
A conquista do oeste de Sao Paulo e Mato Grosso nos 
séculos XVIII e XIX geralmente é abordada como urna 

aventura de herójs desbravadores, de valentes ·soldados 
do Rei. Em O Extremo Oeste, o desgastado tom 
romanceado cede lugar a análise do fator histórico 
principal - o combate do imigrante europeu para 

sobreviver e adaptar-se ao sertao inóspito. Trata-se de 
um trabalho que combina a inteligencia e a maturidade 

de Ser,gjo Buarque de Holanda. Depois de concluir 
.Mon9oes, Raízes do Brasil e Visao do Paraíso, que o 

consagraram como um dos maiores historiadores 
brasileiros do século XX, ele anunciou este·livro. Era o 

ano de l976. Ouando morreu, seis anos mais tarde, nao 
~ tinha terminado o trabalho. 

Deixou um livro sem final, mas nao um livro menor, ou 
menos impecável. Além de acrescentar dados novos a 
discussao do tema, O Extremo Oeste, justamente por 

estar inacabado, permite acesso ao - até agora nao 
divulgado,- processo de elabora9ao de Sérgio 

Buarque, que fazia e refazia várias vezes páginas 
inteiras de seus estudos. Esta edi9ao que, ao lado do 

texto principal, inclui formula9oes diferentes para urna 
mesma idéia, e outras anota9oes encontradas nos 

rascunhos do autor, constitui urna oportunidade única 
para se conhecer, ao mesmo tempo, a história e o 
, oficio absorvente de quem a escreve. 
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Participar da edi9ao de O Extremo Oeste, de Sergio Buarque 
de Holanda, honra a Secretaria · de Estado da Cultura. Sergio nao 
é apenas o grande historiador brasileiro sobre quern tudo o que 
se diz parece pouco. l! o cidadao - pleno, preciso, presente. Suas 
atua~oes na Escola de Sociología e Política e na USP foram mar
eantes. Seu caráter político levou-o a aposentar-se ern 1969 da 
Universidade de Sao Paulo, quando a institui9ao, guiada pelo re
girne autoritário, puniu com base no Al-5 professores seus colegas. 

Mestre, orientador e pesquisador, foi responsável por urna das 
rnelhores gestoes que teve o Museu Paulista (do Ipiranga). Tratou-o 
corn criatividade. Sua visao permitiu a cria9ao do Instituto de 
Estudos Brasileiros, que dirigiu, da funda~ao até consolidá-lo. 

Que rastros Sergio nao deixou, das raízes e da alma? Foi 
autor de clássicos. Ern todos os seus livros o rigor da ciencia nunca 
dispensou a beleza da literatura. Raízes do Brasil, Caminhos e 
Fronteiras, Visiío do Paraíso, Mon9óes constituem o máximo de 
suas obras e o rnais alto patarnar se considerarmos as obras de 
todos. Sua marca, sen te-se inteira, na H istó.ria Geral da Civiliza9ao 
Brasileira, hoje coro 12 volurnes. 

Falar de Sergio Buarque de Holanda, apresentá-lo, no entan
to, seria acender urna pequena lanterna no meio de tanta lumino-
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sidade. Mas cabe registrar a entrega <lestes originais ao Arquivo 
do Estado, para que através deles se chegasse a esta publica9ao. 
Em parte <leve ter sido a lembran9a de que em suas obras está 
sempre presente este Arquivo, que tanta documenta9ao forneceu 
ao historiador. Mas, também é necessário o destaque para a sen
sibilidade da família, em especial de Maria Amelia Buarque de 
Holanda, que com seu gesto permitirá que muitos possam entrar 
em contato com a obra que seria a poucos acessível. 1! obar inaca
bada, mas como todas as demais, de valor inestimável para a 
História do Brasil. 

JORGE DA CUNHA LIMA 
Secretário da Cultura Introdu-rao 

Nada me impediu, contudo, de ocupar-me durante 
essas décadas (50, 60, 70) com intermitencias mais ou me
nos dilatadas de coligir nova documentas:ao sobre navega-
96es fluviais setecentistas e oitocentistas e seus reflexos na 
vida brasileira. Será matéria para outro livro e provavel
mente com título diverso" (grifo meu) (Sergio Buarque de 
Holanda. nota a 2: edii;ao de Mon9óes, p. XIII). 

Batizado como O Extremo Oeste, aqui está o esbo90 do outro 
livro anunciado pelo historiador, em 1976. Sobre ele é necessária 
un1a explica9ao, que fiquei incumbido de dar pela família de Sergio 
Buarque de Holanda, preservadora de mais esta preciosidade. Gra
<;as a sua sensibilidade e visao, a obra deixa de ser acessível a 
poucos· para atingir a muitos. E esta incumbencia só me trouxe 
alegria. Através dela me reencontro com o mestre, aprendo mais 
un1 pouco de História do Brasil. No entanto como justificar esta 
edi9ao com imperfei9óes, como o final inacabado? ". . . Trans
postos os Jimites, nao semente tendia a desaparecer a maior mo
bilidade que <leve assegurar esse tipo de locomo9ao, mas se con
verte muitas vezes em embara90 o que antes fora serventia. E nao 
parece excessivo pensar ainda que os limites naturais das áreas 
onde os cavalares deixam de dar todo o seu rendimento tendero 
freqüentemente a coincidir com os das zonas onde .o ímpeto . .. " 
(Sergio Buarque de Hollanda, p. 172 desta edi9ao). Assim o deixou 



\ 

12 JOSÉ SEBASTIAO WITTER 

Sergio, para retomá-lo depois de concluí-Jo, mas seus múltiplos 
interesses o conduziram a novas pesquisas que deram outros livros. * 

Esta obra , incompleta e inconclusa, contudo, permite acom
panhar o seu trabalho de pesquisa, interpretac;ao e análise, flagran
do no momento da feitura a sua tarefa de escrever e reescrever, 
depois rever o já feito, traduzindo de forma clara o pensamento, 
como escritor exigente e preciso. 

Em entrevista a Richard Graham, historiador norte-america
no, assim falava Sergio Buarque de Holanda dessa tarefa: 

"O que conseguí fazer bem ou mal, nao me veio como 
dádiva milagrosa. Veio como urna conquista gradual sobre 
urna fraqueza . minha, nao sei se adquirida ou congenita: fala
va e escrevia como se f os se só para mim mesmo sem cons
ciencia da pessoa a quem me dirigía ou do eventual leitor. 
Disto vinham as f reqüentes obscuridades com as quais ainda 
hoje tropec;o quando examino alguma coisa que escrevi há 
algum tempo, obscuridades de que nao tomava conhecimento 
antes, a despeito da advertencia de meus amigos. Só lenta
mente cheguei a ter idéia da necessidade de moldar minha 
linguagem e dar-lhe forma, cuidadosamente. Tentei faze-la pre
cisa e expressiva mais do que bonita. Procurei a palavra cor
reta, nao a floreada - a frondosa - mas a exata e incisiva 
(grifo meu).** Algumas vezes, isto exigiu urna pesquisa longa 
e cuidadosa, e eu tinha de estar vigilante e atento. Atento 
para eliminar a decorac;ao, a redundancia. Voce deve ser con
ciso, se nao por outra razao, semente porque, de outro modo , 
o leitor pode cansar-se de voce. Alguns escritores, bem-dota· 
dos, podem dispensar esse exercício e ainda escrever bem, mas 

* História Geral da Civilizafáo Brasileira é um desses livros. Ele coordenou 
a cole9ao até o 7.º volume. Um deles, o n.º 5 do 2.º tomo - Do lmpério 
a República - é todo ele de sua autoria. ~ urna edi9ao da Dif u sao Euro
péia do Livro, e as primeiras edi9óes datam do período entre 1968 e 1972. 
** Lembro-me de urna observa9ao feíta por Sergio em 1976. quando pedi 
sua ajuda num prefácio que eu escrevia. Respondeu-me : " . . . nao gostei 
daquele soleníssimo 'grande palco da i.ntelectualidade brasileira'. E natu
ralmente das beiradas desse prato a 'principiante. atriz' e 'solícita a aten9ao 
da pJatéi~'". Di;zia e fa;zi~. 
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sao exce9oes. Por escrever bem nao quero dizer, necessaria
mente, de maneira gramaticalmente correta. Obras podem ser 
impecáveis em sua sintaxe, mas difíceis de ler e entender; e 
vice-versa. Creio .que foi Lucien Febvre quem disse que "o 
perfeito historiador deve ser um grande escritor! Nenhum 
historiador pode afirmar ter sido bem-sucedido, mas nenhum 
hi storiador pode fugir de tentar" .* 

Sergio Buarque de Holanda "nao f ugiu de tentar" e, também, 
foi bem-sucedido. 

En1 outro trecho da mesma entrevista a Richard Graham, 

Sergio afirmou: 

" . . . Escrevi artigos para urna revista bilíngüe, tentan
do explicar o Brasil . aos alemaes. f: quando voce está }onge 
que come9a a ver sua própria terra integralmente. Voce tem 
urna perspectiva diferente. E o Brasil nao é fácil de entender, 
é di/ ícil" (grifo meu). 

Também tentar melhor entender o Brasil, através de suas pes

quisas, e desvendar um pouco da tarefa de~se his~ori~~o~ i.~con
fundível, transferindo a experiencia para o le1tor, fot o 1e1to que 
encontrei para identificar a obra e explicar por que ela chega 
ao público com algumas imperfeic;oes, que o autor teria certamente 

sanado. Se serei bem-sucedido nao sei. 
Em certo momento, Sergio afirmou sobre este livro: " Re-

pito que meu trabalho em preparo tem a ver com as chamad,as 
'mon <;6es de povoado', que assim se chamaram as frotas de comer
cio entre Porto Feliz e Cuiabá, e com as viagens por terra entre 
Sao Paulo , Río de Janeiro e Bahía, respectivamente, e o ~xtremo 
ocidente do Brasil. Para obra mais completa, seria conveniente o 
estudo de toda a vasta estrada fluvial que, com breves interv.alos, 
abrac;ava quase todo o Brasil, desde o Tiete até a Amazonia .. ·" 
(notas a 2.ª edic;ao de Mon9óes . . . , p. XV) . 

* Entrevista a Richard Graham, publicada na Hispanic American H_istori
cal Review, 62(1), 1982, Duke University Press, EUA, pp. 3-17, depo1s ~ra· 
duzida e publicada na Revista Ciencia e Cultura , 34(9), set. 1982, revista 
da SBPC. Sao Paulo. 
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Acompanhar os homens, através dessa vasta "estrada fluvial " 
ou pelos "caminhos de . terra" foi o que Sergio se propos, e no 
destaque do cotidiano foi revelando a "conquista do Oeste" pelos 
"portugueses de San Pablo", a través de sua mobilidade e de sua 
capacidade de adapta9ao ªº "sertao" inóspito. e o que revela tre
chos como este: 

" . .. A mobilidade maior dos de Sao Paulo é provocada lar
gamente pela insuficiencia dos recursos disponíveis para a susten
ta9ao do ideal comum de estabilidade. Apartados das grandes li
nhas naturais de comunica9ao com o Reino e sem condi9óes para 
desenvolver de imediato um tipo de economia extrovertida que 

torne compensadora a introdu9ao de africanos, devem contentar-se 
com as possibilidades mais modestas que proporciona o nativo, o 
'negro' da terra, como sem malícia costumam dizer, e é para ir 
buscá-lo que correm o sertao" (p. 26). 

A farta documenta9ao encontrada em arquivos públicos, prin
cipalmente de Sao Paulo e Cuiabá, f acilitou ao autor de Raíz es do 
Brasil urna análise mais precisa da penetra9ao dos "homens de 
Piratininga" em dire9ao ao "Extremo Oeste", o que lhe permitiu 
afirmar: 

" Foi antes de tudo a vontade de corrigir os efeitos da 
carencia de mao-de-obra para a faina rural o que fomentou muitos 
episódios próprios da sociedade do planalto. Há no entanto os que, 
ainda hoje, só querem achar o germe e a lei íntima desses episó
dios no cora<;ao aventureiro do sertanista. Ou entao no empenho 
que o moveria, de ver dilatados os senhorios da Coroa de Portugal 
neste continente ... " (p. 26). 

Em torno dessas idéias surgiria nao só urna vasta iconogra

fía, mas urna mitología sobre a qual Sergio comentou: 

' " . . . A verdade, escondida por essa espécie de mitologia, é 
que eles foram constantemente impelidos, mesmo nas suas gran
des entradas, por exigencias de um triste viver cotidiano e caseiro: 
teimosamente pelejaram contra a pobreza, e para repará-la nao 
hesitaram em deslocar-se sobre espa9os cada vez maiores , desa
fiando as insídias de um mundo ignorado e talvez inimigo .. . " 
(p. 26) . 

INTRODUC.AO 15 

Nada, portante, de heróis-desbravadores, de soldados do rei, 
antes homens somente, em luta por sobreviver. 

A busca do sertao desconhecido pelos "homens de Piratininga" 
foi analisada por Sergio Buarque de Holanda em outros escritos. 
Muitas das idéias contidas neste O Extremo Oeste já aparecem em 
seu artigo " Expansao paulista do século XVI e princípios do século 
XVII",* resultado de urna conferencia. É evidente que aqui tudo 
está ampliado e mais pormenorizadamente discutido, pois Sergio, 
na sua inquietude intelectual, buscou novas fontes documentais e 
sobre elas deixou a imagina9ao criar um mundo mais próximo da 

realidade de entao. 

Nesse livro aparece o que diz Maria Odila Leite da Silva 
Dias sobre a criatividade do historiador: 

'· . . . e em f un9ao do cuidado do historiador em reconstituir 
ao vivo a capacidade dÓs colonos de se enraizarem e de se adapta
rem as novas paisagens é que já desponta em Mon9óes com toda 
a vitalidade, o estilo imaginativo e criador de Sergio Buarque de 
Holanda, que se demora em recriar as condi<;oes específicas, as 

minúcias do cotidiano do sertao paulista". * * 
Sergio Buarque de Holanda se ocupou bastante da questao 

das "mon96es de povoado'', tanto assim que editou urna de suas 
obras mais importantes com o nome de Mon9óes. A primeira edi
<;áo foi de 1945, a segunda somente em 1976. Ao escrever a nota 
para essa 2.ª edi9áo afirmou: ". . . Publicado primeiramente no 
ano de 1945 e em tiragem reduzida, que por isso mesmo se esgo
tou com certa rapidez, reimprime-se hoje este livro, sem qualquer 

. " * * * Al' ' M - C retoque substancial no texto ant1go . . . . ias, on9oes e a-
minhos e Fronteiras constituem os livros representativos da sua 
primeira fase de pesquisa sistemática. Sao obras onde o historia
dor busca o encentro do hornero de Piratininga com o sertao incóg-

• Sergio Buarque de Hoianda, u Expansáo paulista do século XV 1 e pri~
cípios do século XVII" , separata do Semin~rio de Estudos ~as _Fontes Pn· 
márias para a História de Sao Paulo no Se~_:ilo . XVI, Publ.icafoes do !n_s· 
tituto de AdministrafáO da Faculdade de Ciencias Economicas e Admims
trútivas da USP, n.º 29, junho de 1948, Sao• Paulo. 
• • Maria Odila Leite da Silva Días (org.), Sergio Buarque de Holanda, Col. 
Grandes Cientistas Sociais - História, Florestan Fernandes (coord.) , Sao 
Paulo, Ática , 1985, p. 27. · 
•• • NQta a 2." edi~áo de Mon~oes. Sao Paulo. Alf a-Ome~a. 198(;. 
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nito. Nesta busca quer chegar a revela9áo do cotidiano. Nesta 
revela9ao, através de minúcias, revela toda a beleza da conquista, 
vista na psyché do branco viajeiro. É Sergio quem chama a aten-
9ao para a conduta do paulista: ". . . Sua voca9áo está no cami
nho, que convida ao movimento, nao na grande lavoura, que cría 
indivíduos sedentários". * 

Ao lado da constata9ao da voca9ao caminheira dos "portu
gueses de San Pablo", que nao "duvidavam de correr a pé cami
nhos tao compridos, tao ásperos, tao faltos de todo o necessário", 
nao faltava a capacidade maior de adaptar-se as condi9óes lo
cais . . . "Por isso mesmo nao se enrijava logo em padróes infle
xíveis. Retrocedía, onde preciso, a formas de vida mais arcaicas, 
espécie de tributo requerido para o melhor conhecimento e a posse 
da terra." Essa flexibilidade, essa capacidade de adapta9áo ao meio, 
detectada por Sergio, lhe permitiu criar urna imagem como esta, 
ao referir-se aos homens de Piratininga, nos quais sentía urna con
sistencia própria: ". . . Com a consistencia do couro, nao a do 
ferro e do bronze, cedendo, dobrando-se, amoldando-se as asp~
rezas de um mundo rude". 

Nesse amoldar-se nao faltou aos homens de Sao Paulo a luta 
contra o meio ambiente e contra os índios. Dentre eles os paiguá 
e os guaicuru. Monsenhor Pizarro comparou os guaicuru aos tár
taros. Estatura elevada, tra9os distintivos de urna ra9a senhoril, 
eram eles diferenciados entre os povos sul-americanos. E também 
na mentalidade, pois se mantinham com o trabalho alheio e "to
mavam a outros aquetas coisas que eles próprios nao se rebaixa
vam a fazer" (p . 51). Sergio relata a observac;ao de Castelnau ao 
salientar que urna tradi9ao mitológica mostrava que a cada povo 
deu o Criador um atributo próprio: "o branco recebeu o dom do 
comércio, outros tiveram aptidao para a lavoura, o guaicuru, po
rém, esquecido na partilha, só podia seguir o conselho de urna 
ave de rapina, do Caracará. O qual Caracará, retorquindo as suas 
queixas, disse-lhe que o quinhao dele era melhor, pois como o 
deixaram de lado restava-lhe tomar o que a outros foi dado. O 
guaicuru seguiu tao bem o conselho que comec;ou por matar a 
pedradas o próprio conselheiro. E desde aí a agressao e a raptna 
ficaram sendo, por assim dizer. as suas virtudes nativas". 

* Página t desta edic;ao. 
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Se por um lado existe em Sergio a perspicácia, a sutileza e 
a agudeza de percep9ao sempre reveladora, por outro está o rigor 
do estilista, que busca e rebusca até encontrar a melhor forma de 
apresentar, com propr~edade , aquilo que encontrou nos documentos. 

O rigoroso estilista, o quase perfeccionista Sergio Buarque de 
Holanda certamente faria mais algumas revisóes antes de entregar 
este novo livro para publica9ao. Assim era ele, revisava a revisao, 
procurava a meJhor palavra, nao a mais bonita, mas a mais inci
siva. Lendo e relendo os originais que deixou sem completa revi
sao, encontrei urna infinidade de correc;oes iniciais en1 que o pro
fessor , aqui também dá lic;oes de como escreve.r. Acompanhar, 
através de alguns exemplos, esse cuidadoso revisar, acho que é 
outra forma de viver a obra de Sergio. É ele se "coriigindo" e 
procurando, cada vez mais. encontrar a palavra adequada para 
cada frase. . ' 

Vamos acompanhá-lo? 

1) " Era difícil a vigilancia para quem conhecesse as manhas 
dos índios, pois escondiam-se atrás de alguma moita depois 
de besuntarem-se de barro .. . " (antes da revisao) 

" Era difícil a vigilancia para quem nao soubesse das ma
n has dos índios, que se escondiam atrás de alguma tou
ceira, depois de besuntarem·se de barro . .. " (depois da 
revisao) 

2) ". . . a nuvem de flechas que simultaneamente expediam 
com lanc;ac;os de remo e as pauladas, bastariam para pros
trar o mareante desprevenido .. . " (antes da revisao) 

". . . a nuvem de flechas que simultaneamente expediam 
com lanc;ac;os de remo e as pauladas bastariam para logo 
prostrar o viajante" (depois da revisao) 

3) " Mais tarde, sobretudo durante a guerra da Tríplice Alian-
9a, esses índios, em boa inteligencia com os brasileiros, 
assaltaram repetidas vezes soldados e povoados paraguaios, 
de onde voltavam car.regando arJ'\laS e tecidos ... . " (antes 
da revisiio) 

"Sobretudo , durante a Guerra do Paraguai esses índios, 
em boa inteligencia com os brasileiros , assaltaram repetidas 
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vezes soldados e povoados inimigos, e voltavam carregan
do armas e tecidos que mais tarde exibiam como troféus" 
(depois da revisiío) 

4) " A agonia desse povo que nunca se acostumara com 
as artes da paz" (antes da revisiío) 

" . . . A agonia desse povo que nao tinha sido f eito para 
as artes da paz .. . " (depois da revisiío) 

Sao exemplos que poderiam ser multiplicados. 

. ""' ...... f...., . 
r ,.,..Y.}.>-"- M.~,.... ~ 

~·~ ~· r:;r:; v .. ..,.~.:-....... <-; --~ 
- . .... (/-,., . ~~· ) ,. ,,_. ,)>-~~ 

""-9 ...... - (' _,.__,.. v 
µ.V ~ IV' (;"- \_,.-"""~ ._ ... y- ~;) ,....,.. (1 Ir"'..._,.,-~...t"' • ,_. ' ..J_, · 
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~ ~ ·Y "" ~ truculenciu do Paiagua tinhaDi sido o gran'de embara<;o en
~ . I'" '~trado pela upanaio luso-brasileira noa sertOes ocidentais. Lo
~/'(' go depois de 1780 deserta, porém, o 1mplacavel "gentio de corso" da8 

..,...... aguas do médio Paragua1 e afluentes, teatro de suas antigaa ta<;anhaa, 
e é mais para o sul, nas cercanias d~ Assuniwao, que va1 ..-. princi 
piar a agon1a lenta de um povo tao intenso as artes da paz. Mal ·
provei taria o exodo ao comércio fluvial do Cuiabá, meio destalec1do 
deGde que ae abriram outras v1as de acesso ao corayio do continente, 
e atina.l comprometido, cada vez mais, pelo !lec1Ín1o da8 lavras ~
l'aiat que rapidamente se extenuam. Deavanecem-se desea tol'lll&u to,¡ 
<;as que o amparava111 quando abandonam a cena u que a desat1avam. 

Bntretanto nio há como negar que a aceitaQio deate e de mui
toa outro.s deaatioa t1nba dado bona frutos para a América portuguesa. 
o maia importante tora a segura poaae de tOda. uma extensa área que 
lhe escapara claramente na dEl!larcaQio de Tordeailhas e, a partir de.1 
aa área dos limi tea que paasava a ga.nhar em detrimento do castel.ha-' -.n '1.1 <.\ ,...,.. .. ~ 
no. Caducando o velho tratado, que ,. t 9 IH nunca se llOatra-
ram aolÍci * em cumprir a ~iaca, reatava o argumento do uti pon14t
.ua, que aoabarti por prevalecer. Sobre eaae argumento ambas as C.Q 
r0aa podiam concordar, ainda quando divergin• • alguna pon.toa no 
tocante a aplicayio, porque lhes dava o meio de conaervar o adquiri
do, tantó ao Oriente da uia como no Ocidente do :aru1l. 8uced8,Pa 
rm, que os ganhos de )'ortugal no OCidente do :arasil pareciam U8U· 
mir proporc;oes prodigi6sa.s e cuatava crer que isae resultado tosae A 
penas o teli& coroamento que a diploaacia convalido de uma auoea
aio maia ou menos deaconexa de eator<;oa anonimos , ~e a.ssim qu• 
apelasse para expl1c~oes engenhoaa.s que podem ter seu tascínio, mo.r. 
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Neste f ac-símile fica a impressao de que Sergio, ao rever os 
textos, lembrava-se de questóes nao colocad.as e as retomava, dei
xando recomendac:;óes para si mesmo quando retornasse ao próprio 
trabalho. · 

* 
* * 

J á afirmei que Sergio Buarque de Holanda, certamen te, faria 
inuitas alterac:;oes no próprio livro antes de publicá-lo. Também 
eliminaría certas imprecisóes e evitari~ algumas repetic:;óes de assun
tos. Era meu desejo nao alterar nada, contudo foi necessária a 
intromissao na obra do mestre para evitar algumas repetic:;6es de 
p~lavras, que ele jamais f aria, e também em alguns pontos onde 
o argumento provava qué ' o documento usado nao fora correta-
1nente transcrito. O próprio mestre, com sua precisao de pesqui
sador, permitiu a retomada da fonte e a correc:;ao precisa. Num pri
tneiro caso, a p. 169, Sergio datilografou a mesma data (entre 1580 
e 1580), mas retomando a font.e indicada por ele encontrei o pe
ríodo correto (entre 1580 e 1588). O livro utilizado, Südamerika 
im Spiegel seiner Stiidte, faz parte de sua preciosa biblioteca agora 
preservada na UNICAMP. 

O outro exemplo de urna transcric:;ao incorreta de Sergio está 
a p. 38, quando ele tece considera96es em torno do testamento 
de um tal "Timóteo Leme do Prado, também de Parnaíba, que 
deixou em 1737, 'hum cavalo castanho claro ( ... ) os quatro pés 
cal9ados'. Mas consta igualmente que o mesmo Timóteo deixou 
ainda 'hum cavallo castanho claro ( ... ) (grifo meu) os quatro 
pés calc:;ados', e nesse caso é escusada qualquer hesita9ao pois nao 
há como cal9ar com f erraduras tres patas de um animal (grifo 
meu), deixando-Jhe descal9a a quarta, nem seria possível equili
brar-se ele nessas condic:;oes". 

Pois bem, isto aparece no original porque º· mestre nao o 
reviu com o cuidado que faria se o tivesse retomado para a edic:;ao 
de seu livro. Mas é evidente que ele argumentava soRre o documen
to consultado e claro estava na sua cabe9a que se tratava de dois 
animais diferentes, um com quatro patas calc:;adas e outro com 
tres , como tinha lido durante as pesquisas. Tanto é assim que, 
retomando a sua precisa indicac:;ao sobre a f onte (Arquivo do Es-
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tado de Sao Paulo: T.C. 1737-1738: Inventários nao Publicados, 
Caixa 38) lá se encontra o seguinte: " . .. Por um cavallo castanho 
escuro (grifo meu) de des annos mais ou menos com huma estrela 
na Testa que tem tres pes calfados (grifo meu) que foi . .. ". 

¡ 

t / 
j . • . .... 

• 
.' .. 
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. . 
I ¡ 

. . 
• ¡ . 
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Com este exemplo quero, também, voltar a questao das im
perfei~óes que possam os leitores encontrar nesta obra. Ela nao 
teve a última olhada do autor, e assim traz os defeitos próprios de 
quem respeita e nao ousa invadir o pensamento de outrem, em 
especial do mestre, mas quero trazer a luz mais urna obra de arte 
do historiador Sergio Buarque de Holanda. 

Sobre o autor sao necessárias algumas palavras. Nao aquetas 
que montem urna pequena biografia, pois sobre Sergio Buarque de 
Holanda, se tentasse, teria que escrever um livro, tao longa e 
estimulante é a sua história. Apenas é necessário o registro de 
alguns tra~os de sua vida como hornero e intelectual. 
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Como historiador, aí estao as suas obras reconhecidas, com 
inúmeras edi9óes e com tradu9óes para diversos idiomas. Como 
professor, que ele nao se julgava, basta repetir as palavras de 
Miucha, sua filha, em depoimento a Folha de S. Paulo: 

" . . . E todos gostávamos de ler. A cho que era por causa 
do exemplo de papai, eterno estudioso, que passava os días 
com o nariz enterrado nos livros. Sua biblioteca já era grande 
e variada, naquele tempo. E ele a mantinha sempre aberta. 
(amos lendo e, se nao entendíamos alguma coisa, ele explicava 
com a paciencia do melhor pro/ es sor . .. " (grifo meu). 

f preciso dizer mais? Talvez, somente acrescentar que essa 
paciencia ele manteve coro seus alunos ... 

Sobre outras facetas de sua personalidade, o que ressaltar? 
O seu lado boemio? A sua alegria de anfitriao, nas salas inesque
cíveis da Rua Buri? Muito difícil fazer qualquer recorte .. . 

Na impossibilidade de urna síntese, dou a palavra a Luís 
Martins: 

O home1n cordial* 

A casa grande e hospitaleira - "raízes do Brasil" - o 
portao sempre aberto, a escadinha do jardim que dá urna 
por9áo de voltas - "caminhos e fronteiras" - a rede no 
terra90, enfim o saláo cheio de livros, o anfitriao de chine
los , o cafezinho logo oferecido: "visao do Paraíso''. 

- Dr. Sergio Buarque de Holanda, é verdade que, na 
opiniao de Manuel Bandeira, o senhor é um mestre "verda
deiramente sem par em sua gera9ao"? 

- Nada dissó. Eu sou apenas o pai do Chico. 

Sao Paulo, abril de 1986. 
rosu SEBASTIAO WITTER 

* Luís Martins. Crónica. O Estado de S. Paulo, 25.4.1969. 
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Abreviaturas 

ABN 

ACESP 

ACSP 

AHU 

AMP 

BAMG 

DH 

DI 

IT 

RAMSP 

RDPHAN 

RIHGB 

RIHGSP 

RMP 

Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Atas da Camara de Sao Paulo. 

Atas da Camara de Sao Paulo. 

Arquivo Histórico Ultramarino. 

Anais do Musen Paulista. 

Biblioteca e Arquivo do Mato Grosso. 

Documentos Históricos. 

Documentos Interessantes para a História e Costu· 
mes de Sao Paulo. 

1 nventários e Testamentos. 

Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo. 

Revista do Departamento do Patrimonio Histórico 
e Artístico Nacional. 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo. 

Revista do Museu Paulista . 

O Extremo Oeste 

' .. 
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Caminhos do Extremo Oeste 

Nos primeiros tempos da coloniza~ao do Brasil, as áreas po
voadas, tomadas ao índio e ao mato, nao passam, em geral, de 
estabelecimentos dispersos sobre o vasto litoral e ainda mal plan
tados na terra. Destinados sobretudo ao aportamento de navíos, 
voltam-se de preferencia para o outro lado do Oceano. Nessas pa
ragens cuida o portugues de suscitar ambientes adequados a sua 
conveniencia mercantil, assim como a sua experiencia africana e 
asiática. O processo acelera-se principalmente com a introdu~ao da 
la~oura a~ucareira, que h~ de atender a mercados distantes. A la
voura, neste caso a grande lavoura, tem seu complemento nas 
moendas de cana. Ambos, lavoura e engenho, apelam para o negro. 
Infensos, quase sempre, a semelhante processo, vao ser rapidamente 
sacrificados os antigos paturais da terra. Aqueles que nao perecem, 
vítimas das armas e pestes trazidas do além-mar, buscam refúgio 
no sertao. 

No sul, porém, e particularmente nos lugares a volta de Pira
tininga, vencidas as escabrosidades da serra, a paisagem vai ganhar 
outro colorido. Nao há aquí a coesao externa, a aparencia de 
equilíbrio, oferecida pelos núcleos surgidos no litoral nordestino, 
nas terras do massapé gordo, onde, bem ou mal, se exprime a 
riqueza na sólida habita9ao do dono de engenho. Aquela sociedade 
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meio aluvial constituída no planalto vicentino irá manter-se ainda 
por dois séculos ou mais em situa9ao instável e imatura, que deixa 
espac;o ao maior intercurso com a gente nativa. Sua voca9ao está 
no caminho, que convida ao movimento, nao na grande lavoura, 
que cria indivíduos sedentários. 

Verdade é que essas diferen9as· terao sempre caráter relativo. 
Por toda parte é um só o alvo do colonizador. O que diverge é 
o compasso da marcha dirigida ao mesmo objetivo, conforme as 
circunstancias locais. A mobilidade maior dos de Sao Paulo é pro
vocada largamente pela insuficiencia dos recursos disponíveis para 
a sustenta9ao do ideal comum de estabilidade. Apartados das gran
des linhas naturais de comunica9ao com o Reino e sem condi96es 
para desenvolver de imediato um tipo de economía extrovertida, 
que torne compensadora a introdu9ao de africanos, devem conten
tar-se com as possibflidades mais modestas que proporciona o na
tivo, o "negro" da terra, como sem malícia costumam dizer, e é 
para ir buscá-lo que correm o sertao. 

Foi antes de tudo a vontade de corrigir os efeitos da carencia 
de mao-de-obra para a faina rural o que fomentou muitos episódios 
próprios da sociedade do planalto. Há no entanto os que, ainda 
boje, só querem achar o germe e a lei íntima desses episódios no 
cora9ao aventureiro do sertanista. Ou entao no empenho que o 
moveria, de ver dilatados os senhorios da Coroa de Portugal neste 
continente. J;: de representa96es semelhantes que <leve ter nascido 
urna já vasta e frondosa iconografía, onde tudo, a come9ar pela 
indumentária atribuída a heróis tao assinalados contra a realidade 
relutante da história, deve exibi-los a posar sobranceiros para a 
eternidade, como se tivessem cuidado de organizar a glória póstuma. 
A verdade, escondida por essa espécie de mitologia, é que eles 
foram constantemente impelidos, mesmo nas grandes entradas, por 
exigencias de um triste viver cotidiano e caseiro: teimosamente 
pelejaram contra a pobreza, e para repará-la nao hesitaram em 
deslocar-se sobre espa9os cada vez maiores, desafiando as insídias 
de um mundo ignorado e talvez inimigo. 

Explica-se assim como um jesuíta, ao tratar das agruras supor
tadas por esses homens na persegui9ao de um reprovável intento, 
disse que humilhavam a tibieza de quem se propusera fins mais 
alevantados do que a insana ca9a a pe9as indígenas. A verdade, 
observa com efeito o padre Diego Ferrer, é que, precisando ir 
ganhar almas para o Senhor, sentía-se ele próprio indolente e fraco, 
avesso a dificuldades, infenso a trabalhos maiores e riscos, enquan-
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to aqueles "portugueses de San Pablo" nao· duvidavam de correr a 
pé caminhos tao compridos, tao ásperos, tao faltos de todo o ne
cessário, padecendo tanta fome , tanta fadiga, tanta penúria, expon
do-se a perigos tao . continuados do corpo e do espírito, para ao 
cabo descer meia duzia de índios, que lhes hao de escapar amanha, 
ou de morrer .1 · 

Podía dar-se, de outro lado, que em semelhantes jornadas 
fossem compensados, por acaso, no barranco de algum ribeiro, com 
um desses tesouros de proveito, que nao servem só a fins materiais, 
por além de adornar templos, dar mais decoro ao culto, ajudam 
até a tirar almas do Purgatório. Assim se dará com o Arzao,. por 
exemplo, no río da Casca. E com o Sutil, no rio Cuiabá. Tudo faz 
supor, entretanto, que essa demanda do metal precioso teve influen
cia moderada, de início quase nula, no aniµio daqueles aventureiros. 

. Isto mesmo há de dize~,~ e nao é testemunho isolado, certo gover
nador do Paraguai, ao glosar informa96es que lhe levou Joao de 
Peralta, domiciliado em Sao Paulo desde que, crian9a de peito, o 
trouxeram os pais da Vila Rica do Espírito Santo, onde nascera: 2 

" Nao fazem muito caso do ouro", sao palavras suas, "o que mais 
querem é maloquear índios". 

Entre as raz6es que alvitra para o desinteresse em torno das 
minas do Brasil, lembrará em 1704 o frances Ambroise Jauffret, 
morador antigo da vila de Sao Paulo, onde chegou a oficial da 
Camara, a oposic;ao dos habitantes da vila a que lhes mandem 
mineiros, cuidando que "lhes diminuhiriao a liberdade em que vi
viao e sempre viverao".3 Para evitar que assim se desse, impediam 
e ocultavam o acesso de quem quer que fosse ao local onde esta~ 
vam as jazidas. Foi, acrescentava, o que "eu ouvy muitas vezes 
dizer aos velhos defenderem a seus filhos, e aos nossos, que tal 
cousa nao fizessem nem con sen tissem ". 

t «Anua do Pe. Diogo Ferrer para o Provincial sobre a Geografia e Etno
grafía dos Indígenas do ltatim - 2.VllI.1623 ", Manuscritos da Cole9iío 
De Angelis. JI. fesuítas e Bandeirantes no ltatim, p. 45. · 
2 "Carta del Gobernador del Paraguay D . Felix Rexe Corvalán a D. Jose 
de Garro, Gobernador de Buenos Aires, sobre intentos Portugueses de esta
blecerse en Montevideo, Asunción, 22 de Oct ubre de 1679" Campaña del 
Brasil. Antecedentes Coloniales, l., p . 77. ' 

~ "Rela9ao que fas Ambrosio J auffret, natural da sidade de Marseille" . , 
Andrée Mansuy, "Memoire Inedit d'Ambroise Jauffret sur le Brésil ", Sep. 
de Actas do V Coloquio Internacional de Estudos Luso Brasileiros, p. 15. 
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" O mesmo, e quase nos mesmos termos, pode ler-se em textos 
portugueses da época. Em relatório que escreveu por volta de 1693 
o governador Antonio País de Sande, do Rio de J aneiro, onde se 
alude a grandes ciúmes da gente de Sao Paulo no tocante as minas 
diz-se que nao apenas as escondiam, mas estorvavam quantás dili: 
gencias se fizessem para revelá-las. A causa dos ciúmes estava no 
serem aqueles homens - briosos, valentes, impacientes da menor 
inj~ria - adversos a todo ato servil, de sorte que nao podendo os 
ma1~ pobres ter servi9ais, "sujeitam-se a andar anos a fio pelo 
sertao em busca de quem os sirva, do que servir a outrem um só 
?i.a" .4 Ora, bem sabiam eles que, descobertas as minas, logo lhes 
1na governador ou vice-reí, meteriam presídios na Capitanía e os 
tributos se multiplicariam. Resultado: o governo quase livre de sua 
república se extinguiría, nem iriam poder mais ir ao sertao ou, se 
lá fossem, n~o copseguiriam valer-se dos índios apresados, que 
estes os havenam os outros de mandar as lavras. Do mesmo modo 
aquelas terras que, com ingente esfor90, seus maiores desbravaram 
seriam premio de estranhos sem merecimento e seus filhos acaba~ 
riam transformados em escravos dos tais intrusos. Daí o disporem 
"todas as industrias de se nao descobrir a preciosidade daquelas 
minas". 

. ~ cobi9a do ouro representou, em realidade, fator tao pouco 
dec1s1vo da penetra9ao do território quanto o desejo atribuído por 
alguns autores aos sertanist~s de Sao Paulo, de ampliar deliberada
mente a área da coloniza9áo lusitana. Em favor da última teoria 
ainda se podem invocar depoimentos de tal ou qual cabo de ban
deira recolhidos por autoridades ou missionários espanhóis. Em 
todo .caso, nada sugere que entrasse aquí algum propósito buscado 
afanosamente; do contrário nao se explica como, tendo assolado 
sempre nas 1ndias de Castela os lugares de onde pudessem descer 
gente de servi90, deixassem de parte outros que, podendo reivin
dicar com iguais títulos, nao davam o mesmo fruto. 

N~da. i~p~de que muitos desses depoimentos visassem apenas 
a dar 1ust1ficatlva aparente para as invasóes predatórias, sem en-

' volver propósitos de conquista. Eloqüente, a respeito; é um recado 
v~rbal que mandou em 1676, a Assun9ao, Francisco Pedroso Xavier, 
d1zendo que, embora fossem aquela província e todas as mais terras , 

4 "l~ventario dos Documentos relativos ao Brasil existentes no Archivo de 
Marmha e Ultramar, organizado por Eduardo de Castro e Almeida" ABN 
vol. 39, p. 199. ' ' 
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até Montevidéu, da Coroa de Portugal, pois de direito pertenciam 
aos condes de Monsanto, herdeiros do senhor Martim Afonso, ele 
pessoalmente "no ha9ia caso de ello ni pretendía semexante dere
cho, sino la Paz y el comercio y la conquista del Guaycuru".5 

Assim se le em representa9áo mandada pelo cabildo assuncenho a 
12 de mar90 do dito ano a Sua Majestade el-rei Carlos 11, que mal 
acabava de atingir a maioridade. Bem sabia Francisco Pedroso que 
jamais toleraría a Coroa portuguesa que súditos seus fizessem pre
valecer a máo armada, como indivíduos particulares, direitos su
postos ou reais da dita Coroa contra vizinho tao perigoso, pondo 
maior solicitude no punir do que no galardoar os recalcitrantes. 

* * ·* 

A demora com que, no planalto de Piratininga, se tinham in~ 
troduzido costumes, traqi~óes ou técnicas provenientes da metró
pole, nao deixaria de ter ali fundas conseqüencias. Desenvolvendo
se a atividade colonizadora com muito mais soltura do que nas 
outras capitanías , tendía a processar-se através de urna incessante 
acomoda9ao a condi96es locais. Por isso mesmo nao se enrijava 
logo em padróes inflexíveis. R_etrocedia, onde preciso, a formas de 
vida mais arcaicas, espécie de tributo requerido para o melhor 
conhecimento e a posse da terra. Só aos poucos, ainda que de modo 
consistente, o filho e neto de europeus acabaría por introduzir usos 
familiares aos seus ancestrais no Velho Mundo. Com a consistencia 
do couro, nao a do ferro e do bronze, cedendo, dobrando-se amol-, . 

dando-se as asperezas de um mundo rude. 
Era inevitável, em todo esse processo, que o índio se tomasse 

seu principal iniciador e guia. Ao contato dele os colonos, atraídos 
por um sertao prenhe de promessas, viam-se for9ados a abandonar 
as comodidades da vida civil. O simples recurso as pobres vias de 
comunica9ao abertas pelos naturais da terra já reclama penosa 

;\ Archivo General de Indias, Sevilha, Est. 74, Caj. 4, Leg. 10 - "Da 
quenta del estado de la guerra de los indios enemigos Guaycuros, y Bayas, 
y las treguas a que se les a admitido en el ínterin que se les con9edia el 
socorro que tenia pedido; y tambien dá quenta de haver pasado a aquellas 
fronteras los enemigos Portugueses nombrados Mamelucos, y que tienen 
rendida la Villa Rica del Espirito Santo, y ~presados quatro Pueblos de 
los naturales de su distrito, y pide Governador 500 Soldados de Presidio, 
Vocas de fuego, polvora, y muni9iones, di9iendo el socorro de 400 Solda
dos, y 700 Indios que remitieron a la dicha Villa .con lo demás que se le 
ofrece en la materia. remitiendo un testimonio de Autos". 
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aprendizagem que, por for9a, reagirá sobre os hábitos dos descen
dentes de europeus. A capacidade de longa resistencia a fome, a 
sede, ao cansa90; o senso topográfico levado a extremos; a fami
liaridade que se <liria ingenita com a natureza agreste, mormente 
com seus produtos comestíveis ou medicinais, sao algumas das 
imposi96es feítas ao caminhante por essas veredas. Nelas o serta
nista aprende a abandonar freqüentemente o uso do calc;ado; a 
marchar continuamente em fila, um atrás do outro; a marcar o 
trajeto quebrando galhos ou golpeando troncos para nao se perder 
na volta; a valer-se do fogo e da fuma9a para dar avisos a dis
tancia, a tirar, em suma, o proveito melhor de tudo quanto de 
sustento a vida humana em sítios tao alheios a urna sociedade 
conversável. 

Exceto na vizinhan9a das povoa9óes maiores, nenhum pro
gresso fundamental vai ser possível antes de generalizar-se o em
prego de cavalares para percursos extensos. Nada sugere que o 
reparo e conserva9ao dos caminhos mais importantes, feito a prin
cípio de mao comum pelos vizinhos e moradores das vilas, mas só 
até onde chegue o poder efetivo das camaras, altere apreciavel
mente seu caráter. e plausível su por, sem dúvida, que, mesmo antes 
da conquista, certas trilhas indígenas fossern mais do que picadas 
intratáveis: no Brasil há o exemplo bem conhecido do Piabiru ou 
Caminho de Sao Torné, largo de oito palmos, por onde nascia urna 
erva miuda que, dos dois lados, crescia até quase meia vara, e 
ainda quando queimassem os campos nascia sempre aquela erva e 
do mesmo modo. Nada impede, além disso, que, ao longo de algu
mas vías, certas paragens servissem para a instala9ao de pousos 
reiúnos, que por sua vez eram pontos de partida para povoa9óes 
mais estáveis. 

Em Sao Paulo, entretanto, nao há notícia de pousos ou ranchos 
semelhantes antes do governo de Antonio Manuel de Castro e Men
don9a ( 1787-1802), e en tao se prendería sua constru9ao ao novo 
incremento tomado na Capitanía pela lavoura comercial. Sem urna 
tal providencia a produ9áo agrícola de serra acima, em particular 
os a9úcares de Itu, Porto Feliz, Sao Carlos (Campinas), ficaria 
sujeita a chuva e a umidade no trajeto até Santos, continuando 
assim a merecer o mau nome e os pre9os baixos que alcanc;avam 
nas prac;as do Rio de J aneiro e Lisboa. Enquanto dependeram 
ordinariamente de urna economía de subsistencia, sujeitaram-se mal 
ou bem, os paulistas, as veredas primitivas, sucessoras de trilhas 
de índios ou carreiros de antas, e que mesmo nas melhores condi-
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~óes nao se destinavam senao a pedestres. De outro lado, nem as 
conveniencias do trato mercantil teriam como contribuir para se 
aperfei9oarem essas vias, em terra onde o pequeno volume das 
transa96es dava pouca base a qualquer intento de se desembarac;ar 
a circula<;áo dos bens de consumo. 

Associada a mesquinhez das estradas, a própria deficiencia das 
técnicas de transporte ajudava a encarecer os generos, fa~endo 
proibitivo o comércio a maior distancia. Caso eloqüente é o que 
se dá com o trigo, largamente produzido na Capitanía durante o 
século XVII. Por volta de 1633 costumava orc;ar-se ele nas fontes 
produtoras, ou seja , nos sítios da roc;a, a razao de 80 a 100 réis 
por alqueire. Depois de malhado e "dizimado" (isto é, depois de 
pagos os dízimos devidos a Coroa em virtude do grao-mestrado da 
Ordem de Cristo) , chegava, no máximo, a meia pataca, ou seja, 
160 réis. Pois bem, o pre90 __ cobrado pela mesma época para sua 
conduc;ao até Santos oscilava entre 2 t~stóes e 12 vinténs cada 
alqueire: 200 a 240 réis. 6 Significa isso que, além dos abusos dos 
atravessadores, acabav.a por sair mais caro o carreto que o produto 
acarretado. · 

Tao dificultoso em certas ocasióes se tornava o transito pelas 
estradas que servia isso de desculpa para nao se celebrarem atos 
civis dependentes de carninhadas maiores. Quando no ano de 1611 
morreu em Mogi das Cruzes Francisca Cardoso, mulher de Gaspar 
Vaz, o fundador da vila, nao ousaram os avaiiadores do inventário 
percorrer as 9 ou 1 O léguas que seria preciso vencer desde Sao 
Paulo, por serem "caminhos ásperos e de muitas águas".7 O fato 
ainda podia ter escusa no escasso tempo havido para se melhorarem 
as comunica96es, pois que mal se havia levantado o pelourinho em 
Mogi. Contudo, passados 9 anos, os avaliadores de outro inventário 
ficarao tolhidos de ir de Sao Paulo a examinar urnas terras nessa 
localidade, por nao haver ponte nem canoa que permitisse a viagem.8 

Característico da espécie de insularidade a que os maus ca
minhos e os péssimos transportes condenavam os diferentes núcleos 
de povoamento é um exemplo tirado do inventário de certa Custó
dia de Candia, que se processou a 13 de agosto de 1659 no Baixo 

ll ACESP, vol. IV, pp. 153-154. Os pr~os do trigo vendido nos sítios foram 
estimados a través dos dados f omecidos por inventários do mesmo ano de 
1633, Cf. IT, vol. VIII. p. 349 e vol. IX, pp. 61 e 97. 
7 IT, vol. 111, p. 10. 

fT. vol. V. p. 312. 
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da Cotia, termo da vila de Sao· Paulo, coro outro que, da fazenda 
deixada por Amador Girao, marido da mesma Custódia, se fizera 
no día 4 daquele di to mes e ano no sítio do casal, em Sant' Ana 
de Parnaíba, onde por mal de seus pecados se havia homiziado o 
Girao. Do primeiro documento resulta que deixou este de assiná-lo 
"por ser homem criminoso e nao aparecer para fazer o inventário 
de seus bens" .9 Quer isto dizer que nove días depois de inventa
riada a fazenda de Amador nao teria chegado até Cotia, distante 
suas quatro léguas de Parnaíba 10 - percurso que em condi~óes 
normais se vencía em menos de um dia de marcha a pé -, a no
tícia de que ele já nao pertencia aos vivos. 

