído índios 
/ivres, administrados e os próprios aldeados. É interessante que a única exce~o, 
nos arredores de Sao Paulo, seja Pamaíba, na qual a popula~o negra se avizinha
va dos 30%. O fato se justifica tendo em vista que parte do território de Pamaíba 
- vizinhan~ de Itu - fora abrangido pelo desenvolvimento da lavoura canaviei-

ra. 
O caso de Itanhaém náo of erece maiores dificuldades, simplesmente porque 

a popula~o negra era diminuta, enquanto a parda representava 2/ 3 do total. Esta 
era, evidentemente, urna popula~o basicamente mameluca, a presen~ do aldea
mento de Petui'be nao ten do sido de todo estranha a sua f orma~áo. 

A exce~áo de Sáo José, por sua vez, nao é muito significativa, dado que, 
embora com propor~o relativamente modesta de pardos, era urna área na qual o 
contingente negro também náo tinha muita expressáo. De resto, e a observa~o é 
válida tarnbém para os demais casos, a popula~ao branca possivelrnente era, na 
verdade, em parte, formada por rnesti~os com ascendencia indígena rnais ou me
nos remota. 

1078. D. P. Muller, Ensaio d'um Quadro EstaJÍstico ... , pp. 169 a 173. 
1079. Segundo José Bonifácio, "A Província de S. Paulo, antes da ere~ dos engenhos de assucar, ti

nha poucos escravos" ... (José Bonifácio de Andrada e Silva, Represenl<JíÓO a Assembléia Geral 
Constituinte e Legislativa di> Império di> Brasil sóbre a Escrovatura, Paris, Typographia de Finnin 
Didot, 1825, p. 14). O desenvolvimento da lavoura canavieira na Província de Sáo Paulo só teria 
justificado a introd~ de escravaria razoavelmente abundante a partir da última década do sécu-

lo XVIII. 
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Escrevendo sobre a cidade de Sao Paulo em 1935, Caio Prado Júnior cha
rnou a aten~ao para a pobreza de seus arredores: "Na qualidade das terras, é esta 
urna das regioes mais pobres do Estado. Os centros agrícolas de importancia nao 
se localizam nas suas proximidades, e quem percorre os arredores da cidade irn
pressiona-se coma vida primitiva que aí domina"1om. Mais tarde, em 1941, voltou 
a insistir sobre esse aspecto, lembrando que "nao há quem nao tenha observado o 
paradoxo de S. Paulo: u.ma grande cidade moderna, considerável centro urbano 
( ... )e situada numa regiao desfavorecida pela natureza e, do ponto de vista huma
no, das mais primitivas"1os1. 

Alérn de Caio Prado, outros autores chamararn a aten~áo para o fato, entre 
eles Pierre Deffontaines e AroJdo de Azevedo1082• Para todos, o aspecto de maior 
significado era a presen~ de urna grande cidade dentro de \lffia "das piores re
gioes quanto a fertilidade do solo"l083. 

De fato, até recentemente, ou seja, a década de 1940 e em particular a de 
19501084, toda a área circunjacente a cidade de sao Paulo caracterizou-se por ser 
das mais pobres e atrasadas do Estado, das mais primitivas, no dizer de Caio Pra
do. 

O paradoxo evidentemente nao existiu no Quinhentos, quando essas áreas 
puderam ser consideradas até mesmo ubérrimas; nao existiu no Seiscentos e no 
Setecentos, quando o próprio caráter acanhado de Sao Paulo nao permitirla con
trastes muito vigorosos com os seus arredores; estarla apenas esbo?do no início 
do século XIX. Com~a a manifestar-se com maior vigor a partir do último 
quartel do século XIX, quando a cidade de sao Paulo com~ou a conhecer urna 
fase mais significativa de crescimento, tomando-se nítido na prirneira metade do 
século atual. 

Sobretudo no último período, avultou o contraste entre a rnetrópole gigan
tesca e as áreas contíguas paupérrimas. Estas charnavam a aten~o pela sua pobre
za económica, pela natureza de seus núcleos, pelas características originais do efe
tivo demográfico e até mesmo pelo isolamento de algumas de suas partes. 