O comum era mesmo fazerem-se esses percursos a pé ou, 
tratando-se de gente mais grada, e também de mullieres, velhos ou 
sujeitos achacados. e doentes, em redes carregadas por índios de 
transporte. O irem as senhoras as igrejas em redes e palanquins, 
hábito que tanto escandalizara a comitiva de Dom Frei Antonio 
de Guadalupe, hispo do Rio de Janeiro, em sua visita a Sao Paulo 
em 1728, nao é apanágio, porém, das camadas citadinas privile
giadas. Acha-se introduzido no meio de pessoas de poucas posses 
e em vilarejos humildes como é o caso de Cotia, justamente o lugar 
onde o encontrou o visitador. No sertao bruto, até os cabos de 
bandeira se valiam dessas redes, segundo consta de mais de um 
informe.u. 

t de crer que a eminencia conferida por semelhante carrua-
gem, insígnia tangível de distin~ao e autoridade, devesse falar muito 
alto, mais do que o simples apelo ao comodismo. A verdade, porém, 
é que servindo tanto aos poderosos como aos mimosos, ela também 
dividía sua serventia entre toda gente livre e nao raro aos escravos, 

D Arquivo do Estado de S. Paulo, "T.C., 1657-1659 - Inventários nao 
Publicados" , Caíxa 4: Inventário de Amador Girao e Custódia de Candia. 
10 O cálculo necessariamente aproximativo de quatro léguas funda-se aquí 
na presun9ao de que nao estaria muito longe da atual a Cotia de 1659. 
A tradi9ao ainda viva há um século, e assinalada por Azevedo Marques, 
pretendía que entre a primeira e a segunda Cotia nao corre mais de urna 
légua. A mudan9a do povoado, com a respectiva capela "por conveniencia 
dos moradores", verificou-se, ou melhor, completou-se, em 1713, segundo 
dados apurados por D. Duarte Leopoldo a vista da documenta9ao eclesiás
tica. Cf. [D. Duarte Leopoldo e Silva] Notas de História Eclesiástica, vols. 
11, III e IV, p . 47 , e Azevedo Marques, Apontamentos . . . , vol. 1, p. 112. 
i1 Ottoní, José Eloy, "Memoria sobre o estado atual da Capitanía de Minas 
Geraes", ABNR/, vol. XXX, p. 312, e Silva Lisboa, Balthasar da, A nnaes 
do Rio de /aneiro, vol. JI , p. 184. 
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a estes, na h~r~ do enterro, quando menos, numa perfeita indife
ren~a a ~ond1~~0 ~u ao grau hierárquico das pessoas. Onde pode 
entrar h1erarqu1a e na apresenta9ao externa delas: as mais desa
dor~adas e sóbrias iam para gente pobre, enquanto os abastados 
as ~tnham la~radas e recamadas de desenhos, além de serem guar
ne~1d~s de vistosas varandas e franjas. Assim, a de Pascoal Leite 
Pa1s e toda de tecido carmesim forrado de verde, e leva passama
nes de prata.12 

Ou~nto a condu~ao de generas a longa distancia, pode dizer-se 
que ~q~t , como em tantos outros lugares, é um quase monopólio 
dos 1nd1os ou negros de carga. Os moradores das cercanías de Sao 
Paulo levavam seus produtos a vender na marinha, escreve urna 
testemunha, "ás co~tas de indios e indias, que os carregam como 
se fossem mulas, a1nda quando tenham filhos a criar" E t· . " L b · d . ou ra. 
. as est1as escansan e,n los campos y los indios cristianos y 

fie~es a Vuestra Magestad acarrean las cargas".1.a Isto diz Manuel 
Joao Branc?, ou ~~nuel Juan de Morales, como agora se assina, 
em verdadeuo rosario de recrimina~s contra a gente de Sao Paulo 
qu~ em 1635. ,ender~9a a el-rei Filipe IV. O que nao 0 impedirá 
m.a1s tarde, Jª depois da· Restaura9ao, de aparecer nas ruas de 
Lisboa carregado numa rede de fios de algodao de variegadas cores 
por ~ulatos cal9ados, para ir fazer entrega ao novo soberano d~ 
um mimo todo ?e, o~ro i.mitando cacho de bananas.14 Pedro Taques, 
que conta o ep1sod10, a1unta que seria objeto de grande riso ali a 
tal carruagem "e em verdade só a Providencia o faria escapar as 
pedradas dos rapazes da Cotovia". 

O transporte as costas dos índios, usado aliás para cargas de 
qualq~er natureza, era a causa principal da carestía dos generos 
em Sao Paulo; dada a escassa capacidade dos condutores sornada 
a outros obstaculos que, restringindo a circula~ao, tinham efeito 
~anoso sobre a economía local. Por outro lado, 0 longo apego ao 
sistema representava f orte es torvo ao desenvolvimento de mais efi
cazes recursos. urna vez que teria a seu favor as pessoas habituadas 

12 IT, vol. XXVII, p . 125. 
~.a Montoya, Pe. Antonio Ruíz de, Conquista Esgiritual, fl. 45 v.; "Informe 
.:or~anuel T u~n de Mor~les en las cosas de San Pablo y maldades de sus 

dores · . · '. Manuscritos da Colefao de Angelis, l., ]esuítas e Bandei
rantes no Guairá, p. 184. 
~4/HPais Leme, Pedro Taques de Almeida, Nobiliarquia P~ulistana vol 11 

GSP. vol. XXXIX. p . 333. ' . ' 
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a explorar carregadores bastardos ou carijós. É o que se verá quan
do surgir, em 1743, quein pense em fazer estrada para os trans
portes entre Curitiba e Paranaguá, dando origem a. urna c~leuma 
que fon;a o adiamento por várias décadas da medida pro1etad~: 
sinal de que interesses poderosos militavam em prol do velho. ~1s
tema. Se for feíta a estrada, argumentava-se, os pobres de Cuntiba 
já nao terao como sustentar-se, "pois polla mayor . parte viviam e 
vivem de conduzir cargas do dito porto para esta villa e della para 

elle" .15 

Nao terao sido outras as causas da oposi<;ao que se levantara 
na cidade de Sao Paulo, quando em fins de 1713 Sua Majestade 
f ora servido maridar houvesse, correio "para a seguran<;a das cartas 
e correspondencias dos moradores da Capitania", e logo objetaram 
os homens da nobreza e moradores contra semelhante ordem, apon
tando para as "opressóens que se lhes presagiavam".16 Bur~cratiz~
do o sistema com oficiais públicos e casa de posta, os que iam sair ' . . 
perdendo eram os particulares que costumassem empregar servi9a1s 
de ganho assim na conduc;ao dos ef eitos mercantis como das bolsas 

de cartas. 
Ignora-se quando teve come<;o nas partes do Brasil esse us~ 

de índios de carga; é certo, porém, que andava geralmente arrai
gado em princípios do século XVII. O prová~el é que, a ma~ei~a 
de tantos outros hábitos correntes entáo em Sao Paulo - o gibao 
acolchoado dos sertanistas, o poncho, a cuia de beber congonha 
- tivesse vindo das conquistas castelhanas, onde, ao menos na 
Nova Espanha, já é conhecido antes do advento do branco. Assi
nalam estudiosos da história mexicana que a capacidade de trans
porte do tameme, como chamavam os astecas e depois os espanhóis 
aos carregadores indígenas, chegou até a influir sobre o sistema 
local de pesos e medidas, que nao correspondía sempre as var~e
dades usuais na Península Ibérica, resultando antes da adapta<;ao 
de unidades castelhanas ou andaluzas, e mesmo a aceita<;ao pura 
e simples de padróes indígenas, que se prestavam melhor a tran-
sa96es com as populac;óes tributárias. . 

Assim, ajuntam Borah e Cook, a "carga", que como medida 
de secos corresponde na Espanha a quatro fangas, isto é, ao peso 
que normalmente carrega urna cavalgadura, passa a significar ~li 
o quanto pode levar um índio as costas, e que nao passa de me1a 

15 "Termos de Vereanc;a de Curitiba" , BAMG, vol. Vlll , p . 37. 
16 ACSP. vol. VIII. p. 297. 
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fanga, segundo a avalia<;áo geralmente aceita. Em outras palavras: 
o peso que cada tameme suporta fixou-se em 50 libras castelhanas, 
que em seu significado ponderal equivalem a meia f anga, repre
sentando no atual sistema métrico cerca de 23 kg.17 Velhos cro
nistas, como Diaz del Castillo, fixaram por sua vez em duas arrobas 
o quanto pode levar as costas um índio, acrescenta~do, aliás, que 
isso só se entendia para um percurso de duas léguas.18 Mas duas 
arrobas e 50 libras é o mesmo, pois a arroba castelhana, e a anda
luza, vale 25 libras também castelhanas ou andaluzas.19 Duas arro
bas - no caso, arrobas portuguesas - é igualmente no Brasil, ao 
menos em Sao Paulo, o valor comumente dado a "carga de. comer
ciante",2º diferente, como se há de ver adiante, da "carga de canoa" 
usada nas mon<;óes de povoado. Com o uso de cavalares e muares 
em transportes a grande distancia continuará válida a antiga me
dida, dizendo-se, por exemplo, de um animal, que leva 4 a 5 cargas, 
correspondentes a 8 e 10 ~arrobas, que é quanto se julga poder 
suportar urna cavalgadura. 

Embora em textos seiscentistas e até quinhentistas se pretenda 
que abundassem os cavalares em terras piratininganas, há motivo 
para se acolher co~ reservas a 11otícia. Frei Vicente do Salvador é 
dos que falam no sern-número de eqüinos que ali se encontravam. 
Tantos, diz, que "val cada hum cinco ou seis tostóes".21 Ora, do 
exame dos inventários dificilmente se deduz que fosse tarnanha a 
quantidade ou tao baixos os pre9os. Seis tostóes nao davam, no 
terceiro decenio do século XVII, que é quando escreve o frade 
baiano, para comprar nem urna potranca defeituosa. Seja como for, 
nada autoriza a acentuar a importancia que assumiria aquí a pre
senc;a dos eqüinos antes de bern entrado o século irnediato, urna 
vez que parecía quase limitado o uso deles aos núcleos urbanos e 
imedia<;óes. Só por exce9ao se apontam alguns cavalos em 1675 

17 Borah, Woodrow e Sherburne Cook, Price Trends o/ Sorne Commodities 
in Central Mexico, 1531-1570, p. 10. 
is Friederici , Georg, Amerikanistisches Worterbuch , p. 588. 
19 A correspondencia é aquí estabelecida com base na tabela de pesos e 
medidas castelhanas impressa em Earl J. Hamilton, American Treasure and 
the Price Revolution in Spain, p. 175. Veja-se, sobre o mesmo assunto 
Luengo Muñoz, Manuel, "Sumaria Noción de las Monedas , de Castilla e 
Indias en el Siglo XVI" , Anuario de Estudios Americanos, t. VII, pp. 327 
e segs. 
20 AHU, Caixa 2: "Petic;ao dos Comerciantes do Cuyabá, s.d. [ 1740?] . 
21 Freí Vicente do Salvador, Historia do Brasil, p. 91. 
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na entrada de Francisco Pedroso Xavier, e mais na do segundo 
Anhangüera a Goiás. 

1! explicável, no primeiro caso, a exce9ao, se se considerar que 
os animais que levou Francisco Pedroso, ao todo 16, foram des
pachados em balsas das imedia96es de ltu, para serem desembar
cados nos campos de além-Paraná, onde teriam mais desenvoltos 
os seus movimentos do que nos matagais da banda ocidental do rio. 
Quanto a jornada de Bartolomeu Bueno, convém lembrar que par
tira ele com socorros e instru96es diligenciados pelo general Ro
drigo César de Menezes, levando numerosos emboabas, natural
mente alheios aos costumes paulistas.22 De qualquer modo, nao 
provou bem aquela novidade das cavalgaduras, pois das 38 ou 39 
que seguiram na expedi9ao, voltaram só cinco, morrendo ou extra
viando-se as outras. 

Mesmo para levar cargas a curta distancia f oram de pouco 
uso os cavalares e menos ainda os muares. Estes sao, aliás, raridade 
no Brasil seiscentista, ao oposto do que se dá em Buenos Aires ou 
no Peru. O mais antigo de que .há notícia ero Sao Paulo, em 1636 
o "burro casti90" de Antonia de Oliveira,23 <leve ter vindo do 
Paraguai, de onde André Fernandes, seu marido, trouxe burros e 
cabras pelo caminho fluvial. 2 4 Depois, bem depois, aparecem um 
macho, além de duas mulas, no espólio de Francisco Pedroso Xavier 
que, dois anos antes de morrer, recolhera cavalgaduras na Vila Rica 
do Espírito Santo.2 5 Em verdade, só quando Cristóváo Pereira de 
Abreu melhorar, em 1733, o caminho do sul, percorrendo-o com 
numerosas cabec;as de gado, come9a a mudar a situa9ao. Em mea
dos do mesmo século já é grande o número dos muares trazidos 
- sabe-se de um negociante que veio com 493, outro CC?ID 691, 
em 1751 -, mas esses vao provavelmente para as Minas. Naquele 
ano de 1751, do total de 8 994 animais que pagam direitos em 
Curitiba, predominam os cavalares - 6 094, ou quase 68 por 
cento 26 - seguindo-se, com menos de 27 por cento, os muares e, 
finalmente, os bovinos, que nao chegam a 6°/o . 

22 NA Bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1722 segundo José Peixoto 
da Silva Braga", Gazeta Literaria, Río de J aneiro, 1883, p. 61. 
23 IT, vol. VIII, p. 316. 
24 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de fesus en la Provincia 
del Paraguay, t. I, p . 461. 
.25 IT, vol. XX, p. 301; Pastells, Pe. Pablo, op. cit., t. III , pp. 124 e 179. 
26 DH, vol. IJ , pp. 139 e segs. 
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A julgar pelos dados de um livro de registro de cartas de guia 
de animais, existente na Camara Municipal de Mogi, e que só par
cialmente su pre a falta de cifras anuais regulares para as impor
ta9óes de gado do Sul, ao menos no período de 1757 a 1768, 
enquanto os mua res conservam ainda o segundo lugar, passam os 
bovinos para o primeiro e os cavalares para o terceiro. Isso até 
certo ponto se <leve, porém, ao largo consumo de rezes no Rio de 
Janeiro. Com efeito, do total de 32413 animais que em Mogi pagam 
a cota do Novo Imposto para a reedifica9áo de Lisboa, em conse
qüencia do terremoto, assinala-se o destino de 17 623 - 14 623 
vacuns, 2 260 muares e 1 291 cavalares - , devendo ir para o Rio 
11 420 dos vacuns, isto é, mais de BOo/o, ao passo que das bestas 
muares, quase 99º/o se destinam a Minas. Dos cavalos, vao 972 
para Minas e 319 para o Rio.27 

Nessas somas evident~mente nao estao englobados os animais 
que, de passagem, teriam ficado em Sao Paulo. Nada faz crer que 
fosse considerável ali a procura de muares, que mal aparecem nos 
inventários paulistas de antes de fins do século, ou mesmo de bo
vinos, de que sempre houvera abundante criac;ao em partes da 
Capitania, mormente nos campos de Curitiba. E, diversamente do 
que se dá no Rio de Janeiro, tudo sugere ter havido nela antes 
extagnac;ao do que incremento no número de habitantes durante 
esse período .. nao havendo, por conseguinte, razóes para se aumen
tar o consumo de animais de corte. De outro lado, para o trienio 
que se segue a fase abrangida no rol das cartas de guias de Mogi, 
dispomos de urna relac;áo de animais procedentes do Rio Grande 
de Sao Pedro que passaram pelo registro de Curitiba, incluindo, 
portanto, os que ficaráo possivelmente na Capitania de Sao Paulo. 
Segundo essa rela9ao, passaram no <lito registro 30 300 cabe9as, ao 
todo, entre t 769 e 1771, e agora voltam os cavalares a predominar 
decididamente, com 53°/o, incluídas as éguas, estas em pequena 
quantidade, porque a continuada prenhez as inabilita para o tra
balho. Seguem-se muares e bovinos, respectivamente 23 (48°1°) e 
22 (84%) .2 fl . 

Urna conclusao fácil a extrair desses dados, mas provavelmente 
exagerada, é a de que a diferenc;a a mais no número de eqüinos 
se prende a procura maior que teriam eles na área paulista. A ver-

21 Arquivo da Camata de Mogi das Cruzes, Livr0 de Registro de Cartas 
de Guias de Animais: 1757-1768. 
:? ~ Dl. vol. LXIX. pp. 258 e segs. 
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dade, em todo caso, é que seu número nao cessara de crescer na 
Capitanía, e com significativa freqüencia se especifica sua origem 
da Colonia do Sacramento: por isso sao chamados cavalos "ColO
nia". E apenas vinte anos depois da expedi9áo de Cristóváo Pe
reira, precisamente a 2 de junho de 1753, surge na cidade de Sao 
Paulo o primeiro regimento de ferradores de que ali há notícia.29 

J á anteriormente come9aram a vender-se na mesma cidade ferra
duras e cravos, e o motivo dado para a postura foi precisamente 
a grande discrepancia nos pre9os cobrados . 

Nada indica melhor a escassa importancia que teriam até entao 
os cavalares do que o persistente desuso de ferraduras até entáo. 
Os inventários da época silenciam sobre elas, mencionando, em
bora, freios , selas e estribeiras. Pode enganar-se quem, em textos 
do século XVII, encontre alusoes a algum animal "ferrado": quer 
dizer somente que o animal foi marcado com ferro em brasa 30 
- ' nao que lhe puseram ferraduras. Também é possível que se iluda 

quem depare com referencias, e nao faltam, a cavalos "cal9ados". 
De. fato assim podia dizer-se do animal ferrado, no sentido que 
ho1e tem a palavra, mas também se dizia assim dos que traziam 
malhas nas pernas junto aos cascos. 
, . A dúvida é procedente quando se leía, por exemplo, no inven

tario da fazenda de Luciano Ribeiro Ramos, feíta em 1738 na vila 
de Parnaíba, que havia entre os seus bens "hum cavallo zarao 
escuro com pés cal9ados".31 Ou ainda no de Timóteo Leme do 
Prado, também de Parnaíba, que deixou em 1737 "hum cavallo 
castanho claro ( ... ) os quatro pés cal9ados''. Mas consta igual
mente que o mesmo Timóteo deixou ainda "hum cavallo castanho 
claro ( ... ) os · quatro pés cal9ados" ,'32 e nesse caso é escusada 
qualquer hesita9ao, pois nao há como cal9ar com ferraduras tres 
patas de um animal, deixando-lhe descal9a a quarta, nem seria 
possível equilibrar-se ele nessas condi9óes. 

Seja como for, a longa ignorancia ou ausencia de um acessó
no que permite ao eqüino circular com f acilidade em qualquer 

29 ACSP, vol. XIII, pp. 436 e segs . 
.ao A . . , 

ss1m, Ja em 1591 o Procurador do Conselho requeria fossem "ferra-
dos " os cavalos de um ano para cima "porquanto allguas pessoas moviao 
demandas e tinháo ja dif erensas hus con outros por nao conhecerem su as 
cava1lgaduras . .. ", ACSP, vol. 1, p. 475. 
.ai Arquivo do Estado de Sao Paulo: "T.C. 1737-1738: Inventários nao 
Publicados, Caixa 38 ". 
.:l2 Ibídem. 
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estrada e aturar pesos maiores, só poderia contribuir para diminuir
lhe o uso e o préstimo. Nao admira se, em seu testamento, decla
rasse Matias Barbosa da Silva que, vivendo de seus negócios em 
Sao Paulo, por volta de 1699, nunca se servia de cavalos, que os 
nao tinha . " nem os havia a esse tempo" ali ou em Santos, de sorte 
que , a falta deles, até as pessoas principais e os cabos de guerra 
andavam a pé .33 Seria explicável o fato, no momento, pela ida de 
muitos dos animais lá existentes para as minas recém-descobertas. 
A vista. porém, de outros textos, pode dizer-se que a observa9ao 
apenas exagera condi9óes efetivamente reinantes ali em épocas 
anteriores. 

Ainda estamos longe, pois, dos tempos em que um viajante 
estrangeiro, depois de falar na "espécie de alian9a que tem con
traído com o cavalo" os gaúchos de Sao Pedro do Rio Grande, 
notará como igual propensao, aliás, " se descobre em toda a família 
Paulista" .~H A grande mudab9a de hábitos que tornará inevitável 
em Sao Paulo a generaliza9ao do recurso aos cavalares já parece 
manifesta antes da quarta década do século XVIII. Agora, coro as 
perspectivas novas que se vao abrir, nao só tendem a abreviar-se 
as comunica96es como, aos poucos, se imporá o reajuste das anti
gas vias a condi96es e exigenciás de urna circula9ao mais ativa. 

Enquanto fora possível dispensarem-se esses progressos, as 
primitivas veredas atenderam as exigencias de urna economia ainda 
rudimentar. Nao havia por que cogitar em faze-las espa9osas, senao 
nas proximidades dos centros maiores, já que a habitual marcha 
em fila , a maneira dos índios, tolerava bem sua antiga estreiteza, 
nem se impunham grandes benefícios, como a constru9ao de pontes, 
por exemplo, onde urna simples canoa de casca, fácil de ser feita 
e transportada, suporta sem muito risco as duas arrobas de carga 
que qualquer carijó carrega as costas. 

O embara90 que as comunicayóes constantemente oferecia a 
passagem dos ríos caudais, rios de canoa, como costumavam ser 
chamados, há de fazer-se naturalmente mais sensível a medida que 
o progresso nas transa96es mercantis vier trazendo a tona outros 
problemas. como, para lembrar um exemplo, o da pronta adminis-

33 Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro: 
Testamento de Matias Barbosa da Silva. Cópia do original existente nos 
arquivos dos Condes de Linhares em Portugal. 
ª4 Dreys, Nicoláo, Historia Descriptiva da Provincia de S. Pedro do Sul, 
p. 169. 
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tra9ao da justi9a. Assim, ero 17 4 7, quando os oficiais da Camara 
da vila de Sorocaba se queixam ante Sua Majestade contra o terem 
de sujeitar-se seus moradores a vara dos juízes de ltu, o pretexto 
que invocam é estarem os dois lugares separados por "dous rios 
caudalosos que no tempo das enchentes, se nao havia providencia 
se fazia difficultosa a passagem ... ".35 Para refor90 da peti9ao, nao 
deixam os ditos oficiais de acenar para o abatimento a que o de
clínio das viagens fluviais para o Cuiabá, resultado da abertura do 
novo caminho por terra, teria condenado a vila de Domingos Fer
nandes. Nao apontavam ainda para a pujan9a que a própria Soro
caba ia tirar por sua vez do comércio de gado, porque ainda nao 
tinha surgido ali o registro de animais, e sua famosa feira pertencia 
a pré-história. Sorocaba nao terá vara própria, mas em compensa-
980 Itu acabará perdendo seu juiz de fora, que o tinha desde 1727, 
quando o Doutor Teotónio da Silva Gusmao for removido em 1750 
para Mato Grosso, como ouvidor geral, sem deixar substituto, 
porque o cargo se extinguira. 

Se até entao e por mais de vinte anos os sorocabanos tinham 
ficado sujeitos aos seus rivais no tocante a administra9ao da jus
ti9a, no mais pode dizer-se que gozavam de plena isen9ao, porque 
além ':!e ter fácil acesso aos campos sulinos, podiam ganhar o Tiete 
diretamente pelo seu rio, o rio que dá nome a vila, sem precisar 
passar por ltu ou Araritaguaba, entao freguesia de Itu, para suas 
tradicionais correrías no sertao ocidental. Nessas regioes tiveram 
mesmo, os seus naturais, papel de pioneiros, como o mostram de 
sobejo nomes como o de Pascoal Moreira, dos Zuñigas, de Miguel 
Sutil, dos irmaos Antunes Maciel e até mesmo de Fernando Días 
Falcijo, este um sorocabano adotivo. Por outro lado, nao seria 
empresa extremamente árdua a de facilitar-se o transito pelo ca
minho de seis léguas, mal contadas, que os devia .levar até Itu, 
desembara9ando-os do transtorno daqueles "dous ríos caudalosos", 
que em realidade nao passavem de ribeiros. 

Bem maiores dificuldades puderam ser obviadas quando ao 
clamor dos povos se juntavam empenhos da Real Fazenda. Nao 
seria o caso da chamada estrada geral do sertao, que saindo da 
cidade de Sao Paulo acompanhava o curso do rio Paraíba até en
viesar para as minas de ouro? Quem pretendesse tomar esse caminho 
por volta de 1709 tinha de gastar um mínimo de 18 a 20 dias de 

SG AHU, Mato Grosso, Caixa 3: "Peti~ao dos Officiaes da Camara de 
Sorocaba a Sua Magestade, 9 de Setembro de 1748". 
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marcha a paulista, que era feita da madrugada até as 13 e 14 
horas, ou até as 15 horas, sendo preciso, isto só para o trecho entre 
Sao Paulo e Guaratinguetá, de onde se ia ao Guaipacaré, no sítio 
onde está hoje a cidade de Lorena, e depois a garganta do Embaú, 
na Mantiqueira.36 Passadc;>s, no entanto, pouco mais de oito anos, 
antes, em todo caso, de abrir-se por ali a estrada corrente e capaz, 
que vai mandar fazer o general Rodrigo César de Menezes, já se 
poderá completar em um ter90 desse tempo, se tanto, aquele per-
curso até Guaratingue~á. ' 

Oito dias foram os que gastou, entao, para ganhar essa vila, 
D. Pedro de Almeida Portugal, o que mostra como a simples am
bi9ao de riquezas, melhor do que todas as providencias da Coroa, 
já podia abreviar o trajeto até os novos descobertos auríferos. 
Tanto é de notar o caso, quanto, depois de construída a estrada 
de· Rodrigo César, ao menos do lado paulista, haverá de consumir 
quase igual tempo D. AntÓnio Rolim de Moura, pois indo acom
panhado de um ouvidor que nao gostava de madrugar, e de com
boiarem-no pretos tao inexperientes que erraram o caminho logo 
ao saírem da cidade, levou sete dias para realizar o mesmo per
curso.ª7 No caso de D. Pedro de Almeida, sucede que o futuro 
conde de Assumar, surdo aos inconvenientes que lhe apontavam, 
quis a todo pre90 fazer a viagem de cadeirinha, "para cujo efeito 
vinhao 20 carijós, que nao podendo acomodar-se com os cochins, 
a traziao entre 4 em sima dos hombros a modo de Andor ... ".38 

Com esse sistema, obrigados os índios a revezar-se, mesmo a gente 
da comitiva, que ia a cavalo, nao podia encurtar mais a viagem, 
antes tinha de alongá-la, por nao se adiantar a fidalgo tao insigne. 
Apenas os de carga tiveram de sair de véspera, segundo a praxe, 
porque era mister contar com a marcha necessariamente lenta 

ati Andreoni , Joao Antonio (André Joao Antonil) , Cultura e Opulencia do 
Brasil, p . 285. Recentes pesquisas de Andrée Mansuy permitiram estabele
cer que os dados usados na obra nao seriam anteriores, no caso das minas, 
a 1709. Ver prefácio a edi~ao de Antonil publicada em París pelo lnstitut 
des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, p. 30. 
'n • Rela9ao da viagem que em 1757 [sic] fes o Exmo Conde de Azambuja 
sahindo da Cidade de S. Paulo ( ... ) , copia da de huma que suponho 
original , ha vida de urna das famosas Bibliotecas dessa Corte ", Luiz dos 
Santos Vilhena , Recopilar;iio de Notícias da Capitanía de S. Paulo, Bahía, 
1935. 
:.i s ·Diario da Jornada que fes o Ex.º Senhor D. Pedro .. . Anno de 1717 ", 
RDPHAN. vol. lf J, pp. ;os e segs. 
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" desses homens e nem convinha fazer um governador ficar espe
rando pela sua bagagem. 

Com base em estimativas como as do brigadeiro Cunha Matos, 
que foi em seu tempo um prático em viagens no sertao, pode-se 
supor que comodamente, levando bestas carregadas, se venceria em 
cinco ou seis di as urna distancia como aquela. J ulgava ele que, 
embora se calcule razoavelmente em urna légua por hora a anda
dura do cavalo, urna besta carregada jamais fará igual percurso em 
menos de hora e meia. Isto nos primeiros días, e metendo em linha 
de conta os altos e baixos, bem como as condic;óes atmosféricas, 
pois com a umidade elas escorregam e desapertam-se muitas vezes.39 

A inda segundo esse autor, as bestas que levam cargas de oito e 
mais arrobas hao de vencer "huma legoa de caminho em duas ho
ras, depois de passados os primeiros dias da marcha, sobretudo 
qu~ndo come9am a · pisar-se ou afalfar-se (em frente de arrieiro) , 
ou entao quando se ferem ou finalmente em tempo de chuva, que 
muito as incomoda e arruina em poucos días". 

Pode-se dizer, e parece exato, que na antiga estrada geral do 
sertao os progressos dependeram largamente das condic;óes topo
gráficas e de serem superáveis, dentro das possibilidades ou limites 
da época, os embarac;os que ali se ofereciam a circulac;ao. Outro 
tanto nao ocorreu, para citar um exemplo, no caminho do mar, 
onde muito fizeram as administra9óes coloniais para suavizar, mas 
pouco para abreviar o trajeto. Em 1579 gastavam-se quatro, quan
do muito cinco dias para ir de Piratininga a costa do mar, passando 
pela Borda do Campo.40 Alguns anos depois, fazendo-se o percurso 
em sentido contrário e por urna picada nova, era ainda de quatro 
dias o tempo gasto. 41 Dois séculas mais tarde reduzira-se este, na 
melhor hipótese, a tres días, embora muitos ainda preferissem fa
ze-la em quatro: isto porque era inevitável pausar antes de ir-se 
para a raiz da serra e após a viagem do Enguaguac;u a terra firme, 
e pelo menos outra vez em cima, ou duas vezes se o viandante nao 
quisesse entrar na cidade a altas horas. E quando comec;aram a 
avolumar-se as tropas de animais, era preciso ter em conta, além 

' disso, a demora forc;ada pelos atravancamentos. 

39 Cunha Matos, Brig.º Raimundo José da, Itinerario do Río de /aneiro 
ao Pará e Maranhao, vol. 1, p. 40. 
4·0 Anchieta, Pe. Joseph de, Cartas, lnformafóes, Fragmentos Históricos e 
Sermoes, p. 268. 
41 Cardim, Pe. Fernao, "Narrativa Epistolar", Tratados da Terra e Gente 
do Brasil. pp. 352 e segs. 
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Em itinerário anónimo e sem data, que se guarda manuscrito 
entre os papéis da Cole9ao Pombalina da Biblioteca Nacional de 
Lisboa, elaborado aparentemente ao tempo do governo do margado 
de Mateus ( 1765-1775), estima-se em 14 horas e meia a durac;ao 
de toda a derrota , a saber: 3 horas e 45 minutos na passagem do 
rio Cubatao; 35 minutos · do mesmo Cubatao a raiz da serra; 1 
hora e 25 minutos para a escalada, e o resto do tempo, mais de 
9 horas, entre o alto da serra e a cidade.42 Ve-se por esse· texto 
como eram necessárias 1 O horas continuadas de marcha, a partir 
de Santos, incluída a subida da serra, para se alcan9ar a Ponte 
Alta, que foi onde José Bonifácio e Martim Francisco pernoitaram 
em 1820, por ocasiao da "viagem mineralógica". 48 Mas o caso 
desses Andradas, que só gastaram dois dias em todo o percurso, 
era excepcional. Poucos se abalanc;ariam de boro grado a urna tao 
áspera empresa, ao menos até completar-se, isso depois da Inde
pendencia, o aterrado do Cubatáo, primeiro passo decisivo para 
abreviar-se o percurso. 

Com efeito, nem os aterros de Martim Lopes, sucessor do 
morgado de Mateus no governo da Capitania, nem, logo depois, o 
caminho de mais fácil transito do Cubatao ao sopé da serra, nem 
a cal9ada do Lorena, ou os ranchos de Melo Castro e Mendon9a, 
visaram a encurtar a viagem. É certo que alguma coisa se fez nesse . 
sentido quando os consertos em cima da serra permitiram dispensar 
a morosa navega9ao dos rios Grande e Pequeno. No entanto, a 
vantagem obtida neste ponto irá dissipar-se coro o tra9ado em 
ziguezague da cal9ada de acesso, feíta para reduzir os riscos, nao 
as horas , do trajeto. Aliás, nao se abandonou por completo aquela 
navega9ao: em comec;o do século passado, conforme notícia dada 
a Eschwege pelo engenheiro Varnhagen, pai do historiador, ela 
ainda era usada ao menos na condu9ao até a cidade de cargas pe
sadas e volumosas, como sinos e canhóes.44 

A preferencia dada· em certos casos ao transporte fluvial nao 
é novidade. Mormente para pec;as de artilharia, que se expóem coro 

~~ Biblioteca Nacional de Lisboa, Cole~ao Pombalina, Cod. n.º 720: " Iti
nerario da Villa de Santos á Cidade de Sao Paulo ", s.d., fl. 231 . 

\ . 
H Andrada e Silva, José Bonifácio, e Martim Francisco Ribeiro de Andra-
da, "Viagem Mineralogica na Provincia de S. Paulo" , Obras Científicas, 
Políticas e Sociais de ]osé Bonifacio de Andrada e Silva, v.ol. 1, p. 506. 
44 Eschwege, W. C. von, ]ournal von Brasilien onder vermischte Nachrichten 
aus Brasilien. auf wissenschaftlichen Reisen gesammelt, vol. 11, p. 245. 
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facilidade e solavancos, mesmo em estradas carroc;áveis. E podía 
ha ver outra raza o para a preferencia. Assim, quando em 1777 era 
esperada de Mogi das Cruzes urna conduta de 3 000 alqueires de 
farinhas procedente de Minas Gerais e destinada ao sustento das 
tropas em luta, no sul , com os castelhanos, o general da Capitania 
de Sao Paulo, que era, entao, Martim Lopes Lobo Aires de Salda· 
nha, ordenou que fosse despachada em canoas pelo Tiete. O m.otivo 
dado era , segundo estava s. excia. informada, ser esse o me10 de 
transporte menos dispendioso, além de nao poder requisitar mais 
cavalgaduras: as poucas disponíveis andavam no Cubatao ocupadas 
em outras condutas da Real Fazenda. 

Días depois de comunicar o decidido, ainda sem tempo de 
receber resposta de Mogi, renova ele a exigencia, dizendo que, para 
cumpri-la , tratassem as autoridades de apreender todas as canoas 
existentes no distrito,. nao devendo embarac;ar o nao serem de alu
guel as ditas canoas, porque "quando seja do interesse público 
ninguem pode ize'ntarce".45 Só há de ceder, enfim, quando o con
vencerem de que nem as canoas todas de Mogi e redondezas dariam, 
juntas, para levar, senao em muitas viagens, aquelas 600 bruacas 
e outros tantos jacás e sacos precisos para o carregamento das fa
rinhas. A vista dessa ponderac;ao passa entao Martim LOpes a man
dar que requisitassem todas as cavalgaduras existentes, deixando 
bem entendido, no entanto, que o sustento delas deveria ficar por 
conta dos seus donos durante o tempo em que estivessem empre
gadas no servi<;o de Sua Majestade que Deus Guarde. 

O u ando f osse impraticável o caminho fluvial, ali ou em qual
quer outra parte, nao havia outro remédio senao o das vias carro· 
c;áveis, onde necessário e possível, para a conduc;ao das cargas que, 
devido ao peso excessivo ou tamanho, se achassem incapacitadas 
de seguir com as tropas de animais. Assim se deu particularmente 
no caminho de Araritaguaba, o porto das Mon96es, porque o Tiete 
deixa de ser navegável a altura de Barueri e só volta a se-lo abaixo 
de Itu. Mas ainda que essa estrada fosse carroc;ável, sobretudo 
porque era preciso mandar pec;as de artilharia para Cuiabá, nunca 
deixou de ser precária a sua conservac;ao, ·tanto que a cada viagem 
era quase necessário mandar consertá-la. Em 1769, por exemplo , 
expediram-se homens a frente dos carros, com enxadas para os 
reparos.46 Tres anos mais tarde, o governo, comprometido na aven-

45 DI, vol. LXXIX, pp. 60, 72 e 97 . 
46 Dl. vol. V. p. 118. 
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tura do lguatemi, terá de dar ordens as comarcas de Parnaíba e 
Itu a fim de fazerem trabalhos urgentes, por constar que a estrada 
estava " danificada, com barrocas, atoleiros, pontes caidas, que nao 
poderao rodar carros sem prejuizo para a Real Fazenda de Sua 
Magestade".4 7 As cargas p_ostas em lombo de animais seguiam por 
ela, senao pela picada entre Jundiaí e Araritaguaba, que se come-
9ava a freqüentar mais, e só mesmo para objetos delicados conti
nuou-se a apelar para os carijós ou os negros de carga. 

Na estrada principal, que corria geralmente em terreno plano 
e que até mais ou menos a altura do fu tu ro Porto Feliz era duas 
vezes mais comprida do que o caminho de Sao Paulo a Santos, 
costumavam gastar-se quatro a cinco . dias de viagem, ou menos 
quando nao se levassem cargas. Quatro dias foram os que consu
miu, descontadas naturalmente as muitas falhas necessárias para os 
preparativos da expedi9ao, além de outras providencias, o capitao
general Rodrigo César de Menezes, quando no ano de 1726 viajou 
para as minas do Cuiabá, onde criou a vila do Senhor Bom Jesus.48 

A situai;ao nao mudaría muito até fins do século e mais tarde. Em 
1800, a gente da expedic;ao comandada por Candido Xavier · de 
Almeida e Sousa ao rio Paraguai precisou de cinco dias para igual 
percurso: é verdade que a viagem toda foi feita debaixo de chuvas 
copiosas e que era .abundantíssima a carga que devia ser trans- · 
portada.49 

No lugarejo de Araritaguaba, urna capela modesta, com a in
vocac;ao de Nossa Senhora da Penha, marcava na Capitanía, ~o 
ano de 1721, e ainda algum tempo depois, o limite extremo do 
espa90 de ocupac;ao permanente além da vila de 1 tu, a jusante do 
rio. Adiante comec;ava um mato espesso, impenetrável em muitas 
partes, que com intervalos - o mais conhecido é o dos campos e 
serra de Araraquara - se alastrava até o Paraná. Só depois de 1748 
passará por este rio a fronteira ocidental da Capitanía de Sao Paulo., 
mas essa f ronteira política nao vai se nao corroborar a outra, na
tural, e nem marcada, sep~rando paisagens geográficas que nao se 

47 DI, voL LXIV, p. 83. 
48 Biblioteca de Bvora, Col. Diogo Soares, Cod. ~XVI/2-15: "Rela9áo ver
dadeira da derrota e viage que fes da Cid.e de S. Paulo p." as Minas do 
Cuyaba o Exm.º Sr. Rodrigo Cesar de Menezes . . . ", fl . 18v. rep a fl. 92v 
e segs. . 
49 Almeida e Sousa, Candido Xavier de, "Descrip9ao Diaria dos progressos 
da Expedi<;:ao ... ", RIHGB, vol. 202, p. 8. 
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poderiam imaginar mais contrastantes. Ali cessa quase abrupta- · 
mente a floresta para come9ar o cerrado, desmentindo o próprio 
nome de mato grosso, aplicado primeiramente, neste caso com jus
ti9a, a mancha de selva equatorial que borda o Guaporé, mas que 
vai avassalar, com o tempo, o sertao do além-Paraná. E como para 
assinalar melhor o contraste, rolam ali as águas numa fratura 
funda , por isso diziam que o Paraná nao tem margem, tem barranco. 

t certo que extensas faixas de cerrado se infiltram, de urna 
parte, na paisagem floresta! , enquanto de outra urna vegeta9ao 
exuberante, com característica das matas ciliares, orla quase toda 
a banda direita do Paraná e seus tributários, para alargar-se ao 
longo do Pardo e ainda mais a altura do Ivinheima, onde a selva 
latif o liada parece prolongar além das águas barren tas as matas do 
Oeste de Sao Paulo. Sem falar, já dos lados do Paraguai, na floresta 
da Bodoquena ou nos trechos de terra roxa que por ali se distri
buem irregularmente. Isso nao impede de observar a separa9ao 
clara trac;ada pelo rio, e seria ainda mais pronunciada no tempo 
em que na margem esquerda, a mata hoje abatida, em grande parte 
para dar espa90 as planta95es e pastagens, preservava toda a opu
lencia originária. 

Na banda ocidenta) o terreno avan9a num aclive quase insen
sível, mas que se acentua quando alcan9ar as ribas do Pardo ou a 
antiga fazenda do Camapua, ou entao as nascentes do Anhanduí 
Gua9u, onde a altitude, que junto ao Paraná fora de 200 a 300 m, 
vai a 600 ou 700 m e mais, de sorte que na nomenclatura popular 
consagrada depois na cartografia, se converteriam aqueles rebordes 
de planalto em "serras" até em cordilheiras, e a designa9ao impró
pria se espalha em generosa multiplica9ao de topónimos: ternos 
assim a "serra" de Camapua, que logo será do Anhanduí, e ainda 
de Amambai, depois de Maracaju, até atravessar a fronteira, no 
sul, quando passa a ter outros nomes. Pode ser que a experiencia 
dos mareantes das mon9óes de povoado contribuísse para divulgar 
essa impressao de um solo que se empina, tomando as fei9óes de 
um desproporcionado acidente orográfico. Dizia-se efetivamente que 
na navega9ao do Pardo as canoas gastavam um mes para vencer, 
na subida, o percurso que na descida só consumía cinco dias. 

Nao só a presen~a , aquí e ali, de matos relativamente extensos 
ajuda a quebrar o espetáculo monótono que evoca para aquetas 
partes o nome de cerrado. Ao lado da floresta e da savana apare
cem para o oeste os campos limpos, que se veem em Camapua , 
ainda que num breve espa~o. e sobretudo vao correr em longa faixa 
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sinuosa mais ao sul. Em lugar daquelas pequenas árvores e arbus
tos retorcidos que dao a fisionomía predominante a todo o Centro
Oeste, distinguem-se esses campos pela vestimenta em grande parte 
herbácea, e acompanham, no alto, o divisor das bacias do Paraná 
e do Paraguai. A mata q~e se intromete em muitos pontos na ver
tente ocidental das "serras " , com seus ásperos e alcantilados de
clives, diferentes da inclina9ao suave das encostas que olham para 
o Paraná, sucedem de novo os cerrados, que se prolongam da base 
da cuesta ao Pantanal. 

Desses campos limpos, campos da Vacaria, como se chamaram 
já no século XVII, e que podem lembrar seu homónimo do sul 
do Brasil, deviam descer os animais no tempo da vasante para 
alcan9ar os lambedouros salinos e os pastos nos lugares ainda 
úmidos do cerrado. Os carreiros abertos nas quebradas iriam dar 
passagem, por sua vez, ap~ sertanistas que, entao e mais tarde, 
vao ao encal90 de tribos lavradoras das cercanías do Paraguai. Nao 
é difícil acreditar que a presen9a ali desse gado al9ado, restos dos 
rebanhos outrora existentes nas redu95es jesuíticas do Itatim, com
pensasse para aqueles homens as .amofina9óes de um mundo hóstil, 
onde as constantes ameacas de febres e flechas se somava . a tem-, . 

peratura mortificante. 

O calor intenso é algumas vezes interrompido por quedas sú
bitas e violentas da temperatura, cujos efeitos se prolongam durante 
tres ou quatro dias e mais. Nem isto chegava a ser um lenitivo, 
pois ao vento e a "friagem" se seguia as vezes todo um cortejo de 
devasta96es. t vento de ruim qualidade e mui daninho a saude, 
disse um jesuíta. Até o impávido guaicuru se amedronta quando 
ele vem, cobrindo-se da cabe9a aos pés com mantos de peles de 
bichos: "Nao há imagem mais expressiva de um hercules pintado".5º 
Por ocasiao da viagem do dr. Lacerda e Almeida, astrónomo de 
Sua Majestade, bateu a friagem quando, em abril de 1786, saindo 
as canoas do Jauru , entravam no Paraguai. Como nao pudessem 
sofrer aquele vento de proa, tratavam os homens de abreviar as 
etapas ou falhar um dia e mais sob a prote9ao das tapagens na
tu rais. E tamanho gesto tiveram quando certa vez depararam com 
um desses abrigos, depois de longa jornada por entre margens pan
canosas. onde nao havia como tomar pé. que logo lhe puseram o 

;," Sanchez Labrador. P. losé. El Paraguay Católico. vol. l. p. 146. 
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" nome de Capao da Consola<;ao.51 E em outubro de 1801, o pessoal 
da comitiva de Candido Xavier precisou socorrer com camisas de 
algodao a uns índios guatós, tiritantes em sua nudez, quando mal 
come<;ava a navega<;ao do Sao Louren<;o.62 Nao só os índios, tam
bém os remadores e soldados, vindos de Sao Paulo, se ressentiram 
da " importuna constancia" do vento rijo de proa, tanto que se 
acantonaram por cinco dias na mesma paragem. 

Dos malefícios da f riagem há notícia nao só na crónica das 
mon<;óes mas ainda na das tropas que iam por terra. Em agosto 
de 1821, um negociante da Bahía foi por ela surpreendido quando 
levava seu comboio de negros pela chapada do Jatobá, e lhe mor
reram 14 escravos. Na mesma ocasiao e no mesmo sítio, outro 
comerciante, este do Rio, perdeu cinco escravos.53 Antigamente 
cuidava-se que resultasse o fenómeno do ar frío dos Andes; boje 
é ele atribuído a penetra9ao da massa polar. 

* * * 
Há, sem dúvida, um lado positivo no afa que movia os ser

tanistas de Sao Paulo a menoscabar esses e maiores incómodos. 
A ele se deve o reconhecimento de toda urna espa<;osa área, que 
nao se entregava de pronto ao descendente de europeus e nao podia 
ser domada senao a custa de muitos e mortais sacrifícios. Para 
come<;ar, vao sendo, um a um, desvendados todos os meandros e 
os segredos do Maracaju. Após isso, cuida-se· de estabelecer um 
núcleo mais ou menos fixo de moradores para as bandas do rio 
Mbotetei . É dessa base provisória, funcionando a maneira de um 
trampolim, que irao os sertanistas alcan<;ar o cora9ao do continente, 
onde se firmam, atraídos pelas lavras, agora em definitivo. Nao 
cessa no Cuiabá, porém, o movimento que, iniciado penosamente 
a partir da navega9ao do Tiete, se alongará pela hacia amazónica, 
onde todos os caminhos sao por água, e vai dar ao porto de Belém 
do Grao-Pará. 

5t Lacerda e Almeida, Dr . .Francisco José de, Diario da Viagem do Dr. 
( . .. ) pelas Capitanías do Pará, Rio Negro, Matto Grosso, Cuyabá e S. 
Paulo nos Annos de .1780 e 1790, pp. 30 e segs. 
ñ2 Almeida e Souza, Candido Xavier de, .. Descri9áo Diaria .. . ", RIHGB, 
vol. 202, pp. 38 e segs. 
!53 Biblioteca e Arquivo Público de Mato Grosso, Cod. Ms.: "Re1la9ao 
Chronologica dos estabelecimentos, factos e successos mais notaveis que 
aconteceráo nestas Minas do Cuyabá desde o seu estabe]ecimento . . . ou 
Annaes da Camara do Cuyabá" , fls. 193 e v. 

O E XTREMO OESTE 49 

Seja como for, nunca se poderá real<;ar demasiado o papel que, 
nas etapas iniciais do movimento, teve a ocupa<;ao, intermitente 
embora, de partes do suJ do atuaJ Estado de Mato Grosso. Atraídas 
a princípio para a órbita de Assunc;ao, aos poucos vao sendo essas 
comarcas cortadas e taladas em todas as direc;óes pelos "portu
gueses de San Pablo" ; como parte de um vasto processo que só 
terá seu remate quando afinal se integrarem nos senhorios de Sua 
Majestade Fidelíssima. O tema há de ser mais pormenorizadamente 
tratado no próximo capítulo, onde tem lugar próprio, mas nao 
custa desde já apontar para um dos motivos aparentes do bom 
sucesso da gente de Sao Paulo neste particular, comparado a atrofia 
que sofreu a expansao castelhana, c;lepois do ímpeto inicial. Ou 
se ja, para a aptidao maior que os primeiros revelaram no . absorver 
e no conservar certos recursos indígenas, mormente os de locomo
~ao a distancia, e no rejeitar técnicas menos rudimentares, nao 
raro, mas também menos ~ aptas a superar os muitos embara<;os 
opostos ao seu avan90. 

No que diz respeito, por exemplo, as canoas monóxilas, her
dadas dos antigos naturais da terra e aperfeic;oadas com novos 
elementos provindos do ultramar' mal se pode ignorar a importan
cia que tiveram durante as incursóes no sertao remoto. E for<;oso 
invocar aqui o paralelo, que já tem sido trac;ado, entre os mame
lucos de Sao Paulo e os coureurs de bois canadenses: sabe-se dos 
últimos, com efeito, que só conseguiram explorar um imenso terri
tório, cortado de rios e lagos, grac;as ao providencial auxílio que 
lhes deram as canoas indígenas, no seu caso canoas de casca.5 4 

A tal ponto que naqueles lugares e também na Luisiana, o nome 
genérico para carruagens - voiture - se dá as embarcac;oes flu
viais, veículo ordinário para as viagens mais longas. 

Ainda em outro aspecto, e nao sao certamente os únicos, avul
tava a semelhanc;a entre 0 mestic;o franco-canadense e o mameluco 
paulista . Escreve o historiador Georg Friederici, que estudou bem 
estes assuntos, como na ocupac;ao de terras da América do Norte 
pelos franceses foi por assim dizer nulo o papel do cavalo, em 
contraste com o acorrido nas Indias de Castela, onde a sua impor-

:l -t Hoffman, Dr. Walter J., "Der Indianische Birkenrindenbau", Globus, 
vol. 55, p . 335. O confronto entre mamelucos e coureurs de bois, esses 
· mamelucos da América do Norte" , foi tentado por G. Friederici, Der 
Charakter der Entdeckunp. und Eroberung Amerikas durch die Europi.ier, 
pp. 42Q e 4Q7 . 
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" tancia chegara a ser decisiva em todos os aspectos. Já se observou 
nestas páginas como para a expansao bandeirante o cavalo foi 
praticamente um desconhecido, e nem poderia deixar de ser assim, 
a vista das dificuldades insuperáveis que ªº seu uso deveria ofe
recer a própria vegeta9ao da Capitanía, de sorte que, durante longo 
tempo, deveu prevalecer a marcha a pé, suplementada, sempre que 
possível, pela navega9ao dos rios. 

Escreveu o padre Montoya que a pé e descal9os marchavam 
os de Sao Paulo por montes ou vales 300 a 400 léguas, como se 
passeassem nas ruas de Madri. E explicando a pouca resistencia 
dos espanhóis do sul a essa gente, escreveu também que os mesmos 
castelhanos sao "bons atiradores de escopetas, mas nada exercita
dos em caminhos", pois, ótimos ginetes, nao dao um passo a pé.:15 

Restaria saber se, mesmo na ausencia de entraves naturais a liber
dade de movimentos· que confere o uso de cavalos, daria a arma 
de f ogo um acréscimo no poder ofensivo ou até defensivo daqueles 
homens. Pode formular-se de outro modo a questao, apontando 
para os dois instrumentos mais eficazes da conquista do continente 
americano pelo europeu, que sao o cavalo e as armas de fogo, para 
inquirir até onde puderam, conjugados, favorecer o adventício ante 
o nativo. 

Nao parecerá ociosa a pergunta quando se considere o que 
disse Maquiavel no tratado da arte da guerra , justamente acerca 
dos escopeteiros a cavalo, que no seu entender serviam para assus
tar camponeses, nao para agir mais diretamente contra o inimigo. 
A observa9ao do secretário florentino, redigida por volta de 1520, 
conservará todo o seu valor por longo tempo. Ao menos quanto 
as armas de fogo portáteis, que requeiram morróes ou mechas. 
De início, o funcionamento dessas armas, mesmo depois de acesa 
a mecha - o que a noite tinha o sério inconveniente de permitir 
a fácil localiza9ao do atirador - nao exigia menos de dois homens, 
pois enquanto um devia sustentar ao ombro a arma, o outro fazia 
a pontaria e disparava. A introdu9ao, mais tarde, das forquilhas 
de suporte, que só servem, aliás, para quem caminhe a pé, corri
girá mal o inconveniente, por ser urna pe<;a de condu9ao difícil 
e incomoda. 