Economicamente era urna área decadente, urn quase vazio. Enormes ex
tensóes de campos de barba-de-bode, mosaicos de capoeiras em diferentes está
gios de desenvolvimento, manchas modestas de matas secundárias nos grotoos e 
cabeceiras de vale~, matas mais ricas nas serras isoladas ou em dir~o ao topo da 
Serra do Mar. Urna agricultura dominante de subsisténcia, caracterizada pelo sis
tema de ro~as. Num ou outro caso, alguns cereais para serem vendidos ern Sao 
Paulo, e pouco mais. As terras, em grande parte abandonadas, em parte devolutas, 
corno as que ainda se encontravam em Campicufba10M em 1896, em grande parte 

1080. Caio Prado Júnior, "O fator geográfico na fo~ e desenvolvimento da cidade de s. Paulo", 
Geografia, ano 1, nº 3, Sáo Paulo, 1935, p. 239. 

1081. Caio Prado Jr., "Nova contnl>ui?> para o estudo geográfico da Cidade de S. Paulo", op. dt., p. 
195. 

1082. Pierre Deffontaines, "Regi<>es e paisagens do Estado de S. Paulo", Geografia, ano I, nº 2, Sio Pau
lo, 19lS; Aroldo de Azevedo, Subúrl>ios OrienJais dL Sáo Paulo, Sáo Paulo, 1945. 

1083. Aroldo de Azevedo, Subúrl>ios Orienlais tú S6o Palilo, pp. 17-18. 
1084. Cf. A Cidtxk de Sáo Paulo - Estudos de G«Jgrafia Urbana, sob a di~o de Aroldo de Azevedo; 

interessa particularmente o v. IV, relativo aos subúrbios paulistanos. 
1085. Documaúos l1t1eressantes, v. 22, nota de roda~, p. US. 
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constituindo verdadeiros latifúndios improdutivos; nao raro as terras eram ocupa
das por posseiros. 

A área, como já se disse em outra parte, ficara a margem do processo de va
loriza~ao do solo em termos de lavouras comerciais rentáveis, em grande parte em 
conseqüencia das suas particulares condi~oes climáticas e da presen~ de solos 
que, se puderam ser férteis em outros tempos, já se encontravam depauperados 
por cerca de quatro séculos de aproveitamento na base de ~as. Por outro lado, a 
cidade de Sao Paulo ainda nao justificara a defini~ao, nos seus arredores, de um 
cinturao hortigranjeiro que permitisse utiliza~ao de alguns solos na base de cultu
ras altamente rentáveis. Em conseqüencia, em alguns casos, em especial nos arre
dores irnediatos da cidade, f ormaram-se chácaras, mais como residencias com 
grandes quintais do que como unidades de cultivo do solo; na maior parte do ter
ritório, entretanto, permaneceram formas residuais de utiliza~o do solo, comuns 
no passado. 

Os núcleos possuíam características que se casavam com as ex:postas acima. 
Todas as pequenas cidades ou vilas que rodeiam Sao Paulo, escreveu Caio Prado 
em 1935, "nao passam de povoados miseráveis e decadentes: S. Miguel, Guaru
lhos, Barueri, Cotia, M'Boi, ltapecerica, etc."1086• Num raio de muitas dezenas de 
quilómetros de Sao Paulo, escreveu mais tarde, "é um quase deserto que se esten
de em volta da cidade: deserto pontilhado apenas por estas pequenas vitas e mi
seráveis povoados que sao Guarulhos, Sao Miguel, Barueri, Cotia, M'Boi, Itapece
rica, etc."1087 É fato irnportantíssimo para o qual é necessário dar a devida 
aten~ao: grande parte desses núcleos, se nao a maior parte, haviam sido aldeamen
tos no passado. 

E é .Para esses núcleos que Deff ontaines chamou a aten~o, em 1944, quan
do escreveu que "estas aglomera~oes estao em geral em decadencia, as igrejas 
caem em ruínas, as casas leprosas de taipa (terra batida) abrigam menos urna po
pula~o de cultivadores do que gente miserável, catvoeiros, operários, pescadores, 
levando urna vida mais ou menvs parasitária"1088• 

Escada, Itaquaquecetuba, Sáo Miguel, Guarolhos, Embu, Itapecerica, Caropi
cufba e Ba1Ueri, ao lado de alguns outros caracterizados por diferente vida pretéri
ta, passaram a constituir, em tomo e mais ou menos próximo de Sao Paulo, urna 
constela~ao de núcleos decadentes; se poucos quilómetros os uniam a grande ci
dade, tudo na sua vida e nos seus aspectos indicava que haviam estagnado num 
passado relativamente distante, o tempo constituindo, portanto, a barreira entre 
eles e a metrópole. Mesmo Pinheiros, o mais próximo entre todos, permaneceu 
nessa condi~ao quase até o início do último quartel do século XIX. 

A pesar das transf orma~oes recentes por que passaram os arredores de Sao 
Paulo, ainda é possível encontrar alguns desses núcleos, praticamente consetvados 
com suas características caipiras. Naturalmente, sua presen~ vS..se presetvada me
lhor nas áreas que permaneceram até recentemente, ou ainda permanecem, relati
vamente isoladas. Veja-se, por exemplo, o caso de Sáo f.,ouren~o e, mais ex:pressi
vo, o de Juquitiba, ao longo da rodovia BR2. Este último nao chega a encobrir, na 

1086. Caio Prado Júnior, "O fator geográfico ... ", p. 239. 
1087. Caio Prado Jr., "Nova Contribui~o ... ", p. 195. 
1088. Pierre Deffontaines, "Como se constituiu no Bi:asil a rede das cidades", in B<>letim Geogrúfico, ano 

11, nº 14, maio de 1944, p. 142. 

No dec~~r do sé~ulo X~X',especialmente durante a segunda metade, os aldeamentos perderam suas 
~ractenshc~ de nucleos md1genas e passaram a identificar-se com os núcleos caipiras dos arredores da 
cidade de Sao Paulo. Dessa forma, em quase todos os aldeamentos náo é dificil perceber alguns aspectos 
q_ue lembram seu ~ráter recente de núcleos caipiras. É , por exemplo, quanto se verifica na Escoda (a
etma) e em Baruen (abaixo). 
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sua atraente singeleza e simplicidade, em seus angulos romanticos, na beleza de 
seu largo e no seu conjunto de presépio, a pobreza de considerável µarcela de sua 
popula~ao. Exemplos semelhantes, em outras áreas, sao Bonsucesso, junto a Ro.
dovia Presidente Dutra, Bom lesus dos Perd6es, no vale dorio Atibaia, Parellieiros 
e Bororé, no "sertao" de Santo Amaro. Naturalmente, quanto menores os núcleos, 
e mais isolados, mais nítidas as marcas caipiros, ou caboclas: tais sao alguns nú
cleos de bai.rros rurais ou capelas disseminados um pouco por todos os arredores 
da cidade. 

Os reí eridos núcleos, aldeamentos ou nao, de qualquer forma testemunhos 
do passado, sempre abrigavam urna popula~áo-relf quia sob muitos aspectos. Vi
vendo em casas de pau-a-pique ou de taipa, sempre modestas e pouco confortá
veis; cultivando um pouco de milho ou de feijao, algumas touceiras de cana-de
a~car e um ou outro pé de fumo; queimando an\lalmente urna área sempre maior 
do que a cultivada de fato; praticando a coleta onde ainda era possível; recolhendo 
lenha ou fazendo carvao, e vestindo pobremente, de pé no chao, cal~s pula-brejo, 
camisas de algodao, barbinha rala e toco de cigarro de palha na orelha, conforme 
o estereótipo, o morador dessas áreas com freqüencia representava bem o caipira 
dos arredores de Sao Paulo. 