55 " Memorial del P. Antonio Ruiz de Montoya ", Pablo Hernandez, Orga· 
nización Social de las Doctrinas Guaraníes, vol. TI , pp. 634 e segs. 
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Nao foi talvez por outro motivo que D. Bernardo de Vargas 
Machuca , com a prática adquirida na milícia das 1ndias, tanto 
recomendou ao soldado castelhano o uso do arcabuz curto, ou de 
quatro palmos, que era muito mais maneável do que os outros, 
pois além de dispensar a f orquilha podía usá-lo quem estivesse a 
cavalo, contanto, é bom frisá-lo , que também fosse prevenido de 
urna espada. Ou , já que as espadas pesadas tolhem os movimentos, 
de algum alfange ou cimitarra. Tal cautela prende-se a convenien
cia de achar-se o cavaleiro preparado para emboscadas, porque as 
vezes acontece nao inflamar-se o morrao ou, estando aceso, nao 
disparar a arma devido a umidade da pólvora. Tudo isto pode 
acontecer, mesmo a pedestres, mas o .pedestre tem meios de evitar 
o pior, que faltam a milícia montada, e é expressamente a milícia 
montada que se dirige aquí D. Bernardo. Contudo, no pórtico de 
seu livro, que se imprimiu primeiramente em 1599, quando esse 
capitao já contava mais de vinte anos de assistencia no Novo 
Mundo, escreve ele que as armas apropriadas para quem vá mon
tado sao as Jan9as: lí«i por essa observa9ao dá a entender que os 
arcabuzes e escopetas pertencem de preferencia a infantaria. 

A precariedade das armas de f ogo portáteis só há de ser su
perada em parte quando, no frm do século XVII ou come90 do 
seguinte , aparecerem entre nós os novos arcabuzes de roldete, que 
dispensam mecha porque neles é urna roda metálica o que produz 
a chispa. Mesmo assim. é preciso ter o arcabuzeiro a mao pelo 
menos duas outras armas previamente carregadas, e ainda alguém 
que vá sucessivamente renovando a carga, para nao deixar o dono 
a mercé do inimigo. t: claro que semelhante providencia só dificH
mente se aplicaria a cavaleiros. A ela, porém, se recorría nas nossas 
mon~óes de povoado. sobretudo enquanto nao se introduziu o uso 
das canoas de guerra com seus pequenos canhóes de bronze para 
proteger os comboios do gentío de corso. 

Mesmo assim , no imprevisto dos saiteíos, havia por vezes es
casso tempo para usá-las. No desbarato de 1730, em águas do 
Paraguaí, onde tantas vid.as e tanto ouro se perderam, tamanho 
foi o alarido dos assaltantes, precedido de urna nuvem de flechas, 
que logo os negros remadores se jogaram ao rio, desamparando as 
canoas, de sorte que a pouca gente nelas, conservada nao tinha 
como tomar terra , nem remar, nem defender-se. O ouvidor Lanhas 

~ 6 Vargas Machuca, Bernardo de, Milicia y Descripción de las Indias. t. 1, 
pp. 37 e 142. 
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" Peixoto, deixado só, foi visto a disparar, urna após outra, quatro 
armas que trazia consigo, mas nao tendo quem as recarregasse, 
mataram-no os índios, sem lhe valer o estoque de que depois se 
serviu .57 Mesmo fora de casos como esse , é preciso notar, aliás, 
que o próprio arcabuz de roldete também é su jeito a f al has , prin
cipalmente em tempo de chuva, quando se torna muitas vezes 
in1prestável. Por outro lado, as espingardas de percussao , surgidas 
entre nós já no ocaso da era colpnial, só atenderao rnuito irnper
feitamente aos requisitos indispensáveis de urna arma adequada 
ao uso da cavalaria. 

Nesse caso impunha-se que, além de poder dispensar as n1e
chas, o que se conseguira com a introdu9ao dos roldetes, e de 
melhor resistir a umidade, e isto de algum modo se chegará a 
alcan9ar apelando para os sistemas de percussao, tivesse disposi
tivos que, sem lhe reduzir a eficiencia, reduzissem o tempo que 
se consumia no carregá-las. De outro modo a mobilidade que con
feria a posse do cavalo se veria neutralizada pelas interrup95es 
exigidas com essa opera9ao. Seja como for , para urna boa ponta
ria era sempre melhor que o atirador tivesse os pés firmes no solo. 
No caso da cavalaria, o que se impunha era um modelo de arma 
que, suficientemente leve para ser manejada em qualquer situa-
9ao, ainda admitisse a9ao continuada e em prazo suficientemente 
1ongo para que o revide do inimigo nao apanhasse o portador, em 
momento algum indefeso. Mas as pistolas com cilindro rotativo 
de seis camaras, que atenderáo a essas exigencias, já pertencem a 
meados do século passado. 

Conhece-se bem, sobretudo depois dos estudos de Webb, o 
alcance revolucionário que vai ter o six-shooter na expansao anglo
americana entre urna costa e outra do continente. E embora o 
assunto transcenda os limites naturais, no espa90 e no tempo, da 
matéria do presente estudo (a data da patente de Colt - 1835 -
coincide com a das nossas últimas e já muito diminuídas mons;óes 
de povoado), as condis;óes enfrentadas pelo ranger texano, enquan
to nao se generalizou o uso do revólver, ajudam a clarear as difi-

' culdades encontradas aquí pelos sertanistas mais de um século 
antes, quando deveram opor-se, nao tanto ao castelhano como ao 
índio do sertao ocidental. 

:)7 Bib!ioteca de fvora, Col. P.e Diego Soares, Cod. CXVl / 2-15: Joao 
Antonio Cabra! Camello, "Noticia ... do que lhe socedeo na volta que 
fes das mesmas Minas p." S. Paulo", fl. 7, rep. a fl. 72. 
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O certo é que, dispondo aqueles anglo-saxoes de armas mui
tíssimo mais perfeitas que os nossos arcabuzes e escopetas colo
niais, nem sempre revelaram, por isso, manifesta superioridade 
sobre o mexicano ou a~é sobre o pele-vermelha. Mesmo depois de 
1830, muitos pioneiros norte-americanos permaneciam fiéis ao rifle 
de coifa e ca9oleta , que, , para funcionar, pede longo e minucioso 
preparo. Primeiramente era preciso medir a pólvora que se ia deitar 
na arma; feito isto, metia-se a bala pela boca do rifle com o auxílio 
de um varao ; a seguir, "escorvava-se" o rifle e ajustava-se a coifa: 
só entao estaria a arma pronta para ser usada. Apenas acontece 
que nem o mais hábil cavaleiro é capaz de fazer tudo isso em 
menos de um minuto, e a perda de um só minuto podia ser fatal 
em qualquer peleja. · . 

Ainda assim o ran.ger ou o pioneiro anglo-americano teria de 
satisfazer-se coro tal arma, já que ainda nao existiam alternativas 
muito melhores. Era inútil· querer, por exemplo, responder ao ini
migo recorrendo aos meios mais a.rcaicos a que se achava este 
habituado e coro os quais , no entanto, fazia prodígios. O mexi
cano. corn efeito, mostrava incomparável agilidade no manejo de 
seus instrumentos favoritos, a faca e o las;o; quanto ao índio coman
che. sabia sempre como esquivar-se a luta corporal, onde correrla 
o perigo de nao se sair bem. Nao era invejável, contudo, mesmo 
em face do índio, a situa9ao de quem só dependesse do velho 
rifle . ou até das pistolas de um tiro só. Pelos cálculos de Webb, 
o tempo gasto pelo branco no carregar essas armas, sobretudo es
tando ele montado - e nesse caso só podía levar um rifle a tira
colo e duas pistolas no cinturao - <lava de sobra para que o 
índio, em geral tao bom cavaleiro como ele, galopasse 300 metros 
e, sem desmontar , desse vinte flechadas. Na melhor hipótese, isto 
é, se já tivesse as armas carregadas, podía o branco, a cavalo, 
dar em igual lapso de tempo dois tiros de pistola, mas deveria 
apear-se para, em condi<yoes ideais , dar o terceiro, que era o d~ 
rifle. No entanto podía acontecer que o terceiro também fosse o 
último. 

A vantagem do branco estava em dispor de urna arma · de 
alcance maior e mais certeira que a do adversário, mas a superio
ridade era anulada pela excepcional agilida,de do índio e. a rapidez 
de seus movimentos. t fácil , assim, compreender como o simples 
aparecimento do revólver suprisse todas as deficiencias do cristao. 
Com essa arma ele pode acertar no alvo coro mortífera precisao, 
e sem descavalgar: era como se multiplicasse utn atirador por seis, 
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ou mais, já que ninguém leva um só revólver.58 O resultado é 
que os pioneiros obtem, assim, um instrumento que os capacita 
para triunfar, ao cabo, sobre grupos indígenas armados de suas 
rústicas armas, rústicas como as mesmas planícies onde vagueavam 
e, por isso, naturalmente feítas para defende-las dos intrusos. Foi 
a li9ao dos constantes reveses padecidos naquele mundo hostil o 
que os levou a aparelhar-se para poder subjuga-lo. J:. a partir desse 
momento que vai principiar a rápida conquista do Oeste. 

Para a conquista de nosso Oeste, come9ada mais de duzentos 
anos antes, se achariam os sertanistas de Sao Paulo ainda mais 
desamparados do que esses pioneiros das selvas e prados do hemis
f ério norte, se a comunica9ao ancestral e também a larga misci· 
gena9ao com os índios da terra nao os preparassem singularmente 
para tamanha empresa. A posse da arma de fogo, que impressiona 
o nativo, é sem dúvida um dos elementos consideráveis de que se 
apropria ele para a · penetra9ao dos sert6es. Mas seria o único? 
Ou teria importancia realmente decisiva para alcan9ar os fins per
seguidos? O certo é que, mesmo bem equipados nesse particular, 
o esf or90 de ta is homens estaria de antemao condenado ao total 
malogro se a seu favor nao militasse o contínuo exercício dos 
caminhos agrestes e a aprendizagem segura dos recursos de que 
o próprio índio se valia ante os embara9os da natureza ou a 
malícia dos inimigos. 

Quanto as vantagens e os inconvenientes das armas de fogo, 
já os índios tupis do litoral tinham podido medí-los desde os con
tatos iniciais com o europeu. O interesse por elas despertado vinha 
só em parte da detona9ao. Acima de tudo vinha de ser o projétil 
invisível durante a trajetória. Depressa se desvaneceu esse inte
resse, porém, quando perceberam, segundo refere um viajante, 
que no tempo gasto para carregar o arcabuz era possível dar tran
qüilamente de cinco a sete flechadas.5

ll Mesmo a detona9ao, se 
podía aterrorizar o adversário, tinha o defeito de ajudar a loca
lizá-lo, tanto mais quanto ele era obrigado a manter constante
mente acesa a mecha que o denunciaria. 

A insuficiencia do armamento civilizado irá evidenciar-se ain
da mais para as bandas do Paraguai, onde os cristaos teriam de 
enfrentar as tribos dos mbaia ou guaicuru, tao bons cavaleiros 

58 Webb, Walter Prescott , The Great Plains, p. 169. 
59 Lery, lean de, Histoire d'un. Voyage faict en Terre du Brésil, t. fl . 
pp. 34 e segs. 
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como os comanche e apache norte-americanos, e capazes de lutar 
em campo aberto, diversamente do que se <lava com outras tribos. 
Desse " gentio Cavaleiro" como também foi chamado, consta que 
inventou um estratagema para destro~ar canoas paulistas: enquanto 
uns disparavam flechas ~ outros davam botes de azagaia, os que 
remavam tinham o cuidado de jogar água nos fechos das armas, que, 
com isso, negavam fogo.uo É possível que os paiaguá, tao destros 
no manejo das canoas quanto os guaicuru no dos cavalos, tivessem 
aprendido o ardil de seus comparsas na comum hostilidade aos 
cristaos. Ou que o informante. escrevendo numa época em que 
estavam apaziguados os cavaleiros e os paiaguá desalojados da 
regiáo, aqueles atribuísse um uso que seria <lestes, pois que sua 
descri9ao se ajusta melhor, em geral, ao que se conhece dos úl
timos. 

Em todo caso , sabiam uns e outros que mesmo seus porretes 
eram mais rápidos no ferír ~ o cristao do que este no atingi-los com 
suas arcabuzadas. Houve quem calculasse que o paiaguá dá duas 
a tres bordunadas enguanto o cristao dá um tiro, suposto que já 
tenha o arcabuz carregado.61 Nao sao aliás os paiaguá, nem os 
guaicuru, adversos a misteres sedentários, como o é eminentemente 
a lavoura , as presas indígenas ·que costumam ir buscar ali os de 
Sao Paulo. no século XVII. Sao popula~6es guaranis fixadas no 
Itatim, área que, limitada a lestfb pela rampa do Maracaju, acom
panha do lado ocidental o río Paraguai, entre o Mbotetei e o 
Fecho dos Morros. 

Quando as bandeiras nao achassem naquelas bandas presa 
fácil, arrojavam-se, ao norte, para além da lagoa do Mandioré, 
sobre as serras que dividem da bacía do Prata a do Amazonas, e 
entao iam topar com os pareci, sempre notáveis pela cordura de 
genio e o bom préstimo. Ou. atravessando o Paraguai, saíam as 
comarcas dos chiquito: só que agora deviam ir apercebidos de 
giboes acolchoados, pois sao índios de flecha ervada. Alguns, in
fletindo para o poente , davam nas terras dos chiriguano, já ao 
sopé dos Andes. perto de· Santa Cruz de la Sierra. de onde o n~me 

•rn Lacerda e Almeida. Dr. Francisco José de. D(ario da viagem .do Dr. . . . , 
pp. 65 e segs. 
n1 Biblioteca de .€vora. Col. P. Diogo Soares, Cod. CXVl/2-15: UNotícia 
{ . .. ) dada pelo Cap.ª 111 D.0 .; Loure1190 de Araujo ( ... ) sobre o infeliz 
successo q' tiverao no Rio Paraguay as tropas que vinhao p." S. Paulo no 
anno de 1730~. fl. 1 l. rep a fls. 78v. e segs. 
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de "serranos" também atribuído a esses povos, filiados como os 
do ltatim a f amília guaraní. 

Se contra os itatins, assim chamados do nome de sua pro
víncia, foi que primeiro se dirigiram naquelas partes os homens 
de Sao Paulo, <leve-se a estarem mais ao seu alcance, depois de 
assolado o Guairá. Parece também que teriam afinidades maiores 
com os tupi, que guiavam as bandeiras, do que os outros carijó 
da província do Paraguai : talvez por isso muitos acolhiam os "por
tugueses" sem desagrado, antes com mostras de júbilo. Diz um 
missionário que a língua deles diferia, ainda que pouco, do guara
ni , aproximando-se da fala tupi. Em verdade, ajunta, nao perten
cem aos guarani e tampouco aos tupi, formam urna na9ao inter
mediária a que chamam temiminós.6 2 Temiminós: nome conhecido 
no Brasil, pois aparece muito em velhas crónicas e em inventários 
bandeirantes. 

Assim se explica melhor a boa acolhida que fizeram aos 
homens de Francisco Pedroso Xavier, segundo depoimentos pres
tados em Assunc;ao. Urna testemunha afians;a que os índios volun
tariamente se entregavam ao invasor,63 e reafirma o que na mes
ma ocasiao alegou o licenciado navarres Juan de Monjelos, proce
dente de Sao Paulo, a saber, que os acolhiam esses índios com 
charamelas e sinais de carinho. Outro depoente diz que de bom 
grado se deixavam capturar, falando mil iniqüidades dos caste
lhanos. 

Nao só as arremetidas bandeirantes, o próprio fato de terem 
sido mandados a viva for9a aos ervais, com licenc;a do governador 
Juan Diez de Andino, deixara vazia de índios toda a área. Os que 
escaparam embrenharam-se nos bosques do Chaco, e dessa migra
c;ao podem ter-se originado os guaraiú e pauserna da Bolívia . A 
tanto chegou o ermamento que o cabildo assuncenho noticiou em 
1678 estar a província dos ltatins " debelada e sem populac;ao 
alguma".64 Passados quase cem anos, um jesuíta castelhano que 
correu esses lugares só achou "algunos monumentos, que manifes
tan el señorio que los itatines tuvieron de todo el terreno" .6 ;¡ e 

62 Manuscritos da Cole9ao De Angelis. l. fesuítas e Bandeirantes no ffatím. 
p. 30. 
G3 Bandeirantes no Paraguai, p . 110. 
64 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de fesus en la Provincia del 
Paraguay, t. III , p. 142. 
65 Sanchez Labrador, Pe. José. El Paraguay Católico, vol. l. p. 62. 
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nao passavem de um lúgubre legado: grandes vasos de barro com 
ossadas humanas, dos que usam os guaraní a fim de neles mete
rem os seus defuntos. Era o que bastava para lhes denunciar a 
origem, pois os guaicuru. e paiaguá nao se servem de urnas fune
rárias, limitando-se a cobrir as sepulturas com esteiras de palha. 

Até a toponímia da regiao era outra, tendo ficado tao escas
sos vestígios das formas guaraníticas, que as comissóes d~marca
doras nomeadas para fixar os limites previstos no tratado de 17 SO 
terao dificuldade, guiando-se pelos velhos mapas e notícias, em 
estabelece-la de modo seguro. Assim, o antigo Tepoti chamava-se 
agora Apa, nome que aparentemente lhe puseram os guaicuru.66 

Aparentemente, porque nao é identifica~ao tranqüila. Outro rio, 
o Mboimboi, já perdera esse nome, famoso nos anais bandeiran
tes, e nao se sabe ao certo onde ficava. Poderla ser o atual Nebi
leque, mas há quem julgu~ ,tratar-se do Aquidavao:67 ambos, topó
nimos derivados, aliás, de vozes guaicurus. Só o Mbotetei se mos
tra recalcitrante, mas esse mesmo perderá a designa~ao guaraní 
em 1776 para mudar-se em Mondego, devido ao apelido de Nova 
Coimbra dado ao presídio mandado fazer ao sul de sua fóz.68 

E esse mesmo nome nao persistirá. Ao tempo do general Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro, que governou Mato Grosso até 
1803, receberá em sua homenagem o de Miranda. Alguns conti
nuam a chamar-lhe Mondego, mas em geral só a parte de seu curso. 

Admitía-se que o extermínio dos índios do Itatim e de seus 
vizinhos ao norte do Mbotetei f os se urna das causas do desloca
men to de urna das duas fac~oes paiaguás, antes assinalada mais 
ao sul, para o espa~o agora desocupado. O aparecimento tardío, 
ali, desses índios pode explicar a surpresa dos que em 1725 vao 
ser por eles salteados junto ao canal ou sangradouro do Xanés, 
quando passarem em dire~ao a Cuiabá numa conserva de 20 ca
noas. Reflete-se bem a surpresa nas express6es que usa um cro
nista ao relatar o trágico episódio tal como o poderia ter ouvido 
da boca de algum dos raros sobreviventes do massacre: "Nao se 

' 

110 ldem, vol. l , p. 137 , e vol. 11, p. 227. 
¡¡7 Silveira de Meto, Raul, Historia do Porte de Coimbra, vol. l , p. 208. 
"" Biblioteca e Arquivo Público de Mato Grosso, L . de 1776, Carta de 
Marcelino Rodrigues Camponez a Luiz de Albuquerque: ·O Rio q' se 
appelidava Botethei mandei estabelecer o nome de · Mondego, p.r q' em 
Portugal alaga a Cid.<~ e Campos de Coimbra". A carta tem a data de 
21 de janeiro de 1776. 
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sabia", escreve, "que gentío era, aonde habitava e que nome tinha 
por nao ser o nome Payagoa thé entáo conhecido". 69 Depois ex- · 
plicaram outros índios que era gentío de corso, habituado a viver 
nas águas do Paraguai e por todo o Pantanal. Ajuntavam que en
quanto os guató tinham for<;as, nunca ousara tanto esse gentio, por 
ser deles acossado. Mas agora, já que o cristáo desbaratara o guató, 
por que nao ia acabar também com o paiaguá? 

Do desbarato dos guató nao nos ficou outra notícia, a menos 
que os compreenda entre os guaxarapo ou guaxi, com os quais 
sao comumente associados, um missionário de inícios do século 
XVII ao afirmar que tinham deixado estes seu assento antigo por 
esquivarem-se aos mamelucos de Sao Paulo, que os acossa~am.70 

Desses índios, que viviam antes logo ao norte do Mbotete1, por 
sinal também chamado rio dos Guachis, por onde se comunicavam 
com os itatins, consta que tinham formado com eles urna impe
netrável barreira a passagem dos paiaguá para o alto Paraguai. 
Físicamente bem distintos <lestes, pois eram mais baixos e atarra
cados de corpo, em nada lhes cediam quanto a arte de navega9áo, 
e ainda praticavam urna lavoura rudimentar. Bem se pode imagi
nar o bom pre<;o e bom uso que, com essas aptidóes, haveriam de 
ter os guató para os cuiabanos quando se achassem a serviyo deles. 

Refere o capitáo Domingos Louren<;o de Araújo como, duran
te urna acometida a certo comboio, os paiaguá tiveram de enfren
tar urna canoa de índios domésticos que lan<;aram mao dos arcos 
por se ter acabado a pólvora. Tao destro se mostrou entao um 
desses índios, guató de na<;ao, que apanhando no ar as flechas dos 
contrários, as metia em seu próprio arco e atirava. Viu o paiaguá 
o valor desse guató e carregou sobre . ele com lan9as, "mas ao 
tempo em que lhas apontaváo ao peito com hum salto se suspen
deo no ar, e se livrou, cahio na agoa, mas de outro salto tornou 
a recuperar a canoa e fazendo da popa proa cuidou de se salvar 
debaixo das nossas armas que lá de terra o cobriáo".71 

1:19 Barbosa de Sá, Joseph, • Rela9ao das povoayóens do Cuyaba e Matto 
Grosso de seos principios thé os presentes tempos", ABN, vol. XXI, p. 15. 
1<> Fernandez, Pe. Juan Patricio, Relación Historial de las Misiones de 
Indios Chiquitos, vol. I, p. 192. .. . 
11 Biblioteca de J:.vora, Col. Pe. Diego Soares. Cod. CXVI/2-15: Noti
cia ... dada pelo Cap.ª111 D.0 s Lourenc;o de Araujo ao R. Pe. Diogo Soares 
sobre o infelis sucesso q' tiverao no R.º Paraguay . . . ", p. 1 lv. , rep. a 
p. 80v. 
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Nada indica , aliás, que habituados a correr sertoes f reqüen
tados pelos paiaguá, ignorassem os de Sao Paulo a existencia deles. 
A verdade é que antes de inaugurada a era das mon96es, quando 
as expedic;oes costumavam fazer-se por terra e o emprego de ca
noas nao passava de um recurso subsidiário, os sertanistas tinham 
desenvolvido meios para eficazmente defender-se de um tipo de 
agressividade que de outra forma podia ter resultados ca~astró
ficos. O próprio primitivismo de seu viver protegia-os do primi
tivismo do adversário, mormente quando este, e é o caso do paia
guá, evita pelejar em terra firme . 

Depois , quando institucionalizar-se o sistema das frotas, a 
situa9ao mudará . Tal sistema, e nao é ainda o mais grave, preci
sa aliciar um número sempre maior de indivíduos sem a prática, 
sem o animo , sem o gosto, sobretudo, de Jidar com lances como 
os · acarretados por esses salteios : burocratas, comerciantes pacífi
cos, mineiros, clérigos de missa, mareantes ariscos ou bisonhos. 
Os próprios aventureiros e a gente de milícia vao sujeitos a muitos 
empenhos domésticos, que os nao deixam agir livremente contra 
a agressao, sob pena de arriscarem a vida dos familiares que os 
acompanham. De outro lado, os· hábitos predatórios e a pugnaci
dade dos índios só podem ganhar alento a perspectiva de urna 
vitória mais fácil sobre esses intrusos. t o confronto de duas hu
manidades tao diversas, tao heterogeneas, tao verdadeiramente igno
rantes, agora siro, urna da outra, que nao deixa de impor-se entre 
elas urna intolerancia mortal. Porque de fato já nao sao estes os 
mesmos homens, cristaos e índios, que outrora poderiam ter coexis
tido mal ou bem nos campos de Xerez e na provincia castelhana 
do Paraguai. 

O mais grave é que , dispondo o cristao, embora, de armas 
mais perfeitas, quase tudo o desfavorece neste momento contra o 
paiaguá. Como hao as canoas de carga, for9osamente corpulentas 
e pesadas, de prevalecer sobre a agilidade que dá ao inimigo, para 
come9ar, a leveza das suas embarca96es? E como obrigar este. a 
aceitar outras condi96es de luta, em terra firme , por exemplo, onde 
tudo é disposto para impedir o desembarque? Seria preciso forjar 
urna estratégia adequada a nova situa9ao, mas quanto tempo, quan
to esf or90, quanta esperan9a frustrada ela nao reclama ria? Sao 
problemas, esses, que permitem tra9ar a linh~ divisória entre o 
que vao ser as monc;óes e o que tinham sido as entradas e ban
deiras . 
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Efetivamente, nenhuma das perguntas que eles sugerem se for
mulara, ao menos de modo tao premente, enquanto a penetrayao 
luso-brasileira no sertao ocidental ainda nao se fazia por meio de 
frotas de comércio. Nem devera ser tao sensível a truculencia paia
guá; de outra forma , é inexplicável o silencio que guardam a res
peito os mais antigos textos. Um jesuíta que em 1703 subira o 
Paraguai a caminho das reduc;óes dos chiquitos admirou-se do 
orgulho dos mesmos paiaguá, que dispondo só de 300 ou 400 ho
mens de armas, se viam constantemente perseguidos pelos mame
lucos de Sao Paulo, que tratavam de dizimá-los, e ainda pelos 
guaicuru, que os procuravam destruir. Sabe-se qúe, apesar disso, já 
em 1709 podiam eles alcanc;ar o Taquari, sem encontrar o emba
rac;o das tribos inimigas como os guarani do Itatim, os guató e 
os guaxarapo. Pois nesse ano certo índio cristao das missóes espa
nholas, que tinha ºido numa tropa de Pedro Domingues Pais e 
que, depois de assistir longos anos em Sao Paulo, passava por 
brasileiro, foi aprisionado no mesmo Taquari pelos paiaguá e leva
do a Assunc;ao do Paraguai afim de ser resgatado, segundo consta 
de inquérito mandado f azer pelas autoridades castelhanas. 

Convém notar que ainda naquela ocasiao nao atacaram os 
paiaguá a tropa inteira, mas tao-somente o <lito índio, que furtiva
mente se separara do restante da bandeira para descer o rio Para
guai. 72 Em Assunc;ao explicará que seu plano era ir só, pois Pero 
Domingues nao queria senao capturar índios, e expressamente se 
havia recusado a ir contra os castelhanos, apesar de incitado a 
faze-lo pelos que o acompanhavam, pois, dizia, os castelhanos 
andam a cavalo e ele só podia levar os despojos as costas dos 
carijós com muito trabalho por ser dilatado o caminho, de sorte 
que todos morreriam de fome. 

Até a idéia de um conluio dos mamelucos com esses paiaguá 
e outros índios, como os guaicuru, chegou em certo momento a 
entrar no reino dos possíveis para os castelhanos do Paraguai e 
do Peru. Em 1692, os moradores de Santa Cruz de la Sierra che-

' garam a ter como certa a liga, e pretendiam que os de Sao Paulo. 
assim apoiados, podiam realizar o plano <lanado de se apossar de 
sua cidade e também de Chuquisaca, além de Potosí, constante 
alvo das ambi~óes de Portugal. Para impedir o perigo, dirigiam 

72 Fernandez, J. Patricio, Relación Historial de las Misiones de los J ndios 
Chiquitos, v. l , pp. 192 e 201 ; Bandeirantes no Paraguai, pp. 300 e segs. 
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esses moradores cruciante apelo ao governador do Paraguai, que 
nao podía deixar de atende-los, sabendo, embora, que urna ofen
siva contra o gentío do Chaco já envolveria por si imensas des
pesas, segundo o most.rara a experiencia recente da guerra do Cal
c~aqu~, que d~ixou vazio o tesouro de Buenos Aires. E agora a 
s1tua9ao parec1a muitíssimo mais séria, já que, de maos dadas aos 
~aulistas, como era público, e estando estes em boa situa9ao, devido 
a base de que dispunham na regiao de Xerez, sobre o Mbotetei, 
se tornariam inexpugnáveis os índios. 

Ao anunciar, meses depois, as providencias que achara neces
sárias, o governador ainda alude a informac;ao de que estavam 
coligados os paulistas aos inimigos,, embora os inimigos que ex
pressamente cita só sejam agora os guaicuru,73 que no momento 
deviam ser os mais temidos dos castelhanos, apenas juntando-lhes 
" e outras na9óes". Que os guaicuru eram conhecidos dos mame
lucos, afirma-o sein deixa'r' qualquer lugar a dúvida Francisco Ro
drigues do Prado, onde escreve, em sua Historia dos Indios Cava
leiros: "Os primeiros que derao noticia <lestes barbares foram os 
Paulistas, e já os encontraram senhores de grandes manadas de 
gad~ :acum, cavalar e lanigero".74 Sabe-se mesmo que, habitando 
trad1c1onal?lente a banda oriental do rio Paraguai, principiara o 
guaicuru a infiltrar-se na margem esquerda quando, assolada pelos 
maloqueiros de Sao Paulo a Xerez castelhana das campinas do 
Mbotetei, desaparece o freio que ainda o poderia conter.7 ó Quer 
dizer que a invasao teria con1e9ado depois de 1632, em resultado 
das expedi9óes dos sertanistas aqueles lugares. 

A esse tempo ainda nao tinham adquirido esses índios o uso 
do cavalo, que deles iria f azer um adversário temível. Se o perigo 
do castelhano, também bom cavaleiro, nao se fazia sentir ali tao 
vivam~nte, era porque suas hostes teriam de fazer extensas jornadas 
a partir de sua base de Assun9ao, em terreno quase sempre adver
so, onde nao podiam guardar a boa ordem da milícia, nem evitar 
que chagassem rendidos os ginetes e esfalfados, quando chegassem. 
~ut~a seria a situa9ao se os agressores tivessem suas próprias es
tancias e acampamentos ali mesmo, e dispusessem de áreas propí-

7ª Manuscritos da Cole9ao De Angelis JJ . fesuítas e Bandeirantes no Jtatim, 
pp. 302 e 310. 
7 4 Rodrigues do Prado, Francisco, "Historia dos Indios Cavaleiros da Na<;:ao 
Guaycuru ", RIHGB, vol. l , p. 35. · · · 
7

;; Sanchez Labrador, Pe. José. El Paraguay Católico, vol. J, p. 261. 
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cias a mobilidade e multiplica9ao das cavalgaduras como o eram 
os campos da Vacaría, onde a bagualada encontrava terreno de 
elei9ao e se deixava sujeitar após algum trabalho. 

Entre os temores que a presen<;a portuguesa nos campos de 
Xerez causará aos espanhóis, estava a aparente facilidade com que 
neles poderia prever-se o inimigo de cavalos. Desses temores fize
ra-se intérprete, em 1668, um antigo provincial jesuíta em carta 
rela<;áo escrita de Madri a instancias do Conselho de 1ndias. A 
ocupa9áo daqueles lugares parecia-lhe mais prejudicial até do que 
a da Colonia do Sacramento, por ficar apartado das vistas do 
castelhano e sobretudo porque podia ali dispor o portugues de 
cavalos, mulas e outros gados "de que carece o Brasil". Assim, 
acrescenta, se antes aqueles homens "marchavam a pé e descal<;os 
mais de 400 léguas e levavam, sem esmorecer, 6 a 8 mezes para 
chegar as terras de Sua Magestade", a apresar tao grande número 
de índios, guantes deles nao hao de tomar agora, que "estao no 
meio dos indios e disp6em de abundancia de cavalos e viveres?".76 

A verdade é que o risco tao temido do padre Altamirano, 
quando entreve o inimigo lusitano já de posse de imensas cava
lhadas, atirando-se impiedoso sobre as províncias de Sua Majes
tade Católica, nao amea9ará aos de Castela tanto como aos pró
prios paulistas. E há de vir-lhes justamente desses índios, alvo 
constante de sua cobi9a. Melhor, de urna casta de índios que se 
afei9oara ao uso do eqüino. A metamorfose que faz do guaicuru 
um perigo potencial para os sertanistas nao come9ará, porém, logo 
em seguida a destrui<;ao de Xerez, mas quarenta anos mais tarde, 
se é fidedigna urna notícia dada por D. Félix de Azara, segundo 
o qual, somente por volta de 1672, e nao antes, entraram esses 
índios a roubar cavalos aos espanhóis.77 Nao é provável, porém, 
que depressa se generalizasse entre eles o seu emprego, que lhes 
iria, com o tempo, aumentar o poder ofensivo, pois de outra forma 
difícilmente se entendería como os paulistas puderam estabelecer 
um núcleo junto as beiradas do Mbotetei, a sua Nova Xerez, como 
é nomeada em documentos paraguaios, e guardá-la por tao longo 
tempo. 

Urna informac;:ao castelhana de data bem posterior refor<;a, 
aliás, semelhante conjectura, ao sustentar que, antes de 1716, o 

76 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de /esus en la Provincia 
del Paraguay, vol. IV, p. 169. 
71 Azara. Félix de, Viajes por la America Meridional, vol. II, p. 59. 
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guaicuru se esquivava muitas vezes aos espanhóis e só depois se 
foi tornando cada vez mais atrevido, com os cavalos que rou
bava. 78 De onde resulta que só dois anos antes de come9arem as 
primeiras lavras no Coxipó-Mirim, isto é, quando as antigas ban
deiras estao para ceder lugar as mon96es de povoado, o gua.icuru 
verdadeiramente se converte' no "gentío Cavaleiro" dotado de maior 
afoiteza. A amea9a é tanto mais séria quanto nao havia como 
levar de Sao Paulo e vilas anexas as muitas cavalgaduras necessá
rias para se oporem as deles, e era escusado querer amestrar a 
bagualada da Vacaria, onde os índios já estavam senhores da situa
<;ao. Nessas condi<;óes nao haveria de parecer menos temível essa 
novidade do gentío eqüestre, para os p~ssageiros das mon96es, do · 
que o era a dos corsários paiaguás. 

Assim, quando se disser mais tarde que o caminho antigo de 
Sao . Paulo ao rio Paraguai f oi abandonado por ser o mais infes
tado dos guaicuru,79 há de . entender-se que o abandono só teria 
ocorrido ao come~ar a era das mon9óes de povoado, quando muito 
nos anos que imediatamente se seguiram ao descobrimento do ouro 
do Cuiabá. Pode reconstruir-se com boa aproxima~ao todo o tra
jeto primitivo daqueles sertanistas recorrendo a alguns documentos 
do século XVIII, em particular · a correspondencia do generai 
D. Luís Antonio de Sousa, que dispunha de f ontes de inf ormac;ao 
hoje desaparecidas, com o vice-rei conde da Cunha e com certo 
capitao-mor de Sorocaba,80 que se dispusera a abrir caminho dessa 
vila a pra9a do lguatemi custeando pessoalmente as obras. 

Resulta desses e de outros textos 81 que os caminhantes anti
gos saíam de Sao Paulo para as imedia96es do Iapó, passando pelo 
lugar da futura fazenda jesuítica do Voutucatu. Subiam em seguida 
o Tibagi para tomar o Paranapanema, que costeavam pela margem 
esquerda em direc;:ao as ruínas de Santo lnácio dos padres castelha
nos, aqui tomavam embarca96es, e levavam uns vinte dias para ir 
do salto das Canoas até a barra. Baixavam entao o Paraná e iam 
tomar o lvinheima por urna das suas bocas, de preferencia a do 

; ~ Pastells, Pe. Pablo, e P. F. Mateo, Historia de la Compañia de /esus en 
la Provincia del Paraguay. vol. VII , p. 468. 
7 9 DI, vol. LXXIII , p. 34. 
BO DI, vol. VI , p. 145. 
8 l Cf. a M Demonstra9ao dos diversos caminhos de que os moradores de 
S. Paulo se servem para os Rios Cuyába e Provincia de Cochiponé, AMP, 
vol. J, pte. 2.ª , pp. 459 e segs. 
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esteiro do Anhanguepi, e navegavam dezoito dias na corrente prin
cipal e no bra90 superior, a que hoje chamam Brilhante e se cha
ma va en tao J aguari, designa9ao aplicada pelos castelhanos a todo 
o Ivinheima. Junto as nascentes do Jaguari largavam coro vigías, 
ou escondiam as canoas para retomar a marcha a pé (possivel
mente por entre os municípios atuais de Nioaque e Aquidauana), 
e cerca de oito dias depois chegavam a um dos galhos do Mbotetei, 
transposta a serra de Bodoquena. 

Poi esse o caminho seguido na última década do século XVII 
por Antonio Ferraz de Araújo e Manuel de Frias Taveira na jor
nada de Chiquitos, se a forma Imuncima de um memorial espa
nhol da época é, como parece, urna deforma9ao gráfica de Ivi
nheima.82 A menos, e parece o provável, que optassem por urna 
variante do percurso, talvez a do Ivinheima-Vacaria. Depois, das 
cercanías de Xerez destruída levariam doze días para atingir o 
Mboimboi (no texto está Boinhay), de acordo coro o citado memo
rial, passando pelos "formosos campos e vacarías de Xerez". Era 
nesse percurso a pé pela Vacaría que se arriscariam os sertanistas 
a ser inquietados pelo guaicuru, depois que esses índios se fizeram 
eqüestres. 

Nao seria esse risco, entretanto, que teria levado muitos a 
seguir de preferencia algum outro aflueqte da banda ocidental do 
Paraná ao sul do Pardo. Ou até o próprio Pardo, na parte baixa, 
mais limpa de cachoeiras, e em seguida o Anhanduí-Guacru, que 
nele se despefa pelo sul. t que por qualquer desses caminJios iriam 

82 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de /esus en la Provincia 
del Paraguay, t. IV, p. 514. Admitindo a probabilidade dessa deforma<;ao, 
corrige-se aquí, ou atenua-se o que está na 1.ª edi<;ao desta obra, onde 
se inclinará o autor para a identifica<yao que propoe Paulo Prado ern 
Paulística, l.ª ed., p. 58, entre o Jmuncima e o Pardo-Anhanduí-Gua<yu. 
Em velho mapa inaciano reproduzido nas obras de Pablo Hernandez Pastells 
e com rnaior nitidez no vol. 11 da Cartografía Tesuítica del Rio de la Plata, 
compila9ao de FurJong Cardiff, o lmuncima surge como tributário do Igairi, 
que seria o Ja guari. A def orma<;ao é admissível principalmente a través 
da forma espanhola lvineyma ou Ibincyma (que aparece no diário de 
Aguirre). Aliás, é muito confusa a nomenclatura castelhana dos rios brasi
leiros da regiáo e nao faltam mapas e relatos onde o Ivinheima aparece 
em situa9ao que correspondería efetivamente a do Pardo-Anhanduí-Gua<;u. 
Em outros documentos o Pardo é chamado Cubiai, enquanto ao Ivinheima 
se chama, além de J aguari, também Viñey e río dos Gualachos. A identi
fica<;ao de Prado entre o Imuncima e o Pardo já fora discutida por Taunay 
em História Geral das Bandeiras Paulistas, vol. VI , p. 42. 
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ter necessariamente em lugares freqüentados por aqueles índios. 
A amea9a que estes representavam só se agu9aria, porém, segun
do já foi <lito acima, quando o uso do cavalo os fez particular
mente audaciosos e agrf!ssivos, mas ·entao passariam os paulistas 
a escolher a navega9ao do Pardo em todo o seu curso, deixando 
a mao esquerda o Anhanduí-Gua9u, e antes disso alguns dos ríos 
que afluem para o Paraná, a nordeste do Pardo. 

Urna das razóes que muitos teriam, antes disso, para preferir 
os caminhos do Ivinheima e do Pardo-Anhanduí-Guacru (que tero 
como contravertente o Mbotetei), prendía-se possivelmente a fama 
de pouco saudáveis que tinham os outros. Essa fama cabia, · aliás, 
a quase todos os afluentes do Paraná .e, para come9ar, ao próprio 
Paraná, o que nao impediu o serem bastante freqüentados. As mar
gens do Verde, por exemplo, passavam por extremamente pesti
lentas,83 e nem por isso deixou de subir esse rio, em demanda do 
Cuiabá, Joao Antunes Macief com seus índios de servicro, cuidando, 
segundo parece, que por ali .chegaria mais depressa do que outros 
aos celebrados tesouros do Coxipó. 84 Só quando se fizer pauso 
fixo no Camapua, onde é mais breve a vara9ao das canoas, se 
imporá a escolha do Pardo e de um dos seus formadores, o San
guessuga, pois coro as canoas de comércio era preciso evitar os 

·dilatados trajetos por terra, mormente nas viagens de ida para o 
Cuiabá - porque na volta ao povoado quase só se trazia ouro -
devido as grandes cargas que se levavam. . 

O outro embaracro que se oferecia aos navegantes, naqueles 
rios a leste e nordeste do Pardo, vinha da presencra ali dos caiapó. 
Que sentido faria o querer evitar o guaicuru para ir sofrer injúrias 
<lestes outros índios, tao truculentos como ele e mais trai9oeiros? 
Afins, embora nao identicos as tribos, como essas pertencentes a 
família je, que em nossos días se conhecem por igual nome, os 
caiapó antigos, caiapó do sul, atualmente extintos, eram gente erran
te, que tinha o hábito de deslocar-se sobre enorme espa90. Diz-se 
até que em tempos remotos teriam levado suas correrías até quase 
as redondezas de Sao Paulo, e é tradi9ao que foram certa vez a 
J~ndiaí, onde tocaram o sino da m~triz , e fugiram espavoridos 
depois, ao escutar o repique.85 Nessas partes, porém, e mesmo na 

83 DI, vol. 111, p. 182. 
84 Bandeirantes no Paraguai, p. 382. 
85 "Demonstra9áo dos ~iversos caminhos de que os moradores de Sao Paulo 
se servem .. . ", AMP, vol. 1, pte. 2.ª, p. 462, 
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estrada fluvial do Cuiabá, a princípio, eram menos freqüentes e 
por isso menos agressivos do que no sertao de Goiás, onde os 
haveria de celebrizar sua feroz resistencia as hordas bororos do 
Pai Pirá. Nem por isso deixavam de infestar por vezes as margens 
do Pardo, onde o viajante precisava ir alerta e prevenido contra 
as su as insídias. 

O menos que ali faziam era, em suas andan9as noturnas, desa
tar canoas de comerciantes, largando-as ao léu da correnteza. E 
quando estivessem preparados para tanto, agrediam a vítima com 
seus bilros ou bordunas. que sao uns paus de sessenta centímetros 
a mais de um mP,tro de comprido, arredondados no cabo e espal
mados na outra extremidade, e recobertos de um tranc;ado como 
de esteira.86 Parecendo, esta, arma pr6pria para ferir em travac;ao 
e de frente, tinharri seu jeito especial de usá-la, resguardados na 
pr6pria agilidade, · a maneira de um arqueiro com sua flecha, que; 
feita ·para ·disparar de longe, permite ao atirador esquivar-se ao 
inimigo. De sorte que, com ela, davam tiros a grande distancia, 
e tao de repente atacavam, com tanta destreza, com tamanha rapi
dez que, sem errar o alvo, nao deixavam tempo, nem lugar, para 
o revide. . · 

. As vezes sumiam por longo tempo de urna paragem afeita a 
sua sanha, mas era trégua provisória, visando a relaxar o animo 
das vítimas com aquela aparencia de um viver seguro, que é 
engano para arref ecer o medo e a coragem. Em 17 4 7, o govema
dor D. Luís de Mascarenhas podía honestamente escrever ao vice
rei conde das Galveas que sua providencia de fazer guarnecer os 
rios de canoa acabara com os assaltos desses índios aos navegantes.87 

Passados, porém, vinte anos e mais, outro capitao-general de Sao 
Paulo se queixava de que, nao contentes com o terror por eles 
espalhado a margem esquerda do Paraná, já ameac;avam tornar 
intransitável todo o baixo Tiete. No intuito de prevenir esse trans
torno, que amea9ava também o estabelecimento militar do lgua
temi, trataria o morgado de Mateus de organizar contra eles, em 
1772, urna expedic;ao armada, mas tendo o cuidado de nao tomar 

86 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Se9ao de Manuscritos, Cod. 
DCXLIV /28-lt: "Carta do conde de Azambuja ao de Val de Reys; Biblio
teca de ~vora. Cole9áo Pe. Diogo Soares. Cod. CXVI/2-15, fl. 84: "Noticia 
dada pelo Cap.am Ant.º Pires de Campos ao Cap.am D.oa de Araujo . . . so
bre as Na~óens de barbaros q'ha na derrota e Viage do Cuyaba e seo 
reconcavo". 
87 DI, vol. LXVI, p. 182. 
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público esse desígnio, pois do contrário poderiam atemorizar-se os 
que o deviam levar a cabo.88 Apenas ao capitao incumbido da 
diligencia confiou em muito segredo aquele plano de "dar no 
Gentío Caiapó que ago~a ~festa a navegac;ao do Cuiabá desde 
A vanhandava thé o Rio Pardo". 

Nao só com o caiapó teria de haver-se, aliás, mas ainda com 
urna casta de índios volantes e tao capazes no atirar flechas como 
no manejar clavas, servindo-se alternadamente de urnas e outras. 
Do acordo que momentaneamente os uniu resta notícia na corres
pondencia havida entre o povoador da prac;a do lguatemi e o 
governador Carlos Morphy do Paraguai: "Como topey", escreve 
em 1766 o primeiro, "as tropas de ~omerciantes das minas de 
cuyabá parados na Barra do Rio Pardo sem poderem seguir via
gem por causa dos Gentios Guayapos que se tinhao juntado com 
os canhangues ou monteses para roubarem aos mercadores que 
passasem para aquellas Mirtas como a pouco aviam , f:ito a t.res 
tropas, que nao somente roubarao como tambem matarao, motlv? 
que me obriga a ajustarme com elles e darlhes urna boa corri
da ... " . s9 Nao f oi preciso muito para o ajuste, pois a barre ira 
que a passagem das canoas de comércio opunha~ os cai.apó. uni
dos aos caingang duraría tao pouco quanto a reciproca f1dehdade 
que os levara a juntar forc;as. 

Para as canoas era f or9oso reduzirem ao mínimo os con tatos 
com terra firme em tao longa viagem e sem porto seguro. Ainda 
assim era necessário um pouso maior no Camapua, onde descan
sassem os viajantes e renovassem provisóes. Para a escolha do 
sítio, contribuía o fato de achar-se aparentemente mais na orla 
do que no "amago . do gentilismo", como se dizia. Em contraste 
com o Verde, que corre ao norte, eram relativamente escassas no 
Pardo, ao comec;ar a era das monc;óes, as possibilidades de encon
tros com os caiapó. Sabia-se que esses índios, sem domicílio certo, 
sem lavouras que melhor os fixassem, ou pouco dados a elas, pois 
"se sustentao da imundicie dos matos" ou vivem do corso, bem 

d. t . 90 podem lá chegar, mas sao poucos, 1z um ro euo. 

ss DI, vol. VII , p. 133. 
89 Bandeirantes no Paraguai, p. 379. . 
90 Biblioteca de ~vora. Cole~áo Pe. Diogo Soares. Cod. CXVI/2-15: Manoel 
de Narros, "Noticia ( . . . ) e Roteyro verd.º das Minas do Cuyaba, e de 
todas as suas marchas, e cachoeyras, itaypavas, vara~ouros_ e descarrega
douros das canoas que navegáo p.a as ditas Minas com os dias da nave
ga9ao, etc." , fl. 29v. e fl. 113. 
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Isso nao impediu que em 1727 assaltassem no Camapua uns 
negros bem a vista de toda gente, quando estes levavam cargas 
e nao poderiam retrucar ao desaforo. Aos homens de Luís Rodri
gues Vilares e Gregório de Castro acometeram a golpes de porrete, 
quando as vítimas iam numa fila de mais de 60 pessoas. Depois 
de matarem tres ou quatro, escaparam incólumes, desaparecendo 
tao depressa que os perderam de vista os soldados, depois de lhes 
levarem a espingarda a cara. No ano seguinte repetiram a fa9anha, 
causando memorável estrago. Era difícil a vigilancia para quem 
nao soubesse as manhas dos índios, que se escondiam atrás de 
alguma touceira depois de se besuntarem de barro, de sorte que 
dificilmente os distinguía quem os encarava. 

Quando os é!Ssaltos se dirigiam a mais de .. urna pessoa, trata
van1 de primeiro golpear quem estivesse a retaguarda, e sempre 
pelas costas. Tao em silencio o faziam, e tao depressa, que podiam 
voltar a carga contra urna segunda pessoa antes de se ter notícia 
da investida anterior. As vezes esperavam os que saíam ao mato 
para ca9ar, e entao davam neles, atordoando-os com urna chuva 
de flechas antes de bater-lhes na cabe9a. Antonio Pires de Campos, 
o velho, escreveu certa vez que esses índios, "a9oite de todo o 
mais gentío", eram tao traidores e astutos que bastaría um só 
para destruir urna tropa de 500 armas de fogo.91 O meio encon
trado pelos sertanistas para se esquivar de seus golpes era andar 
divididos em grupos de tres ou quatro, e nao em fila, um atrás 
do outro, mas lado a lado, o que facilitava a vigilancia. Tal expe
diente se usava sobretudo quando se recolhiam os homens as 
canoas, pois o caiapó atacava com maior freqüencia nas retiradas. 

Contudo, nem essas cautelas davam para sustar os malefícios 
de que eram capazes tais índios. A tropa que passou em 1730 
pelo Camapua, de volta de Cuiabá, soube, por exemplo, que eles 
tinham queimado as casas e ro9as onde se abasteciam os viajantes. 
Na mesma ocasiao, esses e outros índios chamados gualachos, e 
que seriam talvez da família dos caingang atuais,92 deu nas ro9as 

91 Biblioteca de f.vora. Col. Pe. Diogo Soares. Cod. CXVI/2-15: "Noticia 
dada pelo Sap.nm Ant.º Pires de Campos ao Cap.801 D .os de Araujo ... so
bre as Na9oens de barbaros q 'ha na derrota e Viage do Cuyabá e seo 
reconcavo", fl . 91v. 
92 Manuscritos da Cole9áo De Angelis. 11. / esuítas e Bandeirantes no ltatim, 
p. 45. Em an ua de 1633 do padre Diego Ferrer diz-se que "sob o nome de 
Gualachos compreendem-se todas as ná9óes que nao tem como própria, a 
língua Guarani ". A . Métraux pretende que esse nome designaria de prefe-
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do Cajuru a margem do rio Pardo, destruindo planta9óes e abra
sando casas. Um viajante que passou logo depois no Camapua 
reíere-nos as agruras que lá padeciam os rocciros. Viviam, de fato, 
como se estivessem num presídio, e sempre com armas nas maos. 
Quando iam buscar água, tendo-a ao lado da casa, se faziam acom
panhar indefectivelmente de um guarda-costas. No ro9ar, no plan
tar, no colher mantimentos, jamais se separavam das espingardas: 
enquanto trabalhava aquele, este vigiava, a arma pronta para fazer 
fogo.93 E nem assim os pobres homens conseguiam ver-se livres 
do caiapó, que de quando em vez matava um deles. 

Em mais de urna ocasiao aconteceu, no caminho do Cuiabá, 
que a mesma frota já castigada pelo c·aiapó passasse a _sofrer i~
sultos de outros índios de corso ao chegar as bandas do Paragua1. 
Porque, passado o Camapua, as tropelias do caiapó come9avam a 
diminuir, ainda que nao · Gessassem, pois algumas vezes chegaram 
até nas proximidades do Taql;lari, e come9ava entao a comarca do 
guaicuru. Havia até um ponto logo abaixo do Coxim, chamado 
Passagem do Cavaleiro, por ser onde costumava ele atravessar o 
rio. O modo de se livrarem os viajantes de suas investidas era 
levantar pouso no meio do mato, porque ao contrário dos caiapó, 
só sabiam os guaicuru combater em campo raso, onde seus cavalos 
tinham mais liberdade de movimentos. 

J á agora se haviam tornado tao inseparáveis dos seus animais, 
que alguns acreditavam serem estes autóctones naquelas partes do 
continente, tanto mais quanto os mesmos índios tinham nome espe
cial para os designar, ao contrário de outras tribos que conse~va
vam, apenas deturpadas pela pronúncia, as palav:as eur~pé1as. 
Tudo faz supor que, para adaptar-se ao seu uso, nao prec1saram 
mudar violentamente suas velhas normas de vida, encontrando nele 
um estímulo e refor90 para tendencias preexistentes no grupo a que 
pertenciam. Antes mesmo do advento do hornero branco, a.pare
ciam entregues as suas correrías pelas campinas do Paragua1, so-

rencia os Caingang. Cf. "The Caingang", Handbook of South American 
/ndians, vol. I , p. 447. Do texto de Ferrer pode-se super e~tretanto q~e 

0 nome de Gualacho no Paraguai corresponde ao de Tapma no Brasil: 
eram os ,ndios. como se dizia, de "língua travaqa". .. . 
n:i Biblioteca de bVOra, Col. Pe. Diogo Soares. Cod. CXVl/2-15: Noti
cia . . . que dá ao R. P.e Diogo Soares o Cap.am Joao Antonio" Cabral 
Camello sobre a viage q' fes ás Minas do Cuyabá no anno de 1727 , fl. 3, 

rep . a fl s. 64 e v. 
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bretudo no Chaco, fiando-se tao-somente em suas pernas ágeis e 
em sua extraordinária resistencia ao cansa90 físico. O escrivao 
Pero Hernandez, que em meados do século XVI redigiu os Comen
tários do adelantado Alvaro Nuñez Cabeza de Vaca, ainda os sur
preendeu nesse estado, e os pinta como homens "tan ligeros y 
recios que corren tanto tras los venados, y tanto les dura el aliento 
y sufren tanto el trabajo de correr, que los cansan y toman a 
mano".94 De modo que, longe de tornar-se personagem intrusa, 
devia o eqüino entrosar-se em tais hábitos como ao órgao de 
urna fun9ao. 

Mesmo depois de o adquirir e de introduzi-lo em seu trem 
de vida, o guaicuru podía preservar alguma das aptidoes aparen
temente tradicionais em sua estirpe. Na segunda metade do século 
XVI 1 observou um jesuíta que ao talhe e boa propor9ao do corpo 
corres pon di a no guaicuru urna agilidad e f ora do comum nos mo
vimentos. Para montar nao se valia de estribos. Corria atrás do 
animal, apanhando-o e dominando-o com urna velocidade nada 
inferior a daqueles brutos. Nao se servia de la90 ou bola para 
capturá-lo ·(mas esta observa9áo é desmentida por outras testemu
nhas), nem tinha curral para guardá-lo. Apenas diligenciava por 
juntar a todos em um lugar, e ali, no meio dos outros cavalos, 
lan9ava mao daquele que lhe apetecesse: se o animal disparava, 
punha em a9ao sua ligeireza natural e corria a agarrá-lo de novo. 
Alcan9ado, segurava-o pela crina ou pelo pesco90, tal como se 
estivesse a la9ar urna perdiz, e com a mesma facilidade.96 

Quando come9aram a furtar seus primeiros cavalos aos caste
lhanos teriam seguido o exemplo de grupos afins, como os índios 
abipóes, que já no come90 do século XVII tinham manadas deles, 
ou como certas tribos chaquenhas, que principiaram a adquirí-los 
por volta de 1651. A estes chamavam os espanhóis "indios de a 
cavallo", para os distinguir de outros que eram "indios de a pié". 
Gra9as ao eqüino puderam fazer-se temidos, os guaicuru, dos de
mais indígenas e nao menos dos europeus e descendentes de euro
peus: "Pouco faltou para que exterminassem todos os espanhóis 
do Paraguai", escreveu Azara.96 Extremaram-se principalmente nos 
hábitos de vagabundagem, no gosto da agressao, na voca9ao para 

94 Cabeza de Vaca, Alvar Nuñez, Naufragios y Comentarios, p. 204. 
95 Sanchez Labrador, Pe. José, El Paraguay Católico, vol. I, p. 245. 
96 Azara, Félix de, Via;es por la America Meridional, vol. 11, p. 58. 
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a rapina. Seu desdém ancestral pelo esfor90 sedentário só ganhava 
com a aquisi9ao dos cavalares, pois sabia tirar a subsistencia de 
outras tribos, como a dos guaná, sobre os quais impuseram uma 
espécie de vassalagem. 

Retomando compara9ao já formulada pelo padre Lozano a pro
pósito das tribos pampeanas "de a cavalo", observou monsenhor 
Pizarro como o viver do guaicuru fazia pensar no dos tártaros, 
os quais se manteriam com o trabalho alheio e tomavam á outros 
aquelas coisas que eles próprios nao se rebaixavam a fazer .97 

E escrevendo já em nossos días, durante a Segunda Grande Guerra, 
nao duvidou um antropólogo em compará-los aos alemáes e japo
ne~es, que também tiveram seus guaná e chamacoco ent~e popu
la96es vizinhas e subjugadas da Europa e Asia. Bem ·f eitos de 
corpo, altos, mais do que o comum dos europeus, atingindo por 
vezes estatura superior a ~~ metro e noventa, já tinham, do pontó 
de vista somático, tra~os distintivos de urna ra~a senhoril, de um 
Herrenvolk.98 Todos os seus atos e· gestos refletem, de fato, essa 
mentalidade de senhores, que em poucos povos sul-americanos é 
partilhada no mesmo grau. 

Expressiva dessa mentalidade é urna de suas tradi~óes mito
lógicas, segundo a qual, a cada povo deu o Criador um atributo 
próprio: o branco recebeu o dom do comércio, outros tiveram a 
aptidao para a lavoura; o guaicuru, porém, esquecido na partilha, 
só podía seguir o conselho de urna ave de rapina, o Caracará. O 
qual Caracará, retorquindo as suas queixas, disse-lhe que o quinhao 
dele era o melhor, pois como o deixaram de lado restava-lhe 
tomar o que a outros .foi dado. O guaicuru seguiu tao bem o con
selho que come9ou por matar a pedradas o pr6prio conselheiro.99 

E desde aí a agressao e a rapina ficaram sendo, por assim dizer, 
as suas virtudes nativas. 

Estabelecidos outrora mais ao sul, entre a Vacaría e o rio 
Paraguai, é possível que seu súbito aparecimento junto ao Taquari 
tivesse origem na notícia dos despojos de que se opulentara o 
paiaguá com o assalto de 1725 as canoas de comércio. Escrevendo 
alguns anos mais tarde, o capitao Cabral Camelo tenta atenuar 

. ' · 

97 Pizarro e Araujo, José de Sousa Azevedo, Memorias Historicas do Rio 
de /aneiro, t. 85, nota 6. 
98 Baldus, Herbert, intr. a Guido Boggiani, Os Caduveu, ·pp. 19 e 45. 
99 Castelnau, Francis de, 11xpédition dans les Parties Centrales de l'Amé
rique du Sud. Histoire du Voyage, t. 11, p. 395. 
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neste ponto as culpas do "gentio Cavaleiro", invocando a aleivosia 
de que com ele teriam usado alguns homens da bandeira de 1731 
comandada por Antonio de Almeida Lara. Procurados por um 
principal guaicuru com ofertas de paz e alian9a contra o paiaguá, 
aproveitaram-se esses homens de urna ocasiao em que o viram só 
com al~uns familiares e uns poucos índios, para o agrilhoar. E 
embora o cabo da tropa exprobasse depois semelhante ato a sua 
gente e mandasse libertar o cacique, ressentiu-se este por nao ver 
devidamente castigada tamanha trai9ao.100 "Nao se queixem os 
cuiabanos dos Guaicurus, queixem-se de sua infidelidade~', concluí 
esse informante. 

l! possível que tal notícia f osse divulgada por alguns reinó is 
menos afei9oados aos paulistas, pois nao faltam 'para o caso ver
soes menos favoráveis ao guaicuru. O certo é que a expedi9ao 
de Antonio de Alm.eida Lara se seguira ao malogro de outra onde 
nao foram levados naturais do Brasil, e a qual estes, por despique, 
chamaram bandeira "dos emboabas". Contudo a acusa9ao feíta 
aos cuiabanos mostra urna atitude típica do trato que aos índios 
davam os colonos, .brasileiros como europeus. Inútil é dizer que 
lhes pagavam aqueles em igual moeda ainda quando pertencessem 
a urna ra9a de Herrenvolker. 

Na versao de Cabral .Camelo o cacique guaicuru se propu
nha entrar na alian9a com cinco ou seis régulos e oito a dez mil 
cavalos. Nao parecerá exagerado tal número a quem se fie na 
notícia dada em outro lugar pelo mesmo capitao, de que, andando 
sempre com tropas de 500 a mil animais, poderao esses índios, 
se preciso, levar mais, "porque sao muytos Reynos, e cada hü 
por sy terá mais de 9.000 cavallos". Outro informante, Antonio 
Pires de Campos, diz, por sua vez, que os guaicuru, ao que se 
dizia, chegavam a juntar, em campanha, 10 a 12 mil cavalos.1º1 

Nao há dúvida de que a a9ao desses e outros índios deveram 
os cuiabanos a situa9ao de isolamento a que se veriam condenados. 
Quando come9ou a afluencia maior de mineiros, nao parecerá im
praticável o povoamento, por exemplo, da barra do Taquari. Um 
desses imigrantes, o ituano Joao de Araújo Cabral, estabeleceu-se 

H)O Biblioteca de ~vora, Col. P. Diogo Soares, Cod. CXVl/ 2-15: "Noticia 
q' da ao R.º P.e Diogo Soares o Cap.am Joao Antonio Cabral Camello 
sobre a viagé q' fes as Minas de Cuyabá no anno de 1727 ", fls. 4 e 67. 
1º1 lbidem, fl. 3v., rep. a fl. 66, e "Noticia dada pelo Cap.am Ant.º Pires 
de Campos ... ", cit., fl. 86. 
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ali , com sítio de cultura que foi de utilidade para os passageiros 
destinados as lavras, tanto nas invernadas como para se proverem 
de mantimentos.102 Por ocasiao da viagem do general Rodrigo 
César, em 1726, já <lava bom fruto, e consta que ali se abastece
ram os viajantes de víveres, dando em pagamento 250 oitavas.103 

Logo abaixo instalara-se, na mesma ocasiao, Domingos Gomes Be
liago, o primeiro que pos gado vacum naquele sertao.104 Ao lado 
desses dois nomes, o de Luís Rodrigues Vilares, que se assenho
reou de terras nas beiradas do Taquari, correndo para as partes da 
Vacaría, depois de abrir fazenda junto a barra do Camapuá-Gua9u, 
onde padecería muitos prejuízos e incómodos da vizinhan9a dos 
caiapó,1'º 15 e o de Manuel Góis do ·Prado, que ganhou sesmaria 
perto das ro9as de Joao de Araújo,106 marcam o esfor90 inci
piente de ocupa9áo de um território que, povoado e bem culti
vado, seguramente beneficia.ria as frotas e os moradores das lavras 
minerais. 

Mas tentada assim afanosamente, entre 1723 e 1730, essa 
expansáo se verá logo truncada. Voltam entáo as restingas. ao 
antigo estado e as pastagens sao abandonadas pelos denos, despo
jados de seus bens quando nao ·da própria vida. Nao se pode atri
buir esse abandono for~ado unicamente a a9áo do "Cavaleiro", 
mas grande, em todo caso, é a sua parte de responsabilidade no 
mau sucesso do movimento colonizador. Haverá, por volta de 
1795, quem eleve a quatro mil e mais o número dos povoadores 
trucidados até entáo pelo guaicuru ao longo dos caminhos do ·co
mércio do Cuiabá.1<>7 É provável que nao chegasse a tanto, ou 
que nesse número se somassem as vítimas dos caiapó e sobretudo 
dos paiaguá, que, menos conhecidos a princípio, dariam lugar a 
confusóes. Nao faltará contudo um cronista que chegue a conclu
sáo diversa, a saber, que muitos dissabores naqueles caminhos 
padecidos eram dados como obra dos "Payaguazes cuja liga com 
os Guaycuru nao era conhecida dos povoadores do Continente" .108 

to:l Sesmarias, vol. lI 1, p. 179. 
1oa DI, vol. XIII, p . 145 . 
10 4 Sesmarias, vol. 111, pp. 231 e segs. 
105 Sesmarias, vol. 111, p. 222. 
106 Sesmarias, vol. llI , p . 199. 
rn1 Rodrigues do Prado, Francisco, "Historia dos Indios Cavalleiros ou da 
Na~ao Guaycurú", RIHGB, vol. I, p. 15. 
1o 8 Pizarro e Arauja, Memorias Historicas , t. IX., p. 199. 



74 SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

" Mas se nao sabiam de início bem distinguí-los, logo o apren· 
deriam os cuiabanos. Primeiro, o paiaguá s6 ataca se embarcado, 
ao passo que o guaicuru trata de assaltar os pousos, e ainda assim 
onde nao haja brejo, nem mato grosso que tolham os movimentos 
aos animais. Depois, o modo de pelejar daqueles consiste em 
emboscadas. Importava-lhes de fato pegar a vítima de surpresa, 
e quando nao f os se possível, tratavam eles de sumir o mais de
pressa. Porque, sao palavras de D. Félix de Azara, sao índios 
covardes por natureza e "nao vero desonra na fuga e nem na 
trai9ao" .1"0

9 Só atacam depois de cautelosamente vigiarem as fro
tas, dos sangradouros onde se ocultam, medindo as próprias pos
sibilidades e as dos contrários. Quando se acham mais seguros de 
si, deixam entao esses esconderijos e investem com urna ensur
decedora algazarra, em meio a urna chuva de flechas que parece 
tudo escurecer. Tratam logo de formar duas alas laterais que, im· 
pelindo o inimigo para o meio da corrente, lhe embargue o acesso 
a terra firme. 

Suas próprias canoas teriam de comprido entre quatro e sete 
metros, e pouco mais de 50 centímetros de boca, levando, as maio
res, 9 a 12 tripulantes. Estes remavam sempre de pé e do lado 
da popa. Sentavam-se a hora da ceia ou quando saíam a pescar, 
e como fossem embarca96es muito esguias - Juan Francisco de 
Aguirre compara-as a agulhas -, podia suceder que virassem, 
mas entao era de ver como, em um ou dois minutos, sacudiam-nas 
no ar, repunham-nas onde antes estavam e netas se metiam, tudo 
isso sem perder o remo, nem a vara de pescar, nem o pescado. 
Perigosíssimas para um europeu, "para esses indios nao passavam 
essas canoas de urna f rioleira", pois se perdiam o equilíbrio e 
so9obrassem, logo as endireitavam.11

'() Em combate, quando urna 
canoa inimiga acossava a sua, e nao tivessem outro modo de sal
var-s·e, rapidamente se atiravam a água, pois eram nadadores 

, . 
ex1m1os. 

Todos remavam a um tempo com suas pás compridas, bem 
lavradas e . afiladas nas duas pontas, de modo a poderem servir 
também de lan9as, e assim como esses remos podiam ser mortí
feras armas de ataque, a canoa tornava-se em alguns casos o escudo 

109 Azara, Félix de, Geograf ia Física y Esferica de las provincias del Para
guay y Misiones Jesuíticas, p. 305. 
lH> Ibidem, p. 304; Aguirre, Juan Francisco de, "Diario", Anales de la 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, vol. VII, pp. 375 e segs. 
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protetor do combatente. Para move-las tinham, segundo Aguirre, 
a vantagem de ser aptos por igual com a mao direita e a esquerda, 
o que faz pensar no ambidestrismo atribuído aos antigos quéchuas 
peruanos . Isso explicaría em parte a inusitada velocidade com que 
navegavam: diz, com efeito, Cabral Camelo, que faziam em urna 
hora percurso maior do que o das canoas de comércio num dia.111 

Largavam o remo quando se sentavam, para pescar ou cear, e 
nessas horas ficava a canoa ao sabor da correnteza. Nem· no es
curo da noite deixavam a sua embarca9ao, e enquanto uns dormiam, 
outros velavam e a governavam, revezando-se. 

A apari9ao inesperada desses homens corpulentos, todos em
plumados e sarapintados, o tremendo urro com que se anuncia
vam, o rufo dos seus tambores de barro, o toque de cornetas, a 
nuvem das flechas que simultaneamente expediam com os lan-
9a9os de remo e as pauladas bastariam para logo prostrar o via
jante desprevenido ou que nao tivesse as armas carregadas e a 
mao. Os instrumentos de sopro que usavam entao nao eram ape
nas refor90 para o alarido, mas sinal para o ataque. Assim já se 
dera durante a ocupa9ao castelhana do Paraguai, pois é sabido 
como foi a toque de cornetas que, em 1540, urna centena de índios 
paiaguá come9ou seu ataque rnalsucedido contra a gente de Do
mingos de Irala.112 A corneta era também usada para solenizar 
as retiradas vitoriosas, que se faziam com igual ruído e na mesma 
ordem já empregada no ataque. 

Todavía, se derrotados ou mal satisfeitos, dispersavam-se eles 
mudos e cabisbaixos. Numa refrega havida no caminho do Cuiabá 
com urna frota saída em 1736 de povoado, isto é, de Sao Paulo, 
um simples tiro de bacamarte disparado quando, já senhores das 
canoas, se preparavam os índios para levá-las, quase inutilizou seu 
bom sucesso. Nesse caso, o próprio silencio dos instrumentos de 
música era sinal de que estavam menos contentes. Depois de deixar 
o lugar, diz um documento, 113 foram achadas "na agoa aonde 
su9edeo o conflicto 1 O Lan9as e enmencidade de flexas que nao 
largao senao com a morte, retiraraose tristes e sem tocarem os 
seus estrom.tos belicos q'costumao tocar q.do alcan9ao victoria". 

111 Biblioteca de l!vora, Col. P. Diogo Soares, Cod. CXVl/2-15: ·Notícias 
dadas pelo Cap.am Lourem;o de Araujo .. . ", fl. ... , rep. a fl. 79. 
112 Guzmán, Ruy Diaz de, La Argentina, p. 96. . 
113 Arquivo Público do Estado de S. Paulo, T. C. - Ma90 88, Pasta 1, 
n.º 24. 
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. ,, ,, 
Le-se no mesmo documento que esperavam os pa1agua sa1rem as 
canoas para povoado, que era quando levavam ouro das lavras, e 
que, contra seus hábitos, deram nas que iam em dire<;ao oposta, 
tendo encontrado casualmente essas. 

Os juízos pouco favoráveis a coragem dos paiaguá parecem 
ter apoio em mais de um depoimento, por menos conciliáveis que 
pare9an1, com a crónica dos seus muitos e sangrentos triunfos. 
Gente "cobarde y muy medrosa": sao as palavras que a seu res
peito diz, já em 1692, um missionário em Assun<;ao.114 Outro, 
passados 30 anos, bate na mesma tecla cuidando que as vitórias 
por eles alcanc;adas vem da covardia, nao da valentía, pois, obser
va, "é o inimigo mais traidor que se ha hallado en esta Ame
rica".115 Em 1726, no ano imediato ao do primeiro assalto deles 
as canoas do comércio do Cuiabá, publica um jesuíta que a na9ao 
paiaguá é toda de vilíssima condic;ao, pérfida e pronta sempre a 
maquinar traic;óes.11 6 Mas ajunta que esses índios "se se .hubieran 
coligado a los Guaycurus, gente infiel y enemicissima de la fé 
catolica, dificilmente hubieramos podido escapar ... " . 

O funesto presságio já era agora, porém, urna realidade. E 
todo o dano que iría resultar dessa alian<;a se voltará, nao contra 
os jesuítas ou os castelhanos, mas contra aqueles " desalmados 
portugueses de San Pablo" aos quais tao infenso se mostra sempre 
o apóstolo dos chiquitos. Pois foi justamente naquela era de 26 
que, segundo noticia o capitao Antonio Pires de Campos, os paia
guá " unidos aos Aycurus" atacaram no Taquari um comboio des
tinado ao Cuiabá.117 Os próprios cuiabanos, admitindo, embora, 
e temendo, a alian9a entre os paiaguá e guaicuru, nao conseguiam 
encarar os primeiros com o terror misto de respeito que lhes me
reciam os últimos. Muitos sao os depoimentos, do lado do Brasil, 
em que se atribuirá toda a for9a dos paiaguá, poucos em número 
e poltróes fora d 'água, a sua liga com o Cavaleiro. Mesmo o fato 
de acometerem a frota de 1725 no meio do rio largo, parecía 

1 14 Manuscritos da Colefiío De Angelis. JI. / esuítas e Bandeirantes no 
Jtatim, p. 302. 
115 Manuscritos da Colefao De Angelis: V . Tratado de Madri, p. 323. 
116 Fernandez, J. Patricio, Relación Historial de las Misiones de los Indios 
que llaman Chiquitos . .. , vol. 1, p. 186. 
117 Biblioteca de ~vora, Cole9áo do P. Diogo Soares, Cod. CXVI/2-15, 
"Noticia dada pelo Cap.am Ant.º Pires de Campos ao Cap.am O.os Louren90 
de Araujo ... sobre as Na9óens de barbaros q'ha na derrota e Viage do 
Cu yaba e seo reconcavo ", fl . 79v. 
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indicar solércia mais do que arrojo, porque saíram de um escon
derijo perto da barra do Xanés, no río Paraguai, onde, impedidas 
as canoas contrárias de embicar, devido as muitas ilhas, en5eadas 
e riachos, davam o terreno ideal para seu fácil triunfo. 

A opiniao largamente difundida na era das mon9óes, de que 
pouco valeria o paiaguá sem a assistencia de outros, justifica-se 
no sentido de que, mobilizadas as suas energías para a peleja nas 
vias fluviais, fora delas ficavam como que desarmados. Em. terra 
firme entorpecía-se geralmente seu furor bélico, e disso já sabiam 
no século XVI os que, no Paraguai, deveriam medir for<;as com 
os agazes, nome que se <lava entao aos dessa tribo. Sao, escreve 
um cronista, "os guerreiros melhores que existem sobre as águas; 
em terra, porém, já nao sao a mesma coisa" .118 Dois sécµlos de
pois, D. Antonio Rolim de Moura nao pensará diversamente ao 
escrever que os assaltos do paiaguá se fazem de ordinário nos rios 
e em canoas, pois em terra nao valem nada "e tres ou quatro 
armas de f ogo bastam a f azer op.osi9ao a um grande numero 
delles".119 Foi justamente a morigera9ao com que em terra firme 
se haviam em face do inimigo, o que lhes valeu a fama de pol
tróes e medrosos. 

Ora, o que ao paiaguá sucede, quando surpreendido fora 
d'água, nao deixara de acontecer com o guaicuru, tido como um 
modelo de qualidades varonis, enquanto nao se convertera no 
" gentío Cavaleiro", e os cronistas do Paraguai contam como cos
tumava ele esconder-se nas macegas, temeroso da superioridade dos 
cristaos. Pode-se ainda perguntar se no confronto entre os guaicuru 
e os paiaguá, invariavelmente desfavorável aos últimos, nao entra
ria da parte dos luso-brasileiros alguma ponta de ressentimento. 
E que o paiaguá, se lhe acontece desbaratar urna frota, póe sempre 
a perder .mercadorias de subida estima9ao, ao passo que o "Cava
leiro", ao arremeter contra urna tropa de gente a pé e mesmo a 
cavalo, nao tem como ·causar tamanhos prejuízos. Este pode tirar 
a vida a quem se atravesse no seu caminho; o outro tira-lhe a 
vida e a pecúnia. 

11 s Schmidel, Ulrich, Reise nach Süd-Amerika, 'P· 42. · 
1 rn Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Sec. de Manuscritos, Cod. DCXLIV / 
28-17: "Carta do Illmo. e Exmo. Se. Conde de Azambuja ao de Val de Reis 
em que lhe relata os sucessos de sua viagem para o seu Governo de 
Matto Grosso ~m J 750. 
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Físicamente, o paiaguá nao impressionava menos do que o 
guaicuru, a julgar pelo que diz Azara, a saber, que, também agi
gantados, mediam eles com freqüencia mais de metro e noventa 
de altura, e o restante em igual propor9ao: "y dudo", escreve 
ainda, "que haya en Europa pueblo alguno que en tantos a tantos 
pueda compararse a estes barbaros".12<> E ajunta que jamais co
nheceu um que tivesse mais ou menos carnes do que o preciso 
para ser ágil, robusto e vigoroso. E desde que estivesse em seu 
elemento, nunca deixaria de colocar essas vantagens físicas a ser
vi90 de urna audácia inacreditável, mesmo quando o adversário 
fosse superior em armas e em número. Urna das testemunhas da 
batalha de 1730 diz que, sem temer a morte, "se metiao nas 
bocas das nossas armas, desprezando a própria vida a tempo em 
que viao outros perde-la".121 Ali, nas águas do Paraguai e afluen
tes, tinham seu verdadeiro campo de batalha e seu natural habitat, 
de onde tampouco se apartavam como o guaicuru de seu cavalo. 

A alega9ao de que os paiaguá só excepcionalmente investiam 
sobre frotas procedentes de Sao Paulo para Cuiabá 122 chegou a 
ser apresentada como prova de que, além da alian9a do "gentío 
Cavaleiro" contavam esses índios de canoa com o estímulo dos 
castelhanos de Assun9ao, pois era só nas viagens de retorno que 
lhes seria possível roubar o ouro das lavras. Mas correspondería 
realmente aos fa tos aquela alega9ao? De um rol, certamen te in
completo, mas nem por isso insignificante, que estabeleceu um 
historiador acerca dos casos de hostilidade desses índios aos luso
brasileiros, resulta que de um total de 18 assaltos apurados até 
o ano de 1786, dirigiram-se dez contra comboios de canoas, e 
desses, tres apenas atingiram frotas que iam para Cuiabá de po
voado.123 A partir de 1744, com as medidas tomadas para a pro
te9ao dos comboios, se vao espa9ando os assaltos, até desaparecer 
por completo em 1770. 

Outro motivo, este aparentemente mais provável, para a cren-
9a de que as agressóes seriam fomentadas pelos de Assun9ao, está 

12<1 Azara, D. Félix de, Geografia Fisica y Esferica ... , p. 158. 
121 Biblioteca de l!vora, Col. Diogo Soares. Cod. CXVl / 2-15: "Noticia 
dada pelo Cap.aro D.<>"' Louren90 de Araujo sobre o infelis successo q' tive· 
rao no r.º Paraguay as tropas q' vinhao p.ª S. Paulo . .. "', fl. 78v. 
122 Cf. nota 133 retro. 
12·3 Beaurepaire Rohan, Marechal Visconde de, "Annaes de Matto Grosso", 
RIHGSP, vol. XV, pp. 37-116. 
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no fato, assinalado nas notícias sobre o assalto de 1736, de se 
terem achado logo em seguida, no rio, muitas lan9as dos atacantes 
com pe9as de ferro do "melhor primor da arte", e que só podiam 
ser. ob.ra de .gente mais . ladina do que os bugres infiéis. Nao que
reria tsto dtzer que o castelhano animasse diretamente tamanhas 
truculencias contra gente que, no seu entender, se intrometia em 
terras de Sua Majestade Católica. Contudo, o próprio fato de bene
ficiar-se da rapina nao valia por um incentivo aos assaltos? 

t de notar que, exatamente quando se intensificam as arre
metidas dos paiaguá contra as canoas paulistas, também se fazem 
mais amenas as rela9óes tradicionalmente ásperas entre eles e os 
espa~hóis do Paraguai. As pazes fi~adas em 1714, quebradas 
depo1s de tres anos, mas reatadas logo, irao estabilizar-se em defi
nitivo por volta de 17 40, mas já antes se admitiram longos perío
dos de trégua. A partir daquele ano, até mesmo o sítio ocupado 
pelos paiaguá, que ficava ·nas vizinhanc;as de Assun9ao, transfe
re-se para dentro do termo da cidade, com a anuencia do governo. 
.. ~sse aloj~mento pertence, aliás, a urna das duas principais 

d1v1soes da tnbo: a do sul, também chamada dos tacumbu. Nao 
era :ta, e sim a do norte, dos sarigue, encabe9ada pelo principal 
Coatt, a que desenvolveu, unida· aos guaicuru, urna campanha de 
morte contra as canoas de comércio. Os dois subgrupos manti
nham entre si, nao obstante, continuas rela9óes, apenas entremea
das de pelejas mais ou menos simuladas, e foi por intermédio dos 
tacumbu que os sarigue passaram a entender-se depois com os 
assuncenhos,124 passando a ir negociar com estes o fruto dos seus 
saqueios. Parece que, de início, só esperavam tirar vantagem do 
resgate de prisioneiros ou da venda de escravos. Assim se deu 
quando, na mon9ao de 1727, depoís de matarem a Miguel Antunes 
~aciel e Antonio Antunes Lobo, com outros que iam em sua canoa, 
so pouparam a um menino de pouca idade, homónimo do último, 
que levaram consigo. O caso produziu indignac;ao tanto em Sao 
Paulo como na Corte, 125 e foi urna das causas da ordem de Sua 
Majestade mandando dar guerra aqueles bárbaros. 

~amb~m nao é certo que já entao soubessem dos lucros que 
podenam tirar, carregando o ouro das frotas. No processo instau
rado sobre o caso do menor Antonio Antunes, resgatado aos índios, 
referiu \!ste aos juízes de Assunc;ao, em sua linguagem mista de 

124 Azara, D. Félix de, Geografia Fisica y Esferica .. ·., p. · 355. 
t 25 DI, vol. XIII, p. 136. 
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espanhol, portugues, guaraní e paiaguá, como depois de lhe mata
rem o pai e o tio, dirigiram-se com ele e tres negros a uns ran
chos, rio abaixo, e todo o ouro que haviam tomado jogaram-no 
a água, dizendo que aquilo era pedra.126 Desde entáo estiveram 
com os mesmos índios, padecendo trabalhos, vexa9óes e maus
tratos, até que o foram vender. 

Nao se tratava de fato insólito na história da coloniza9ao 
do Novo Mundo esse de índios que, parecendo desafiar a cobi9a 
do cristáo, lan9am a água o grande objeto dessa cobi9a. Sabe-se 
ao menos do caso do cacique Hatuei, que tendo fugido de seu 
Haiti para Cuba, atirou ao mar urna cesta cheia de ouro quando 
soube que os espanhóis desembarcavam na ilha. Preso, foi conde
nado a fogueira pela sua obstina9áo em nao querer ir para o céu, 
temeroso de lá encontrar de novo os brancas. Las Casas, que 
refere o episódio, 127 diz que Hatuei, ao desfazer-se do ouro, expli
cara aos outros índios que era aquele o verdadeiro deus dos cris
taos e por isso nao convinha guardá-lo, pois ainda que o guardas
sem nas tripas saberiam como recuperá-lo. Debaixo d'água nunca 
o descobririam. 

Entre os paiaguá nao haveria de encontrar provavelmente Las 
Casas matéria digna de sua arden te apologética. Em 1727, quando 
se desfaziam eles do ouro, agiam por ignorancia, nao por despeito 
ou cautela. Mais tarde, no famoso assalto de que resultou morrer 
o ouvidor Lanhas Peixoto, já iam recome9ar a esparramar o ouro 
das canoas, quando um portugues reinol chamado Joao Pereira, 
por eles aprisionado, os concitou a ficar com aquilo, dizendo ser 
coisa de estima e que fariam boro negócio venciendo tudo aos 
castelhanos. Assim advertidos, cuidaram de salvar um pouco da
quele "desperdício de ouro".128 O fato é narrado pelo mesmo 
prisioneiro no depoimento que prestou as autoridades de Assun9ao 
empenhadas em esclarecer o caso do hornero branco vendido pelos 
índios no porto onde costumavam estes ir "pela comunica9ao que 
lhes foi admitida". 

O bom exito do resgate de Antonio Antunes deve ter feito 
com que o paiaguá tomasse gesto por esses escambos. Antonio 
ficara retido entre os índios durante quase dois anos, antes de ser 

126 Bandeirantes no Paraguai, pp. 429 e segs. 
12 1 Las Casas, Fr. Bartolomé de, Historia de las Indias, vol. Il, p. 508. 
1.28 Bandeirantes no Paraguai, p. 432. 
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levado a Assun9ao, mas Joao Pereira nao permaneceu com eles 
senao dois meses: capturado a 2 de junho de 1730, é resgatado 
a 1 de agosto do mesmo ano. E passado mes e meio, isto é, a 
15 de setembro, ressurgem os paiaguá ero Assun9ao, agora de modo 
bem mais aparatoso: numa flotilha de 60 canoas que, em vez de 
aportar no embarcadouro ordinário, se dirige para o lado oposto 
do rio. Destaca-se entao urna canoa, e dela descero no porto da 
cidade quatro índios emplumados, armados de flechas e Ian9as, 
as caras almagradas, e vestindo uns casacóes de pele de on9a. 
Iam dizer ao governador como traziam cativos e os queriam vender. 
Dessa vez foram mais complicadas as negocia9óes, porque, dizendo 
o governador que os resgataria, quiseram saber o que receberiam 
em troca, e punham grande pre90 a urna senhora portuguesa e a 
uns mancebos, além de cativos negros e mulatos. 

Depois de muito exigir e receber, e obtido afinal o assenti-. ~ 
mento do cacique dos mesmos índios, que tendo ficado numa das 
canoas se mostrava sen1pre mais exigente, foram levadas a senho
ra, mulher de seus 18 a 20 anos, de bom parecer, "mui discreta, 
mui honesta e com todas as prendas que possa ter urna dama de 
obriga9óes", além dos mancebos. Vinha ela de cabelos, sobrance
lhas e pestanas raspados, mal coberta de urnas anáguas esfarra
padas.129 Foi geral a consterna9ao quando se soube que, casada 
apenas 11 meses antes com um cavalheiro a quem mataram os 
índios, estava dele pejada, de sorte que foi milagre nao nascer a 
crian9a quando se achara no meio daqueles bárbaros. Todos os 
prisioneiros, resgatados pelos moradores, repartiram-se entao entre 
várias casas, indo a senhora numa cadeirinha para a do antigo 
governador Diego de los Reyes Balmaceda, o mesmo que, desti
tuído nove anos antes pelos comuneros, pudera enfim voltar de 
Buenos Aires, já que Antequera, o governador rebelde, estava 
metido agora num calabou90 e as vésperas de ser executado. 

Quem conta o caso é o próprio filho do ex-governador, Carlos 
de los Reyes Balmaceda, em carta que da Colonia do Sacramento 
foi ter as maos do padre Diogo Soares. Seu depoimento tem apoio 
em outras fontes documentais. Urna testemunha do salteio paiaguá 

129 Biblioteca de ~vora, Col. P. Diogo Soares, Cod. CXVl/ 2-15: "Noticia 
vinda da Cid.e do Paraguai a noua Colonia do .Sacramt.º com avizo da 
Venda q' fizerao os Payagoas dos Captivos Portuguezes naquella mesma 
Cid.e escripta por D. Carlos de los Reyes Valmaceda ". fl. 12v. rep. a fl. 83. 
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a mon9ao de 1730 diz como certa mo9a de 18 anos casada de 
pouco em Cuiabá e que estava prenhe, foi apresada pelos índios. 
Entre outros que se salvaram mas por vías diferentes, alude o 
informante a um padre chamado Joao Veles, que fazia ofício de 
confessor, e um médico alemao, de nome Ernesto Lamberto, o 
qual se livrou dos paiaguá "nao sem milagre", porque entrando 
estes em sua canoa se esqueceram de matá-lo, e assim pode esca
par do inimigo. Logo se atribuiu o salvamento a muita caridade 
de que esse estrangeiro sempre usara com os doentes nas minas.13<> 

D. Carlos, em sua carta, fala ainda em "ricas vestes e alfaias de 
ouro" que levaram os índios a vender, e isto coincide com as 
"boas roupas e melhores trastes" mencionados pela testemunha da 
tragédia, e ainda com o "rico vestido" do Lanhas, que nao hesitara 
o chefe paiaguá em envergar, lan9ando ainda por sobre o próprio 
pescoc;o o hábito de . Cristo · que pertencera ao defunto. 

Onde pode ter entrado exagero no depoimento de Reyes é 
quanto ao montante de ouro levado a trocar em Assun9ao. Na 
notícia dada pela já citada testemunha do combate, le-se que o 
ouro carregado pelos índios era estimado em 10 ou 11 arrobas. 
Urna segunda testemunha acha que, além de roupas e trastes, nao 
passaria o saque de "20 arrobas, outros lhe dao menos".131 D. Car
los, no entanto, julga que seriam no mínimo 100: "en oro en polvo 
creo que avrán traído más de 100 arrovas". E tudo isso se trocou, 
e em tal abundancia, que davam por um pires 8 onc;as, 3 e 4 
por urna colher, por um pouco de baeta 6 a 8, e o restante nessa 
proporc;ao, pois tudo apetecía aqueles índios - contas falsas, rnel, 
milho, facas, etc. -, e houve até quem comprasse por 20 pesos 
outras tantas libras de ouro. 

"Asseguro a \r ossa Merce", concluí a carta de D. Carlos, 
"que apesar de nao termos prata, andamos aquí ricos em ouro". 
E acrescenta que as mercadorias vindas de Castela já nao se tro
cavam, como outrora, por tabaco e erva mate, mas eram compra
das a peso de ouro, e com vantagem de 150o/o sobre os pre9os 
de Buenos Aires. Tao memorável foi o acontecimento que, passa-

i.a·o Biblioteca de ~vora, Col. Pe. Oiogo Soares, Cod. CXVl/2-15: Joao 
Antonio Cabral Camello, "Noticia do q' lhe socedeo na volta q' fes das 
minas p.• S. Paulo", fl. 7v., rep. a fl. 73. 
i.a1 Biblioteca de ~vora, Col. Pe. Oiogo Soares. Cod. CXVl/2-15: "Noti
cia ... dada pelo Cap.am O.os Lourern;o de Araujo ao R.º P.e Oiogo Soares 
sobre o inf e lis successo . .. ", fl. 79v. 
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dos vinte anos, continuava a ser comentado. O comissário Manuel 
Florez, da 3.ª Partida da demarcac;ao prevista no Tratado de Madri, 
alude em carta de 1753 ao marques de Valderios ao ouro levado 
pelo paiaguá e trocado por um quinto de seu valor, afinnando que 
fora a origem de algumas grandes fortunas assuncenhas.132 Nunca 
mais, porém, ou em igual extensao, chegou a atividade predatória 
do paiaguá a reproduzir semelhante sucesso. l! que a catástrofe de 
1730 servira de escarmento as autoridades como aos mareantes. 
Ao lado das expedi9oes punitivas dirigidas contra esses índios nos 
anos seguintes, passariam as canoas de comércio a navegar de con
serva e logo sob a protec;ao de embarcac;óes de guerra nos passos 
mais arriscados do seu trajeto. 

Por outro lado, se a soma de ouro em pó canalizada através 
desses índios para o castelhano pode ser apreciável, nao deixav~ 

. de ser lucrativo também para eles outro negócio: o de escravos 
negros levados igualme~te a resgatar em Assunc;ao. Diversamente 
do que acontece com o ouro, é tnais fácil obter essa presa assal
tando as frotas destinadas de povoado ao Cuiabá, e assim se ex
plica que estas também, sobretudo estas, fossem visadas pelo paia
guá. Tanto mais quanto iam nesses casos sobrecarregadas as c~noas, 
em contraste com as que voltavam das minas, de sorte que tlnham 
dificultados os movimentos, por conseguinte a defesa. Diz-se que 
nas suas acometidas procuravam esses índios tomar o pulso aos 
pretos robustos, que guardavam consigo, trucidando os mais fra
cos, e consta de um depoimento que, no maior calor da refrega 
iam escolhendo os que lhes pareciam melhores.133 

Acresce que, para o apresamento de escravos, também podiam 
saltear esses índios, com pouco risco de vida, as canoas soltas que 
deixavam a vila para pescarias ou para o grangeio de mantimen
tos. Em peti~ao dirigida em 1754 por urna senhora cuiabana aos 
oficiais da Camara da vila do Senhor Bom Jesus a propósito da 
morte do marido e dos irmaos,, vitimados pelos paiaguá quando 
tinham saído a perseguir negros fugidos, dá-se como coisa notória 
que o "melhor de 60 . arrobas de ouro'' já se tinha perdido por 

1a2 "Carta de O. Manuel A. Florez al Marquez de Valderios ... ", pp. 13 
e segs., Pedro de Angelis, Colección de Obras y Documentos relativos a la 
Historia Antigua e Moderna de las Provincias del Rio de la Plata, vo}. I~. 
1>33 Biblioteca de ~vora, Col. Pe. Oiogo Soares. · Cod .. CXVl/2-15: Noti
cia dada pelo Cap.aro O.os Louren90 de Araujo ao k.º P.e Oiogo Soares 
sobre o infelis successo ... ", fl. 11, rep. a fl. 79. 
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" culpa desses índios. Mas diz ainda que o maior perigo, no momen
to, era a captura de negros necessários as lavras, que sem esses 
bra9os mal poderiam sustentar-se. Também o governador, D. AntO
nio Rolim de Moura, ao encaminhar a peti9ao a Diogo de Men
don9a Corte Real, com o ofício correspondente da Camara, sem 
por em dúvida aquela cifra das 60 arrobas líquidas de ouro, diz 
que isso se <lera antigamente: o que agora a todos preocupava 
nao era tanto o esperdício do ouro como a perda dos negros, que 
valiam ouro para o castelhano, e os quais sem maior trabalho 
e despesa recebiam do gentio de corso. 

Para apanhar os negros nao hesitava o paiaguá em chegar 
cada v.ez mais perto de Cuiabá, oprimindo assim os moradores da 
vila. Nao podiam estes, com efeito, afastar-se de suas casas para 
ir pescar pacu, e os próprios sítios de lavoura ficavam sujeitos, 
mormente no tempo das águas, aos insultos dos bugres, nem mesmo 
os homens de negócio eram senhores de sair embarcados. Tudo 
isso por causa dos negros, que, em suas correrías, esperava tomar 
o paiaguá, e que levados a Assun9ao ficavam perdidos para os 
dones. t preciso lembrar, diz o capitao-general em seu ofício, "que 
por ora quaze todos os Escravos que forao parar a Assump9ao hé 
por mao do Payagoá a quem a dita Cidade os comprao por terem 
ordinariamente pazes com o <lito Gentio e allgüa presump9ao ha 
que os mesmos Castelhanos lhe dao armas, por se haverem em 
varias occazióens achado algüas lan9as com choupos de ferro tao 
polidas e bem feítas que nao pareciao fabricadas pello Gentio".13 4 

Nao se dissipava f acilmente a cren9a de que a pugnacidade dos 
paiaguá dependía do apoio ao menos indireto que lhes dessem os 
castelhanos e da ajuda, esta direta, que recebiam do gentío Ca
valeiro. 

O muito que deram que falar as tropelías do paiaguá destoa 
do quase nada que se s~be de suas conexóes com outros povos 
indígenas. A esse respeito pode dizer-se que predominam as con
jecturas sobre as certezas. Nao faltou quem duvidasse da própria 
existencia de um grupo paiaguá, cuidando que tal neme serviu para 
designar povos de diferentes filia9óes, só unidos pelo empenho 
comum de barrar aos cristaos a navega9ao do alto Paraguai e do 
Pantanal, e essa nega9ao da peculiaridade étnica de tais índios terá 

13~ AHU, Mato Grosso, Cx. 8: "Cartas do G.or Capitao General", 5 de 
setembro de 1754. 
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adeptos até fins do século passado.135 Outros agregavam-nos aos 
guaicuru, tendp em conta certas afinidades lingüísticas, que no 
entanto poderiam resultar do seu longo convívio em áreas vizi
nhas.136 Mais recentemente, fundado sobre dados diretamente obti
dos de um dos sobreviventes dessa estirpe e sobre antigos textos, 
pode um antropólogo concluir que se trataría de um grupo etnolo
gicamente isolado, cuja língua difere " de todos os demais idiomas 
de índios da América do Sul até agora conhecidos" .137 Em reali
dade, os tra9os por onde se separavam eles dos guaicuru· seriam 
muito mais fortes do que tudo quanto pudesse uni-los. 

Em favor dessa assimila9ao pode ter influíd© a lembran9a do 
esf or90 comum que uns e outros desenvolveram para embara9ar 
o movimento das frotas de comércio, a rapacidade com que se 
comportavam e a resistencia teimosa a catequese. No entanto, a 
própria alian9a e aparente solidariedade que os uniu foi constan
temente perturbada por graves e intermitentes discórdias. Na se
gunda metade do século XVIII pode observar um missionário que 
as rela9óes entre os dois povos eram ora de tenaz inimizade, ora 
de acomoda9ao, nunca de estreita cordialidade. Isto, em seu en
tender, por causa da· deslealdade dos " pérfidos paiaguazes", que 
só sao amigos quando assim o quer seu interesse e quando bem 
lhes apraz.1'3 8 E acrescenta que os guaicuru nao se fiavam deles e 
em várias refregas lhes tomaram muitos prisioneiros. A existencia 
desses dissídios, oriundos, segundo Sanchez Labrador, de urna pro
funda incompatibilidade entre esses dois povos, "tao opostos em 
genio co1no o sao os franceses e os espanhois", impeqiu provavel-
1nente a cria9ao de urna barreira ID3;is eficaz contra a penetra9ao 
luso-brasileira ao longo da margem esquerda do Paraguai. 

A cria9ao de um sistema defensivo ao longo dessa área a partir 
de 1775 foi importante fator para a liquida9ao da amea9a. De 

H 5 Martius , Carl Friedrich Philip von, Beitriige zur Ethnographie und 
Sprachenkunde A111erikas tumal Brasiliens, vol. 1, pp. 223 e segs. Sobre 
ponto de vista semelhan te defendido por autores' mais recentes, ver . Max 
Schmidt, "Los Payagua". RMP, N.S. , vol. III , p. 265. 
136 Sustentada, entre outros, por Lafone Quevedo, Boggiani e Koch Grün
berg, esse ponto de vista reaparece em A. Métraux, u Ethnography of the 
Chaco", Handbook o/ South-American lndians, vol. 1, pp. 214 e segs. 
1 ;¡- S h 'd M . O · ' e m1 t, ax, op. cu., p. 2 4. 
1 RR Sanchez Labrador, Pe. Tesé, El Paraguay Católico, voL I , p. 57 e vol. II, 
p. 151. 
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" início a expugna9ao dos f ortes nao era problema difícil, mesmo 
para os índios. Apenas o do Príncipe da Beira tinha maior capa
cidade de resistencia, mas situado junto ao Guaporé, estava fora 
do alcance do "gentío de corso". O de Coimbra nao passava, no 
come90, de um reduto retangular, defendido por estacadas, de 
sorte que, seis anos apenas depois de construir-se, teve a inespe
rada visita dos guaicuru, que nele fizeram atroz chacina, matando 
a golpes de porrete 54 homens da guarni9ao. 

A esse tempo já tinha desaparecido o perigo dos índios bravíos 
no caminho de Goiás ou no Camapua, gra9as a definitiva pacifi
ca9ao dos caiapó, alcan9ada em 1780. Dois anos mais tarde, o 
próprio paiaguá abandona as águas onde por longo tempo se tinha 
oposto a penetra9áo luso-brasileira. Os últimos vao para as cerca
nias de Assun9ao, onde encontram, em trato pacífico com os cas
telhanos, os da parcialidade dos tacumbu. A defec9ao foi atribuída, 
em parte, a a9ao dos fortins portugueses, mas sobretudo ao ter-se 
definitivamente desmanchado sua alian9a com o "Cavaleiro". Estes 
por sua vez, temerosos dos castelhanos, tratam aos poucos de buscar 
apoio nos lusitanos. Abrigados nas proximidades de Coimbra a 
Nova, e depois perto de Miranda, aproveitaram-se do respaldo que 
isso lhes poderia dar para investir repetidas vezes contra os espa
nhóis do Forte Bourbon ou Olimpo. 

O acordo tendente a encerrar o velho dissídio com os portu
gueses solenizou-se em Vila Bela, onde os guaicuru se fizeram re
presentar por dois dos seus principais. De um <lestes, que tomou 
o nome de J oáo Queima de Albuquerque, sabe-se que ainda vivía 
em 1728, sempre fiel ao trato de paz. Mais tarde, ~obretudo du
rante a guerra do Paraguai, esses índios, em boa inteligencia corn 
os brasileiros, assaltaram repetidas vezes soldados e povoados ini
migos, voltando carregados com armas e tecidos que mais tarde 
exibiam coíno troféus. 