Esses tipos caracteristicamente caipiros das circunvizinhan~s de Sao Paulo 
eram, é evidente, em grande parte, mesti~os com ascendencia indígena. Seriam a 
resultante, depois de um século, daqueles numerosos pardos que em 1836 viviam 
em torno do núcleo paulistano; nao poucos, quem sabe, teriam ascendencia indí
gena nao muito remota, considerando que na segunda metade do século XIX ain
da viveriam pequenos grupos em parte mesti~dos, em parte nao, em Carapicutba, 
Embu, Siio Miguel e BaJueri. 

Considerando todos os aspectos vistos até agora, é evidente a existencia de 
urna rela~ao entre a presen~ dessa popula~o caipira e o cinturáo de aldeamentos 
das vizinhan~s de Sao Paulo. É verdade que o caipira, nessa como em outras 
áreas, nao seria necessariamente um mameluco, ou pessoa que de modo obrigató
rio contasse com um ou mais ascendentes indígenas. Sob muitos aspectos, o caipi
ra, mais que f en o meno étnico, deve ser considerado um f en o meno cultural. Mes
mo assim, na bagagem cultural típica dessa popula~áo, quer relativa a vida social, 
quer relativa as atividades materiais ou as práticas espirituais, ficaria nao pouco da 
presen~a indígena. 

A condi~o étnica, embora nao indispensável, constituiu-se contudo em fato 
dos mais significativos para a identifica~ao e a caracteriza~ao do tipo. Em termos 
de transmissao de elementos culturais mais vivos, que melhor de urna popula~ao, 
que, embora mantendo contactos com o mundo exterior, permanecera a parte, 
portanto em condi~oes mais favoráveis para a preserva~áo de urna soma nao des
curável de tra~os culturalmente residuais, em certos casos quase reliquias. 

Trata-se de urna popula~ao em que os tra~os culturais tradicionais, sem ne
nhuma dúvida, e~tavam f ortemente arraigados. E de tal forma, que contingentes 
populacionais estranhos, que nao fossem muito numerosos, seriam de forma ine
vitável absorvidos culturalmente. Nao f oi o que se verifico u com os alemaes, que, 
no segundo quartel do século XIX, f oram localizados nas proximidades de Santo 
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Amaro e Itapecerica?1089 É fato amplamente conhecido que esses alemaes, em 
poucas gera~óes, em geral esqueceram a própria língua, aceitaram a deturpa~ao de 
seus sobrenomes, absorveram, em síntese, grande parte dos padróes culturais caipi
ros, tornando.-se, eles mesmos, caipiros, caipiros de Santo Amaro ou de Itapecerica, 
bem entendido, pois existiam os de Pinheiros, de Barueri ou de Pamafba, de Gua
mlhos ou de Santa Isabel etc. 

Durante um século, caipiras marcaram a paisagem cultural dos arredores de 
Sao Paulo, seus contactos com a metrópole sen do f eitos a custa de urna atividade 
comercial modesta: utilizando cargueiros isolados, tropas pequenas, ou carros de 
boi, levaram suas mercadorias para a cidade e contribuíram para criar um capítulo 
do pitoresco que entao caracterizou algum dos angulos metropolitanos, a exemplo 
do Piques. 

Em su as memórias sobre o bairro do Belenzinho, e reí erindo-se ao início do 
século XX, Jacob Penteado lembra que, "como em quase todas as cidades de 
entao, eram comuns pousos e ranchos, onde se abrigavam os caipiras que vinham 
de sítios distantes da Capital. Havia-os no Brás, junto a Chácara do Ferrao, no 
Lavapés, no Bexiga". Lembra, em seguida, que "no Belém, o pouso ficava a mar
gem esquerda do Tiete, entre a saboneira e a Rua Catumbi, em terras do Coronel 
Fortunato Goulart", e que "esse local era conhecido, também, por Mercadinho 
dos Caipiras, que chegavam de Nazaré, Moji das Cruzes, Santa Isabel, Poá, Ita
quaquecetuba, Guarulhos, Penha e !taquera, rumo ao Mercado Central, e ser
viam-se do pouso para pernoitar"1090. Ernani da Silva Bruno, por outro lado, lem
bra que 

o fato é que o indígena, diretamente ou através do mameluco e depois mais diluído no caipira, 