A mesma acolhida que encontraram no Brasil os guaicuru 
teráo os paiaguá em Assun9áo. Sob a ditadura do doutor Francia 
recebem mesmo a incumbencia de vigiar o rio, perto da capital, 

' vedando todo acesso aos estrangeiros. Essa prote9áo oficial lhes 
seria retirada, no entanto, pelo primeiro Lopez, suspeitoso de que 
se preparavam para novamente aliar-se aos guaicuru. Largados 
agora a própria sorte, pareciam confirmar a cren9a de que pouco 
valiam sem ajuda externa. As vésperas da guerra ainda chamava 
aten9ao nas praias vizinhas a Assun9ao um amontoado de chou
panas imundas onde, já muito reduzida pelas epidemias, definhava 
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urna gente miserável: era o que restava dos antigos corsários do 
rio Paraguai. 

Em outras eras iam os seus antepassados negociar escravos e 
ouro nas ruas da cidade.. Estes só levavam lenha, pescado, este.iras, 
e o pouco que, em troca, recebiam dos compradores relutantes, 
consumiam-no em borracheiras. O seu número era estimado· em 400 
ou 500, se tanto.139 Na guerra, combatendo os brasileiros, sob o 
comando de oficiais paraguaios, sucumbiram quase todos. A índia 
que Max Schmidt encontrou ainda por volta de 1940 dizia ser um 
dos quatro últimos paiaguá sobreviventes. Nao esquecera o idioma 
dos seus, e nele ditou ainda as palavras que o antropólogo anotou: 
"Antigamente eram muitos os paiaguazes: todos morreram". 

A agonía desse povo que nao tinha sido feito para as artes 
da paz, come9ara século e meio antes, quando ele teve de abando
nar as águas do alto e médio Paraguai, teatro de seus antigos 
triunfos. Mal aproveitaria esse exodo, porém, ao comércio fluvial 
do Cuiabá, muito desfalecido desde a abertura das novas vías 
terrestres e principalmente depois do empobrecimento das lavras 
minerais que o tinham sustentado. Perdida sua for9a, desvanece-se 
igualmente a dos que outrora ameayavam aniquilá-la. 

rnn Sanchez Labrador. op. cit. 
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A conquista do. Extremo Oeste 

As truculencias do paiaguá tinham sido o grande embara90 
encontrado pela expansaó luso-brasileira nos sert6es ocidentais. 
Logo depois de 1780 deserta, porém, o implacável "gentio de corso" 
das águas do médio Paraguai e afluentes, teatro de suas antigas 
fa9anhas, e é mais para o sul, nas cercanías de Assun9ao, que vai 
principiar a agonía lenta de um povo tao infenso as artes da paz. 
Mal aproveitaria o exodo ao comércio fluvial do Cuiabá, meio 
desfalecido desde que se abriram outras vias de acessó ao cora9ao 
do continente, e afinal comprometido, cada vez mais, pelo declínio 
das lavras minerais, que rapidamente se extenuam. Desvanecem-se, 
dessa forma, as for9as que o amparavam quando abandonam a 
cena as que a desafiavam. 

Entretanto, nao há como negar que a aceita9ao <leste e de 
muitos outros desafios tinha dado bons frutos para a América 
portuguesa. O mais importante fora a segura posse detoda urna 
extensa área que lhe escapara claramente na demarca9ao de · Tor
desilhas e, a partir dessa área, dos limites que passava a , ganhar 
em detrimento do castelhano. Caducando. o velho tratad~,? · que os 
dois reinos nunca se mostraram solícitos em cumprir a risca, res
tava o argumento do uti possidétis, que acabará por prevalecer. 
Sobre esse argumento ambas as Coroas podiam concordar, ainda 
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quando divergissem em alguns pontos no tocante a aplica9ao, por
que lhes dava o meio de conservar o adquirido, tanto ao oriente 
da Asia cama no ocidente do Brasil. Sucede, porém, que os ganhos 
de Portugal no ocidente do Brasil pareciam assumir propor~s 
prodigiosas, e custava crer que t1sse resultado f osse apenas o feliz 
coroamento de urna sucessao mais ou menos desconexa de esf or9os 
anónimos que a diplomacia convalidou. Houve assim quem ape
lasse para explica~óes engenhosas que podem ter seu fascínio, mor
mente quando se revelam capazes de alimentar fervores nacionais 
precisados de combustível. 

Como a solu9ao finalmente adotada alargava o território bra
sileiro até o rio Paraguai e, transpondo-o em alguns pontos, violava 
por eles até os limites chamados naturais, recorreu-se a um desses 
raciocínios pregui9osos que tratam de reduzir a complexidade dos 
processos históricos a alguma fórmula simplificadora. Partindo da 
idéia de que toda cria9ao tem por defini9ao um criador, e de haver 
sido Portugal, aqui, o beneficiário principal das negocia9óes, nao 

· é necessário muito esfor90 para a_char-se o obreiro de tamanha obra. 
Segundo todas as aparencias, antes mesmo de formulada a dou
trina, o uti possidetis foi por assim dizer "provocado", durante um 
século e mais, pela a9áo do minucioso Conselho Ultramarino, que 
de longe, mas com máo certeira, guiara os passos dos sertanistas 
sobre os caminhos que atendiam ao interesse do Reino. 

Nao é possível, em resumo rápido, expor e analisar os mean
dros de urna tal teoría, nem este é o lugar para faze-lo. Baste-nos 
notar de passagem como, assim identificado o autor do portento, 
a demonstra9ao de sua presciencia miúda toma quase o aspecto 
das antigas provas da existencia de Deus~ onde as sutilezas dialé
ticas vinham envoltas constantemente numa santa auréola. Desse 
jeito a multiplicidade dos pequeninos incidentes históricos, nio 
raro discrepantes entre si, passa a adquirir ampla moldura, como 
convém, e clareados de urna luz que parece vinda de cima, rece
bem a inteireza, a coerencia interna, a inteligibilidade que antes 
lhes faltavam. E as certezas que acaba por infundir tem o cunho 
das verdades canónicas, fazendo-se, além disso, altamente conta-. g1osas. 

Se deveu o Brasil sua extensao atual e sua unidade a urna 
política de comprovada sabedoria, capaz de pesar o imponderável, 
cal.cu lar o incalculável, fabricando o futuro sob medida, a medida 
de seus próprios interesses, todo o mérito pelos resultados obtidos 
é atribuível a política de Lisboa, que, segundo essas especula~óes, 
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já os tinha previsto e sempre pelejou por alcan9á-los. Nao será 
menor, todavia, o mérito dos que no Brasil se tornaram agentes, 
talvez involuntários, de tao insigne programa. Isto é: nao sai di
minuída a glória dos sertanistas se eventualmente trilharam, sem 
o perceber, caminhos já tra9ados do além-mar. Do mesmo modo 
as a9óes humanas nao perdem sua dignidade se a vontade que as 
anima confluí com o querer de Deus, pois o contrário é o que 
parece certo. 

Há mais: se urna tal interpreta9ao pode lisonjear por igual a 
administra9ao portuguesa e aos brasileiros, nao deixa de satisfazer 
até a hispano-americanos, sobre os quais também se exerce toda a. 
for9a de contágio de que é capaz. ~ que urna série de resultados 
felizes obtidos pela diplomacia portuguesa na América do Sul fa
vorec~u freqüentemente, entre esses povos,. a cren9a numa singular 
habilidade e astúcia da poJ(tica lusitana, que chegaria mesmo a 
ser seu tra90 distintivo em confronto com a castelhana. E a idéia 
de que, destituída esta das mesmas · virtudes, ainda que nao lhe . 
faltassem outras, e mais sublimes, acabaría sistematicamente sacri
ficada em suas ambi9óes naturais. 

Nao parece difícil mostrar o. infundado dessa cren9a no caso, 
ao menos, das vantagens territoriais asseguradas a América portu
guesa. ~ sabido como em 1529, cedendo as falsas razóes dos que 
julgavam que as Molucas ficavam na demarca9ao de Castela, con
sentiu Lisboa em pagar o alto pre90 exigido para permanecer na 
posse tranqüila das ditas ilhas, famosas pelas suas especiarias. O 
engano estaría longe de honrar a sagacidade dos diplomatas lusi
tanos, se nao fosse levado a conta dos escassos conhecimentos geo
gráficos que prevaleciam ou da ambi9ao de ver ampliados os do
mínios ocidentais de sua Coroa - o Brasil - em detrimento dos 
orientais. 

Mas nao faltou quem o denunciasse, entao ou pouco mais 
tarde, e no entanto haverá transgressao nova do tratado quando 
se instalarem os castelhanos nas Filipinas, também situadas na de
marca9ao portuguesa. Ora, se essas infra9óes já eram tidas como 
tais no século XVI, com maiores motivos o serio quando se ini
ciarem as negociayóes do Tratado de Madr,i, que dará a~ Brasil, 
aproximadamente, sua atual silhueta geográfica. Querer consertar 
o erro antigo nao passava, agora, de um imperativo do bom senso. 
Nem a Espanha, quando finalmente aceita, em princ·ípio, os argu
mentos lusitanos, terá mostrado urna obtusidade que tocaría as raias 
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da estupidez, 1 nem precisa Portugal desenvolver urna habilidade 
fora do comum. 

A comédia de erros parte do pressuposto de que seria possível 
destacar o continente americano de um contexto global onde as 
perdas e os lucros se distribuíssem mais eqüitativamente entre as 
duas Coroas ibéricas. Se, para usar de expressao consagrada, houve 
" recuo do meridiano" no Oriente, nada mais plausível do que 
pleitear outro recuo em favor dos que se achavam sacrificados pelo 
primeiro. Antes mesmo de celebrar-se o tratado de 1750 já se tinha 
como certo que, passando a linha de Tordesilhas por onde a pu
nham os castelhanos, nas partes do Oriente, após a ocupac;ao das 
Filipinas e Marianas, bem poderia Portugal reclamar para si quase 
toda a América do Sul. 2 E nem f alt!=!rá entre castelhanos quem 
julgl:le procedentes as pretensóes lusitanas no Novo Mundo. 

Apesar de tudo isso, a teoría de que Por•1Jgal ardilosamente 
alcan9ou magníficos triunfos, sempre a custa da boa-fé castelhana, 
em urna série de tratados de limites, converteu-se para muitos em 
verdadeiro artigo de fé. E estranhamente ganhou for9as mesmo do 
lado portugues essa tese, com o aparecimento de urna tentativa de 
mitología destinada, segundo o seú ·criador, tao ilustre por outros 
títulos, a fornecer a boa explica9ao para o engrandecimento terri
torial do Brasil. 

Considerando que, desde o século XVI , se encentra em nume
rosos mapas um grande lago interior da América do Sul, de onde 
manam dois bra9os correspondentes, respectivamente ao Amazonas 
e ao Prata, supunha Jaime Cortesao que essa figura, onde o Brasil 
assume o aspecto de urna ilha, nao é atribuível a simples fantasía 

1 Vai muito além disso um historiador paraguaio ao dizer: "Cuando en 
1750 firmaron Portugal y España un tratado de limites, triunfó la astucia 
lusitana sobre la torpeza y venalidad de los diplomáticos españoles". Cf. 
Cardozo, Efraim, El Paraguay Colonial, p. 210. 
2 Exposifiío que os Estados Unidos do Brasil apresentam ao Presidente dos 
Estados Unidos da América como árbitro segundo as estipula9óes do tratado 
de 7 de setembro de 1889, concluído entre o Brasil e a República Argentina, 
2.º vol., p. 18. Nesse mesmo volume e a mesma página cita o barao do 
Rio Branco a opiniao de Floridablanca acerca dos supostos sacrifícios terri
toriais da Espanha na América do Sul. Depois de criticar os que ainda 
queriam afincadamente ressuscitar a linha de Tordesilhas, o ministro de 
Carlos III , burocrata exemplar e circunspecto, que nao toleraría concessóes 
prejudiciais ao seu país e ao seu rei, escreve que M admitiendo este prin-
cipio tendriamos que ceder a los Portugueses las islas Filipinas " 
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dos cartógrafos. Em parte, ao menos, apóia·se ela na realidade, já 
que o lago central, identificado freqüentemente com o Xaraies, 
representa o Pantanal matogrossense, e um bra90 dele é o rio Pa
raguai, que através do Prata derrama suas águas no Oceano. Mas 
o importante está em que a "ilha Brasil" constituí, de fato , um 
mito expansionista, que ganha realidade através da íntiina coope
rac;ao da metrópole com os colonos, de lusos com luso-brasileiros. 
Esses, sem deixar as vezes de mostrar urna astúcia maquiavélica, 
tratariam de preencher, através de sucessivas penetra9óes, todo o 
espa90 insular definido nos mapas.3 Haveria urna obje9áo a opor 
a essa tese, resultante de aparecer a "ilha Brasil" também em mapas 
holandeses, alemaes e italianos. O historiador elude a dificuldade 
alegando que essa figura, sem dúvida, prové.m de algum protótipo 
lusitano hoje p~rdido. 

Nao é difícil imagin~r como essa mitología se presta a deitar 
água no moinho dos que procuram ver tao-somente na decantada 
capacidade e astúcia portuguesas as origens da expansao geográfica 
do Brasil. Ela pode mesmo substituir com vantagem a velha idéia 
de que ao tino de Alexandre de Gtismao, ministro do Conselho 
Ultramarino e secretário d'el-r~i, se deve o bom exito aparente de 
Portugal nas discussóes preliminares do Tratado de Madri. Segundo 
essa idéia, o tratado visaria sobretudo a sancionar a obra dos ban
deirantes, paulistas como o próprio Gusmao, que nasceu na vila 
de Santos. 

Transformada em verdade inconcussa, a teoría de que o en
grandecimento territorial do Brasil pode impor·se pela sinuosidade 
excepcional dos políticos de Lisboa tem servido, principalmente 
entre autores hispano·americanos, para mostrar como ela nao de
pendeu, senao excepcionalmente, de virtudes guerreiras superiores. 
E a partir de semelhante teoría chega-se a urna explica9ao natural 
para a habilidade a toda prova que, mesmo depois da Independen· 
cia, distinguiría os homens públicos da antiga América portuguesa. 
He.rdeiro ~ª. diplomacia lusitana que ao pequenino reino europeu 
te~1a perm1hdo, na longa luta entre as metrópoles ibéricas, vencer 
reiteradamente o seu vizinho mais poderoso e lan9ar os cime'ntos 
da grandeza do Império sul-americano, passará este, por sua vez, 
a valer-se de iguais processos, cuja sabedoria ficará comprovada 
no curso dos séculos. 

3 Cortesao, Jaime, História do Brasil nos Velhos Mapas, t 1 º 347 . . , pp. ' 
355 et passim. 
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" Essa cren9a, que chegou a cristalizar-se num verdadeiro este-
reótipo, tem, contudo, seu complemento necessário ou a contr_a
parte, que a faz aceitável até e principalmente para os que . n~o 
dissimulam o seu desamor ao vizinho maior. E vem a consistir, 
essa contraparte, na idéia da incapacidade e do valor escasso dos 
homens de armas brasileiros. Desse ponto de vista parecerá fora 
de discussao que se o Brasil chegou a ganhar algum prestígio. no 
continente, nao o deveu aos seus militares, deveu-o sim, e ac1ma 
de tudo, aos seus políticos. O mérito <lestes explicaría por si só ~ 
ter conservado o país por tanto tempo urna organiza9ao predomi
nantemente civilista, o sujeitar-se antes a beca do que a farda, 
adquirindo afinal um grau de estabilidade que o militarismo con
tumaz nao deixou germinar entre os descendentes de castelhanos. 

Com isso também se explica o evitarem aqueles políticos, na 
medida do possível, as .guerras externas onde pudesse quebrantar-s~ 
a reputa9ao do país, como já se tinha experimentado em Sarand1, 
por exemplo, ou em Ituzaingo. Nao q~e a idéia de~ ~uerra and~s~e 
de todo ausente dos cálculos dos estadistas do Imperio. Mas ex1stla 
só como ultima ratio. Pois a falta de corpora9ao castrense valorosa, 
sabiam como supri-la recorrendo a urna dire9ao civil enérgica, e 
disso tinham perfeita consciencia.4 

• 

Urna vez admitida a inépcia dos homens de arma do Brasil, 
nao custaria conceder em troca, e de bom grado, alta capacidade e 
habilidade aos verdadeiros responsáveis pelos destinos do país. 
Para povos tao briosos e ao extremo ciosos do pundonor nacional, 
ficará sendo a sua, de qualquer modo, a parte mais dignificante, 
pois mais gloriosos sao os triunfos conquistados com a espada do 
que as vitórias arrancadas pela astúcia. De um lado fica a bra;u:a 
pessoal, que é virtude de heróis, de o~tro, sim~le~ment~ a solerc1~ 
que, segundo provecta conven9ao, pode constituu atributo fem1-
nino mais do que varonil. . 

Em urna das suas notas a tradu9ao do livro de Schne1der sobre 
a guerra do Paraguai, observou Paranhos como o .descrédito que 
pesava sobre os militares brasileiros, sobretudo no no ?ª Prata, se 

, achava tao geralmente arraigado que de pouco servia o querer 
abalar semelhante convic9ao invocando episódios históricos que 

~ -1 Cardozo, Efraim, EL Imperio del Brasil y el Río de la Plata, pp. 30, 539 
e 542; Alberdi, Juan Baptista, Historia de la Guerra del Paraguay, p . 19; 
Schneider, L., Historia da Guerra da Tríplice Alianfa cont.ra o Governo 
da Republica do Paraguay, vol. 1, p. 48 e n.º 5 (nota de Silva Paranhos) . 
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mostrassem o infundado dela, ou apelando para. testemunhos menos 
suspeitos de estrangeiros, como o italiano Garibaldi.5 Na melhor 
hipótese se admitiría a existencia de brilhantes exce96es individuais 
que nao desmentem urna regra genérica, ou entao que os exemplos 
apontados atestam apenas glórias já extintas que nao se repetiam 
nos dias presentes. 

Glosando, ao que parece, a passagem onde o futuro barao do 
Rio Branco evocava essas glórias passadas no intuito de rebater a 
opiniao tao desprimorosa para os militares brasileiros, que, ende
mica no Prata, se agu9ara com a publica9ao do panfleto de Alberdi 
sobre a guerra da Tríplice Alian9a, onde Mitre e Buenos Aires sao 
apresentados como servos dos interesses imperiais, um autor para
guaio de nossos días bate ainda na mesma tecla. Embora aceite 
expressamente o mito da "ilha Brasil" de Cortesao ao querer mos
trar como os lusos e luso-b.r~sileiros se teriam sorrateiramente apro
priado de terras que em Tordesilhas se adjudicaram a Castela, o 
mesmo historiador também aborda ·aquelas antigas glórias de que 
falara Paranhos, para acrescentar que " desde os dias heróicos das 
bandeiras e das guerras contra franceses, holandeses e espanhóis, 
muito parecía ter decaído o espírito marcial no Brasil, ou pelo 
menos tal era o conceito dominante no Rio da Prata".6 Nao bas
taría esse modo de ver para explicar a expansao brasileira no sertao 
ocidental, dado que ela se verificou precisamente naqueles "días 
heróicos"? 

No entanto, para que fosse válida a explica9ao seria preciso 
que os invasores tivessem encontrado bem defendidas ali, pelos 
castelhanos ou paraguaios, as partes que passaram depois delas a 
ocupar. Se em outros lugares deveram os luso-brasileiros enfrentar 
nos campos de batalha o estrangeiro cobi9oso de suas terras, na
queles sertóes a única oposi9ao que encontraram verdadeiramente 
digna desse nome viera-lhes de hordas indígenas tais como os 
paiaguá. Para nao dizer que houve aqui urna regra sem exce9ao, 
pode invocar-se, é certo, o caso do ataque de 1777 a pra9a do 
Iguatemi, fundada dez anos antes por determina9ao do · gove~no 

portugues. Convém nao esquecer, porém, o estado de abandono a 
que em 1777 se achava relegado o presídio, cuja conserva9ao o 
novo geral da Capitanía de Sao Paulo reputava inconveniente, por 
inútil, dispendiosa e pestífera. Com efeito, o que ali encontraram 

5 Schneider, L., op. cit., p. 50, nota. 
·6 Cardozo, Efraim, El Imperio del Brasil y el Río de la Plata, p. 540. 
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os atacantes castelhanos foi apenas um punhado de moradores e 
soldados famintos, meio dizimados pelas febres e destituídos de 
muni~óes para urna defesa eficaz do lugar. 

Nao há assim exagero em pretender que, de modo geral, houve 
em diversas áreas hoje compreendidas no 3ul do Estado de Mato 
Grosso um retraimento evidente dos seus antigos ocupantes caste
lhanos em face dos novos, luso-brasileiros, e para come9ar em face 
dos mamelucos de Sao Paulo. Nao parece ter pensado diversamente, 
há mais de dois séculos, o ca pitao Juan Francisco de Aguirre, que, 
para o desempenho dos trabalhos de demarca9ao dos limites das 
terras da Coroa espanhola na América do Sul, nao se cansou de 
examinar criteriosamente o material histórico disponível. A seu ver, 
o abandono pelos espanhóis das posi9óes que já ocupavam, tanto 
no Guairá como em Xerez, resultou , nao de seu pouco valor, mas 
de sua pouca vontade de lutar. 

A propósito das devasta9óes feitas pelos bandeirantes durante 
a primeira metade do século XVII, um dos pontos que necessaria
mente deveriam chamar sua aten9ao foi o da supostá cumplicidade 
do governador D. Luís de Céspedes Xeria, do Paraguai, com os 
"portugueses" responsáveis por elas. Nao vai Aguirre ao extremo 
de isentar essa autoridade das culpas que lhe assacavam os jesuítas, 
mas também nao endossa cegamente as denúncias que lhe eram 
dirigidas. Prefere suspender prudentemente seu juízo, por nao lhe 
parecerem de todo convincentes as raz6es dos padres. Tudo, a seu 
ver, leva a acreditar que se os guairenhos, em particular, abando
naram suas terras, recolhendo-se a Assun9ao, assim o fizeram sim
plesmente porque o queriam. For9as para se defenderem nao lhes 
f altavam, pois consta va que dispunham de 300 homens de armas, 
sem contar os índios, e mais nao era preciso para impedir que os 
desalojassem os mamelucos.7 Nao lhe parece digna de crédito a 
desculpa dada entao por muitos desses espanhóis guairenhos, de 
que os paulistas lhes eram superiores, estando bem armados e 
eles pouco. 

Nao deixa mesmo de sugerir que haveria boa inteligencia entre 
os guairenhos e os "portugueses". A alega9ao que nao deixa de 
aparecer aqui e ali nos próprios relatos dos jesuítas é refor9ada no 
seu entender pela divisao que faziam entre si das presas. Os espa-

; ~ Diario del Capitán de Fragata D. Juan Francisco de Aguirre ·, t. 2.º, 
2.ª parte, Revista de la Biblioteca Nacional, t . XIX, 3.º e 4.º trimestre de 
1948, n.'>11 47 e 48, pp. 390 e segs. 
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nhóis que deixaram o Guairá nao tinham outro pensamento senao o 
de se irem daquelas terras e procurarem melhor vida. Essa, observa, 
foi a bem dizer a causa do exodo, e os assaltos dos paulistas apenas 
o pretexto desejado. A insinua9ao de que estariam os guairenhos, 
abertamente ou nao, combinados com os invasores, lembra aliás 
a suspeita aventada por um escritor paraguaio, de "urna alian9a 
secreta entre Assun9ao e Sao Paulo para a destrui9ao do poderio 
jesuítico".8 Aguirre nao vai a tanto. Apenas admite que Assun9ao 
encarava com indiferen9a o abandono das terras já povoadas e 
nem deu qualquer passo para as defender da fúria lusitana. 

Se essa indiferen9a era de lamentar no caso do Guairá, tor
nara-se imperdoável no tocante a X~rez. Só depois de descobertas 
as riquezas minerais do Cuiabá e do Mato Grosso, que caíram em 
maos ·de portugueses, puderam os assuncenhos reconhecer os pre
jµízos irreparáveis que vieram a sofrer por nao reconhecerem em 
tempo a importancia daquele estabelecimento, situado junto ao 
Mbotetei, que os mamelucos puderam impunemente .destruir em 
1632. Além de renunciarem descuidosos a esse estabelecimento, por 
só pensarem na hora presente e nao encararem o futuro, tinham 
deixado que ele definhasse cada vez mais em suas maos. Tanto 
que Xerez, nao podendo por si só vencer as dificuldades apostas 
a sua manuten9ao " se teria perdido, mesmo que a nao arruinassem 
os portugueses".º Ao Paraguai, acrescenta Aguirre em seu valioso 
diário, já custava muito trabalho o ter de sustentar-se, quando 
abandonado as próprias for9as. Mais tarde achou-se dilacerado pe
las amarguras domésticas, de modo que seus filhos, entregues a 
comodidade dos bens rurais, nao tinham outro anelo que nao fosse 
o da própria conserva9ao, olvidando qualquer outro plano e per
dendo toda atividade. 

Esse quadro pessimista des toa vivamente do que nos f ornece 
um historiador moderno, que se compraz em alinhar os casos em 
que, ao longo dos séculos, a expansao paraguaia requereu a gene
rosa abnega9ao e o "heroísmo constante e sempre alerta" dos na
turais do país e principalmente de Assun9ao. Em suma, escreve, 
"no decurso de tres séculos e meio, o esfor90 assuncenho deu · ori-

' 
8 Recalde, Juan Francisco, "Estudo Crítico sobre Termos Tupis no Portu-
gués do Brasil", RAMSP, vol. XLII , p . 71. 
9 "Diario del Capitán de Fragata D. Juan Francisco de. Aguirre· , t. 2.º, 
l.ª Parte, Revista de la Biblioteca Nacional, Buenos ·Aires, t . 18.º, n.º8 

43 e 45. 
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gem a mais de setenta povoados, sem contar os jesuíticos, e mais 
de trinta fortes e presídios, que se disseminaram desde a emboca
dura do Prata até as remotas beiradas do Guapai".1º Como, no 
dizer do mesmo historiador, se apagavam sem eco na Corte dis
tante os continuados clamores do cabildo de Assun9ao ante o de
samparo a que a metrópole européia deixava a província, restava 
pensar que tamanhos sacrifícios, tao acendrado heroísmo, seriam 
a inda incomensuráveis com o esf or90 necessário para a sustenta9ao 
de algumas províncias ou para a recupera9ao do perdido. Ou entao 
que as escassas vantagens oferecidas por essas conquistas, amea9a
das e frustradas pela cobi9a estrangeira, nao · pareciam, como o 
sugere Aguirre, pagar o pre90 do esfor90. 

Mal mereceriam, aliás, esse nome de conquistas, os estabele
cimentos isolados e de rala popula9ao que marcavam, nas partes 
do ocidente e do norte, a área efetivamente ocupada pela antiga 
província do Paraguai. O dinamismo a toda prova que revelara 
Assun9ao logo depois de fundad~, só comparável ao que distin
guirá mais tarde a vila de Sao Paulo, e que se exprimia em seu 
extraordinário ímpeto expansivo, deveria ser aproveitado em outras 
atividades, se é que nao padeceu esmorecimento com a divisao em 
1617 da antiga província, que a desf alcou do rio da Prata, agora 
um governo separado, com sua sede em Buenos Aires. ; 

Mas essa separa9ao que, ao menos administrativamente, signi
ficava urna obstru9ao dos caminhos do sul, criava a primeira vista 
condi<;óes f avoráveis a canaliza9ao do ímpeto expansionista nas 
dire9óes do leste e do norte, já que, do lado do oeste, a ocupa9ao 
duradoura do Chaco encontrava notórios obstáculos. No entanto é 
justamente nessas partes de norte e leste, em Xerez e no Guairá, 
que se verifica um refluxo considerável: urna década e pouco mais 
depois daquela separa<;ao, come9am a ser ali abandonadas as po
si9óes antes firmadas frente a avalanche mameluca. 

Se é certo, como querem alguns modernos historiadores para
guaios, em contraste com o velho parecer de Aguirre, que o velho 
dinamismo assuncenho, a atividade dos "mancebos da terra", nao 
sofreu mortal colapso depois da amputa9ao que lhe cortava o 
acesso ao mar, tudo faz presumir que enveredasse ele agora sobre 
os rumos antes desdenhados, justamente pelos embara9os neles 
oferecidos. De outro modo é inexplicável obstina9ao, assinalada 

to Gonzalez, J. Natalicio, Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya, 
t. l.º, 2.ª ed., p. t 19. 
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por alguns daqueles historiadores, com que pelejaram os de Assun
<;ao, e cada vez mais, por afirmar sua .presen~a justamente na banda 
ocidental do rio Paraguai. Um deles, J. Natalicio Gonzales, enu
mera, já para o século XVI, 32 expedi96es assuncenhas que pene
traram o Chaco. O século seguinte, em que se deu a subdivisao em 
dois governos, nao foi marcado por um arrefecimento, ao contrá
rio, dessas tentativas, pois assistiu a 37 penetra96es naquelas áre~~ 
inóspitas, ao passo que no século XYIII e na primeira década do 
XIX subiría a 46 o total.11 Embora nessa simples enumera9ao se 
eliminem quaisquer particularidades, nivelando-se os movimentos 
de maior com os de ínfimo alcance ou consistencia, para deixar 
falar apenas a eloqüencia das cifras assim descarnadas, servirá ela 
ao menos para mostrar urna demanda obstinada. 

Explicaría tal demanda as prudencias, as renúncias, as inér
cias a que em outras partes cedeu a antiga exuberancia assuncenha? 
Se nao, seria for<;oso admitir que, já sem meios para livremente 
atuar sobre áreas mais remotas, a sociedade hispano-guaranítica 
volta-se agora sobre si mesma, entregue as granjearías que lhe dao 
subsistencia ou a doce frui<;ao do "paraíso de Mafoma". E que a 
amputa9ao pacífica e política, ainda que relutantemente consentida, 
de 1617, pela qual f oi privada do acesso ao mar e ao Prata, era 
inelutável que outras se seguissem, torrenciais como intempéries, 
arrebatando-lhe definitivamente as terras do oriente, no Guairá, e 
de todo o norte, que ainda estava por explorar e melhor conhecer. 

No entanto esta expansao para o norte, que especialmente 
interessa ao presente estudo, parecera sugerida já na capitulación. 
de D. Pedro de Mendoza, o primeiro adelantado e fundador da 
primeira Buenos Aires. Compreendia, de fato, o territ6rio confiado 
a Mendoza, as áreas banhadas, com seus afluentes, pelo rio Para
guai, que entao e ainda por longo tempo é sinónimo de rio da 
Prata. E a vista de certo documento quinhentista de difícil inteli
gencia, nao falta quem ouse interpreta9ao mais atrevida, agregando 
ao mesmo território todo o espa<;o interior compreendido entre a 
linha demarcadora, expressamente mencionada na capitulación, e 
as lindes orientais dos governos de Almagro e de Pizarro, até ir 
entestar com a Guiana ou Nova Andalu~ia. Resulta de semelhante 
teoría que o Paraguai de Mendoza abra9ava em toda a sua exten-

11 lbidem. 
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sao o Brasil portugues: 12 nem tanto era preciso para justificar o 
título que lhe deram de "Provincia Gigante de Yndias". 

Nao cabe discutir aquí sobre se é plausível tirarem-se dedu-
96es tao impressionantes de dados tao imprecisos,13 já que nao é, 
de meridiana clareza, a real provisao de 1536, passada em nome de 
Carlos V em benefício de Juan de Samaño, principal argumento 
em que se ampara a cren9a de que a "provincia gigante" ia ter no 
Amazonas. Além disso. em 1536, e menos ainda em 1534, o ano 
da capitulación de Mendoza, dizer que era conhecido, mesmo su
perficialmente, o vastíssimo espa90 atribuído por historiadores de 
hoje ao território sob o governo do adelantado, já é dizer muito. 
Nem castelhanos nem lusitanos tinham idéia segura dos lugares 
por onde deveria passar a raía de Tordesilhas, nada de preciso se 
sabia quanto aos extremos a que chegavam a leste da cordilheira 
as jurisdi9óes de Almagro e Pizarra, e o próprio curso do Amazonas 
permanecia urna incógnita. 

Escrevendo meio século depois, ou seja, por volta de 1585, 
quando anda no Peru, poderá dizer Acosta que, apesar de perfei
tamente conhecida toda a orla marítima do continente sul-ameri
cano, nada se sabia ainda de sua maior parte, isto é, a que corre 
entre o Peru e o Brasil, e reinavam a respeito as mais desvairadas 
opinioes, dos que pretendem "ser toda aquela terra encharcadi9a, 
cheia de lagoas e pantanos, e de outros que sustentam haver por 
ali grandes reinos e floridos, fabricando entao o Paititi, o Dourado, 
o país dos Césares, onde se achariam maravilhosas coisas" .14 Pre
cisando melhor, observa logo adiante que ainda estava "oculta a 
habita9ao da América, salvo nas extremidades, onde se adelga~a 
na terra a que chamam Río da Prata, depois Tucuma, e dá volta 
para Chile e Charcas". Finaliza ref e rindo-se a certas cartas e a 
urna relac;ao mandadas de Santa Cruz de la Sierra, de onde cons
tava que se iam achando grandes províncias entre o Peru e o Brasil. 
"Isto descobrirá o tempo", ajunta. 

Alguma coisa, já se descobrira, é certo, mas nada que autori
zasse esperanc;as grandiosas. Descobrira-se por exemplo que, nave-

12 Gandia, Enrique de, Limites de las Gobernaciones Sud-Americanas en 
el Siglo XVI, pp. 25 a 40 et passim. 
l'3 O texto da provisao está publicado em Morla Vicuña, Carlos de, Estu
dio Histórico sobre el Descubrimiento y Conquista de la Patagonia y de 
la Tierra del Fuego, Apéndice y Pruebas, n.º 14, pp. 42 e segs. 
14 Acosta, José de, Historia Natural y Moral de las Indias, p. 205. 
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gando o Paraguai desde Assunc;ao ao arrepio das águas, e infle
tindo, em dado momento, para oeste, podía-se chegar ao sopé d~s 
montanhas onde jazia a " terra rica", meta constante da generah
dade dos exploradores. E também que esse caminho, cheio de ba
nhados, brejos, lagoas e matos esquálidos, era povoado de povo.s 
indomitos que embarac;aram muitas vezes a passagem do ca~1-
nhante; que nenhuma notícia havia ali de ouro o~ pr~ta, .ª nao 
ser nas amostras que sobre si traziam alguns índ1os a guisa de 
ornato, procedentes, diziam, do misterioso povo dos carearás, ~o~o 
identificado com os quéchuas peruanos. De corte que os exped1c10-
nários procuravam invariavelmente, a beira-rio, os lugares de onde 
saíssem as melhores vias para aquelas ·opulencias, e os pontos de 
torc;ao para oeste, dois ou tres - um dos mais em vista ficava,., a 
altura do morro grande que se chamou e ainda se chama do Pao 
de Ac;úcar -, passaram a re~~ber nemes sonoros, como Candelária, 
Sao Fernando, Porto dos Reís. 

Nufrio de Chavez, uro desses expedicionários, saiu coro ho
mens de guerra, cavalos, armas, muni9óes, em 12 barcas roovida.s 
a vela e remo, além de canoas e balsas, levando expressa determ1-
na9ao de Irala para fazer povoac;ao no Xaraies, que alguns mapas 
situavam junto a boca do Porrudos, o Sao Louren90 de hoje,15 e 
podia corresponder aproximadamente a atual ilha do Cará-Cará, ao 
sul do pantanal de Xaraies, dele separado pelo coto velo que forma 
ali o Paraguai. Mas acaba desobedecendo, no entanto, as ordens 
havidas. Com pesar de boa parte dos companheiros e ainda mais 
dos de Assun9ao, vai agora formar rancho a parte. Ruma para a 
aba da cordilheira onde, em princípio de 1561,.funda a cidade de 
Santa Cruz de la Sierra. Dessa forma, a Província Gigante sofre 
a primeira das suas muitas mutila9óes. 

Ao Xaraies e ao norte <leste tinha ido muito antes o capitao 
Hernando de Ribera, que o adelantado Alvar Nuñez Cabeza de Vaca 
expediu em 1543 do Puerto de Reyes no bergantiro El Golondrino 
a descobrir aquelas terras. ·Ribera, por sua vez, também deix~ra 
de cumprir as instru9oes, porque depois de chegar ao Xara1es 
aventurou-se muito além, indo ter, segundo se presume coro bons 
fundamentos, a altura, ou quase, do 15.º paralelo. Nenhuma expe
di9áo paraguaia, em verdade, chegou tao lónge entao ou depois 

15 Cf., por exemplo, os mapas anexos ao 2.º volume de El Paraguai Cató
lico, de José Sanchez Labrador. 
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nas partes do norte. De volta ainda pode dar notícia do rio Ma
ranhao e do país das Amazonas, onde teria tentado ir se nao se 
intrometessem muitas águas no caminho, impedindo o acesso. As 
informa9oes que deu sao confirmadas, entre outros, pelo alemao 
Ulrich Schmidel e pelo portugués Antonio Rodrigues, que foram 
na expedi9ao.16 Mas é preciso notar que, já entao, notícias frescas 
do Amazonas, que Orellana acabara de navegar pela primeira vez 
em toda a extensao, tinham alargado os conhecimentos geográficos 
sobre aquelas P.artes, permitindo localizar agora o rio na dire9ao 
apontada pela gente de Ribera independentemente dos discursos 
dos índios. 

Em Assun9ao, o relato da expedi9ao foi <litado pelo seu chefe 
ao escrivao Pero Hernandez perante testemunhas idóneas, "com 
toda clareza, fidelidade e lealdade, sem engano, fraude, nem cau
tela", segundo a ·fórmula notarial. Isso a 3 de mar90 de 1545. 
O interesse logo despertado pela narrativa fazia esperar que outras 
se seguiriam a essa jornada preliminar, a menos que sobreviesse 
algum imprevisto, comparável ao das muitas águas que nao deixa
ram Hernando de Ribera e· seus companheiros alcan9ar o país das 
Amazonas. Imprevistos nao faltariam, como o da sedi9ao que de
pós, embarcando-o para a Europa, o adelantado Cabeza de Vaca, 
a fermenta9ao entre os parciais <leste contra o governo de !rala, e 
o levante guaraní que o amea9ou. O maior, porém, e que de muito 
excede a todas as expectativas, nao irá demorar: no mesmo ano de 
1545 em que Ribera dita o relato de sua jornada, um índio des
cobre por acaso a "veía rica" de Potosí. O alvoro90 com que se 
divulga o achado já nao dá lugar a outros pensamentos e cuidados. 
t fácil su por como a riqueza certa que se desvenda entre as serras 
do Oeste deva falar alto, mais alto que os sonhos amazónicos, a 
audaz imagina9ao dos " mancebos da terra", em Assun9ao, levan
do-os a esquecer as vagas promessas do norte remoto. 

Se algum día existiu realmente, nao se desvanecerá de ime
diato a idéia daquele Paraguai disforme e corpulento, que deveria 
acompanhar com vigilante severidade a raía de Tordesilhas, abar
cando mais de meio continente. A capitula9ao do quarto adelantado 

1 " Ver "Relación de Hernando de Ribera" , Cabeza de Vaca, Naufragios y 
Comentarios, pp. 360 e segs.; Schmidel, Ulrich, Reise nach Sud-Amerika, 
pp. 62 e segs.; "Antonio Rodrigues, Soldado, Viajante e Jesuita Portugues 
na América do Sul" , Serafim Leite, Páginas de História do Brasil, pp. 117 
e segs. 
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do Rio da Prata, Juan Ortiz de Zarate, tomada em 1569, confirma
lhe os limites atribuídos aos seus antecessores, Mendoza, Cabeza 
de Vaca e Irala, e acrescenta: " . . . sin prejuicio de las otras go
bernaciones que tenemos. dadas a los capitanes Serpa y Silva". 
Acontece que as terras adjudicadas respectivamente aos capitaes 
Diego Fernandez de Serpa e Pedro Malaver de Silva correspon
deriam aproximadamente as atuais Guianas e a Venezuela e isto 
vem em apoio da teoria de que o Paraguai - oficialmente a· de
nomina9ao "Provincia do Paraguai" data do govemo de Irala -
se estenderia entao até a Amazonia. Observou um historiador 17 

que sofre ele agora nova amputa9ao, a segunda depois da perda 

1 1 Sanchez Quell, H., Estructura y Funcción del Paraguay Colonial, p. 82. 
lmpo~ta notar, por outro lado, que o Licenciado La Gasea, cuja ido~eidade 
e competencia o tornaram pessoa.. de confian9a da Coroa espanhola, con
cluíra que a jurisdi9ao de Pizarro e Almagro devia exercer-se do Pacífico 
ao Atlantico ou, segundo a nomenclatura da época, do mar do Sul ao do 
Norte, no que parecía ignorar nao só a extensao até a Amazonia da antiga 
"gobernación" de Mendoza, como a própria existencia do Brasil portugués. 
Outro historiador moderno, que afirma aqueta extensao, faz estribar sua 
certeza no absurdo que representaria esta última omissao. Sustenta mesmo 
que La Gasea, ignorante dos limites reais do Paraguai, se deixou manobrar 
por Nufrio de Chavez, que procurava, habilidosamente, prejudicar Irala. 
Cf. Gandia, Enrique de, op. cit. Essa argumenta9ao torna-se pelo menos 
f alível quando se considere o que pode entrar de anacrónico no querer 
interpretar segundo as modernas exigencias de precisao e limpidez a lin· 
guagem cheia de ambigüidades e subentendidos que costumam sobrecarre
gar os textos da época. Nada impede que a expressao "de mar a mar" 
usada por La Gasea admitisse a ressalva, que nao precisava ser explícita, 
com rela9ao aos eventuais direitos da Coroa de Portugal. Pelo menos tao 
absurda quanto a omissao do Brasil, seria a suposi9ao de que La Gasea 
ignorava a existencia da linha de Tordesilhas. O que certamente ignorava, 
como toda gente, era por onde devia passar essa linha. E provavelmente 
desejava, como é natural, que a demarca9ao favorecesse o mais possível 
aos castelhanos. Aliás, basta um relance sobre vários exemplares da carto· 
grafia quinhentista e até seiscentista, para concluir que, a yista deles, era 
possível imaginar urna extensáo até o Atlantico, no ·todo ou em partes, das 
terras atribuídas a Pizarro ou a Almagro, sem que isso significasse qual
quer prejuízo para a demarca9ao lusitana ou flagrante viola9ao do Tratado 
de Tordesilhas. E ainda 30 anos depois, segundo as especula96es do cosmó
grafo italiano, Gesio, que, no entanto, calculou mal a distancia . em que 
devia ficar a linha de demarca9ao do acidente das ilhas de Cabo Verde, 
pois escreveu 470, em vez de 370 léguas, a pouco deviam reduzir-se ou 
a nada, de acorde com o Tratado de Tordesilhas as terras · sul-americanas 
da Coroa de Portugal. 



\ 

104 SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

de Santa Cruz de la Sierra e contornos, se é certo que antes deveria 
tocar a equinocial, ·ao norte do río Amazonas. Como as áreas 
confiadas a Serpa e Silva alcan9avam o paralelo 6.0 20' de latitude 
sul, a "província gigante" retirava-se, assim, a posse que lhe cabia 
do rio-mar, situado além de suas lindes primitivas. 

Seja como for, há de apagar-se com o tempo a maior parte 
das áreas eventualmente atribuídas a antiga gobernación de Men
doza. Para nao dizer que as apagou de todo, bastará considerar 
alguns mapas jesuíticos onde se preserva urna lembran9a dela, bem . 
mais discreta, sem dú,:'ida, mas que alguns historiadores paraguaios 
se comprazem até hoje em evocar.1 8 Nessa cartografía, a caprichosa 
dilata9ao das terras parece querer servir para engrandecer em iguais 
propor96es os Gesta Dei per Paraquarios de que se fizeram obreiros 
os insignes missionários. No entanto, a terra mais geralmente bene
ficiada pelo desvelo da fantasía inflacionária dos cartógrafos é o 
Peru, nao é o Paraguai. Um inodelo particularmente decorativo 
desse gigantismo manifesta-se na carta composta em 1595 por J acob 
Floris van Langeren, de Amsterda, por alguns chamado Arnoldus 
Florentinus em virtude de um dos prenomes, nao da naturalidade. 
Nesse exemplar vé-se como a fulva "terra Peruviana", fulva porque 
pintada dessa cor, se nao abrange todo o continente, mal deixa 
espa90 para os vizinhos pobres, e os vizinhos pobres chamam-se 
Chile, Brasilia e Castilla del Oro.19 Precisamente um século antes 
também é o Peru que surge absorvendo praticamente toda a Amé
rica do Sul num mapa de Pedro de Medina.:w Note-se que, con
cluído no ano em que se descobria a prata do Pot<?sí, quando ainda 
nao chegara ou mal chegara a Europa notícia do precioso achado, 

is Cardozo, Efraim, El Paraguay Colonial, p. 19: "El Paraguay se conver
tió ", escreve esse notável historiador, "gracias a ese audaz ensayio de Reino 
de Dios, en el nombre más saliente y conocido en la cartografía y en la 
geografía de los siglos XVII y XVII 1 ". Continuando, observa ainda Car
dozo que a Província Gigante, deixando cedo, embora, de representar urna 
realidade jurídica e material , vai renascer e subsistir até o limiar de sua 
emancipa~áo nacional no "Grand Paraguay " dos jesuitas, que batizaram 
com seu nome os riós, as montanhas, as selvas, as planicies e os mares de 
metade do continente sul-americano. "A geografía do espírito superou am
plamente a geografía política e física". 
l9 Bagrow, Leo e R. A. Skelton, Meister der Kartographie, reprodu~ao colo
rida a pp. 154 e segs.; Bagrow, Leo, Geschichte der Kartographie, repr. 
col. a p . 116. 
2-0 Mapas Españoles de América - Siglos XV-XVII, n.º XXIX. 
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dificilmente estaria esse mapa no caso dos que sofreram para tanto 
o seu magnificente influxo. 

Nem os escritores e cartógrafos portugueses pareceram imunes 
a essa parcialidade. Assim é que no Livro que dá Reza.o do Estado 
do Brasil, redigido por volta de 1616, segundo se supóe, pelo sar
gento-mor Diogo de Campos Moreno, com atla~ de Joao Teixeira 
Albernás I, cosmógrafo de Sua Majestade, nao é esse estado senao 
a "parte Oriental do Perú", conforme se le já as primeiras linhas.

21 

Antes tinha sido, aliás, "terra continuata con el Perú" para Joao 
Batista Gésio se bem que a continua9ao se fizesse através do rio 
cia Prata (ri~ Paraguai ?) , Dourado e uns poucos mais lugares.

22 

Ainda em 1640, no mapa do portugués Alonso Peres, o absorverite 
vice-reinado toma conta de quase toda a América do Sul, deixando 
escassa margem para o vizinho oriental.23 E nao custa lembrar que 
o ano de 1648 além de ser o da separa9ao do reino lusitano, que 
se desliga dos domínios da C~sa d' Austria, corresponde ao declínio 
da produ9ao argentífera do alto Peru; iniciado de fato um qüin-
qüenio antes. 

O pouco prec;o aparente da terra de Santa Cruz, comparada 
ao Peru tinha antecedentes longínquos, dos tempos em que a su-' . 
posta carencia nela de minas e especiarias valiosas, já sugerida por 
Vespúcio, e quase pelo escrivao Caminha, a tinha relegado a plano 
secundário entre as dependencias da Coroa de Portugal. Esse pouco 
prec;o e préstimo também parece refletir-se ocasionalmente na car
tografía do tempo. No mapa-múndi de Diogo Ribeiro, composto 
em 1529, onde, antes da terceira viagem de Pizarro, e a mais im
portante, porque é a da conquista, já há referenciais a ouro e prata 
na inscric;ao correspondente ao Peru, a América portuguesa se 
equipara, quando muito, as partes mais pobres do continente, como 
a "terra dos Bacalhaus" no extremo norte, e a dos patagoes no 
extremo sul, pois nela, diz o cosmógrafo, nao se tero achado coisa 
de proveito, mais do que o pau brasil. 

Bem mais estimável lhe parecera sem dúvida o· rio de Solis, 
onde existiría o uro e prata terra a dentro.24 A fama dessas riquezas 

·2 1 Livro que da Rezao do Estado do Brasil, p. 11. 
22 "Carta de Juan Bautista Gesio (1579)" , Leite Cordeiro, J. P . "Documen· 
tos Quinhetistas Espanhóis referentes a Capitanía de S. Vicente" , RIHGSP 
vol. 46, pp. 314 e segs. 
23 Mapas Españoles de América - Siglos XV-XVII , n.º LXIX. 
24 Ñ!apas Bspañ.oles de América - Siglos XV-XVII , pp. 27 e segs. 
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minerais no sertao do mesmo río, que se chamará da Prata .. re
boara cedo, aliás, em Portugal, para onde a levou a expedi9ao 
organizada, entre outros, por D. Nuno Manuel e Cristóvao de Haro, 
depois de visitar o estuário pelo ano de 1514. 25 Consta mesmo que 
o capitao de um dos barcos levou do mesmo rio um machado de 
prata e tinha ten9ao de fazer dele entrega a el-rei D. Manuel. 
Cresceria a fama com as informa96es divulgadas por alguns náu
fragos da armada de Solis, que tendo saído a procura de urna 
comunica9ao ou canal entre os dois oceanos, foi trai9oeiramente 
morto pelos índios do estuário. 

O que vai dar mais corpo as inf orma96es é a jornada notável 
de Aleixo Garcia, um dos náufragos, que depois de alcan9ar os 
contrafortes andinos, viajando por terra, também foi morto pelos 
índios, quando voltava carregado de ouro e prata a encontrar-se 
com os companheiros na costa de Santa Catarina. Mas a notícia 
da aventura de Garcia, personagem que até entre os guarani do 
Paraguai ganha urna auréola de mito sob o nome que lhe dao de 
Maratiá;26 nao tivera tempo ainda de chegar ao Velho Mundo -
onde só chegará a partir de 1530, com Caboto ou Diego Garcia 
de Moguer -, e Gil Vicente já punha, por coincidencia, na boca 
de um dos fidalgos da Farsa dos Almocreves, escrita em 1526, um 
di to que parece apontar para os tesouros fabulosos escondidos em 
regioes que, orlando embora terras lusitanas, nao chegam a comu
nicar-lhe seu resplendor mágico: 

" . . . porque o mundo namorado 
he la senhor outro mundo 
que estaa alem do Brasil" .21 

E urna vez assente que pelo rio da Prata, ou Santa Catarina, e 
ainda mais ao norte, era possível atingirem-se aquelas opulencias 
já lendárias, vao naturalmente agu9ar-se as dúvidas que existiam 
entre Portugal e Castela em torno da posse de toda a área. 

t significativo que um dos antigos companheiros de Garcia, 
portugués como ele, chamado Henrique Montes, que do litoral 
catarinense, onde ficara, teve larga notícia e talvez alguns despojos 

25 Brandenburger, Clemente, A Nova Gazeta da Terra do Brasil, pp. 39 
e segs. 
:rn "Relación de la Jornada [de Irala] al Norte - 1942", Lafuente Ma
chain, R. de, El Gobernador Domingo Martínez de /rala, pp. 403, 405 e 408. 
2i Gil Vicente, Obras Completas, fl. CXXXIIv. 
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preciosos de sua jornada, voltará de novo ao Brasil, dessa vez em 
companhia de Martim Afonso de Souza, a quem deve servir de 
língua e guia . E foi ele provavelmente utn dos inspiradores da 
entrada de Pero Lobo, que em 1531 partiu de Cananéia com 80 
homens para a captura de riquezas, enquanto o próprio capitao 
vai ao rio da Prata e manda colocar ali padroes de posse da Coroa 
lusitana. Voltando dessa viagem, desengana-se enfim Martim Afonso 
das esperanc;as postas naquela entrada, cujos componentes foram 
mortos, como Garcia, perto do salto grande do Paraná. Em fins de 
1533 está de novo em Portugal. 

Agora é Castela que se prepara para mandar outra ai:mada 
ao río de Solis, e os preparativos inq~ietam Lisboa. O represen
tante do imperador, Luís Sarmiento, escreve-lhe que também se 
cuidaya de mandar de Portugal urna armada aquelas partes, le
vando de 70 a 100 cavaleiros e até 1 000 pe6es. Tendo tocado no 
caso perante D. Joao 111, afianc;ou-lhe Sua Alteza que tudo se 
destinava as capitanias ultimamente criadas no Brasil, e que nem 
consentida se fizesse qualquer coisa em prejuízo dos direitos de · 
Sua Majestade. Mas ao mesmo tempo se mostrou muito surpreso 
ante as notícias de urna expedic;ao que se preparava em Sevilha a 
fim de ir ao río da Prata, "que era de su demarcación y que se 
babia primero descubierto por un portugués" .'28 Nao partirá a 
armada portuguesa, mas no mesmo ano embarca D. Pedro de Men
doza em Sevilha com o intento de ir ocupar e povoar o Rio da 
Prata. As desgrac;as e doen9as de que padeceu nao o deixarian1 
alongar-se no cumprimento da missao: morre em alto-mar menos 
de dois anos depois e já de torna-viagem a Espanha. O seu lugar, . 
que ficara vago, toma-o Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, segundo 
adelantado, o qual refaz, por sinal, a derrota de Aleixo Garcia 
entre Santa Catarina e o Paraguai. 

Nao é demais situar numa constelac;ao única esses diferentes 
episódios, que ~ro rápida seqüencia se sucedem, e marcam através 
de urna década inteira a disputa travada pelas duas monarquías 
ibéricas em torno do senhorio de um mundo ignorado, que a fácil 
imaginac;ao de navegantes e aventureiros tinha pontilhado de re
verbera96es: Costa do Ouro e da Prata, serra da Prata, rio da Prata, 
rei Branco. . . O pleito, encoberto, mal encqberto, pelas cortesias 

• 

28 "Copia de Ciertos Capítulos de la Carta que Don Luis Sarmiento escri
bió a S. M. en 11 julio de 1535 ... ", Campaña del Brasil _: Antecedentes 
Coloniales, t. 1, p. 5. 
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diplomáticas e pelo comedimento próprio de duas casas reinantes 
íntimamente aparentadas, tem como pano de fundo essa geografia 
nem sempre fantástica, aliás, que se vai depurando em sucessivas 
explora96es. De come90 o alvo dominante ainda é o estuário de 
onde um navegante portugues levou a acha de prata que devia 
entregar ao seu rei. Depois, os cobi9ados tesouros se transferem 
aos poucos para um vago sertáo do rio da Prata. A jornada de 
García sugere, em seguida, que nao é o estuário a única porta de 
entrada para aqueles tesauros. Agora come9am as expedi96es de 
Pizarro a provocar novas precisoes ou interroga96es. Nao era fá
bula o que se centava daquele império dos incas, e só isso bastaria 
para fortificar nos corac;oes a crenc;a de que fic96es aparentes como 
a do Rei Branco, por exemplo, ou a dos Césares, estivesse a ponto 
de realizar-se. 

Na carta a . Carlos V, onde deu conta dos desígnios portu
gueses e do que lhe disse o sereníssimo rei, tinha manifestado 
Sarmiento seu próprio pensamento quanto ao alcance de tais desíg
nios e chegara a mencionar expressamente a conquista de Pizarro. 
Dissera a verdade D. Joao, quando pretendeu que, instituindo no 
Brasil as capitanias, quisera mandar ali gente que nelas fosse pací
ficamente povoar. O que nao dissera, porém, Sua Alteza, e nao 
era menos certo, resultava do que ele próprio Sarmiento pode 
entender depois de auscultar as mais abalizadas opini6es em Lisboa, 
a saber, que além dessa gente morigerada e ordeira, também se 
mandariam muitos homens em pé de guerra, e estes só tinham urna 
coisa em mente: ir entrando terra a dentro até chegar ao Peru. 
Abertamente corria em Lisboa que nenhu1n resultado positivo se 
obtivera a respeito da demarcac;ao, nem se pudera apurar quais as 
partes que cabiam de direito a Castela e quais a Portugal: assim 
sendo, ganharia mais, evidentemente, quem mais achasse e mais 
tomasse para si. De tudo concluía Sarmiento a conveniencia para 
o servi90 de Sua Majestade e bem de seu reino de sair o mais de
pressa possível de Sevilha a armada de D. Pedro de Mendoza. Pois 
tinha suas razóes para acreditar que, despachada ela, ficava encer
rado o caso em Portugal, nem se acabaria de armar a frota que a 
toda pressa se ia armando e cuja partida era prevista para dentro 
de dois meses. 

Verdadeiras ou nao essas notícias, o certo é que abortou, 
momentaneamente ao menos, o plano portugues de fazer alonga
rem-se na direc;ao do rio da Prata os senhorios da sua Coroa, 
cedendo lugar ao intento de bem assegurar posi96es já firmadas 
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na · costa do Brasil e dilatá-las sobre outras menos sujeitas a con
trovérsias. Nao será talvez ocioso invocar aquí os sucessos dinás
ticos que, no intervalo, teriam servido para desatar, reatar, e de 
novo desfazer la9os existentes entre as duas casas reais. 

Por outro lado, o pensamento de alargar-se a conquista portu
guesa até o velho império dos incas, se é que algum dia chegara a 
ser contemplado seriamente, poderia ser levado a conta do escasso 
conhecimento e da inseguranc;a que prevaleciam acerca da distancia 
real que ia da costa do Brasil até a contracosta peruana. Isso é 
tao possível que ainda em 1580 haverá quem cuide que o Peru ou 
alguma das suas partes ficava a apen·as doze dias de viagem do 
porto de Santos, por terra e água,.29 E quase vinte anos depois 
fala-se num rio que corria onde fica hoje o Estado de Minas Gerais, 
e que teria sua nascente no rico Potosí.3<> Para qualquer perspec
tiva histórica satisfatória nesse particular, é míster ter sempre pre
sente essa inseguranc;a ou ~ignorancia, pois se evitará assim o querer 
medir conjecturas de ontem segundo certezas de hoje. 

Se ja como f or, parece difícil imaginar a Coro a portuguesa 
insensível aos sucessos magníficos que, desde os días de Pizarro, 
vao corcando a ac;ao de Castela no Peru. Ao menos em um sentido 
parece ter influído essa a9ao sobre a política ultramarina de Lisboa, 
onde f uncionam um pouco a mane ira de aguilhao: no sentido de 
estimular as medidas que preservem de algum modo os direitos 
lusitanos sobre os lugares que, presumivelmente, deveriam caber ao 
Reino em partilha. Nao é provavelmente por acaso que a institui
c;ao, no Brasil, do velho sistema das capitanías, já adotado · com 
bom sucesso em outras conquistas, se ~egue a breve distancia a 
notícia das primeiras e já notáveis conseqüencias da expedi9ao de 
Francisco Pizarro. Por ora a presen9a ali da Coroa ainda se faz 
sentir de modo sobretudo indireto, mas em todo caso nao deixa 
de haver urna afirmac;ao de presenc;a compatível com as possibili
dades da Fazenda Real. Mas em 1549, quando se estabelece na 
Babia um governo geral, que. acompanha, com diferen9a de apenas 
quatro anos, o descobrimento das opulencias de Potosí, e era o 
bastante para melhor se divulgarem essas opulencias, a interven~ao 

29 w Certaine note of the voayage to Brazil with the Missiqn of London 
( ... ) in the years 1580, written by Thomas' Grigges Purser of the said 
shippe ". The Principall Navigations Voiages and Discoveries of the Englisl-i 
Nation, by Richard Hakluyt, p. 643. . 
so M The admirable adventures and strange fortunes of Master Anthony 
Knivet ". Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes, vol. XVI, p. 220. 
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., da Coroa já é direta e, segundo as aparencias-; nao se consideraram 
muito os dispendios que a medida acarretaria ou as possibilidades 
de atende-la. 

t sem dúvida significativo o nexo que sugerem esses cotejos 
e que tem escapado, no entanto, a aten9áo dos historiadores. Prin
cipalmente quando se tenha em conta o fato de nao serem exáta
mente de boa esperan9a para o progresso das atividades lusitanas 
nos vários Jugares do hemisfério oriental onde ela tradicionalmente 
se ia exercendo, o período que medeia, no Brasil, da doayao de 
capitanías a vinda de Tomé de Sousa, primeiro governador geral. 
Caracteríza-o, bem ao contrário, um crescente retraimento dessas 
atividades, que se acentuara em Marrocos desde 1541, com a perda 
do Cabo de Gue e Safim, prelúdio de urna série de outras ainda 
mais graves, e prosseguira no Extremo Oriente, com o abandono 
em 1542 de Liampo e de Chiancheu, que abala o poderío e pres
tígio portugues na China. 

Por volta do ano de 1530, / até mesmo o monopólio das espe
ciarias da 1ndia, que nunca chegara a ser absoluto, nem sequer 
após a segunda viagem de Vasco da Gama, come9a a escapar aos 
portugueses para recair nas maos dos antigos intermediários, ou 
seja, dos centros italianos, especialmente de Veneza, e dos partos 
do Levante, que voltam a fazer com boril exito esse negócio. Nao 
quer isto dizer, por ora, a perda de urna suprema.cía tao penosa
mente conquistada e sustentada pelos portugueses, mas já há urna 
alarmante ameaya que, segundo parece resultar eloqüentemente 
das pesquisas que sobre o assunto realizou Frederic C. Lane,3 1 

.31 Lane, Frederic C., "The Mediterranean Spice Trade: Evidence of its 
Revival in the Sixteenth Century ", The American Historical Review, vol. 
XLV (1940), pp. 581-590. Reimpr. em Venice and History: The Collected 
Papers of Frederic C. Lane, pp. 25-34. Aceitando em geral as conclusóes 
de Lane e enriquecendo-as em alguns pontos, procura Fernand Braudel 
acompanhar os altos e baixos ocorridos nessa disputa de hegemonías entre 
o Mediterraneo e o Atlantico. Cf. Braudel, La Méditerranée et le Monde· 
Méditerranéen a l'époque de Philippe JI, pp. 441-447: A mise au point 
tentada posteriormente por Vitorino de Magalháes Godinho nao visou tanto 
a urna retomada da tese tradicional - ou seja, a de que com a circunave
ga9áo da Africa pelos portugueses estava definitivamente condenado o 
comércio do Levante -, como a urna retifica9áo do erro oposto, em que 
recaem aqueles que negam qualquer influencia restritiva exercida sobre 
esse comércio pela derrota marítima do Oriente. Cf. Vitorino de Magalháes 
Godinho, ·Le répli venitien et egyptien et la route du Cap" , Hommage a 
Liiden Febvre. Eventail de l'Histoire Vivante, vol. 2, pp. 283-300. 
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se conc:tetizará em 1560, ou pouco depois, quando a antiga supre· 
macia é recuperada pelo comércio mediterraneo e levantino, que 
a manterá até o final do século ou, melhor, até a chegada a India 
dos holandeses, de conseqüencias catastróficas nao só para Por
tugal como para Venez~. Em Portugal, um dos indícios remotos da 
crise que af eta seu império ultramarino e sua economia, já se 
mostrara em 1549, a véspera da evacua9ao das pra9as marroquinas 
de Alcacer-Ceguer e Arzila, com a liquida9ao da velha feitoria de 
Flandres, velha, em Antuérpia, de quase meio século, depois de 
mudar-se de Bruges, mas deficitária e insolvente. Ora, 1549 tam
bém é o ano em que se institui no Brasil o governo geral. 

O paradoxo que representa esse largar (ou o ter de largar) 
as áreas vulneráveis para poder guardar as proveitosas do império, 
abrindo ao mesmo tempo nova frente no ultramar, em novas re
.gióes que permaneciam quando muito urna incógnita, e de onde 
ultimamente pouco provelto tirara a fazenda real, em compara9ao 
com o que gastara para defende-las, nao pode ter muitas expli
ca~es.32 A mais plausível prende-se talvez a notícia dos grandes 
tesauros que encontrara o castelhano em suas 1ndias, tao contíguas 
ao Brasil, e as promessas de que este acabaria por compensar as 
perdas havidas em outros senhorios seus pela Coroa portuguesa. 
E nao faltou quem tratasse de fazer das promessas certezas, invo
cando aquela cren9a, tida por infalível segundo o saber quinhen
tista, e abonada até por autoridades da a.hura de Joáo Pico della 
Mirandola, de que o Oriente é mais nobre do que o Ocidente, por 
conseguinte mais rico nos dons da Natureza. Pois jazendo o Brasil 
a leste do Peru e da Nova Granada, como nao concluir que, na 
pior hipótese, daría os seus mesmos produtos, e em superior abun
dancia e qualidade? 

Ao lado dessas especulayoes nao haveria de faltar aos por
tugueses, que com elas ao menos se podiam c.onsolar, certa dose 
de desencanto: o desencanto, o melindre talvez, de quem, pioneiro 

a2 De urnas notas do conde da Castanheira sobre as despesas .d'el-rei 
D. Joao III desde que principiara a reinar até 15'44, e que freí Luís de 
Sousa transcreve em seus Anais, consta que o Brasil nao só deixara de 
render nos últimos vinte anos o que antes re{ldia, mas custara, para defen
de-lo e povoá-lo, mais de 80.000 cruzados. V. Fr. Luís de Sousa, Anais de 
D. foiío 111, vol. 11, p. 274. Dois anos antes , aludindo a despesas feítas 
com o Brasil desde 1530, escrevera Castanheira: "Misterio · grande foi 
fazer-se a primeira despeza a fim de coisa que a nao merecía . . . ", ibidem, 
p. 262. 
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~ na aventura ultramarina, há de testemunhar impotente os deslum
brantes triunfos do vizinho mais afortunado, que depois de lhe 
seguir os passos, vai recolher o fruto melhor do longo trabalho 
que eles come9aram. Naquele mundo namorado, que o personagem 
de Gil Vicente pusera "alem do Brasil", é muito, certamente, que
rer ·ver mais do que urna simples figura poética. Mas a figura 
poética toma logo consistencia, faz-se verdade tangível, e nessa 
realiza9áo, em vez dos evanescentes "fumos da India", a 1ndia 
real, onde tanto peleja Portugal para sustentar seus entrepostos e 
fortalezas, ve-se agora Castela galardoada com a prata, com o ouro, 
comas gemas verdadeiras das suas falsas fndias onde, sem sobre-hu
mano esfor90 - nao é o caso do Peru, que Pizarro conquistou 
com 180 homens só e 27 cavalos? - chega a levantar novos e 
grandiosos reinos. 

\ 

Desse desencanto já se tivera boa amos~ra quando o Príncipe 
Perfeito se sentiu espoliado ao saber do achado de Colombo. Menos 
de um século depois toma a f ei9áo de urna derrota arduamente 
consentida ou de urna aquiescencia fatalista ao mau destino que 
parece perseguir os portugueses, embora a aquiescencia aparente 
nao queira dizer continencia ou cobi9a pouca. A um despachador 
do Reino que deplorava nao terem seus compatriotas senhoreado 
as famosas minas de Monomotapa e pretendía que se fossem de 
espanhóis já estes teriam posto ombros a tamanha empresa, repli
cou o "soldado prático" de Diogo do Couto que também o fariam 
os reis de Portugal se tivessem ventura para possuir minas. Mas 
parecia-lhe que todas elas se guardaram para os espanhóis, "e 
praza a Deus que se nao guarde inda este reino para eles". 

O timbre profético, que mal se dissimula nessas reflexóes, 
f eitas a véspera do desastre nacional de Alcacer-Quibir, sai refor
c;ado pelas palavras que diz o soldado a seguir, como quem f ala 
sozinho, sabendo que os companheiros nao veem com tao maus 
olhos a conclusao que tudo isso lhe inspira. A conclusao está 
implícita onde exclama: "Vejo este nosso rei mo90 sem casar, fal-
tam-lhe herdeiros da casa . . . ". Mas ainda considera agora ex
pressamente que passando o Reino a maos estranhas, se faltassem 
nisso outros inconvenientes, havia sempre aquele da rixa antiga 
entre lusitanos e castelhanos.33 Quando se cumprir mais tarde a 
profecía, passando um mesmo príncipe a reger castelhanos e lusi-

33 Couto, Diogo do, O Soldado Prático, p. 226. 
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tanos, nao se amainará a rixa, e aínda menos o desencanto e frus
tra9ao dos últimos ante a di vi sao desigual e em desf avor de sua 
gente, que fez a Providencia Divina das riquezas do mundo. No 
próprio Brasil, e já no _limiar do século XVII, o Alviano dos Dia
logos das Grandezas, que é de 1618, nao se lembrará de comparar 
aquelas esmeraldas grandes e perfeitas que se retiravam das 1ndias 
de Castela as de Marcos de Azeredo, que a princípio tanto prome
tiam, mas logo se desvaneceram por nao serem esmeraldas de ver
dade? Disso infere ele, e de outras coisas, que "ouro, prata e pe
dras preciosas sao semente dos castelhanos e que para eles os 

D 
,, 

reservou eus . . . . 
Depois de aludir a triste e mist~riosa sina, que parece privar · 

seus conterraneos desses bens terrenos, nao deixa Alviano .de invo
car a li9ao dos sábios do tempo sobre a distribui~ao dos tesour.os 
mi,nerais entre o nascente e o poente. Porque, diz, "habitando nós, 
os portugueses, a mesma terra que eles habitam, com o ficarmos 
mais orientais (parte onde, conforme a razao, devia haver mais 
minas), nao podemos descobrir nenhuma em tanto tempo quanto 
há que este nosso Brasil é povoado, descobrindo eles cada dia 
muitas" ,.34 Invoca, porém, essa teoria nao como o fizeram outros, 
mais otimistas, para acalentar esperanc;as de impossíveis, e sim 
para mostrar como os seus portugueses se acham <liante de um 
inelutável destino. 

~ certo que o papel de Alviano equivale, ao longo de todo 
o livro, ao de advogado do diabo, de sorte que, para cada urna 
das suas dúvidas, há a réplica certeira de Brandonio, o outro inter
locutor, que faz as vezes do autor. A réplica certeira a alega9ao de 
que, em contraste com os castelhanos, que tantas minas encontra
ram no Novo Mundo, os portugueses do Brasil nao queriam se 
alargar nem dez léguas no sertao, contentando-se com fazer a9úca
res nas fraldas do mar, é a de que o negócio dos acrúcares nao 
constitui coisa tao de somenos como o reputa o outro. Antes o 
tem por muito superior ao das minas de ouro e de prata -e dedi
ca-se pelo menos todo o primeiro diálogo a tentativa de demons~ 
trar semelhante presun9ao. 

.s4 Diálogos das Grandezas do Brasil, pp. 5 e segs. Seguindo . embora a 
versáo de Recife (2.ª ed., 1966), por mais perfeita e completa, usou-se aquí 
a forma N com o ficarmos, etc." em vez de "como ficarm9s" que nao ·faz 
sentido. Essa forma parece autorizada pela da edi~ao de 1930 (Academia). 
onde se IS (p. 28): "com ficarmos ... ". 



" 

\ 

114 SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

O menoscabo das coisas do Brasil pesto na boca de Alviano 
é, em verdade, a deixa de que precisa o autor - ou Brandonio, 
seu porta-voz - para gabar, de sua parte, as verdadeiras gran
dezas da terra adotiva. E as raz6es em que para tanto se apóia 
se parecem muito com as que dera a el-rei , pouco antes, o gover
nador D. Diogo de Menezes, quando lhe escrevia: "Creia-me Vossa 
Magestade que as verdadeiras minas do Brasil sao ayúcar e pau 
brasil .. . ".85 Apenas cabe perguntar se eram essas raz6es total
mente isentas, partindo, como partiam, de gente portuguesa, amiga, 
tanto quanto a castelhana, de riquezas que nao custem despesas. 
Aliás a própria lavoura canavieira, exaltada em detrimento das 
lavras minerais, nao é senao urna forma de minerayao no sentido 
de que, tirando tudo do solo, nada lhe dá .em troca. 

No caso particular de Brandonio nao se pode dizer que· fosse 
perfeita a isen9ao; pois os seus sao argumentos de quem quer 
defender os próprios e bons negócios de um senhor de engenho. 
E isso é tanto mais provável quanto se acredita, com bons motivos, 
que o autor dos Diálogos lidou sempre com a economía a9ucareira, 
desde o momento em que chegou ao Brasil, de sorte que seu porta
voz, Brandonio, fica bem no papel de porta-voz dos donos de 
engenho. No que respeita a D. Diego de Menezes, nao é difícil 
discernir em suas palavras o fundo ressentirnento que nele causou 
a nomeayao acabada de fazer-se, de D. Francisco de Sousa, para 
cargo identico ao seu, nas capitanías chamadas "de baixo", que 
escapavam assim a sua jurisdiyao. E ainda por cima se <lera ao 
mesmo D. Francisco a superintendencia das minas em todo o Es
tado do Brasil sem exclusao das partes que a D. Diogo f oram 
confiadas. E1npenhado em combater a notória megalomanía do 
rival, que pensava fazer da América portuguesa um segundo Peru, 
e da serra de Paranapiacaba urna outra Potosí, chegando até a 
falar na importac;ao de lhamas para transporte dos minérios, tudo 
f aria para amesquinhar o muito que tira va de su as f ndias 0 cas
telhano, para dar valor, bem ou mal, ao que no Brasil estava ao 
alcance da mao. 

Mas até onde faltassem dessas raz6es pessoais, bastantes para 
tornar suspeitosos os argumentos em que se apóiam, semelhante 
tipo de comparayao, ern que se compraziam muitos portugueses, 
prende-se a excessos de zelo nacional que os levam a ver no menos-

35 ABN. vol. 57 , p. 54, 
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prezo as coisas alheias o bom modo de enaltecer as próprias. 
Mas quem nao ve que nesse menosprezo há alguma coisa daquele 
contentamento descontente de certa raposa - "certain renard gas
con, d'autres disent normand" - , ao afetar profundo desdém pelos 
belos rácemos que só os olhos alcanyavam? No fundo é urna resig
na9ao fingida, ou que se ilude a si, a que os faz converter em 
uvas verdes e imprestáveis, a prata do Peru e Nova Espanha. 

* * * 
~ a luz de tais fatos, sobretudo da importancia que de súbito 

parece ganhar o Brasil para a política ultramarina de Dom Joao III, 
que melhor se pode entender a reac;ao de Lisboa as notícias sobre 
o estabelecirnento dos espanhóis em Assunc;ao do Paraguai. Por 
muito lenta que fosse na Europa a circulayao de informes sobre 
coisas das tndias, a demora· com que se dá a primeira reac;ao por
tuguesa ante esse fato pode surpreender a prirneira vista. Em 
páginas anteriores, já se tentou mostrar como durante o período 
de dez anos mal contados que corre da viagem de Diego García de 
Moguer até a expedic;ao colonizadora e conquistadora de D. Pedro 
de Mendoza, as rivalidades entre· ambas as monarquías ibéricas a 
respeito de terras sul-americanas exprime-se por urna série de passos . 
e contrapassos, buscando cada contendor situar-se em posic;ao pri
vilegiada <liante do outro. De um lado há a segunda (ou terceira) 
viagem de Cristóvao Jaques; a de seu sucessor, Antonio Ribeiro, 
de que pouca coisa se sabe além de sua passagem em Pernambuco; 
a de Martim Afonso, que já tem mais nítidamente caráter coloni
zador, tudo isso rematado com a divisao do Brasil em donatarias 
hereditárias. De outra parte é lícito lembrar, além de Diogo García 
e D. Pedro de Mendoza, as armadas de Loaysa e de Sebastiao 
Caboto. Destinavam-se estas as ilhas das especiarias, no Oriente, 
mas por motivos nem sempre estranhos a vontade dos comandantes, 
deixaram de tomar o caminho que Solis procurou e Magalhaes 
achou, para, devido a aventuras e desventuras de sua gente, se 
associarem estreitamente a explorac;ao das terras disputadas do 
Atlantico sul. 

Acontece que, por volta de 1535, parece romper-se -do lado 
de Portugal a cadeia de ac;oes e reac;6es, e isto coincide com a 
expedic;ao de Mendoza, realizada quando ainda se achava em 
curso a polemica entre as duas Cortes. Criadas as capitanías no 
Brasil, o governo de Lisboa entra em compasso de espera no to-
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.cante a esses problemas que tinham dado lugar a tantas rivalidades 
e assume urna atitude quase de apatia, que só come9a a -~sipar-se 
as vésperas da institui9ao de um governo geral com sede na Bahia 
de Todos os Santos. Particularmente significativa é essa atitude 
com rela9ao a área que alcan9a e, eventualmente, abrange o estuá
rio platino, principal objeto, outrora, das disputas. 

Até onde seria lícito relacionar esse descaso súbito com as 
alian9as dinásticas entre os dois reinos? Tudo faz crer, a vista 
de vários precedentes, que tais alian9as se completassem, ainda 
que tacitamente, pela admissao recíproca daquilo a que hoje se 
chamariam esferas de influencia. Dispondo Portugal dos recursos 
que lhe iam da África e sobretudo do Oriente, nao lhe faria falta 
admitir que o vizinho desfrutasse por enquanto do melhor dos 
tesouros americanos, tanto mais quanto ele próprio tinha agora 
assegurados os direitos sobre as Molucas, onde o imperador, como 
já houve quem o dissesse, acabava de vender-lhe o direito do mais 
fo rte. Desatados dez anos n1ais tarde aquel es la9os de f amília, com 
a morte da imperatriz, irma de D. Joao 111, logo se refazem, mas 
por pouco tempo, pois em 1545 enviúva o futuro Filipe 11 de 
urna filha do mesmo .D. Joáo 111, desaparecendo dessa · forma um 
importante f reio dinástico a ac;ao livre de Portugal no ultramar. 
Mas, como já f oi observado, também em 1545 ocorre o descobri
mento de Potosí, e nao era preciso mais para forc;ar a aten9áo de 
Lisboa sobre as terras situadas no mesmo continente que lhe cou
beram em partilha e onde, pouco depois, entra a atuar mais dire
tamente ao mandar Tomé de Sousa para governá-las. E como atri
buir tao decisiva influencia, nesse caso, ao desaparecimento de 
um dos la9os de família entre as duas casas reinantes, se outro 
persistía incólume em todo o tempo, já que urna irma de Carlos V 
casara desde 1525 com D. Joao 111 e sobreviveria durante perto 
de vinte anos ao marido, em parte como regente do reino, só 
vindo a falecer poucos meses antes da jornada de Alcácer-Quibir? 

Para o relaxamento da tensao entre as duas corcas a propó
si to da regiao platina, pode-se alvitrar a explica9ao sugerida por 
Varnhagen. Já na primeira edi9ao de sua Hist6ria Geral, tenta 
ele relacioná-la com a convic9ao a que teria chegado Martim Afon
so depois de suas observa9óes astronómicas, e tinha competencia 
para faze-las, de que o rio da Prata estava a oeste da raia demar
catória, por conseguinte, fora dos domínios de Portugal estipulados 
ern Tordesilhas. A tal convic9ao é atribuível no seu entender o nao 
terem prosseguido na Espanha as reclamay()es e os protestos lusi· 
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tanos contra a presen9a de Castela naquelas regióes.36 Fazendo 
reeditar depois a obra, manteve o visconde de Porto Seguro, e nos 
mesmos termos, toda a argumenta9ao, enriquecendo-a de urna nota 
onde se diz que P~dro Nunes confirmara o resultado das obser-
va9óes do comandante da expedi9ao. . 

Sabe-se, com efeito, que Martim Afonso deu ao matemático 
rela9ao circunstanciada da derrota que fez e das diligencias efe
tuadas por ele próprio no sentido de tomar a altura dos . diferentes 
lugares percorridos pela frota. Contudo nao consta que nessa rela-
9ao se detivesse específicamente no caso do rio da Prata.37 Mais 
decisiva em favor da tese de Varnhagen é a nítida contradi9ao 
entre certa passagem de urna carta de D. Joao 111 ao mesmo Mar
tim Afonso, onde mais urna vez transpira "o interesse que lhe mere
cía esse rio, e os termos da doa<;ao feíta a Pero Lopes das terras 

. de Sant'Ana, que se achavam no extremo sul da área subdividida 
em donatarias. Na carta, que é de 28 de setembro de 1532, ex
prime Sua Alteza a determinac;ao em que estava de realizar essa 
subdivisao, tendo decidido, com tal intuito, que se houvesse de a 
demarcar desde Pernambuco até o Prata. No entanto, na distri
bui9ao finalmente feíta , ao passo que o território dividido se dilata, 
para o norte bem acima de Pernambuco, no sul o quinhao de 
Pero Lepes fica muito aquém do Prata ou, nos termos da carta 
de doa<;ao, chega só a "altura de vinte e oito graus e um ter90". 
Ouer dizer que o limite sul passaria por terras do atual Estado 
de Santa Catarina. 

Também é verossímil que semelhante decisao tenha sido ado· 
tada, ainda de acordo com Varnhagen, a vista das informa96es que 
terá prestado Martim Afonso já de volta no Reino. Na carta que 
1he dirigira em setembro de 1532, aludiu aliás Sua Alteza a in
tenc;ao inicial de só mandar proceder as dernarca96es quando esti
vesse ele de regresso: isso também permitiría ao mesmo Martim 
Afonso tomar para si o melhor dos lotes. E se é certo que já 
entao se tinham feíto alvarás de lembran9a por alguns donatários, 
só em abril de 1534, quando embarcara ele para seu .governo da 
1ndia, principiaram a passar-se cartas ou diplomas aos donatários 
futuros. Ouer dizer que, e apesar das informacóes de Martim Afon-

•
36 Historia Geral do Brazil, por um s6cio do Instituto Histórico do Brasil, 
natural de Sorocaba, t. l.º, p. 52. 
a7 Varnhagen, História Geral do Brasil, 4.ª edi~ao integral. t. 1.º, p. 140, 
nota 10. 
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"50, ou sem elas, continuou a Coroa a alimentar sobre o Prata suas 
antigas pretensóes, julgou de bom alvitre, entretanto, suspender 
momentaneamente qualquer delibera9ao envolvendo urna área pelo 
menos litigiosa. Insistir, por outro lado, no fato de que a convic
c;ao atribuída a Martim Af o ns o se coaduna mal com o ter ele 
mandado meter padroes de posse nessa área é esquecer que os 
caminhos da política e da diplomacia sao as mais das vezes envie
sados e caprichosos: nada tao falaz como a pretensao de reduzir 
a urna ordem racional, logicamente coerente, as mil sem-razóes de 
que costuma andar repassada a vida dos povos. 

O que nao parece duvidoso é, conforme há pouco já se suge
riu, que após ter dado causa durante algum tempo a tamanhos 
zelos e inquieta96es, volta agora o Brasil a ocupar na atividade 
ultramarina portuguesa posic;ao secundária, condizente aliás com 
a opiniao propalada pelo cartógrafo Diogo Ribeiro em 1529, e em 
1519 pelo geógrafo Martin Fernandez de Enciso, de ser aquilo 
terra de pouco proveito:38 t mesmo possível que desalentado com 
o mau sucesso da entrada de Pero Lobo, em que tantas esperan9as 
tinha posto, e inteiramente absorvido afinal pelas coisas da fndia, 
o próprio Martim Afonso já nao pensasse muito diversamente do 
que pensará, e o há de escrever em 1542, o conde de Castanheira, 
seu primo-irmao e vedor da Fazenda Real, que nao merecia o Brasil 
a muita despesa nele feita desde 1530, ou seja, desde o tempo da 
expedi9ao confiada aquele seu parente. 

Fruto, ainda que tardío, da expedic;ao de Mendoza, que tanto 
pareceu preocupar o governo de Lisboa, o estabelecimento fundado 
pelos castelhanos em Assunc;ao, que logo e por longos anos vai 
constituir-se no centro irradiador do povoamento e conquista do 
Prata, situa-se bem nessa fase de aparente refluxo do interesse da 
Coroa lusitana pelas suas terras no hemisfério ocidental. A prin
cípio tinha feito assento a gente de D. Pedro de Mendoza num 
sítio a beira do estuário, na banda direita, onde menor era o risco 
de se ferirem as suscetibilidades portuguesas. Logo se há de des
povoar, no entanto, essa primeira Buenos Aires, como antes dela 

· já se despovoara a Sancti Spiritus de Caboto. 
Um dos expedicionários, tendo remontado o rio Paraguai a 

procura de Juan de Ayolas, que fora descobrir caminho para as 
terras da prata e do ouro, e morreu nessa demanda, acaba levan-

:oi Varnhagen. op. cit., p. 145 e nota. 
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tando defronte da barra do Pilcomayo, em 1537, a casa-forte que 
vai dar origem a cidade de Nuestra Señora Santa Maria de la 
Asunción. O sucesso nao foi logo sabido ou nao recebeu logo da 
Corca portuguesa a atenc;ao vigilante que dirigira outrora aos me
nores passos dos seus rivais nessa parte do continente. Quando ao 
cabo se deu conta Portugal da situac;ao estratégica onde se haviam, 
assim, instalado os castelhanos, foi como quem acorda num sobres
salto. Mas já era tarde. 

A posse de Assunc;ao, mesmo que nao significasse posse de 
riquezas novas, sornadas a tantas outras que tinham ajudado Cas
tela, de repente, a converter-se em potencia universalmente respei
tada ou invejada, colocava-a numa posic;ao central, que lhe daria 
a chave de todo o continente, bloqueando todas as possibilidades 
de acesso dos de Portugal as minas de metal rico. Enquanto o 
.frances, por exemplo, adversário mais de longe, vai cuidando de 
insinuar-se sobre as partes mais visíveis ou ostensivas da colonia, 
de onde nao seria difícil, talvez, desalojá-lo, vinha agora esse outro 
inimigo mais íntimo e mais perigoso, por isto que, vivendo ali ao 
lado e como de paredes-meias com ele, bem sabia os fracos do 
portugues, e punha-se em situac;ao de poder feri-lo de flanco, se . . 
ass1m o qu1sesse. 

t significativo que se aperceba Portugal da importancia· e 
da gravidade do acontecimento na ocasiao exata em que decide 
melhor firmar seu senhorio sobre o Brasil. Mesmo entre persona
gens de alta responsabilidade comec;a agora a generalizar-se a 
cren9a de que a povoa9ao fundada pelos castelhanos a margem do 
río Paraguai represen ta va intolerável inf rac;ao dos direitos do se
nhor seu rei. O próprio Juan Salazar de Espinosa, fundador dessa 
cidade de Assunc;ao, ouvirá no último día de junho de 1553, estan
do em Sao Vicente, do capitao Antonio de Oliveira, loco-tenente 
de Martim Afonso, donatário da capitanía, e de Brás Cubas, pro
vedor ali da Fazenda Real, que todo "o río da Prata e o Paraguai 
sao d 'el Rei de Portugal", irritando-se muito quando Salazar obje
tou contra a cobran9a que faziam de direitos sobre uns carijós 
procedentes de Assun9ao, por serem esses índios livres e vassalos 
de Sua Majestade.39 Uma quinzena antes o padre Manuel da Nó-

.39 "Carta del capitán Juán de Salazar a los Señores de la Casa de Con
tratación en Sevilla - 30 Junio 1553 p, impr. em . apendice a versao espa
nhola do manuscrito do conhecido livro de Ulrico Schmidel por Edmundo 
Wernicke. Derrotero y Viajes a España y las Indias, p. 240. 
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"brega escrevera a Luís Gon9alves da Camara, en tao em Roma, dando 
aparentemente por coisa certa que a mesma cidade ficava dentro 
da demarcac;ao de Sua Alteza Sereníssima, o rei de Portugal. E 
em certo ponto adverte: " Diga V.ª R .ª a Sua Alteza que se aquela 
cidade ficar sua mande prover, em breve de justic;a".40 Nao sugere 
isso ciencia ou suspeita de que alguma coisa se ia tentando, entre 
as duas Coroas, no sentido de corrigir a suposta usurpa9ao es
panhola? 

Ainda mais peremptório se tinha mostrado em mar90 do mes
mo ano de 1553 o Superior dos jesuítas do Brasil ao dizer, em 
carta de Sao Vicente ao padre Simao Rodrigues, que estava "ave
riguado estarem na Conquista d'El Rei de Portugal" as terras do 
Paraguai onde se estabeleceram os castelhanos.41 Pela mesma época 
circularam rumores de que se haviam descoberto minas naquelas 
mesmas partes e se presumia serem de prata, embora por falta de 
fundidores nao se terem feito as verifica96es necessárias. Seja como 
for, achara mais avisado o primeiro governador do Brasil, Tomé 
de Sousa , 1nandar cegar o caminho entre Sao Vicente e Assunc;ao, 
muito freqüentado por espanhóis e portugueses, que através de]e 
tinham comunica9ao entre si e faziam negócios de muito proveito 
para ambas as partes. Pela mesma época deliberou fundar em cima 
da serra a vila de Santo André da Borda do Campo, possivelmente 
no intuito de prevenir aqueta comunica9ao. 

Comentando as observa96es de Nóbrega onde pretende estar 
averiguado pertencer o Paraguai a demarca9áo da Coroa lusitana, 
observa o moderno historiador da Companhia de Jesus no Brasil, 
em nota a mesma carta, que em virtude da ocupac;ao das Malucas 
pelos de Castela, entendiam os portugueses que se devia recuar 
para ocidente o meridiano da demarca9ao. "t a questao das Ma
lucas no Brasil " , diz ainda Serafim Leite na mesma nota. Esse 
argumento, que há de ser o de Alexandre de Gusmao dois séculas 
mais tarde, nao aparece entretanto ero nenhum dos escritos de 
Nóbrega. Surge, porérn, em carta escrita por Tomé de Sousa a el-rei, 
datada de l de junho de 1553. Referindo-se expressamente a Assun-

4° Cartas do Brasil e Mais Escritos do P. Manuel da Nóbrega (Opera 
Omnia) com introdu9ao e notas históricas e críticas de Serafim Leite S.I., 
p. 169. Cf. também Serafim Leite S.l. , Cartas dos Primeiros /esuítas do 
Brasil, p. 495. 
·11 Cartas do Brasil e Mais Escritos . .. , p. 156. Também Serafim Leite, 
Cartas dos Primeiros /esuítas do Brasil, p. 451. 
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9ao diz o governador: "Parece-nos a todos que esta povoa~ao está 
na demarcac;:ao de Vossa Alteza; e se Castel a is to negar, mal pode 
provar que é Maluco seu". E logo ero seguida acrescenta, como 
quem deixa a melhor juízo sua opiniao: "E se estas palavras pare
cem a Vossa Alteza de mau esférico e pior cosmógrafo, terá Vossa 
Alteza muita razáo, que eu nada sei disto senao desejar que todo 
o ~undo f os se de Vossa Alteza e de vossos herdeiros". 42 Ten do 
partido logo depois para o Reino, é muito possível que influísse 
Tomé de Sousa no propósito mostrado em seguida por Sua Alteza 
primeiro de reviver suas velhas pretensóes sobre o rio da Prat~ 
e depois de reivindicar a própria Assun9ao. 

Já ero novembro do mesmo ano de 1553 manda D. Joao 111 
emissário a falar em Castela com Filipe, na ausencia · do impera
dor seu pai, sobre urna armada que lhe constava ter sido feíta 

· ero Sevilha coro destino. ~o Prata. Afetando, embora, incredulidade, 
pretendia que notícias menos verdadeiras podem causar impressao 
~uando produzidas por pessoas que só seguem seus interesses par
ticulares e, além disso quería certificar ao príncipe dos rumores, 
na certeza de que tanto Filipe, como o imperador logo indagariam 
de seu fundamento e mandariam prover como o caso requería. 
Porque, afirma, "este Rio da Prata, como sabeys, he de minha 
conquista e caye debaixo de minha demarca9am".43 A insistencia 
assim renovada nessa reivindica9ao nem demonstra que as conclu
sóes atribuídas vinte anos antes a Martim Afonso, que o mesmo 
rio fica:a a oeste do meridiano de Tordesilhas, e assim fugia a 
soberan1a portuguesa, ou nunca existiram ou nao convenceram. 

:e no mes seguinte que, voltando a escrever ao emissário, abor
da expressamente Sua Alteza ao caso de Assun9ao, que pretende 
estar no Brasil. Oueixa-se de que seus moradores e os do Peru 
queriam agora "emtrar pela terra dentro e conquistar e descobrir, 
por alguma ynformac;:am que tem de aver ouro na dita terra" .44 

Como soubera que: o imperador mandara passar provisao para que 
os assuncenhos, assim <;orno os do Peru, nao fizessem tais conquis-

42 Carta de Tomé de Sousa (18 de junho de 1553), HCPB, vol. 111, p. 366. 
43 "D. Joao a Joao Roiz Correia (nov. 1553)", in Luís Ferrand de Almeida 
A Diplomacia Portuguesa e os Limites Meridionais do Brasil, vol. 1, pp. 30Í 
e segs. A minuta dessa, como da carta de dezembro ao mesmo Joao Roiz, 
constam do apéndice documental dessa obra, tendo sido reproduzidas do 
original existente na Torre do Tombo, em Lisboa. 
44 Luís Ferrand de Almeida, op. cit., p. 302. 
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" tas e entradas, cohhecendo, como conhecia, a incerteza do proveito 
que nelas se alcan9ava e tendo experiencia de perdas recebidas em 
casos semelhantes "pola muita gente que nelas he morta", inte
ressa-se el~rei ero que seja obtido de algum oficial dos do Con
selho de 1ndias, treslados das ditas provisóes, recomendando que 
isso se fizesse coro o maior resguardo e dissimula9ao. 

A essas providencias seguiu-se urna reclama9ao de Sua Alteza 
ao embaixador Sarmiento de Mendoza, a julgar pelo que escreveu 
o imperador a D. Joao ero junho de 1554 sobre o que teria dito 
el-rei de Portugal acerca da cidade de Assun9ao, "que ha muitos 
anos está povoada de vassalos nossos na provincia que dizem do 
Rio da Prata, que está ero nossa demarca9ao". Ero instru9óes que 
na mesma data mandava Filipe a Luís Sarmiento, depois de se 
mostrar inquieto coro duas armadas que se preparavam ero Lisboa 
para virem ao Brasil,· exprime sua surpresa - "estamos mara
villados'' - diante dos direitos que se atribuía a Coroa lusitana 
sobre toda aquela província do Prata e particularmente sobre o 
lugar de Assun9ao. Pois além de cair a distancia de muitas léguas 
na demarca9ao de Sua Majestade, "como todos saben y es cosa muy 
notoria", já era Assun9ao urna cidade · de mais de 600 vizinhos, 
tivera vários governadores espanhóis e recebera numerosos navios, 
como os que agora se aprestavam ero Sevilha, todos mandados 
para os prover.45 Essas coisas eram ditas para que o represen
tante do imperador as repetisse por conta própria ao sereníssimo 
rei e a sereníssima rainha de Portugal. 

Os rumores constantemente chegados do Brasil iam sendo con
tinuamente refor9ados. Um mameluco levado pelo próprio governa
dor Tomé de Sousa e que afirmava ter andado no Peru, de onde 
num trajeto de muito poucos dias voltara a costa do Brasil, nao 
sustentava agora que, apesar de serem muito contíguas as duas 
regióes, era maior a riqueza, ero ouro e prata, na demarca9ao de 
Sua Alteza? O assunto foi muito tratado na correspondencia entre 
o futuro Filipe 11 e Sarmiento. O embaixador evidentemente acha
va o contrário, que esses lugares tao ricos ero ouro e prata deviam 

' ficar nas terras do imperador. Também apareceram uns curiosos 
"Apontamentos" destinados a D. Joao 111 por uro certo Diogo 
Nunes. Dizia seu autor que tinha andado no Peru, participado da 

H> "Reales Cedulas al Rey de Portugal y al Embajador de España, D. Luiz 
Sarmiento de Mendoza . .. , Ponferrada, 13 de junio de 1554 ", Campaña 
del Brasil. Antecedentes Coloniales, t. 1.º, pp. 7 e segs. 
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expedi9ao de Mercadillo a província de Maxifaro, junto as cabe
ceiras do Amazonas, e o país dos omágua. Declarava que da dita 
província se podia vir coro mu ita f acilidade ao Brasil, navegando 
pelo Amazonas ao ·sabor da correnteza. E também era possível 
fazer outro tanto atr~vés da Capitanía de S. Vicente, mas cami
nhando, neste caso, por terra firme. 

Varnhagen, que primeiramente publicou esse documento, en
contrado na Torre do Tombo, tenta identificar seu autor coro uro 
Diogo Nuñez de Quesada, que ero 1554 andou por Lisboa coro os 
muitos cabedais que grangeara na América. Capistrano de Abreu, 
ero nota a H istória Geral, nao se deixou convencer por essa ten
tativa. A seu ver o autor dos Apontamentos devia ser o mameluco 
de Tomé de Sousa. Por que? Simplesmente porque "é mais facil 
existir no mesmo tempo, no mesmo lugar, com os mesmos planos, 

· um só hornero do que ~9is". Entretanto, por sugestivas que pare-
9am, essas razóes perdem muito de sua for9a a vista de outro papel, 
guardado em Sevilha no Arquivo de 1ndias, e que Capistrano e 
Varnhagen aparentemente nao conheceram. Trata-se de urna "rela
<;ao" que escreveu Martín de Orue, prático em coisas americanas, 
mormente do Prata e do Paraguai, e que f ora enviado em missao 
secreta de Castela a Portugal, como o atestam duas cédulas reais 
~ resulta de sua correspondencia. 

Consta da rela9ao, escrita antes de setembro de 1554, que 
chegara no ano antecedente a Lisboa um portugues, ido do Peru 
e rico de seus 20 a 30 mil ducados, que estava pelejando por 
convencer el-rei a ef etuar urna conquista em prejuízo do impera
dor, e asseverava nao ser muito difícil, para quem saísse do Brasil 
investir de surpresa sobre Cuzco.46 Chamava-se o homem Domin~ 
gos Nunes e era natural de Mourao, perto da fronteira com Cas
tela. J á es ses dados parecem af astar qualquer tentativa de identi
ficá-lo coro o mameluco brasileiro, chegado também em 1553 a 
Lisboa, porque brigaria coro a naturalidade expressamente decla
rada: "Moron que es Junto ala Raya de Castilla". Haveria maio
res probabilidades de tratar-se do autor dos "Apontameiitos" escri
tos para D. Joao 111, se nao houvesse a diferen9a dos pren~mes. 
Por outro lado as palavras "Domyngo" e Diogo podem eventual
mente confundir-se, e abreviadas, segundo o uso corrente na épo-

46 Essa matéria foi tratada pelo autor em outra obra com urna prolixidade 
que nao pode ter lugar nesta . Ver Sergio Buarque de Holanda, Visiío do 
Paraíso, 2.ª ed., pp. 42-44 e 82 e segs. 
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" ca, nao se distinguem. Aliás a esmerada transcri9ao de nomes pró
prios nao é dos for tes de Martín de Orue. No mesmo papel de 
que aqui se trata, fala-se em um " torjao de Ocam.!'o", filho do 
Capitao de Porto Seguro, e nao é outro senao Fernao do Campo, 
filh o de Pero do Campo Tourinho. 

Momentaneamente apagadas as esperan9as de ouro e prata 
paraguaios, parecem também amortecer-se, dessa vez, as intermi
nentes reivindica9óes de Portugal sobre aquelas terras. O mesmo 
padre Manuel da Nóbrega, pouco antes tao seguro de esta~em .elas 
na conquista de D . Joao 111, já em 1555 nao fala ma1s n1sso. 
Agora a inesma Assun9ao que julgara ter sido indevidamente 
usurp~da pelo castelhano passa a ser chamada, sem mais dúvidas 
ou protestos, simplesmente "terra do imperador". E se p~rece ~ar 
ouvidos aos chamados . do governador Irala, é por amor as ~ult~s 
ovelhas que no Paraguai pediam bom pastor. ~u por dar 1?a1s cre
dito e glória a sua milícia, nao querer ver suJeitos ~ seu re1 ~queles 
dilatados sert6es, já percorridos por Antonio Rodrigues, antigo sol
dado de Mendoza e agora soldado. da Companhia, por ele mesmo, 
Nóbrega, aceito na era de 1553 em Sao Vicente. 

Contudo a certeza ou in certeza de poder chegar-se f acilmente 
ao Peru saindo da costa do Brasil, de preferencia pelo Amazonas 
ou o P~raguai , continuarao ainda por longo tempo a inflamar as 
imagina9óes lusitanas. Tratando da expedi9ao de Martim Carvalho, 
diz Gandavo que, tendo saído do Porto Seguro, foi ter a algumas 
duzentas e trinta léguas a certas terras fragosas, e que " nao havia 
muiro dalli ao Peru" .4 7 Isto escreve o cronista em seu Tratado da 
Terra do Brasil, que redigido, embora, durante o governo de Mem 
de Sá só veio a imprimir-se pela primeira vez no século passado. 
Mas já na História da Província de Santa .Cruz, do mesmo autor, 
que essa fora publicada em 1576, depois de dizer dessa província 
que confinava pelo oeste com as fraldas dos Andes, observa que 
só um caminho acharam para vir a ela uns homens procedentes 
do Peru .48 E é esse caminho " tao agro", acrescenta, "que em o 
passar perecem algumas pessoas cahindo do estreito caminho que 
trazem e vam parar os corpos tam longe dos vivos, que nunca 
os mais vem, nem podem ainda que o queirao dar-lhes sepultura" · 

4 7 Magalhaes Gandavo, Pero de, l. Tratado da Terra do Brasil. JI. Histó
ria da Provincia de Santa Cruz, p. 60. 
48 Jbidem .. p. 81. 
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No último capitulo da mesma obra, tratando do caso de uns 
índios do Brasil que, em suas andan\:aS a procura de certo lugar 
onde encontrariam a imortalidade e perpétuo descanso, alcanc;a
ram com muito trabalho a cidade de Quito, diz que no caminho 
passaram esses índios por uns sítios onde se via ouro de todos 
os lados e onde muitos moradores outra coisa nao fazem senao 
lavar pe9as de ouro e pedrarias. Os embara~os que se ofereceriam 
ao viajante nos caminhos do Peru nao chegavam, porérri, a per
turbar o cronista. 1! que movido por aquele wishful thinking mos
trado vinte anos antes pelo mameluco de Tomé de Sousa, dá por 
coisa certa que tal riqueza ficava em terras da conquista d'el-rei 
de Portugal e incomparavelmente mais perto das povoa9óes dos 
portugueses do que dos castelhanos.49 A prova estava no pouco 
tempo que puseram esses índios em chegar a ela e no muito que 
des.penderam em passar daí ao Peru, que foram dois anos. 