deixaria marcas bastante visíveis em Sáo Paulo ainda no século passado. O caboclo genuíno, da Fregue
sia do Ó, ou da Coocei~o dos Guarulhos, participava da existencia da cidade, já um tanto cosmopoliza
da - trazeodo geoeros de sua ~ ou produtos de sua indústria primitiva para vender no mercado pau
listano. O mesmo podeodo-se dizer do de Santo Amaro ou de Itapecerica, que ainda na segunda metade 
do Oitocentos - segundo Almeida Nogueira e Valentim Ma~lháes - fazia suas feiras semaoais de ma
deira no Bexiga, onde se allnhavam dezenas de carros de boi @l . 

Nao continuarla, na verdade, o caipira de Pinheiros, Santo Amaro ou Itape
cerica, urna tradi~o que se inaugurara com os indígenas dos aldeamentos que fo.
ram of erecer a venda suas lou~as nas fe iros do Pilatos? 

É significativo que no Parque D. Pedro II, em frente ao primeiro Mercado 
que aí foi sediado, ficasse o mercado dos caipiros, só para legumes e frutas1@2, e 
que ainda hoje urna parte do Mercado Central continue conhecida como mercadi
nho caipira. É significativo, também, que o Mercado de Pinheiros, um dos mais 
originais e de mais antiga tradi~ao de Sao Paulo, tenha um passado rico em rafzes 
caipiras. 

1089. Edmundo Zenha, "A colonia alemá de Santo Amaro", Revista doArquivo Municipal. Urna visita a 
Sáo Louren~o, entre ltapecerica e Juquitiba, ou a Colonia, próximo de Parelheiros, mesmo que 
rápida, dará idéia do processo de cabocliza~o dos alemáes que ai se instalaram. 

1090. Jacob Penteado, &lemnnho, 1910 (Retrato de urna época), Sáo Paulo, 1962, p. 79. 
1091. Emani da Silva Bruno, História e Trodi'iks da Cidade de Sáb Paulo, v. 1, p. 49. 
1092. Sebastiáo Pagano, "Roteiro de Sáo Paulo antigo", suplemento do Diário de S. Paulo, U de mar\;O 

de 1950. · 
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Na verdade, nos arredores de Sao Paulo definiu-se um mundo original, re
fratário a mudan~as, somente ten do come~do a transformar-se fa ce ao impacto 
representado pela expansao do espa~o urbano paulistano, das mais significativas 
da prirneira metade do século XX. A originalidade transparece em todos os seto
res. Um exemplo dos mais interessantes é o da presen~ de centros de peregri
na~oes. Referindo-se a Pirapora do Bom Jesusea Bom Jesus dos Perd0es, Maria 
Cecilia Fran~a mostra como "o raio de atra~ao exercido por esses centros religio
sos( ... ) em nossos días, é nítidamente regional, e o tipo humano que os freqüente 
é o caipira, antes de tudo"1093• 

Afirmou-se, mais acima, que algumas partes dos arredores de Sao Paulo ca- · 
racterizaram-se até mesmo pelo seu isolamento. E assim f oi. Veja-se, por exemplo, 
o caso de Carapicufba, na prática redescoberta recentemente. Mais significativo, 
entretanto, é o exemplo das áreas situadas além ~e Santo Amaro e Itapecerica, en
tre esses núcleos e o alto da Serrado Mar. Já em 1829, tratando-se da localiza~ao 
dos colonos alemaes que entao chegavam a Sao Paulo, sugería-se que fossem 
mandados para o "Sertao próximo á Freguezia de Santo Amaro"1094• Sertáo de 
St1nto Amaro e Sertao de Itapecerica continuaram a ser denominadas essas áreas, , 
tao próximas de Sao Paulo. Areas isoladas, a nao ser no caso dos alemaes, instala-
dos na Colonia, próximo de Parelheiros1095, ou na Capela de Siio Lourenfo1<96, fo
ram sendo penetradas gradativamente apenas por posseiros. Na década de 1830, 
~stes já se haviam instalado na área de sao Lourenfo; em meados do século atingi
ram a zona de Juquitiba, em seguida avan~ando lentamente em dire?o ao alto da 
escarpa da Serra do Mar. Nao é de todo impossível que os aldeamentos tenham 
fornecido parte do contingente de posseiros que contribuíram para povoar, in
cluindo-as dentro do cinturáo caipira de Sao Paulo, as áreas dos sertoes de Santo 
Amaro e Itapecerica. 

O isolamento dessas áreas era fruto, antes de mais nada, dos fatos da circu
la~o. O cinturáo caipira teve que ser atravessado para que o aglomerado paulista
no pudesse ser unido as outras áreas economicamente mais desenvolvidas. Ne
nhuma dessas vias atravessou os sertoes de ltapecerica e Santo Amaro, setor que 
permaneceu isolado no angulo interno formado pelos eixos do caminho do Su/ e 
do caminho do Mar. Em outros casos, por outro lado, o eixo de circula~ao atraves
sava mas nao af etava a área atravessada, de modo que até mesmo núcleos como 
Sao Miguel, Itaquaquecetuha, Escada, no caminho para o Rio de Janeiro, na prática 
viviam isolados porque esquecidos; eram olhados, mas nao vistos. Ao lado dos 
sert0es de Santo Amaro e de Itapecerica, portanto, outros sert0es distribuíam-se 
por outros quadrantes dos arredores de Sao Paulo, a exemplo dos de Bom Jesus 
dos Perdoes e Nazaré, relacionados com Guarulhos, ou daqueles relacionados com 
Moji das Cruzes, especialmente em dire?o a Salesópolis ou a Santa Isabel. 

Acresce que a pobreza geral das áreas mais isoladas, nao despertando maior 
interesse pela sua valoriza~ao económica, nao justificou a cria~o de um sistema 

1093. Maria Cecilia Fran~ Piroporo do Bom Jesus, Sáo Paulo, 1961, p. 4. 
1094. Sessáo de 24 de janeiro de 1824, do Conselho da Presidencia, in Documentos lnteressantes, v. 86, p. 

217. 
1095. Cf. &!mundo Zenha, "A colonia alemá de Santo Amaro". 
1096. Scssáo de 7 de janeiro de 1830, do Consclho da Presidencía, in Bolelim do Dep. do Arquivo ... , v. 

15, pp. 31-32. 
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satisfatório de caminhos vicinais. É o que contribui para explicar, por exemplo, 
que até recentemente - década de 1930 - o carro de boi se tenha conservado 
como importante meio de transporte no sertao de Santo Amaro. 

Compreende-se, em face de quanto foi visto, que os antigos aldeamentos, 
intimamente relacionados com a defini~o desse cinturdo caipira, tenham partici
pado de todas as suas mais importantes características, isolados e esquecidos por 
um século. 

O mundo caipira dos arredores de Sao Paulo praticamente já está se tor
nando um fato do passado. Com seu incomum crescimento nos últimos 25 anos, a 
cidade de Sao Paulo incorporou núcleos mais próximos, inclusive antigos aldea
mentos, a exemplo de Pinheiros e .Sao Miguel, ou entao estimulou o desenvolvi
mento dos demais, de forma a transformá-los, nao raro radicalmente. O cinturiio 
caipira, inclusive os seus serl6es, tomou-se rápido área pioneira do espa~o urbano 
paulistano. Rapidamente muitas de suas áreas perderam também esse caráter, ~r
banizando-se por inteiro. Na condi~o de área pioneira, tomou-se um cinturdo de 
especula~áo imobiliária, o loteamento sendo seu principal negócio. 

O processo de urbaniza~o se verificou por intermédio do surgimento das 
vi/as residenciais operárias, dos subúrbios residenciais de luxo (subúrbios do au
tomóvel), das zonas industriais, das áreas de recreio; multiplicaram-se, ao mesmo 
tempo, as zonas de chácaras de fim de semana. Paralelamente, primeiro por inicia
tiva de portugueses e italianos, em seguida, e em grande escala, de japoneses, de
finiu-se um cinturiio verde abastecedor da metrópole em produtos perecíveis, or
ganizado em fun~o de atividades basicamente hortigranjeiras, empregando técni
cas e sistemas de valoriza~o dos solos cansados da área, possibilitadas pela apli
ca~o de capitais relativamente elevados, compensados pela rentabilidade da ati
vidade em face da vizinhan~a de importante mercado representado pelo aglome
rado paulistano. 