Nao faltarao entao, oú ~pouco mais tarde, notícias das comu
nica9óes, mais ou menos dificultosas, que se podiam fazer entre 
a costa do Brasil e o Peru. A propósito do caso do peruleiro que 
aparece em 1586 em Pernambuco depois de, fugindo as justic;as· 
de Lima por certo "negocio pesado" que lhe sucedera, e a um 
irmao, ter alcan9ado e descido . o Amazonas até a boca, houve 
quem f alas se na possibilidade de fazer Sua Majestade navegar toda . 
a prata peruana por essa via em vez de recorrer ao comprido 
caminho que, de ordinário, se costumava usar,50 que era levar o 
metal a Lima e Callao, de onde seguia por mar, a Nombre de 
Diós antes, e depois a Puerto Bello, no istmo do Panamá, de onde 
o embarcavam para a Europa. Haverá até quem apresente pro
posta no sentido de fazer-se a condu9ao pelo Amazonas, e o autor 
da proposta, um portugues, afian\:a que nesse caminho se gasta
riam apenas quatro meses para o transporte.51 

Isso se dá, porém, no século XVII. Tudo faz crer que antes 
as comunica96es entre as conquistas de Castela e o Brasil eram 
efetuadas de preferencia a partir das primeiras em direc;ao ao li_to
ral atlantico, por conseguinte em direc;áo a América portuguesa, 
mais raramente em sentido contrário. E se surgiam embargos a esses 
contatos, viriam antes do lado lusitano do que do castelhano. Baste 
lembrar a propósito a delibera~ao de Tom~ de Sousa de mandar 

49 Ibídem, pp. 148 e segs. 
5~ Diálogos das Grandezas do Brasil, pp. 14 e segs. 
is1 RJHGB, t. 91 e segs. 
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fechar o caminho por onde até 1553 se comunicavam os de Assun-
9ao com os de Sao Vicente e, através de Sao Vicente, com a 
Espanha. 

Depois disso, sobretudo depois da funda9ao da segunda Bue
nos Aires que, por coiQcidencia, ocorre no mesmo ano em que 
Filipe II passa a ser também Filipe 1 de Portugal, esses contatos, 
lícitos as vezes, mas em geral fraudulentos, se irao fazer pelo 
Prata, e alcan~am o Peru por intermédio de Tucuman e Charcas. 
Agora, porém, os embara9os vao partir sobretudo das autoridades 
espanholas. Vários motivos tem sido aventados para eles e pren
dero-se na maioria dos casos a concorrencia que poderiam ofere
cer Buenos Aires e a rota continental a clássica rota do Pacífico. 
Pelo novo caminho sairiam prejudicados, nao só o comércio de 
Sevilha com Terra Firme e o vice-reinado do Peru como a própria 
fazenda real , pois iria provocar ele urna autentica sangria da prata 
e do ouro, especialmente da prata de Potosí, estimulando além 
disso o contrabando. Este já chegara, aliás, a extremos, amparado 
pelo comércio legal, pela venalidade dos funcionários da Coroa e 
pelos conchavos monopolistas e especulativos dos mercadores do 
Brasil, de Buenos Aires e de Tucuman. A esses motivos ajunta 
um historiador, com bons fundamentos,52 a desconfian9a de que 
a " rota continental" podia dar margem a penetra9ao política de 
outros países europeus e particularmente dos cristaos-novos. 

l! provável que razóes semelhantes tenham militado no sen
tido de se dificultarem os contatos de outras partes das conquistas 
castelhanas com o Brasil, mesmo, e sobretudo, depois da uniao das 
duas Coroas. De outra forma nao se entendería, por exemplo, a 
ordem dada em 1595 aos governadores de Santa Cruz de la Sierra 
para nao fazerem descobrimentos nos lados do Brasil nem intro
duzirem ali quaisquer generes de comércio. "E mandamos", diz-se 
ainda na Recopilación de Leyes de Indias, "que os vice-reís do 
Peru nao dem lugar a que se comuniquem estas Provincias, nem 
se prossigam os descobrimentos come9ados, avisando-nos dos re
médios que se possam por naquilo que já está feíto" .63 

A medida, se de um lado visa a cercear a expansao territorial 
das ditas províncias e pode assim favorecer, pelo menos a longo 
prazo, os portugueses, de outro prende-se a idéia de que as con-

52 Mellafe, Rolando, La Introducción de la Esclavitud Negra en Chile. 
Tráfico y Rutas, p. 242. 
:;s Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, lib. IV, tit. III, ley 27. 
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quistas de Castela no aquém-mar sao primordialmente de caste
lhanos, excluindo-se delas os lusitanos como se excluem, por exem
plo, os aragoneses, nao obstante os meritórios servi9os que muitos 
deles puderam prestar no .Novo Mundo. Da mesma forma as terras 
espanholas da Itália se sujeítam especificamente a Coroa de Ara
gao, apesar de tudo o que ali realizaram os castelhanos, a ·come-
9ar pelo gran capitán. 6 4 Na oposi9ao a presen9a dos portugueses, 
somava-se a isso a suspei9ao de serem eles geralmente cristaos
novos, judaisantes ou nao, de sorte que sua exclusao se faria a 
bem do servi90 de Deus e da propaga9ao da Santa Fé Católica · 
Apostólica Romana. 

Se, no tocante a Santa Cruz de la Sierra, os temores de urna 
comunica9ao em grande escala por ali com o Brasil podiam parecer 
exagerados ou prematuros em 1595, no caso de Buenos Aires onde, 
a despeito de todas as restri96es, fora sempre numeroso o contin
gente lusitano, eles teriam sua razao de ser. Da leitura do testa
mento que fez em novembro de 1592 na vila de Sao Paulo, Afon
so Sardinha, o Velho, resulta que já entao entretinha ele rela96es 
comerciais com Buenos Aires, de onde lhe vinham las, peles e 
rendas, em troca de índios da terra e de caixetas de marmelada. 
Do mesmo test~mento, que foi publicado por Azevedo Marques, 
consta que Sard1nha emprestara certa soma a seu cunhado Antonio 
Gon9alves Proen9a, devendo ser ela paga quando Nosso Senhor 
trouxesse seu na vio de Angola ou quando f os se arrecadado dinhei
ro. Para outra <lívida -também se devia esperar o navío de Angola, 
ou recado certo.55 Sendo entao quase nula na capitanía a Iavoura 
comercial, que requería ou pagava a posse de escravos africanos, 
nao é incrível que os pretos trazidos de Angola se destinassem . 
também a Buenos Aires, de onde muitos eram depois recambiados 
para os mineiros do Alto Peru. 

~ iniciativa desse comércio pelo Prata, que antes e até depois 
do asiento de 1595, pelo qual se quis regular o comércio de negros, 
deu sempre larga margem ao contrabando, partiu, no entanto, ao 
que se sabe, de mercadores domiciliados em domínios castelhanos. 
Acredita-se que já em 1554-1555 tivera come90 um intercambio· 

64 F . d . ' G h . rte er1c1, eorg, Der C arakter der Entdeckung und Eroberung Ame-
rikas durch die Europiier, vol. 1.º, p. 369. 
55 Azevedo Marques, Manoel Eufrazio de, Apontamentos Historicos Geo
graphicos, Biographicos e Noticiosos da Provincia de Sao Paulo, v~l. 2.º. 
Cronología, pp. 222 e segs. 
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mais ou menos regular entre a recém-fundada Buenos Aires e ?s 
portos brasileiros. Seu incremento mais decisivo se deve, porém, as 
iniciativas de D. Francisco de Vitória, hispo de Tucuman, que, 
portugues de nascimento, tinha meios de !acilm.ente comu~car-se 
coro os seus conterraneos da costa do Brasil e que, para escandalo 
dos devotos, chegara a converter sua pr~l~zi~ numa espécie de 
"f eitoria particular, contando coro a conivenc1a de alguns mem
bros da audiencia de Charcas" />6 Dispunha de um vasto camp? de 
operac;oes, cujos extremos se situavam em Potosí e ?º Brasil, e 
gabava-se de ter dado o primeiro impulso ao comércio entre Tu-
cuman .e o rio da Prata. 

Em verdade, o transito pelo caminho que do alto Peru conduz 
a Buenos Aires principiara a fixar-se desde que, em 1543, urna 
expedic;áo parte de Cuzco, ultrapassa ~ recém~fundada La P,a~, 
interna-se ero Tucuman e vai alcanc;ar ahnal o no Paraná no sitio 
onde depois se erigiu a cidade de Santa Fé (fundada em ~573} · 
Nao tarda muito a criac;ao de núcleos de povoadores nessa direc;ao 
- Santiago del Estero (1553), Sao Miguel de Tucuman (1565), 
Córdova (1577), a segunda Buenos Aires (15~~) -. por on?e se 
consolida a rota seguida pelos primeiros exped1cionános, destinada 
a servir de escoadouro secund4rio, quase sempre clandestino, para 
as riquezas do Peru, ero prejuÍzo da via oficial, que a metrópole 
se obstina em manter, através do istmo do Panamá. _ 

Note-se que nao só a expedic;ao inicial, mas até as fundac;oes 
daqueles centros estratégicos, com urna s6 excec;ao, a de Bue?os 
Aires, se fazem a partir do Peru ou eventualmente d.o Chile: 
mesmo depois de 1580, a criac;áo de Salta, pec;a essenci.al nessa 
linha de comunicac;oes, realiza-se por iniciativa direta de Lima ou, 
melhor, de seu vice-reí D. Francisco de Toledo. Para os de Assun
c;áo 0 caminho que mais naturalmente conduzia ao Peru p:la .costa 
do Atlantico nao era exatamente es.se, era o que parecera indicado 
desde que se fundou a própria casa-forte de Joao de Salazar. Pas
sados dois séculos ainda persistirá essa idéia: assim é que durante 
o govemo de Melo y Portugal no Paraguai, um sargento-~or cha
mado Juan de Machain se of erece para custear um cam1nho que 
unisse Assun9ao e Chuquisaca.57 Recebeu agradecimentos pela 

5U Canabrava, A. P., O comércio portugués no 'f}io da Prata (1580-1640), 
pp. 60-66 et passim. 
l'í7 Lafuente Machain, R. de, Los Portugueses en Buenos Aires (Siglo XVII), 
p. 19. 
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proposta que, no entanto, teve a mesma sorte da outra, de 1626, 
visando a levar a prata peruana pelo Amazonas. O motivo agora 
apresentado para a recusa prendia-se ao fato de passar essa rota 
muito próxima das possessoes portuguesas, podendo tomar-se pre
judicial aos interesses da Espanha ero caso de conflito coro um 
vizinho tao irrequieto e cobi9oso. 

No século XVI, e bem antes de fundar-se a segunda Buenos 
Aires, a idéia de urna rota semelhante foi preocupa9ao insistente 
das autoridades paraguaias. Quando, ao regressar Tomé de Sousa 
~o. reino europeu, voltara a tona a disputa entre portugueses e 
castelhanos ero torno do Prata, já Assun9ao se tinha convertido 
num núcleo dinamico de conquista e povoamento que parecía jus
tificar plenamente a inquieta9ao do governo de Lisboa e· que, nao 
f os se a ulterior expansao bandeirante, dificilmente te ria similar 
no continente. A funda9ao de Ontiveros (1 .554) a margem esquerda 
do rio Paraná, a de Ciudad Real de Guairá (1556) junto a boca 
do Piquiri, finalmente a de Vila Rica del Espírito Santo (1570), 
na dire9ao do lvaí, representara autenticas pontas de lanc;a em 

,,dire9ao aos senhorios da Coroa portuguesa. Quando hoje se fala 
no Guairá, o que imediatamente ocorre é a lembran9a das redu-
9óes jesuíticas devastadas pelos mamelucos de Sao Paulo. No en
tanto a chegada ali dos jesuítas é bem mais tardía, iniciando-se 
por volta de 1610, e sua conquista espiritual é urna conseqüencia 
e um complemento da expansao política. 

Com efeito, dos estabelecimentos oficiais criados na regiao, 
apenas o terceiro, ou seja, o de Vila Rica, nao resulta diretamente 
da ambic;ao de estabelecer-se urna via de cornunica9ao coro o lito
ral atlantico, se é certo que o motivo direto de sua funda9ao, e 
que se espelha no nome que lhe deram, se prende a notícia, logo 
frustrada, da existencia ali de . abundantes jazidas de ouro. As 
outras duas tem origem na ambi9ao de Irala de abrir uro caminho 
para o mar, depois dos esf or9os malsucedidos para f azer-se um 
porto no estuário platino~ A vila de Ontiveros, fundada no mesmo 
ano ero que também se funda no campo de Piratininga ·o colégio 
de Sao Paulo e logo em seguida a delibera9ao do primeiro gover
nador do Brasil de impedir o caminho entre Assun9ao e Sao Vi
cente, é como urna resposta a decisao de Tomé de Sousa. Diz Ruy 
Diaz de Guzmán que duas razóes importantes determinaram essa 
funda9ao. A primeira prendía-se a necessidade de comunica9ao e 
trato coro os moradores da costa do mar, a fim de · avisar Sua Ma
jestade do estado da terra. A outra visava a escusar os grandes _ 
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danos e assaltos que faziam os portugueses naquelas partes.58 Ao 
mau sucesso dessa tentativa inicial seguira-se, dois ou tres anos de
pois, a funda9ao de Ciudad Real de Guairá, por ser "escalao e 
passagem do caminho do Brasil" e para ela se trasladaram os que 
resfavam dos moradores de Ontiveros, que com isso se despovoou. 

Essa marcha para leste dependia, contudo, para subsistir, da 
existencia de urna saída para o mar bem assegurada contra quais
quer amea9as do exterior. Porém, as tentativas dos castelhanos de 
formar urna povoa9ao em Sao Francisco foram prejudicadas pela 
vizinhan9a dos portugueses de Sao Vicente, como bem antes se 
frustrara a de Iguape. ·No entanto o plano d~ fazer rematar a rota 
guairenha no litoral catarinense terá longa vida. Mesmo depois de 
fundado em definitivo o porto de Buenos · Aires nao desistirao 
alguns governos desse intento. Numa carta.- escrita em 1607 por 
Hernandarias de Saávedra a Sua Majestade, o governador crioulo, 
sempre atento as necessidades da gente da terra, ainda falava com 
grande empenho na conveniencia de se f aze~ ess: porto de San:a 
Catarina, de onde seria boa, breve e sem ma1or risco a navega9ao 
por mar até a Espanha. 

Para Hemandarias, pertencia a idéia desse porto a um plano 
muito mais vasto, que se completada com um caminho entre Assun-
9ao, Santa Cruz de la Sierra e o Peru. Por essa via, se Sua Majes
tade f os se servido ordenar que a empregassem na condu9ao da 
prata de Potosí, se poupariam grandes gastos, por se tratar de 
caminho onde, a seu ver, podiam rodar carretas. Levada a prata 
a Santa Catarina, a viagem por mar até ·a Europa seria igual
mente breve, e meno.s tormentosa do que a tradicional, de Puerto 
Bello a Sevilha.59 Reiterava-se dessa forma um velho plano, o 
mesmo que já dera origem a funda9ao da casa-f orte de J oao de 
Salazar, a margem do Paraguai, e que !rala procurava levar a 

cabo. 
Já em 1548, durante a gran entrada tivera notícia, o gover

nador, de que outros espanhóis já tinham. chegado as terras ricas 
do Oeste. O mesmo Nufrio de Chavez que, por ordem de Irala, 
se dirigira em 1557 · ao Guairá, com o fito de _reduzir os naturais 
daquela regiao e remediar os contínuos assaltos dos portugueses 

!'i S Guzmán, Ruy Diaz de, Le Argentina, pp .. 183 e segs., e 207. 
. ñ9 Cardozo, Ramon l., El Guairá. Historia de la Antigua Provincia, pp. 
41 e segs. 
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do Brasil, que os iam escravizar, é enviado no ano imediato a 
fundar urna povoa9ao ao norte ou noroeste de Assun9ao, por onde 
se facilitariam eventualmente as comunica96es com o Peru . Já se 
sabe como dessa expedi9ao resultou fundar-se, em 1561, Santa 
Cruz de la Sierra e como, sendo decidido que nao ficava esse 
estabelecimento na jurisdi9ao do Paraguai, acaba seu fundador por 
desvincular-se da autoridade de Assun9ao. 

A. morte de Chavez em 1568 atribuem alguns a inter.rup9ao 
for9ada do povoamento por aquelas partes. D. Félix de Azara che
ga até a presumir que, sem essa desgra9a, teriam sido achadas e 
possuídas pelos espanhóis as minas de ouro e diamantes que des
f rutariam depois os portugueses em ·Mato Grosso e Cuiabá, e a 
comunica9áo corn a Espanha pelo Paraguai e o Prata sé conser
varía aberta, ao menos para as províncias de Chiquitos, Moxos 
e Santa Cruz, além de ou.tras que, a falta delas, foram sempre e 
sempre haveriam de ser pobres. Mas a verdade é que em fins do 
século as perspectivas de conquistas novas, ern torno e sobretudo 
a leste de Santa Cruz, pareciam a Coroa espanhola mais intolerá
veis do que desejáveis. É o que sugere a proibi9áo de 1595, que, 
além de vedar os novos descobrimentos por aquelas partes, man
dava expressamente vedar outros que se fizessem na dife9ao do 
Brasil. A experiencia da rota subsidiária de Buenos Aires mostrara 
de modo eloqüente como a existencia de mais de um caminho 
era fatalmente ocasiao de descaminho de metais· preciosos. 

Apesar disso, sé.gundo a curiosa lógica dos colonos,. tinham-se 
por compatíveis, geralmente, o obedecer e o descumprir ao mesmo 
tempo as ordens viudas da Metrópole, de sorte que o estabeleci
mento de comunica9óes que unissem ao alto Peru o litoral atlantico 
continuava na ordem do dia, sobretodo no Paraguai, que tinha um 
papel decisivo nessas comunica96es, destinadas a substituir coro 
mais brevidade a rota tradicional e legal da prata. Ainda ultima
mente se dera um passo para isso através do rio Bermejo, o qual 
se revelara, no entanto, nienos apropriado para a navega9ao, ainda 
que caudaloso. Tanto que se faziam ali as viagens por terra, e 
terra singularmente inóspita, seguindo apenas a dire9ao mostrada 
pelo rio. Como ponto de enlace para tal t;sfor90 criara-se ali, em 
1585, a cidade de Concepción, que nao dará bom fruto, e com 
o tempo se há de despovoar. 

É pela mesma época ou pouco depois que se cogitará na 
pacifica9áo das tribos guaraní do norte, cujas amotina9óes inces-
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santes provinham dos tempos de Cabeza de Vaca, senao antes, e 
da f undac;:ao ali de urna cidade, que se chamará Santiago de Xerez. 
Muito mais tarde, ou seja, em 1616, escreverá a Sua Majestade 
o fundador dela, agora incumbido da pacificac;:ao dos chiriguano 
pelo vice-rei marques de Montes Claros, sobre notável sistema de 
comunica96es que tornaria possível ligar-se Santa Cruz de la Sierra 
e a província de Charcas com o Brasil e Buenos Aires a leste e 
com o Paraguai e Tucuman ao sul.60 No plano teria lugar, por 
forc;:a , a cidade e província de Xerez, que ficava na encruzilhada 
dos vários caminhos: distava cerca de 130 léguas de Santa . Cruz 
e 70, aproximadamente, de Vila Rica do Espírito Santo, a meio 
caminho, esta, da costa do mar. 

Por volta de 1631 será o · mesmo tema tratado numas razóes 
que oferece ao Real Conselho o padre Diogo de Torres Bollo. 
Nesse papel é lembrada a conveniencia de se sujeitarem a Sua 
Majestade, e nao a encomendeiros, os índios -do rio Paraná, do 
Guairá e do Uruguai. As vantagens da medida estavam em ganhar 
a Coroa esses vassalos com todos os mais que ficam na direc;:ao 
do Atlantico e também em poder usar o porto de Santa Catarina 
e outros, para se poder ir desde Potosí até a Espanha, com grande 
brevidade e sem precisar tocar no rio da Prata.61 No mesmo papel 
também se trata do empenho que havia em se pacificarem os índios 
da Nova Biscaia, nome que se pretendeu dar a província de Xe_rez, 
provavelmente em sinal de reconhecimento aos servic;os ali pres
tados pelo vascongado Juan de Garay. 

Consta, com efeito, que pouco antes de fundar a nova Buenos 
Aires, encaminhara-se Garay para as comarcas do norte a fim de 
castigar as tribos ali assentes, o que de fato realizo u por volta 
de 1578. Aconteceu que; tendo submetido esses índios, descobriu 
ele junto ao Mbotetei as tribos nhuaras ou 11huguaras, nomes esses 
que querem dizer "moradores dos campos" e que tem a ver com 
as planícies onde habitavam e que correspondem aos campos que · 

60 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de /esus en la Provincia 
del Paraguay, t. 1, p. 274. 
61 "Copia de las Rasones q hay para que el R. Consejo se sirva mandar 
con graves penas q todos los Indios ·éf .sé convertieren por el Evangelio 
en el distrito de las aud.88 del Perú y Río de la Plata, Paraguay se pon
gan en cabeza de S. M. ", Manuscritos da Colefáo De Angelis. l. fesuítas 
e Bandeirantes no Guairá, p. 372. 
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mais tarde se chamarao "de Xerez".'62 Diz Azara que, tendo ali 
recolhido cerca de 500 desses nhuaras, levou-os as cercanias do 
povoado de Ipané, na latitude de 23º13'30", onde formou o po
voado de Pericoguac;:u, .repartindo os índios entre os espanhóis 
levados de Assunc;:ao.63 t possível que desde entao se cogitasse de 
fundar nas beiradas do Mbotetei algum povoado de cristaos com 
a ajuda de índios que, aparentemente de bom grado, se deixaram 
batizar. 

O fato é que, segundo informac;6es transmitidas por Azara, 
cuidou Garay de mandar fazer naqueles lugares urna cidade des
tinada a tornar-se cabec;a da província de Nova Biscaia, e para 
esse efeito teria ido Ruy Diaz Melgarejo aquelas partes a frente de 
60 soldados. Nao foi bem-sucedida a empresa devido a oposi9ao 
que desde o come90 lhe moveram os nhuaras e os guaxarapo, que 
eram os índios mais próximos. O padre Lozano diz que também 
se opuseram ao intento os 'güató e os guaicuru ou mbaia, a que 
chama guanches e guetus, mas Guevara discorda, afirmando que 
Lozano, se conhecesse os guató, nao os incluida entre os oposito
res e que os mbaia também nao poderiam criar obstáculos ao novo 
estabelecimento por se acharem esses índios, entao, "muito apar
tados dele". Além de padecer das hostilidades dos naturais da 
regiao, a cidade foi prejudicada pela ausencia ali das propaladas 
minas de ouro e de azougue, assim como pela falta de comércio, 
de sorte que f oi sen do abandonada até nao restar um só dos anti
gos povoadores.64 As vantagens de um estabelecimento de caste
lhanos nas partes do norte pareceram, no entanto, tao óbvias, que 
logo se animariam os de Assunc;:ao a ir repovoá-las. 

Dessa missao ia incumbir-se um outro Ruy Diaz, o conquis
tador e historiador Ruy Diaz de Gusmán, tenente de govemador 
nas províncias do Paraná, que abrangiam o Guairá, depois de ter 
trasladado, em 1792, para a beira do Ivaí os moradores da Vila 
Rica do Espírito Santo, que tinha em sua jurisdic;:ao rios, monta-

62 Nhuara e Nhuguara sao aquí versees fonéticas das formas castelhanas 
Fluara e Fluguara. Montoya dá no verbete Flu, traduzido por "campo", 
Flu iguara, como significando "camperos". Ver Antonio Ruiz de Montoya, 

,Vocabulario y Tesoro de la Lengua Guaraní ó mas bien Tupi, 2.* Parte, 
p. 253v. 
·63 Azara, D. Félix de, Descripción e Historia del Paraguay y del Rio de la 
Plata, t. II, pp. 205 e segs. · 
64 Azara, Don Félix de, op. cit., t. 2, p. 206. 
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" nhas, campos e pinhais que corriam até Sao Paulo no Brasil, e 
já se comunicava com os portugueses.~:> A nova povoa9ao iniciou
se, em realidade, como urna colonia guairenha, tendo sido insta
lada com gente tirada de Vila Rica e Ciudad Real, "levada a 
for9a" , afirma-o D. Félix de Azara, e apesar dos protestos que 
entao se fizeram naquelas cidades e em Assun9ao.66 Embora o 
nome de Xerez tenha sido associado por numerosos historiadores 
a cidade mandada fundar por Garay junto ao Mbotetei, parece 
ele aplicar-se melhor a esta, onde participaram entre outros Gus
mán e seu irmao Diego Ponce de Léon, que pretenderiam lembrar 
a terra de onde era originária sua família, pois de Alonso Riquel-. 
me de Gusmán, pai de Ruy Diaz e de Diego Ponce, sabe-se efetiva
mente que era natural de Xerez na Espanha. 

\ 

Conhecem-se em parte os termos da inf orma9ao que em abril 
de 1593 mandou o primeiro cabildo da nova cidade de Santiago 
de Xerez, e dela consta que, reconheceu afinal, a gente levada por 
Guzmán, ser muito vantajoso o lugar, nao só pela bondade da 
terra, como pela disposi9ao favorável dos índios, que todos que
riam ser cristaos. Lida a carta em Assun9áo e verificado que a 
cidade ficava entre indígenas já encomendados por Garay, foi feíto 
um apelo a Hernandarias de Saavedra, eleito pouco antes tenente 
de governador pelo cabildo de Assun9ao, desafeto de Ruy Diaz, 
para fazer despovoar Santiago de Xerez. Hernandarias seguiu efe
tivamente para o norte e mandou ao lugar o capitao Alonso de 
Cabrera, com sete homens e os requerimentos competentes. Ape
sar, porém, da desaf ei9ao existente entre Hernandarias e Ruy Diaz, 
oriunda dos tempos em que os pais de ambos tiveram sérias desin
teligencias que se manteriam nas suas famílias,·67 confirmou-se a 
funda9ao. Ficava essa primeira (ou segunda) Xerez junto as bordas 
do J aguari, nome que deram os castelhanos geralmente ao rio 1 vi
nheima, mas Azara, sempre inclinado, um pouco por dever de 
ofício, a dilatar o mais possível a primitiva área da expansao cas
telhana, de sorte a mostrar a injusti9a das "usurpa96es lusitanas, 
julga sem explica9ao maior - "y creo", diz - que ela estaria 

11 " · Diario del Capitán de Fragata D. Juan Francisco de Aguirre, t. II, 
l : Parte ", Revista de la Biblioteca Nacional, de Buenos Aires, t. XVIII, 
l.º e 2.º semestres de 1948, n.os 45 e 46, p. 214. 
1rn Azara, D. Félix de , op. cit., t. II, p. 7. 
0 7 "Diario del Capitán de Fragata D. Juan Francisco de Aguirre", cit., 
pp. 215 e sess. 
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situada a margem do Pardo, nos lados de Camapua. Com isso 
estaria, perto de 150 anos antes, em plena rota das mon9óes de 
povoado. 

Pouco tempo, no . entanto, permaneceu a cidade nesse lugar. 
Logo depois, talvez no mesmo ano de 1593, e por obra do próprio 
Guzmán, muda-se para as bandas do Mbotetei, possivelmente para 
o lugar onde teria estado a cidade mandada fundar por Garay. 
Novas dificuldades foram entao criadas pelos encomendeiros, que 
se sentiam lesados. Tudo porém se resolveu ainda aquí satisfato
riamente. Ruy Diaz de Guzmán pinta em La Argentina um quadro 
extremamente lisonjeiro de Santiago de Xerez, mas o amor de pai 
nao lhe permite, no caso, urna visao perfeitamente imparcial. J! 
clara, no seu escrever, sua esperan9a de ver perpetuad~ a obra 
que criou. Descreve as terras _de todo o distrito como· fertilíssimas. 
Por toda parte haveria abelheiras com muita produ9ao de mel e 
cera. Também havia pastagen~ em abundancia para toda espécie 
de gado, excelente capacidade para a produ9ao de pao e vinho, 
assim como de legumes e sementes de Espanha. Os índios, mor
mente nas partes altas - dois grupos - tinham o mesmo costume 
e a mesma língua, eram de boa inclina9ao, nao muito bárbaros, 
e ignoravam o que fossem b~bidas que embriagassem. Os das terras 
baixas falavam línguas diversas, moravam entre rios e lagoas onde 
se criava o arroz silvestre de que sabiam fazer boas provis6es. 
Também colhiam, além disso, muito algodao, o qual crescia espon
taneamente e sem necessitar de benefício algum. 

"Finalmente", escreve, "é provincia, essa, de muita estima-
9ao e das mais ricas e nobres daquele governo [do Rio da Prata], 
porque nas fraldas da C?rdilheira, que parte suas terras em alta 
e baixa, e vem correndo desde o Brasil, já se tem achado minerais 
de ouro com muitas mostras de metais de prata" .68 A leste da 
mesma cidade de Santiago de Xerez existiria um povo de pigmeus, 
que vivia parte do tempo embaixo da terra, de onde saíam os 
homens para os campos rasos. Do lado do norte havia muitos 
povos, até a província dos "Colorados'', perto dos chamados pape
ruis, ou partis, como se le em outras vers6es impressas da mesma 
obra. Aguirre, que nao perdoa o abandono daquelas comarcas 
pelos de Assun9ao, tamanho era o deseas~ que deixaria os de Sao 
Paulo incorporarem-na ao cabo a América portuguesa, apesar de 

68 Guzmán, Ruy Diaz de, La Argentina, pp. 29 e segs. 
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" julgar que nao seriam consideráveis os minerais ali existentes, 
acredita que a província dos "Colorados", pelo rumo e distancia 
dados, devia estar onde depois se encontraram as minas do Cuiabá. 
E assim também, que os papueris (ou partis) seriam, pela situac;ao 
e quase pelo nome, identicos aos parecí, que viviam entre Cuiabá 
e o Mato Grosso, numa chapada rica ero ouro. 

Coro todas as suas pretensas riquezas e amenidades, a cidade 
de Santiago de Xerez nao tinha como prosperar. Mesmo nos tero.
pos bonanc;osos nunca passou, em realidade, de urna pobre aldeia, 
que vegetava miseravelinente. Os vizinhos de Xerez "quase todos 
eram mestic;os de baixos pensamentos", escreve o padre Lozano. 
O mesmo escritor afirma, embora sem precisar a data, que nao 
chegavam esses vizinhos a 30 homens.69 Azara, no entanto, reduz 
essa cifra a metade, no ano de 1605: "solo tenia quince hombres 
de armas" .7º E careciam entao de pároco, motivo pelo qual os 
brancas e mestic;os se iam perdendo, voltando por sua vez os ín
dios aos ritos antigos, coro o que se tornavam intratáveis e amea-
9avam os mais moradores. 

Se o solo da regiao era realmente fértil , a grande dist~ncia 

em que se achava dos centros povoados de castelhanos, e a difi
culdade ero vencer-se essa distancia, nao pela ausencia de comu
nica9óes, mas pelo muito tempo nelas consumido, entravam o de
senvolvimento de urna atividade económica verdadeiramente com
pensadora. A cidade de Assun9ao, de que en1 tudo dependía, estava 
aproximadamente a 90 léguas de seu assento inicial, a margem 
do J aguari, e a maís de cero do novo, e parece que definitivo, 
a margem do Mbotetei. Para o pastoreio nao eram tao f avoráveis 
ali as condic;óes como nos campos posteriormente chamados da 
V acaria: nesses ao menos podía o gado valer-se dos barreiros ou 
lambedouros de sal em lugares acessíveis. A cera abundante das 
abelheiras silvestres nao <leve ter tido grande saída para outras 
províncias, ao contrário do que pretendeu Guzmán: em verdade, 
nunca se conseguirá descobrir· um método eficaz para branqueá-la, 
de modo a poder servir nas cerímónias do culto. Para as cerimo
nias existía também, ali, a resina mais ou menos aromática da 
almecegueira, · o ~'incenso da América", ou certas variedades do 

69 • Exame Necessario do Padre Lozano sobre o Manifesto do Padre Vargas 
Machuca", Manuscritos da Coleféio de Angelis. JI. /esuítás e Bandeirantes 
no ltatim, p. 317. 
70 Azara. D. Félix de, Descripción e Historia del Paraguay, t. II, p. 207. 
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estoraque, mas esses ou outros produtos coro iguais propriedades 
existiam também em partes do Paraguai e até em Tucuman. E se 
mais tarde chegaram a ser explorados pelos jesuítas do ltatim, a 
causa estaría provavelmente em se acharem ali concentrados larga
mente os padres, nao na qualidade superior ou na maior abun
dancia do produto. 

Além dessas desvantagens e da carencia das jazidas minerais, 
cuja fama fora um dos aliciantes do povoamento de Xerez, · jun
te-se, entre os fatores da miséria do lugar, a alegac;ao, bem ou mal 
apoiada, de ser o lugar particularmente enfermic;o. Resulta dessa 
constitui9ao pestilencia! da terra, quem o diz é ainda Lozano, o . 
fato de em breve tempo terem sido sepultados os povoadores prin
cipais, só escapando, acrescenta, aqueles que "por mais vis teriam 
feito menos falta, e assim se conservou a cidade com pouco lustre, 
tanto que nao pode consegµjr sacerdotes para administrarem os 
sacramentos".7 1 As reiteradas queixas sobre a ausencia de eclesiás
ticos, urna das características de toda a regiao do Guairá antes 
de ali se fundarem as redu9oes jesuíticas, fazem-se ainda mais 
freqüentes a propósito de Santiago de Xerez. 

Com efeito, o padre que acorreu a cidade logo em seguida 
a fundac;ao nao ficou nela mais de dois meses, apesar dos bons 
frutos de sua obra missionária, pois conseguiu batizar para cima 
de dois mil índios. Depois, em 1595, visitaram-na os padres Ma
nuel de Ortega e Saloni, em nome do superior da missao da Com
panhia de Jesus, Juan Romero~ fazendo-se acompanhar do. padre 
Marciel de Lorenzana. Mais urna vez visitou-a, em 1597, o padre 
Ortega, e se houve coro heróica abnega9ao e caridnde por oca.siao 
da peste que naquele ano assolou a cidade.72 As notícias subse
qüentes, sernpre que se referen1 a Santiago de Xerez, ajuntam obri
gatoriamente: "sem pároco". Por volta de 1610 escreveu o cabildo 
local ao provincial da Companhia, Diogo de Torres, solicitando 
socorros espirituais, pois de outra forma nao teria a populac;:ao 
remédio para suas almas, e aquela vinha de Deus se iria perder 
por falta de bons obreiros: nem os naturais recebiam o batismo 
que tanto desejavam, nem os espanhóis os sacramentos de que 

11 Lozano, Pe. Pedro. Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la 
Plata y Tucuman, t. I, pp. 97 e segs. . . 
12 Pastells, Pe. Pablo, Historia de la Compañia de /esus en la Provincia 
del Paraguay, t. I, p. 272, nota. 
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" tanto precisavam.7'3 Mas o medo das pestes que infestavam o lugar 
também afugentava os religiosos. Os jesuítas ainda poderiam dar 
um pouco do remédio de que todos estavam carecidos, e no en
tanto só o fariam se pudessem livremente reduzir o gentio infiel 
daquelas cercanias, sem o risco de se ver molestados pela ganan
cia dos encomendeiros. 

Poucos anos antes de 1621, lá apareceu certo clérigo do Bra
sil, que entrou pelo caminho de Sao Paulo, e ajudado dos mora
dores da cidade arrebanhou urna leva de índios. Estes o matariam, 
porém, no caminho, ao perceberem, e era pura verdade, que os 
levava para empregá-los em trabalhos for9ados, e outro tanto fize
ram com outros portugueses companheiros do padre. A documen
ta9ao hoje conhecida nao permite identificar esse clérigo. Chama
va-se Costa, segundo Nicolau del Techo 7 ·

1 
- "Acosta" no texto 

original - , e nao se sabe de nenhum clérigo desse apelido que ti
vessem sacrificado os índios ao serem levados para o cativeiro. Seja 
como f or, o sucedido com es se padre irá ter repercussóes negativas 
quando, mais tarde, iniciarem os jesuítas sua obra de catequese na
quelas comarcas, pois nao era fácil aos missionários convencer os 
indios de que as deles eram melhores inten9óes. 

De qualquer forma inscreve-se es se caso entre out ros muitos 
que servem para demonstrar como as invasóes paulistas da terceira 
e quarta década do século XVII foram precedidas de esfor9os 
seguidos e nem sempre bem-sucedidos, que equivalem a um reco
nhecimento do terreno, depois que as entradas escravistas ermaram 
de indígenas as beiradas do Anhembi. Em carta dirigida a S~a 
Majestade a 28 de julho de 1616 por Hernandarias de Saavedra, 
informa o solícito governador crioulo dos 1oubos e agraves que, 
segundo lhe mandavam dizer os lugar-tenentes do Guairá, prati
cavam ali os portugueses do Brasil contra os índios, capturando-os 
aos milhares ne les f azendo grande e cruel mortandade e desnatu
ralizando-os,' pois que os levavam a vender naquele Estado. "E 
agora a tanto chegaram sua crueldade e atrevimento", acrescenta, 
"que me avisa o ten ente da cidade de Xerez como lá f oram e leva
ram um povoado de índios que estava perto dela em servidao e 
de paz". 

rn Pastells, Pe. Pablo, op. cit., t. 1, p. 157, nota. 
7-l Techo, Pe. Nicolás del, Historia de la Provincia del Paraguay de la 
Compañia de fesus, t. IV. p. 217. 
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Prosseguindo, alvitra Hernandarias as solu9óes que lhe pare
cem mais indicadas para obviar tais calamidades. "Esses danos", 
diz, "convem que Vossa Magestade se sirva remedia-los e o me
lhor meio está em que se despovoe Sao Paulo, povoa9ao dos ditos 
portugueses que isto praticam, pois além de fazer cessar assim tais 
coisas, o dito lugar nao será mais escala para que passem ao Peru 
passageiros, como o fizeram nos anos passados. Convirá também 
que se fa9a a divisao deste governo, porque, com a ajuda da pessoa 
que seja encarregada daquelas partes, nao haverá ocasiao para que 
os ditos portugueses fa9am os ditos danos" .75 

Sugere a inf orma9ao do governador paraguaio - Hernadarias 
era natural de Assun9ao - que as entradas paulistas já se reali~ 
zavam em grande escala, ainda que sem o aparato bélico que mais 
tarde as distinguiu, nao só para as terras situadas ao sul do rio 
Paranapanema, como para as que ficavam a oeste do rio Paraná. 
Apesar de muito apartadas· urnas das outras, e tendo de permeio, 
além do Paraná, a "serra" de Maracaju, e em parte a Bodoquena, 
ambas costumavam ser compreendidas, entao, entre espanhóis, sob 
a denomina9ao de Guairá, no sentido lato, e isso é até certo ponto 
explicável no caso de Santiago de Xerez, que fora em seu início 
colonia de guairenhos. No sentido mais estrito o topónimo nao 
se refere sequer a Vila Rica do Espírito Santo, mas sobretudo a 
Ciudad Real, fundada nas ·terras que foram do cacique Guairá. 
Entre os de Sao Paulo, no entanto, a tudo aquilo se atribuía a 
denomina9ao ainda mais vaga de "sertao dos carijós". 

No sertao dos carijós o cabo de bandeira Lázaro 'da Costa 
manda fazer o inventário dos bens de Pedro Sardinha, que ali 
morreu de sua doen9a,76 e nada impede que fosse a regiao de 
Xerez urna das que talou aquele capitao. Tendo saído este de 
Sao Paulo em julho de 1615 e achando-se de volta, ao menos 
urna parte da tropa, antes de 9 de abril do ano seguinte, pois é 
dessa data o inventário ali feíto do dito Sardinha, pode-se pensar 
que a sua gente se devessem as queixas de Hernandarias a Sua 
Majestade em julho de 1616. Por outro lado presume Taun~y, 
fundado em razóes que entretanto nao se esclarecem, ter ido a 
bandeira de Lázaro "provavelmente" a terras hoje de Santa Cata-

75 Carta de Hernandarias de Saavedra a el Rei (28.VIl.1~16), Revista de 
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, vol. II, n.º l, p. 47. 
76 "Inventario de Pedro Sardinha ", IT, vol. III, pp. 394 e segs. 
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"' rina. 7•7 Terras que também se compreendiam nesse vasto e impr~
ciso "sertao dos carijós", mas que se chamavam de modo ma1s 
específico, "sertao dos Patos". Verdade é que muito antes de 1616, 
a julgar por mais de um informe, já esse sertao dos Patos fora 
despovoado de seus carijós por sucessivas expedic;óes saídas de 
Sao Paulo. 

A velha idéia de subdividir-se, para bem governá-lo, o terri
tório chamado do Rio da Prata deveria ~oncretizar-se aparent~
mente, para Hernandarias, de conformidade com o plano por el.e 
próprio sugerido quase dez anos antes, e resultava do conhec1-
mento direto da maior parte desse território. Segundo sua proposta 
de 1607, urna das divisóes devia abranger Ciudad Real, Vila Rica 
do Espírito Santo e Santiago de Xerez com os contorno~ ~' pro
vavelmente com o mais que lhe fosse agregado no Guaira e no 
sul do atual Estado brasileiro de Mato Grosso. Dessa forma, acre
ditava haveria um governo aparelhado, na medida do possível, 

' ; 

para con ter as arremetidas paulistas sobre. as mesmas are.as, o que 
era praticamente impossível fazer-se a partir de Buenos Aires, onde 
residiam de ordinário os governadores. A outra divisao, de acordo 
com a mesma proposta, abrangeria o restante da gobernación, 
nela incluídas Buenos Aires e Assun9ao. 

A divisao finalmente adotada, em real cédula de dezembro 
de 1617, seguiu a da proposta de Hernandarias, mas com impor
tante modifica9ao introduzida pelo marques de Montes Claros, 
vice-rei do Peru, que, consultado a respeito, lembrou a convenien
cia de ser juntada Assun9ao ao Guairá e Xerez, sem dúvida porque 
a cidade de Ayolas estaria em situa9ao melhor para servir de elo 
entre duas áreas tao distintas e distantes, além de se achar apare
lhada para sede de urna tao vasta província, como já o fora de 
todo o Río da Prata. Por outro lado viu-se Assun9ao, a partir 
desse momento, ·destacada do único porto - Buenos Aires - por 
onde poderia comunicar-se coro a Europa, e a gobernación de que 
ficava sendo sede passou a denominar-se, toda ela, do Guairá, 
separando-a da outra aproximadamente os limites que hoje sepa-

' ram do Paraguai a Argentina. 
A falta de condi9óes, tanto no Gua irá primitivo como em Xe

rez, para se criar em qualquer delas o centro do novo governo 
independente era evidente. Todavía nao era menos exato que a 

11 Taunay, Afonso d'E. , História Geral das Bandeiras Paulistas, vol. 5, 
p. 64. 
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própria Assun9ao se achava dessangrada pelas muitas funda9óes 
de cidades que lhe devem origem e também pelo exodo de grand~ 
parte da popula9ao que, como sucedera especialmente em. 1568, 
teria escassos meios para atender as exigencias que a ela sobretudo 
impunha atender, e que tinham motivado a subdivisao. Assim, se
gundo expressamente se pretendeu, deveria cessar o "notável mau 
ofício e agravo que se faz, por intermédio dos portugueses do 
Brasil aos naturais daquelas províncias do Guairá, onde entram 
os ditos portugueses a roubar os ditos índios, e os levam ( ... ) ao 
Brasil, onde os vendem por escravos assim para os engenhos de 
a9úcar como para as minas de ouro e outros efeitos".78 A prova 
de que Assun9ao, empobrecida e desarmada, como agora se encon
trava, nao tinha como atender a esse perigo, surgiría pouco mais 
tarde com as primeiras grandes investidas bandeirantes sobre o 
Guairá. 

' .. 
Embora as invasóes paulistas visassem mais diretamente as 

redu9óes jesuíticas e nao encontrassem resistencia digna desse nome 
por parte da popula9ao civil das cidades espanholas, que em mui
tos casos pactuou com os invasores, todas, cidades e redu9óes, 
foram igualmente atingidas pelos seus resultados. Em realidade, a 
divisao externa de 1617, que criou as duas províncias separadas, 
a do Rio da Prata e a do Guairá, somava-se urna divisao interna, 
que opunha missionários a encomenderos, estes de longa data esta
belecidos nás mesmas regióes e cujos interesses eran1 ou pareciam 
amea9ados pelos da Companhia. Em -verdade, o estabelecimento 
dos jesuítas com missóes próprias ocorre, em sua maior par~e, -
no intervalo que separa a cria9ao das duas províncias e a primeira 
grande invasao bandeirante. Antes da divisao só existiam, propr~a
mente, no Guairá, duas redu90es, fundadas, ambas, em 1610: 
Loreto e San Ignacio Miní. As outras do mesmo Guairá e as qua
tro, mal come9adas, que se situavam nas redondezas de Xerez ou, 
mais exatamente, no Itatim, sao de data posterior. Posterior, em 
muitos casos, aos assaltos de 1628. · 

A mesma divisao interna, que no Guairá há de facilitar as 
ofensivas dos mamelucos de Sao Paulo, também subsiste no caso 
de Xerez. Acresce que aqui os moradores se sentem cada vez me
nos seguros em f ace das muitas tribos que habitam stias proximi
dades e amea9am a cada insta..nte confederar-se contra eles. E o 

78 Rubio, Julin M.a, Exploración y Conquista del\ Río de la Plata, p. 576. 
.... 
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pior é que o primeiro entusiasmo suscitado pelas amenidades da 
regiao cedera lugar a convic9ao de ser ele insalubre e prejudicial, 
por esse lado, aos indígenas tanto quanto aos europeus. A solu9ao 
estaria numa mudan9a de sítio, dependente da anuencia da maior 
parte dos moradores, de autoriza9ao do governador e da escolha 
de lugar próprio para o novo assento. 

A solicita9ao necessária ao governador f oi fe ita em 1625 pelo 
procurador geral da cidade, Bemabé de Contreras. Precedera-a 
o recurso extraordinário ao cabildo abierto. Era este o nome dado 
a urna reuniao na Casa do Conselho, dos moradores, homens da 
governan9a e a maior parte do povo, além dos oficiais da Camara, 
ero sessao solene que condissesse coro a importancia das decisóes 
a serem tomadas. Aprovada a mudan9a, recaiu a escolha da nova 
sede da cidade sobre urna área existente para as bandas do rio 
Paraná, as planícies ·do Jaguari, que a todos pareceu oferecer boas 
comodidades. 

Nao podendo o governador comparecer em pessoa para tratar 
do caso como lhe competía, por se achar de viagem marcada para 
Chuquisaca, encarregou de representá-lo o lugar-tenente Diego de 
Orrego y Mendoza. Advertiu, no entanto, que urna decisao final 
dependi~ de sua presen9a, e só poderia estar presente depois de 
voltar da viagem projetada. Seja como for, nao chegaria a efetuar
se a traslada9ao, e engana-se certamente o barao do Rio Branco 
quando afirma que, em 1632, os paulistas desalojaram os jesuítas 
das posi9óes que ocupavam a oeste do Rio Pardo e destruíram a 
cidade espanhola de Santiago de Xerez, situada entao ero urna cha
pada da serra de Amambaí chamada "llanos de Yaguari",79 pois 
a verdade é que os testemunhos conhecidos sao concordes em 
situar a Xerez atacada a margem direita do Mbotetei, que era o 
sítio de onde deveria mudar-se, o que nao chegara a fazer-se. 

t também nesse sítio que a_ colocam vários mapas da época, 
trazendo a indica9ao expressa: "Xerez destruída". A come9ar pela 
carta jesuítica a presentada ao R. P. Vincenzo Caraff a e publicada 
no Atlas Majar de Blaeuw: de sua reprodu9ao acompanha, coro 
o n .º 1 A, a exposi9ao sobre a questao de limites co~ a República 
Argentina feita pelo barao, em nome do Brasil. E é onde serao 
localizadas em 1778 as suas ruínas pelo capitao Joáo Leme do 
Prado. O historiador Lozano pretende que, apesar de já decidida 

79 Exposifáo que os Estados Unidos .do Brasil apresentam ao Presidente 
dos Estados Unidos da América~ vol. 11,--p ,. 210 e nota. 
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a mudan9a, nao houvera tempo de efetuá-la, porque antes disso 
recaiu sobre os moradores o fatal a9oite dos mamelucos, for9an
do-os a largar a cidade. 8~ o laconismo da documenta9ao nao per
mite senao admitir que ·no drama de Xerez e do Itatim figuraram, 
do lado dos "portugueses", os mesmos personagens, ou parte deles, 
que naquele ano de 1632 acabavam de talar o Guairá, onde rema
taram a a9ao destruidora de 1628. 

Nos textos conhecidos só chega a ser nomeado um dos tres 
cabos de guerra paulistas que se sabe terem assolado a regiao, e 
chamam-no fuao Quadros, a propósito de certo incidente havido 
entre ele e o padre Inácio Martinez.81 Seria com certeza o bandei
rante Ascen90 de Quadros, que tinha estado no Guairá coro a gente 
de Sebastiao Preto e Antonio Raposo Tavares. Mas o quase nada 
que transpirou sobre as diferentes etapas da obra devastadora dos 
de ·sao Paulo na regiao naojmpede de saber que esta se viu faci
litada em parte pela coopera9ao ativa de alguns dos próprios vizi
nhos de Xerez. Azara sustenta positivamente, referindo-se a eles, 
que, em 1632, "se fueron todos con los Mamelucos. portugueses".82 

Há exagero nisto, pois de alguns consta que passariam a viver· ou 
a definhar em Assun9ao, onqe se. acolheram, ou na nova Vila Rica 
formada com as sobras da popula9ao das cidades arruinadas. 