Modificaram-se as paisagens culturais. O caminhao e o automóvel substituí
ram cargueiros e carros de boi; velhos e modorrentos núcleos tomaram-se centros 
de desenvolvimento próprio a um subúrbio, urna cidade-donnit6rio ou urna cida
de-satélite de sao Paulo; a horta, a granja ou a chácara de flores substituíram a ro
~' ao mesmo tempo em que o adubo, a irriga~o e a drenagem, o arado e o trator, 
substituíram a queimada, o chu~o e a enxada; o caipir.r:z tomou-se sempre mais ra
ro, submerso pela massa da popula~o cosmopolita que do aglomerado transbor
dou para todas as dir~oos; recuou quando possível, buscando urna sobrevivencia 
de si e de seu modo de vida nos angulos mais isolados. Porém, também estes co
me~ram a ser devassados pela expansao da metrópole, e os próprios sertoes fo
ram violados. O sertao de Santo Am~ro é atualmente urna das frente~ mais vivas 
da expansao do espa~ urbano, que se esgueira pelas áreas deixadas livres pelas 
águas das represas; o serta o de Itapecerica f oi recentemente cortado pela rodovia 
BR2, responsável por mais um processo de expulsao de posseiros. 

Como todo o restante, os antigos aldeamentos também sofreram as con
seqüencias do processo. Mais urna vez, ainda, entretanto, dele participam da mes. 
ma forma como participaram dos processos do passado: participam na·medida em 
que constituem palcos das transf ormacsoes, como verdadeiros núcleos novos; parti
cipam, também, como velhos aldeamentos que sao, pois com suas igrejas e con-
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ventos, seus conjuntos de casarlos antigos e suas pra~s características, suas lendas 
e sua história, constituem os principais elementos dos roteiros históricos, artísticos 
e turísticos ~a periferia da Grande Sáo Paulo1001

• 

1097. Cf., na Bibliografia Geral, os trabalbos relativos aos subúrbios paulistanos, em que vários aspectos 
do processo em questáo sáo abordados de forma mais aprofundada. 



Conclusáo 

O território do atual Estado de Sáo Paulo náo f oi, no conjunto do território 
brasileiro, a única área a conhecer apresen~ de aldeamentos. Núcleos de indíge
nas crista os surgiram, em épocas diferentes, um pouco por todo o Brasil. Veja-se, 
por exemplo, a presencsa dos aldeamentos baianos, nos primeiros tempos de colo
nizacsáo, ou daqueles surgidos no atual Estado do Rio de Janeiro ou, ainda, os al
deamentos do Nordeste e, em particular, aqueles que no decorrer do século XVIII 
se multiplicaram na Amazonia, a seivicso de urna política de devassamento do ter
ritório e de seu aproveitamento económico. 

Em nenhuma área, entretanto, os aldeamentos parecem ter tido fun~oes tao 
originais e sugestivas quanto as que caracterizaram os de Sao Paulo. 

Antes de mais nada, os aldeamentos paulistas caracterizaram-se pela anti
guidade e pela continuidade de sua existencia. Definidos a partir de meados do sé
culo XVI, existiram ininterruptamente, embora conhecendo períodos de acentua
da decadencia, até as primeiras décadas do século XIX. 

Concentrados numa área relativamente pequena, dentro do Planalto Paulis
tano ou nos seus arredores imediatos, constituíram importantes . instrumentos a 
seivicso do processo de coloniza~o. Constituíram urna das solu~oes em face do 
problema do enquadramento dos contingentes demográficos indígenas dentro do 
processo, de modo a permitir que os referidos contingentes pudessem participar 
positivamente da organizac;áo do espa~o em func;ao da colonizacsao. Nesse sentido, 
f oram, sem nenhuma dúvida, elementos de primeira ordem no processo que levo u 
a estabiliza~áo dos primeiros quadros de povoamento europeu no Planalto. Sao 
Paulo de Piratininga, cuja origem está íntimamente relacionada como processo de 
defini~áo de núcleos de catecúmenos, pode tornar-se urna significativa cabec;a-de
ponte do povoamento no Planalto em grande parte grac;as ao arranjo dos fatos do 
povoamento nessa área, em que os aldeamentos tiveram urna func;áo particular. 



De alguns aldeamentos pouco resta. De outros, como sucede com a Escada, resta a presen~ de alguns 
elementos de interesse histórico e artístico ... 

• 

... enquanto que de alguns, a exemplo de Embu e especialmente de Carapicuíba, de que a fotografia 
apresenta um aspecto, pennaneceram elementos mais vivos. Eles mereceriam· ser melhor resguardados e 
conservados. No caso de Carapicuíba, é muito quanto já se faz, porém, a obra deveria ser completada 
em termos de adequa~o paisagística da área vizinha ao núcleo. 
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Tendo participado dos fatos de enraizamento do povoamento no Planalto 
Paulistano, os aldeamentos puderam, também, ter urna ativa participa~o no pro
cesso dinamico de expan.sáo territorial, demográfica, economica e política do nú
cleo de Piratininga. Conforme já f oi lembrado na lntrodu~o a este trabalho, e 
conforme parece ter ficado demonstrado, o aproveitamento da feliz posi~o geo
gráfica usufruída por Sao Paulo, permitindo-lhe tornar-se um dos mais dinamicos 
centros de expansao no processo de organiza~o do espa~o económico e político 
brasileiro, verificou-se com urna participa~o nao descurável dos aldeamentos. 

No Planalto Paulistano e em suas áreas vizinhas, por outro lado, os aldea
mentos fizeram sentir sua presen~ com marcas que contribuem para que se com
preenda grande parte dos elementos paisagísticos atuais. Constituíram os princi
pais elementos dentro da estrutura do povoamento definida em tomo de Sao Pau
lo, contribuindo, com sua distribui~o, para o contorno de grande parte do sistema 
de circula~o e, naturalmente, para a orienta~o das dir~0es fundamentais do po
voamento. Assim, urna parte considerável dos núcleos do Quinhentos ou do Seis
centos f oram aldeamentos, da mesma forma que entre os primeiros caminhos des
tacaram-se aqueles que levavam a esses núcleos. 

Com suas terras, embora imprecisas quanto aos seus limites, os aldeamentos 
contribuíram para definir em tomo de sao Paulo um cinturao ocupado pelos indí
genas ou, entao, por f oreiros, intrusos, posseiros europeus ou luso-brasileiros. 
Nesse sentido, as terras dos aldeamentos contribuíram para grande parte das pai
sagens que se definiram em tomo de sao Paulo. Etas nao sao estranhas, conforme 
se tentou demonstrar, ao cinturao de terras pobres dos arredores da capital paulis
ta. 

A presen~ dos núcleos indígenas, com sµas terras mais ou menos extensas, 
assim como a presen~ de moradores mesti~os ou nao, mas de qualquer forma 
ocupando terras dentro de condi~oes muito semelhantes As dos indígenas, sao al
guns dos fatos que contribuem para que se possa compreender a defini~o, em 
tomo de Sao Paulo, do cinturáo caipira, um dos ·elementos mais característicos 
que até recentemente marcaram as paisagens do Planalto Paulistano. 

Por outro lado, nao é possível compreender boa parte dos tra~os caracterís
ticos das paisagens culturais dos arredores da capital de Sao Paulo sem levar em 
considera~o a presen~ pretérita dos aldeamentos, assim como as atividades de 
seus habitantes. 

Finalmente, seria interessante verificar até que ponto os muitos aspectos do 
quadro atual da "questao indígena" no Brasil nao revelam interessantes e sugesti
vos tra~os de parentesco com o passado. 
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