Contudo, numa peti9ao do padre Joao Batista Ferrufino, diz-se 
de D. Diego de Orrego, "tenente na dita cidade de Xerez", sem 
dúvida o mesmo que, na qualidade de lugar-tenente do governador, 
se vira por este incumbido de diligenciar sobre a mudan9a dela, 
que se meteu entre os invasores portugueses, serviu-lhes de guia e 
com eles capturou e se apossou de muitos índios.83 O nome do 
próprio procurador, Bernabé de Contreras, que em 1625 solicitara 
essa mudan9a, falando em nome do povo, também figura na do
cumenta9ao paulista, particularmente em Pedro Taques, entre aque· 
les "cavalheiros castelhanos que se passaram da província do Pa
raguai coro suas famílias para a capitanía de Sao Paulo pelos anos 

80 Lozano, Pe. Pedro, Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de· la 
Plata y Tucuman, t. 1, p. 98. 
81 "Anua do Pe. Diego Ferrer - 21.Xll.1633", "Manuscritos da ColefáO 
De Angelis. ll. /esuítas e Bandeirantes no Itatim, p. 41. 
82 Azara, D. Félix de, Descripción y Historia del Paraguay y del Rio de la 
Plata, t. 11, p. 207. 
88 "Peti~ao do P. Joao Batista Ferrufino para mudar ·os Indios do Itatim", 
Manuscritos da Colefáo De Angelis. 11, /esuítas e Bandeirantes no Itatim, 

P· 1s. 
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de 1630 até 1634, tendo eles estado alguns anos na campanha 
chamada Vacaría, cujos gados, em copiosa abundancia, deixaram 
totalmente ... ". 84 Esses dois exemplos parecem sugerir que a gente 
principal do lugar estaria comprometida ero sua perda . 

Depoís de assinalar a presen9a desses elementos castelhanos 
na Vacaría, que está no caminho de Xerez, faz referencia, o ge
nealogista, a suspeita de que passariam eles a ser objeto, na capi
tanía paulista, de estar incursos em algum crime de lesa-majestade, 
que os obrígaria a semelhante transmigra9ao. ~ fora de dúvida, no 
entanto, que rapidamente passariam a integrar-se na vida local, 
como sucedeu igualmente com muitos paraguaios do Guairá, alguns 
dos quais vao aparecer pouco depois metidos no episódio da acla
ma9ao de Amador Bueno. Característico, por exemplo, é o caso do 
beneditino Juan de Ocampo y Medina, que tendo sido vigário de 
Vila Rica do Espírito Santo antes de 1632, ano em que a destrui
riam os paulistas, aparece em 1633 como vigário de Sant'Ana de 
Parnaíba, em Sao Paulo.85 Ainda nao tivera tempo de aprender por
tugues, pois escreve em castelhano no inventário de Suzana Dias, 
.mae de André, Domingos e Baltazar Fernandes. Nem era necessá-
rio a rigor esse aprendizado, pois se faria entender dos seus fre
gueses recorren do a língua geral da terra que, com pouca dif eren9~, 
era a mesma em Sao Paulo, no Guairá, e em todo o Paraguai 
castelhano. 

A abundante infiltra9ao do elemento paraguaio e~ Sao Paulo 
chegaria mesmo a inquietar ó governo espanhol pelas graves con
seqüéncias em que eventualmente redundaría. O fato é que urna 
cédula. real fe ita na cidade de Madri em setembro de 1639, onde 
expressamente se alude ao despovoamento de Santiago de Xerez, 
incumbe o Santo Ofício e o governador da Bahía de proceder 
contra aqueles que arruinaram cidades e redu96es en1 terras da 
Coroa de Castela e de fazer com que saiam do Brasil todos os 
castelhanos e também os portugueses que tivessem sido vizinhos 
do Paraguai . 86 Entre os nomes de castelhanos que se arrolam na 

84 Taques de Almeida País Leme, Pedro, Nobiliarchia Paulistana - Histo
rica e Genealogica, t. 1, pp. 308 e segs. e 431 e segs. 
85 Silveira de Camargo, Pe. Paulo, Notas para a Historia de Parnaíba, 
p. 57. Segundo esse autor, que examinou largamente a documenta9ao ecle
siástica, Juan de Ocampo foi de fato o primeiro vigário de Parnaíba, e 
o foi desde 1633. 
86 Jarque, D. Francisco, Ruiz de Montoya en Indias, t. 4.º, p. 22. 
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cédula está um Diego Dorrego, talvez o Diego de Orrego que fora 
tenente do govemador em Xerez, um fuáo Ponce, que pode ser 
Gabriel Ponce de León, vizinho da mesma cidade e filho de Ber
nabé de Contreras qu.e, segundo já foi aqui lembrado, fora seu 
procurador, e Sebastiao ~e Peralta, igualmente de Xerez. Aparece 
também o nome de Juan de Ocampo y Medina, acusado de 'ter 
participado das entradas paulistas e de as ter fomentado. A inclu
sao dessa gente na dita cédula é explicada com a alega9ao -de que 
poderiam guiar futuramente os que saíssem a prear índios. 

Nao seriam infundados os temores. Mais do que guias, a ver
dade é que muitos desses paraguaios, por si ou seus descendentes 
imediatos, iriam ter papel nada irrelevante no alargamento da Amé
rica lusitana a custa dos senhorios da Coroa de Castela. O próprio 
enlace de f amílias guairenhas com velhos troncos paulistas come-
9ara aliás muito antes das grandes invasóes de 1628-1632, e even
tualmente as preparara. Já em princípio do século casara-sé na 
Vila Rica do Espírito Santo urna filha de Bartolomeu de Torales, 
vizinho desse povoado, com Baltazar Fernandes, o futuro fundador 
de Sorocaba, que cooperou largamente com seu irmao André no 
ataque a redu9óes de jesuítas castelhanos. ·Sabe-se que um neto e 
genro de Balta.zar, André de Zuñega y León, será muito mais tarde 
ce-fundador da povoa9ao ou arraial dos paulistas no sítio de Xerez 
destruída. O outro fundador; Pascoal Moreira Cabral, há de des
cobrir o ouro de Cuiabá. É de presumir que certas afinidades de 
f orma9áo e linguagem, assim como urna resistencia comum e per
tinaz aos desígnios dos padres da Companhia, que se opunham' ao 
servi90 pessoal dos índios, tendessem a sup~rar contrastes possíveis 
entre castelhanos do Paraguai e portugueses de Sao Paulo, favore
cendo sua coopera9ao. 

A perda, entre tantos outros, do título dos "Ponces e Torales", 
que escreveu Pedro Taques, segundo sua própria declara9ao, priva
nos possivelmente de urna boa f onte para o mélhor conhecimento 
de semelhante coopera9ao. Mesmo assim, nao faltam elementos para 
ajuizar de sua extensao. Assim é que Gabriel Ponce de. León, mo
rador da Vila Rica e depois de Xerez, e genro de Baltazar Fer
nandez, é sogro, por sua vez, de Jerónimo Ferraz de Araújo, que 
aparecerá por volta de 1690 numa frustn~.da bandeira paulista a 
regiao de Chiquitos. Urna filha de Bernabé de Contreras, Violante 
de Gusmán, casou com Domingos do Prado, que figura em expe
di9óes realizadas ao sul do Guairá. O nome de Sebastián de Pe
ralta, outro morador antigo de Xerez, surgirá numa das levas que, 
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" sob o comando de Antonio Raposo Tavares, sai de Sao Paulo em 
1648 para alcan9ar o rio Paraguai através da Vacaria, chegando 
finalmente a foz do Amazonas. Como, a julgar por notícia que nos 
legou Pedro Taques, os moradores das cidades espanholas do Guai
rá que se estabeleceram depois em Sao Paulo teriam estado antes 
na Vacaría, pode-se crer que teriam cooperado ali com as bandeiras 
que assolaram Xerez e o ltatim. 

Nao faltam, aliás, testemunhos jesuíticos acerca da boa inte
ligencia que associaria guairenhos a paulistas mesmo no auge das 
invasoes. Um biógrafo de Montoya refere-se, por exemplo, aos 
grandes vexames a '2.Ue sujeitavam os índios "os espanhóis de Vila 
Rica confederados aos mamelucos". Ref ere o mesmo escritor o caso 
ocorrido com os moradores da mesma Vila Rica, os quais, sabe
dores de como os mamelucos amea9avam a redu9ao de Sao Fran
cisco Xavier, as margens do rio Tibaji, se prepararam aparente· 
mente para expulsá-los, e desse propósito deram notícia ao Pro
vincial dos jesuítas. Este, ignorante da inten9ao <lanada desses espa
nhóis, "que por interessados e cúmplices" se entendiam com os 
malvados "portugueses do Brasil", dispós-se logo a ir em compa
nhia deles, deixando de seguir as advertencias em contrário do 
,padre Antonio Ruiz, que bem conhecia as tra9as e astúcias daquela 
gente e procurava dissuadi-lo de lhes fazer companhia. Logo se 
verificou, no entanto, que apesar de se ter achado pouco prudente, 
a princípio, o conselho de Montoya, os fatos acabaram por dar-lhe 
razao. Assim é que, defrontando o inimigo, um dos espanhóis logo 
se adiantou para assegurar aos de Sao Paulo que nada teriam estes 
a temer. Com semelhante garantia foi arvorada a bandeira de paz, 
"quando os de Vila . Rica, superiores em for9as, poderiam tomar
lhes a presa e dar-lhes o castigo merecido". A verdade, porém. é 
que nao só ficaram surdos aos apelos do Provincial, que os queria 
ver defendendo a causa de Deus, como tiveram sua parte nos des
pojos.87 De sorte que, desamparados pelos moradores espanhóis do 
Guairá, os da Companhia perder~, urna a urna, todas as redu90es 
de índios que haviam fundado na regiao, incluídas nao apenas as 
de Loreto e San Inacio, mas as outras onze que se fundaram depois 
de 1622. E ao cabo debelariam os paulistas os próprios estabeleci
mentos leigos, ou melhor, Vila Rica, porque os moradores de 

sr Jarque, D. Francisco, Ruiz de Montoya en Indias, vol. 3.º, pp. 148 e 
segs.. e l 70 e segs. 
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Ciudad Real trataram de abandoná-la a simples notícia da aproxi
ma9ao dos invasores. 

O fato de terem os bandeirantes completado su as devasta96es 
no Guairá, destruindo afinal essas duas cidades, sugere que houve 
pelo menos exagero por parte dos cronistas jesuítas que atribuem 
sobre tu do a cumplicidade dos vizinhos espanhóis o fácil triunfo 
dos mamelucos. Se parece certo que, em casos individuais, a acusa-
9ao pode comprovar-se, nada autoriza urna generaliza9ao nesse 
particular. Nada impede que o comum interesse de paulistas e 
guairenhos em dispor do servi90 pessoal dos índios servisse de 
algum modo para amortecer a resistencia que pudessem of erecer 
os últimos aos invasores. Assim se deu no Guairá, "onde parte dos 
encomendeiros sao portugueses", diz um documento,88 ·e onde os 
moradores de Sao Paulo podiam contar talvez com · a boa vontade 
desses conterraneos e também dos espanhóis com eles aparentados. 
E o que aconteceu no duairá irá dar-se, segundo parece, em grau 
maior, no Itatim, situado a pouca distancia de Xerez, a· ao alcance 
dos moradores dessa cidade, que eventualmente poderiam defender 
os neófitos indígenas se assim o quisessem. 

As funda96es jesuíticas nessa área eram bem mais recentes do 
que as do Guairá. Muito mais recentes, ao menos, do que Loreto e 
San lnacio Miní, que sao de 1610, porque os outros pueblos guai
renhos surgem entre 1622 e 1630. Em verdade parece mais certo 
dizer que as do 1 tatim se viram frustradas em seu nascedouro do 
que pretender que foram arrasadas. Cronologicamente seu estabele
cimento coincide aproximadamente com a transmigra9ao dos índios 
do Guairá, após a primeira invasao em grande escala dos paulistas, 
e surge, assim como as do Tape, um pouco para compensar a perda 
daquela área. Foi o próprio Montoya quem, instado para apro
veitar a boa disposi9ao aparente dos naturais do I tatim, e nao 
podendo ir pessoalmente a dirigir as missóes, deliberou mandar em 
seu lugar os padres Ransonier e Van Surck, belgas ambos, aos 
quais, dado o bom exito. dos trabalhos, comec;ados em fins de 1631, 
logo se foram juntar os padres Henart e Martinez. Nao se passou 
um semestre e já tinham come~ado a ser erigidos ali quatro pueblos. 
Sobre sua exata localiza9ao nao há certeza, e os próprios nomes 

88 w Autos sobre el retiro de las reduciones del guayr1,1 y requerimientos 
hechos", Maunscritos da Colefáo De Angelis. l. Jesuitas e Bandeirantes no 
Ouairá, p. 372. 
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que receberam podem ser objeto de controvérsia. Apoiado em con
jecturas, um moderno historiador estima que duas dessas reduc;óes, 
Angeles e San José, ficariam respectivamente a margem de um rio 
que pode ser o Nebileque atual e entre esse e o brac;o inferior do 
Mbotetei ,89 ambas a pouca distancia de Xerez, Quanto a locali
zac;ao das duas reduc;óes restantes, que se chamariam, segundo 
parece, S 2411 Benito e Natividad, é possível tentá-la, se nao com 
certeza, com maior probabilidade e ficariam aO sul das primeiras. 

Chamados pela notável abundancia ali de índios neófitos ou 
pagaos, que também atraíram as mesmas partes os missionários da 
Companhia, tudo faz crer que os mamelucos decepcionados com 
o pouco fruto colhido no Guairá, onde o exodo dos índios cristaos 
dirigidos por Montoya para lugares aparentemente menos expostos 
esvaziara diversas reduc;óes, decidiram encaminhar-se para lugares 
porventura mais rendosos. Quer dizer que a esperanc;a de conquis
tar ali o que lhes escapara, a mesma esperanc;a que os levara afinal 
a atacar Vila Rica do Espírito Santo, os teria dirigido ao Itatim, 
o que poderiam fazer em pouco tempo atravessando o rio Paraná 
ao norte do salto grande, e acompanhando, por exemplo, o curso 
do 1 vinheima, até chegar as contravertentes. A destruic;ao de Vila 
Rica opera-se a partir de fins de agosto de 1632. No mesmo ano, 
pelo dia de Sao Francisco Xavier, que cai a 3 de dezembro, sao 
assinaladas as tropas de Sao Paulo nas proximidades do Mbotetei, 
e podem· ter chegado antes. 

~ possível que, em sua companhia, levassem os paulistas os 
aliados guairenhos, pois Pedro Taques pretende que teriam estado 
na Vacaría, antes de se transferirem definitivamente para Sao Paulo, 
os moradores, principalmente de Vila Rica do Espírito Santo, que 
se fixaram na Capitanía, e nela constituíram família. As mesmas 
razóes · que levaram esses guairenhos a unir-se aos invasores, já se 
sabe como sao igualmente válidas para Xerez e seus campos. E 
se nem todos, aqui, se bandearam para os invasores, o comum 
antagonismo que os opunha aos missionários jesuítas deixava-os 
desarmados, em muitos casos, perante o invasor. Aliás, o que ocor
ria no Guairá ou em Xerez verificava-se até em Assunc;ao, onde os 
encomenderos se sentiam f reqüentemente lesa dos pela ativid_ade 
dos padres. 

irn Hernandez, Pe. Pablo, Organización Social de las Doctrinas Guaraníes de 
la Compañia de /esus, pp. 12-13 e mapa anexo. 
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l! significativo que, segundo testemunhos da época, a acolhida 
que tiveram da populac;ao assunceilha os mamelucos aprisionados 
durante as escaramuc;as , de que resultou a morte do padre Diego 
de Alf aro esteve longe de ser hostil. Escreve um historiador da 
província jesuítica do Paraguai que o próprio governador, quando 
consigo levou os prisioneiros brasileiros aquela cidade, distante 
oitenta léguas do local das operac;óes, com eles se conduziu "mais 
brandamente do que devia".9º Tanto, acrescenta, que nao lhe 
faltou , segundo se afirmava, o merecido castigo do céu: contraiu 
urna enfermidade e sua casa foi abrasada por um raio. E embora 
tivesse mandado os mamelucos ao governador de La Plata, em 
Charcas, para que os punisse, aconteceu que devido a intervenc;ao 
de alguns varóes principais da terra, "nada sofreram os malfeitores 
e voltaram a sua pátria". 

Mais expressiva ainda dessa quase complacencia <liante dos 
invasores é urna petic;ao ~presentada em 1637 ao entao governador 
do Paraguai pelo procurador de Assunc;ao, onde trata este de des
f azer calúnias assacadas pelos padres da Companhia contra o povo 
da cidade e o seu "cristao proceder", atribuindo aos di tos padres 
toda a cizania que passou a lavrar na província depois de sua 
chegada. Na longa exposic;ao do procurador, toqos os males que 
viera a sofrer o Paraguai das invasóes de paulistas se atribuem em 
última análise aos jesuítas. Historiando em particular o sucedido 
no Itatim e em Xerez, pretende o autor da petic;ao que a otigem 
da inimizade existente entre os. "portugueses de Sao Paulo" e os 
mesmos padres está no fato de ocultaram estes aos seus senhores 
os índios daquela vila que iam a Vila Rica e a Ciudad Real de
vido a comunicac;ao que com seus moradores tinham os paulistas. 
Foram estes, primeiro em tom de paz, pedir aos missionários res
tituic;ao das pec;as de seu servic;o, que estavam debaixo dos foros 
do Estado do Brasil, alegando que acabaría por perder-se o mesmo 
Estado se perseverassem os padres nesse proceder. Como nao f os
sem atendidos os apelos, sucedeu-lhes a irritac;ao e o rompimento 
de armas, com mortos de parte a parte e ódios consecutivos. 

No que respeita ao ltatim particularmente e a Xerez, escreve 
o procurador que, depois dos desbaratos do Guairá, saíram os ma
melucos em seguimento dos ditos padres • com animo de vinganc;a. 

. . 
00 Techo, Pe. Nicolás del, flistoria de la Provincia del Paraguay, t . 5.º, pp. 
93 e segs. 
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Chegando ao local, onde havia quatro aldeias de neófitos, surpre
enderam os jesuítas e lhes tomaram índios, índias e seus filhos, 
que levaram todos para Sao Paulo. Dano esse notável, observa, 
"e que jamais se esperou e nem temeu" por serem aquelas terras 
tao apartadas da cidade de Sao Paulo e muito mais próximas de 
Assun9áo.91 E como remate de males, despovoou-se ao cabo San
tiago de Xerez. Com tal despovoamento, que se segue a destrui9ao 
de Vila Rica do Espírito Santo e ao abandono de Ciudad Real de 
Guairá, fica a província castelhana do Paraguai reduzida pratica
mente a urna única cidade, isto é, a própria Assun9ao, cabe9a, anti
gamente, de todo o Rio da Prata. 

Constantemente assediada pelo inimigo guaicuru e o paiaguá, 
falecem-lhe condi9óes para poder devidamente sustentar o notável 
esfor90 expansivo que em seus inícios a distinguira. O abandono 
definitivo das terras· guairenhas parecía consumado depois de 1632, 
e nen hum esf or90 maior se fez desde en tao para recuperá-las. Ao 
exodo dos índios das redu9óes, seguira-se ali o dos espanhóis. 
Destes, os que nao quiseram unir sua sorte a dos invasores trata
ram de retrair-se para a banda ocidental do Paraná, onde, . em 
obediencia a urna cédula real, edificaram junto as nascentes do 
fejuí. a altura do Curuguati, a terceira Vila Rica do Espírito 
Santo:92 terceira porque, enquanto se achava na banda esquerda, 
tinha tido dois assentos sucessivos. Nem assim os deixariam em 
sossego os de Sao Paulo. Passados mais de quarenta anos, vai ser 
acometida a localidade, e ocupada, pelos homens de Franciscó 
Pedroso Xavier, que antes de se retirarem, fizeram nas redondezas 
farta colheita de índios e animais de cria9ao. O desamparo a que 
se viram sujeitos os habitantes com a saída dos soldados vindos 
de Assun9ao, e que inutilmente perseguiram os invasores, dará 
lugar a nova mudan9a da vila andeja, que se transporta para ltapé, 
de onde os mandou desalojar o procurador geral de Assun9ao, e 
em seguida para junto do Tobatiri, no lugar chamado Espinillo, 
e afinal para lbituru9u, trinta e cinco léguas a sudeste da capital, 
e lá ainda está nos dias de boje. Ao todo cinco mudan9as. 

Nas partes do norte a falta de limites tao nítidos como aquele 
que tra9a do lado oriental o rio Paraná, poderia deixar mais abertas 

91 "Petición presentada ante el Gov.0 r del Paraguay por D.n Balthasar 
Pucheta Procurador g.1 de dha Ciudad", Maunscritos da Colefao De Angelis. 
JI. /esuítas e Bandeirantes no ltatim, pp. 54 e segs. 
02 9\irdozo, Ramon l., El Gu~ir~· fli~t9ria de l~ Anti~ua Prqvincia, p. 14~. 

O EXTREMO OESTE 1.51 

a urna reocupa9ao pelos castelhanos das áreas devastadas em 1632-
1633. Sobretudo por lhes serem mais facilmente acessíveis através 
da estrada desimpedida que é o rio Paraguai e, depois, o Mbotetei, 
e estarem muito aparté)das de Sao Paulo, segundo o disse o pro
curador Baltazar Pucheta. Outro tanto poderá dizer muito mais 
tarde, do lado portugues, o brigadeiro Sá e Faria, ao tratar da ' 
situa9ao da pra9a do lguatemi. Apesar de ser dificultoso ao extremo 
o caminho por terra a Assun9ao, existia para os castelhanos a 
comodidade do Jejuí-Gua9u, que se atravessa por entre Curuguati 
e a dita. pra9a, e é navegável para grandes barcos até desaguar no 
Paragua1, por onde se pode igualmente ir aquela cidade, ao passo 
que para chegarem ali socorros de Sao Paulo, precisariam estes 
vencer 301 léguas, e se gastariam ao menos seis meses de ·demora 
entre a vinda de avisos e a ida de auxílios.93 

. E certo que durante muitos anos, até quase um século depois 
de despovoada Xerez, sao' constantemente enviadas tropas de As
sun9ao expressamente incumbidas de vigiar ali e, se possível, em
bara9ar os movimentos dos "portugueses". Todavia, enquanto os 
jesuítas ainda tentam, sem resultado, restaurar sua perdida Itatim, 
a a9ao das autoridades civis nao vai além daquela vigi.lancia. l! 
inegável, nao obstante, que esse simples zelo já indica a atra~ao 
constante daquelas terras que a oeste se alongavam no rumo das 
opulencias peruanas e ao norte apontavam para o país das Ama
zonas, que I-lernando de Ribera quase visluiµbrou. E o fato é que 
essa atra~ao deixou f orte vinco na imagina9ao popular. Um bom 
conhecedor do sul de Mato Grosso tentou recentemente discernir 
a obscura intui9ao de um fenómeno geológico antiquíssimo - ou 
seja, a presen9a de largo mar interior, que na área do Pantanal 
teria antecedido ao aparecimento do homem -, em algumas lo
cu96es típicas do caboclo brasileiro da mesma regiao, como "vim 
da costa do Miranda", por exemplo, ou "vou a costa do Perdido".94 
No entanto nada há de obscuro, há, ao contrário, a precisao de 
quem evocasse qualquer coisa de próximo e tangível, nas palavras 
com que o paraguaio das ·mesmas bandas se ref ere a cidade des a-

93 Biblioteca Municipal Mário de Andrade, de Sao Paulo: "Noticias do 
Estabelecimento da Prai;a de N.ª S." dos Prazeres de Igatimy e. Diario da 
Viagem q' desde a cidade de S. Paulo fez áquela Prasa por Ordem de 
S. M., o brigadeiro José Custodio de Sá e Faria no anno de 1774". 
94 Werneck Sodré, Nelson, Oeste. Ensaio sobre a Grande Propriedade Pas
toril, p. 142. 
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parecida ali há mais de trezentos anos. "Ainda hoje, tanto témpo 
depois de desaparecida aqueta vita", escreve um historiador, "se 
ouve dizer ao paraguaio do norte Ajha /ere-nú pe, que significa: 
'Vou aos campos de Xerez' ".95 

No século passado, durante a Guerra da Tríplice Alian9a, 
bem antes, por conseguinte, de conciliar-se com o "lmpério escra
vista", o que só aconteceria quase as vésperas do nosso 15 de 
Novembro, o geógrafo l!lysée Reclus cunhou urna frase que teve 
seu momento de celebridade ao dizer da República do Paraguai 
que era o natural prolongamento da província brasileira de Mato 
Grosso. Ora, a recíproca também poderia ser verdadeira, e nao 
deixou de se-lo para "castelhanos" do século XVI, como Ruy Diaz 
de Guzmán, que fundou Santiago de Xerez, ou como seu desafeto 
Hernandarias de Saavedra, que a confirmou e preservou. Mas já 
no século XVII, a partir de 1633, poderao os de Sao Paulo, coro 
iguais títulos, achar que além .da barreira do Paraná se prolongam 
naturalmente, de leste para oeste, as terras da Coroa de Portugal. 
Referem depoimentos jesuíticos como, de.pois de assolar o Itatim, 
juraram os mamelucos . nao mais voltar a um lugar onde só se 
chegava depois de percorridos caminhos dilatados, ásperos, faltos 
de sustento e ainda por cima infestados de índios contrários.96 

Bem sabiam os padres que eram juras para descumprir. 
O certo é que, descortinados os campos de Xerez, passariam 

eles as vezes a fornecer pausada, albergue, colheita de sementeiras 
e inf alivelmente passagem privilegiada para as bandeiras destinadas 
ao Extremo Oeste. Ao Peru? Assim o pensavam os castelhanos, ao 
menos o diziam, quando, mostrando as amea9as que representavam 
essas entradas para Potosí, julgavam com isso tocar um ponto 
singularmente nevrálgico. Haverá mesmo, depois de edificada a 
Colonia do Sacramento, quem afirme que essa ponta de lan9a, 
posta no Rio da Prata, conjugada com a que os paulistas estabele
ceram pouco antes no lugar da antiga Xerez, formava a verdadeira 
tenaz com que Portugal, sozinho ou unido aos hereges do Norte, 
ingleses e holandeses, se preparava claramente para · despojar Cas
tela do melhor das 1ndias. 

A increpa9ao era velha e a simples possibilidade, bem com
provada, de se poder alcan9ar o Peru a partir de Sao Paulo, através 

9 5 Sanchez Ouell, H., Estructura y Funcci6n del Paraguay Colonial, p. 86. 
96 "Anua do padre Diogo Ferrer de 21.Vlll .1633 ", Manuscritos da Cole9áo 
De Angelis. II. fesuitas e Bandeirantes no Jtatim, p. 45. 
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do Paraguai, e sobretudo daqueles campos de Xerez, facilmente 
sensibilizava os mais zelosos na preserva9ao dos tesauros das 1ndias 
de Castela. O exemplo da proposta feíta em 1616 por Hernandarias, 
entre vários outros, no sentido de ser despovoada a vita de Sao 
Paulo, cujas moradores já come9avam a fazer das suas tropelias 
em Xerez e bem poderiam querer converte-la em escala para irem 
passageiros ao Peru " como o fizeram nos anos passados",97 nao 
é caso isolado. O caminho do Peru pelo Paraguai, tao desejado a 
princípio, era dificultoso, mas as mesmas razoes que embara9avam 
o transito por aquela via abriam-no para os que ilícitamente pro
curavam alcan9ar as minas afamadas da cordilheira ocidental. 

o mau precedente que representara o caminho tao mais suave 
· por Buenos Aires, origem de muito descaminho do metal precioso, 

aconselhava as autoridades espanholas a impedir na medida de suas 
f or9as essa terceira linha de comunica9ao com o exterior. A inda 
no século XVIII há quein se ofere9a para fazer a própria c~sta 
urna estrada entre Assun9ao e Chuquisaca que permitisse o escoa
mento dos produtos do Alto Peru. Agradeceram as autoridades a 
proposta, mas se recusaram a aceitá-la. E o fundamento dessa 
cortes recusa ia sornar-se agora, para dar-lhes mais peso, as razoes 
dos que preferiram a via tradicional de Puerto Bello e Panamá, com 
exclusao das demais. J! que a estrada projetada iria passar muito 
perto das possessoes portuguesas, prejudicando eventualmente as 
da Coroa de Castela em caso de conflito com tao irrequieto vi
zinho. 9 8 Com efeito, a cidade de Chuquisaca, a mesma que, ao 
longo dos tempos, também se chamou La Plata, Charcas e final
mente Sucre - Sucre depois de emancipado o Alto Peru (ou seja, 
a Bolívia atual) - , ficava muito contígua ao cerro do Potosí, para 
que a facilidade de comunicar-se com Assun9ao, tao ao alcance 
da gente de Sao Paulo, nao fosse causa de preocupa96es. 

Deveriam ser exagerados, por outro lado, os temores· de urna 
agressao dos mesmos paulistas contra os tesauros do antigo império 
incaico, tao naturalmente protegidos pela natureza e pelos homens. 
Mesmo no zenite da expansao bandeirante, que antecede aos gran
des descobrimentos auríferos nas Gerais, nao seria tamanha a "for~a 
de que dispunham os mamelucos para desafiar o poder castelhano 
no cora~ao daquele vice-reinado, nem e, a a busca de metais pre
ciosos o móvel das entradas. Era na mao-de-obra indígena que 

97 Cf. 93 retro e nota 75 . 
98 Lafuente Machain, R. de, Los Portugueses en Buenos Aires, p. 19. 
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estavam, como bem se sabe, as minas prediletas dos paulistas, e 
a eles se aplica bem o dito do padre Vieira, ero 1657, a saber, que 
a fama das de ouro e prata sempre foi pretexto com que de aqui 
se iam a buscar as outras minas, que se achavam nas veias dos 
índios, nao nas veias da terra.99 Nada impede, no entanto, que 
bem antes pudesse alcan9ar o Peru por terra quem saísse de Sao 
Paulo e por vias menos trilhadas, por conseguinte mais ocultas do 
que o camiño real de Buenos Aires, e da existencia e prestancia 
dessas vias nao faltam testemunhos castelhanos de come9os do 
século XVII. 

Nao faltam, além desses, testemunhos luso-brasileiros da mes
ma época acerca do caminho sertanejo. Um dos mais velhos e 
famosos é urna carta dos vereadores de Sao Paulo ao donatário 
da capitanía, datada de 1606 e que ainda existía no arquivo mu
nicipal ao tempo do Azevedo Marques, que a publicou. Consta 
desse documento, a propósito dos portugueses e índios da dita vila, 
que é "gente usada ao sertao e que coro bom caudilho passam ao 
Peru por terra e is to nao é fábula" .100 Nem é improvável que essa 
via, por menos guardada que as demais, fosse a preferida de alguns 
dos numerosos "peruleiros", nao apenas portugueses, que entao 
e mais tarde viveram em Potosí ou na Cidade dos Reis. A sua, no 
entanto, era urna infiltra9ao pacífica, menos temida pela amea9a 
que pudesse representar de conquista territorial do que pelos riscos 
que acarretasse a inteireza da santa f é . católica numa época ero 
que o nome portugues equivalia quase, nas Indias de Castela, aos 
de cristao-novo ou gente da na9ao. A idéia de conquista seria 
escusada, aliás, quando castelhanos e lusitanos eram vassalos de 
um só e o mesmo rei. 

Perante a Cámara da vila de Sao Paulo dizia, em fins de 
1622, o procurador da Coro a que esta va seguramente informado 
da chegada de um navio trazendo vinte e tantos indivíduos, os 
quais se propunham passar pelo caminho vedado, com grande 
prejuízo para a capitanía e assim também para os reinos de Castela 
e Portugal. Toda aquela parecía gente facinerosa, padres fugidos 
a seus santos misteres, mulheres vestidas de homens, leigos em 
trajes de frades , matadores e outros levantados com fazendas 

»!I Vieira , P. Antonio, Cartas, vol. 1.º, p. 462. 
1"" Azevedo Marques, ManoeJ Eufrasio de, Apontamentos Historicos, vol. .2º 
-- 9hronologia. p. 226. 
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alheias.101 Acontece isso aos 17 de dezembro, e parece que nao se 
tomaram as providencias propostas para se por cobro a tanto de
saforo, porque logo no mes de abril seguinte já se encontravam na 
vila aqueles forasteiro~ a provocar queixas de moradores .102 Nao 
consta expressamente das atas que se destinassem ao Peru, dizen
do-se apenas que queriam ir a Vila Rica do Espírito Santo. Con
tudo a documenta9ao paraguaia sobre os muitos que de Sao Paulo 
se passavam entao pelo caminho da Vila Rica com o desígnio de 
ir ao Peru, apesar de todas as proibi9ócs existentes, deixa suspeitas 
sobre o destino real dos denunciados. Nem o Guairá oferecia ::\tra-

. tivos aos ambiciosos, salvo quando se tratasse de preadores de 
carijós, e esses eram em regra naturais da própria vila, nem eram 
precisos tantos rebu9os para quem f os se enfrentar ali urna vida 
mofina e miserável. 

Pela mesma época, mais precisamente aos 9 de setembro de 
1622, morria no assento 'de Potosí o portugues Luís Castanho de 
Almeida. ~ o que se le num certificado de quita9ao dado pelo 
licenciado Louren90 de Mendon9a, que se encontra no seu inven
tário feíto dois anos mais tarde em Sao Paulo, onde o defunto 
tinha mulher e filhos, residentes em Parnaíba. Acrescenta Men
don9a, cura e beneficiado daquelas minas e anexos, que privara 
e familiarmente tratara com o dito Castanho em vida deste.103 O 
pouco que se sabe do morto está no mesmo inventário e nas pa
lavras que lhe dedicou Pedro Taques no título "Almeidas Casta
nhos" da Nobiliarquia, a propósito de sua mulher Catarin~ de 
Almeida, natural de Sao Paulo, onde se le que, morador em Par
naíbat estivera "muitos anos ausente no . Peru e nas minas de 
Potosi", onde f aleceu, ten do feito a viagem por terra, ou seja, pelo 
Paraguai.1º4 A julgar pela idade de seu filho mais novo, o futuro 
bandeirante Luís Castanho de Almeida, que contava seus 10 a 11 
anos quando se fez o inventário dos bens deixados pelo pai (agosto 
de 1624), teria este seguido para o Peru por volta de 1613 ou 
pouco mais tarde, e isso parece condizer com o que em 1616 
escrevera Hernandarias de Saavedra em carta já citada a el-rei sobre 

HH ACSP, vol. 2.º, p. 494. 
102 ACSP, vol. 3.º, pp. 29 e segs. 
1()3 IT, vol. 6.º, pp. 215 e segs. 
104 Taques de AJmeida Pais Leme, Pedro, Nobiliarchia Paulistana Historica 
e Genealogica, vol. l.º , pp. 244 e segs. 
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" os muitos passageiros portugueses que se foram "nos anos passados" 
para o Peru. 

Alguma coisa mais se encontra no texto do genealogista acerca 
desse personagem. Diz-se, por exemplo, que tendo feíto assento na 
fu tura vil a de Sant' Ana de Parnaíba, fundou em seu termo urna 
fazenda de cultura com um pomar de frutas da Europa, nele plan
tou as primeiras nogueiras que houve na capitanía de Sao Paulo 
e eram os frutos maiores do que os de Portugal. Ainda pelos anos 
de 1735, existiam algumas árvores delas no mesmo sítio, onde 
colheu uns quatro ·alqueires de nozes o visitador dos rnonges be
neditinos, frei Antonio da · Luz, quando passou em Parnaíba a 
caminho de Sorocaba, e nao se cansaría de divulgar a surpresa 
que o fato lhe causou. 

Sobre a viag~m do "peruleiro", assirn se exprime Pedro Ta
ques: "Tendo Antonio Castanho passado ao Peru, corno entao o 
faziam os antigos paulistas, penetrando o sertao do Paraguai, sem 
dependencia de buscarem o passo da cordilheira por Mendoza, e 
por inumeráveis na96es de gentíos bárbaros chegavam ao Peru, 
d'onde traziam a prata de que foi muito abundante a cidade de 
Sao Paulo .. . " . Nao obstante a referencia ao passo da cordilheira 
por Mendonza, que leva a Santiago do Chile, de onde as comuni
ca96es corn o Peru se fazem de ordinário por mar, devido a bar
reira do Atacama, é f ora de dúvida que se refere Taques ao camino 
real de Buenos Aires, que passa por Sao Miguel de Tucuman, 
Salta e Jejuí. É a rota secundária para o cerro de Potosí, caminho 
da fraude e do contrabando, por onde se escoava clandestinamente 
urna parcela do metal branco, apesar de algumas autoriza~6es, em 
f602, em 1618, as quais tomadas ªº pé da letra nao seriam senao 
portas entreabertas, no dizer de um historiador.105 Nao é essa, e 
sim urna terceira rota, a que, se nos fiarmos no genealogista, per
correram os antigos paulistas, entre eles Antonio Castanho, cor
tando o Paraguai, eventualmente pelos campos de Xerez e o Chaco, 
servia para o tránsito de passageiros e muito menos para o comér
cio, ainda que sorrateiro, devido as suas asperezas e ao perigo de 

' indios bravíos que o infestavam. . 

De um dos personagens que aparecem na história de ·.Antonio 
Castanho da Silva há inf orma96es mais pormenorizadas. Sabe-se 

105 Braudel, Fernand, "Du Potosi a Buenos Ayres: Une Route Clandestine 
de l'Argent ", Annales (Economies, SoCietés, Civilizations), 1948, p. 15~ e segs. 
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efetivamente de Lourenc;o de Mendon9a, o mesmo que, quando 
cura e beneficiado no assento de Potosí e anexos na província dos 
Chichas, privou e tratou familiarmente com Castanho, que natural 
de Cezimbra, perto de Lisboa, tinha entrado em 1602, aos 17 anos 
de idade, para a ComJ?anhia de Jesus, de onde, no entanto, aca
baria expulso. Este acontecimento nao <leve ter abalado, porém, 
sua voca9ao eclesiástica, pois é como presbítero secular, que cor
responde ao mais alto grau das Ordens Sacras, que aparece vinte 
anos depois, exatamente em 1622, na Vila Imperial do Potosí, onde 
seria comissário da lnquisi9ao. · 

Foi provavelmente um pouco de sua experiencia própria e a 
dos seus co-nacionais, malvistos naquelas partes e em tantas outras 
das Indias de Castela, o que o animou a redigir urna Suplicación . .. 
en defensa de los Portugueses, que se imprimiu em Madri em 1630. 
.Nessa obra, segundo consta, procura Mendonc;a demonstrar, e o 
faz apaixonadamente, como os portugueses nao sao vassalos menos 
leais do que os próprios castelhanos da Coroa espanhola. Apesar 
disso, sao o alvo na Vila Imperial de rigorosas leis que visam a 
excluí-los da comunidade, acusam-nos a todos de judeus e os cár
ceres esta o cheios deles, corno se f ossem agentes ou espi6es de 
algum rei estrangeiro e inimigo. A verdade é que estao longe de 
ser os roubadores, espías ou hereges, assim tachados pelos seus 
inimigos, e nem usaram jamais contra os índios daquela crueza 
que Las Casas atribuí aos castelhanos. Bem ao cont~ário disso, na 
turbulenta Potosí, tao precisada de tranqüilidade, eles tem sido urn 
elemento eminentemente pacífico e que largamente contribuiu para 
a lavra e o benefício da prata.106 E: possível que, neste ponto, 
pensasse nos muitos operários portugueses que, apesar de tantas 
vexa9óes, trabalhavam e padeciam nas minas. Ou especialmente em 
figuras tais como aquele extraordinário Enrique Garces, originário 
do Porto, poeta louvado por Cervantes e homens ·de mil e urna 
habilidade e primeiro descobridor de depósitos de mercúrio no 
Peru, onde introduziria o tratamento a frio da prata, o chamado 
"beneficio de patio", que tamanha importáncia ia ter ali nos pro
gressos da minerac;ao. 

Ao que parece, permaneceu no Potosí até 1625, regressando 
ao Velho Mundo pela via do Atlántico,. o "mar do Norte", como 

1·06 Hanke, Lewis, "The portuguese in Spanish America, with special refe
rence to the Villa Imperial de Potosí", Revista ·de Historia de América, 
n .~ 51 (1961.) , p. 22, 
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" en tao o chamavam para distinguí-lo do "mar do Sul", que corres
ponde ao Pacífico. Um historiador usualmente bem documentado 
refere-se a Louren90 de Mendon9a, a propósito de Antonio Cas
tanho da Silva, dizendo que trouxera da província dos chichas a 
Sao Paulo o testamento do dito Castanho, "tendo feíto a viagem 
por terra, varando sertóes, segundo as informa9óes colhidas".1º7 

Essa notícia pode induzir facilmente a enganos, pois há motivo 
para crer que, em vez de fazer sua viagem por veredas ignotas e 
mal trilhadas como o eram as do Paraguai, Mendon9a se teria 
valido de outro já bem conhecido: o de Tucuman e Buenos Aires. 
Além disso, se consigo trouxe o testamento de Antonio Castanho, 
admira que nao se encontre este ao lado do inventário do mesmo 
Castanho, que existe e se acha publicado. O papel da lavra de 
Mendon9a. juntado ao inventário é a quita9ao por ele assinada em 
Potosí com data de 31 de outubro de 1622. Quase dois anos depois 
é que aparece na vila de Sao Paulo e é aos 31 de agosto desse ano 
que Francisco de Proen9a, cunhado do Castanho, leva essa quita
yáo ao juiz de órf aos da dita vil a. E claro que o presbítero nao 
podia estar em Sao Paulo em 1624 se, consoante outras notícias, 
saiu em 1625 do Peru. 

O que fez pensar que o caminho por terra usado em sua 
viagem até a costa atlantica f oi o caminho real de Tucuman e 
Buenos Aires é urna Aprova9ao que, já na qualidade de prelado 
do Rio de Janeiro, escreverá para a Conquista Espiritual do padre 
Montoya e é anteposta a essa obra. Logo de início afirma Lou
ren90 de Mendon9a que tinha recebido do Real e Supremo Con
selho de Sua Majestade ordem para ver e examinar tal obra, 
impressa em Madri na era de 1639. E isso .se deve, acrescenta, a 
"notícia e experiencia que tenho das Provincias do Reino do Peru, 
onde assisti largo tempo, e das línguas de seus habitantes, assim 
como do Porto de Buenos Aires e do rio da Prata" .108 Ora, nao 
parece plausível que, referindo-se expressamente ao conhecimento 
que tinpa do porto de Buenos Aires e da província do Rio da 
Prata, desde 1617 destacados do Paraguai, deixasse de fazer alusao 

' a esta última província, tendo nela estado. Tanto mais quanto o 

1 o 1 Carvalho Franco, Francisco de Assis, Dicionário de Bandeirantes e 
Sertanistas do Brasil, p. 364. 
ios N Aprovación del Muy Ilustre Señor El Doctor Lorern;o de Mendoya, 
Prelado del Rio Genero· , Pe. Antonio Ruiz de Montoya, Conquista Espi
ritual. 
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Paraguai, e com ele o Guairá, tinham sido o grande teatro da ac;ao 
missionária descrita por Montoya no livro. 

Quando regressava a Europa, depois de percorrer o Prata, 
Louren90 de Mendon9a deve ter interrompido a viagem para vi
sitar o Brasil. Como saiu do Peru em 1625 e no trajeto até Buenos 
Aires, onde se deteve algum tempo, segundo informa ele próprio 
(ainda ao tempo de Concolocorvo e de seu Lazarillo de los Ciegos 
Caminantes, século e meio mais tarde, nao se consumirao menos 
de dez meses) , pode-se acreditar que nao se demorou muito ~qui, 
pois em 1630, e talvez antes, já está em Madri. Em 1631, por ser 
manifesta a -suficiencia de suas letras "no Peru e n'outras Provin
cias do sul" é nomeado administrador prelatício do Rio de Janeiro 
em substitui9ao ao Padre Pedro Homem Albernás, que regera inte
rinamente os negócios eclesiásticos da diocese. 

As muitas atribula9óes que padeceu no Rio, onde só chegou 
em setembro de 1632, depois de se demorar longo tempo na capi
tania do Espírito Santo, culminaram quando, maquinando sua 
morte, alguns habitantes da cidade conseguiram meter por urna 
janela da casa onde vivia um barril de pólvora com quatro mor
róes que foram postas ao pé do leito. Por milagre salvou-se o 
prelado do fogo em que ardeu a cama, e tudo quanto na casa 
havia.109 Esse atentado, acorrido apenas quatro dias depois de seu 
desembarque no Rio, foi apenas o primeiro indício da malque
ren9a generalizada de que continuou a ser Mendon9a constante 
alvo, e foi atribuída a intrigas de elementos que já tinham conhe
cimento dele no Peru e se achavam ali de regresso. Ao que parecia 
a muitos, seu genio atrabiliário, sua antipatía contra os cristaos
novos e os mesti9os, nao contribuíam menos para essa impopulari
dade, assim como suas íntimas rela9óes com os padres da Com
panhia e sua oposi9ao a es~ravidao dos índios. 

Privados muitos moradores de escravos africanos devido ao 
elevado pre90 deles, mais do que pela ocupa9ao pelos holandeses 
dos mercados fornecedores - o que só se irá verificar a partir de 
1637 e em 1641 , quando tomam respectivamente a Guiné e An
gola - ainda eram largan1ente usadas as pe9as da terra entre os 
fluminenses , apesar das reiteradas proibi9óes da Coroa. Na sua 
maior parte eram vendidos os índios pelos de Sao Paulo e , segundo 

109 Pizarra e Araújo, José de Sousa Azevedo, Memórias Históricas do 
Rio de faneiro. t . 2, p. 220. 
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ti consta, os mesmos que na capitanía sulina valiam entre 15 e 20 
cruzados, custavam, postos no Rio, 40 e até 50. Contra o abuso, 
inutilmente vociferou D. Louren90, tendo chegado mesmo a usar 
de sua autoridade para subtrair os carijós do injusto cativeiro em 
que jaziam para mandar entregá-los aos jesuítas, que prontamente 
os acolhiam em suas aldeias. 

No intuito aparente de melhor conhecer as chamadas Capita
nias de Baixo, que se achavam sob sua jurisdi9ao -- já estivera no 
Espírito Santo antes de seguir para o Rio -, mas, segundo todas 
as probabilidades, na esperanc;a de poder cortar o mal pela raiz, 
dirigiu-se para Sao Paulo. Em 1634 o procurador do Conselho da 
vila solicitou aos oficiais que pusessem cobro na· venda de pec;as 
indígenas, que era feita por muita gente, a despeito das excomu
nhóes lan9adas pelo doutor Lourenc;o de Mendonc;a. Acedendo, 
mal ou bem, as ponderac;óes feitas, mandaram os camaristas que 
se afixasse quartel no sentido de serem evitados os desmandes dos 
moradores.11<> Isso a 15 de julho. O prelado continuou entretanto 
na vila, e em marc;o do ano seguinte, juntos nas casas do Conselho, 
os oficiais da Camara fizeram chamar os homens bons, e sendo 
juntos a maior parte do povo, tratou-se dos excessos do mesmo 
prelado, o qual, diziam, se intrometia abusivamente na jurisdic;ao 
de Sua Majestade sobre compra e venda de pec;as do gentío, em
bora essa jurisdi9ao pertencesse unicamente a el-rei. Ficou entao 
deliberado irem todos a casa onde estava domiciliado Mendon9a 
com o propósito de defenderem a jurisprudencia real.111 Parece 
que cedeu afinal o prelado, a todos declarando que nao se intro
meteria na jurisdic;ao de Sua Majestade nem divulgaria certo ser· 
máo na matriz da vila, atendendo, nesse particular também, a von· 
tade expressa dos presentes. 

No Rio de Janeiro, porém, onde era cada vez maior o aze
dume geral contra o prelado, chegando-se a fazer contra ele terrí
veis libelos que eram mandados nao só para outras partes do Brasil, 
mas ainda para as 1ndias de Castela, engendrou-se novo plano 
para arruiná-lo. Por instigac;ao ou iniciativa de alguns eclesiásticos 
seus desafetos, mancomunados com elementos da governanc;a, atri
buiu-se a ele a prática de certo vício incompatível com sua digni
dade e nesse sentido chegaram a obter confissao de um menor que 
lhe servia de criado. Acendeu-se <liante disso a indignac;ao popular 

1 hl ACSP, vol. 4, p. 219. 
111. ACSP, vol. 4, p. 245. 
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e deliberou-se abandoná-lo em urna embarcac;ao desarvorada f ora 
da barra. Informado do projeto, frustrou-o, abrigando-se em mar90 
ou abril de 1637 numa nau que o levaria a Lisboa, de onde se 
passaria a Madri, sendo . absolvido, afinal, das culpas que lhe impu
tavam, em sentenc;a do Tribunal da lnquisic;ao. 

:f. talvez dessa época ou pouco posterior certo men1orial sem 
data nem assinatura, atribuído, no entanto, ao mesmo Lourenc;o 
de Mendonc;a,112 onde consta que, nao havendo bispo no Rio de 
Janeiro, os clérigos que deviam receber ordens deixavam de ir _a 
Bahia, por ser perigosa a navegac;ao, indo ao Rio da Prata. por 
ser mais fácil, mais segura e "muy interessable". Acontecía qut? 
muitos se deixavam por lá ficar e seguiam depois para o Peru por 
ser a terra mais rica. Essas sao as mesmas razoes de outro memo
rial, datado, com certeza, de 1631, ou seja, de antes de sua vinda 
ao .Rio de Janeiro como administrador prelatício. Declara ele nesse 
documento que, nao podenao o hispo da Bahía acudir f acilmente 
aquelas partes tao remotas da sede diocesana, veem-se os prelados 
obrigados a ir por terra, utilizando o caminho entre Sao Paulo e 
o Paraguai ou por mar, até o Rio da Prata. Além de perigosa e 
infestada de inimigos, a navega~ao da Bahia tinha isto de mau, 
pois que arriscava-se o que lá fósse a nao encontrar o hispo, que 
é apenas um para todo o Brasil e as mais das vezes nao há. E indo 
alguém a ordenar-se nas 1ndias de Castela, com viagem segura, 
teria o hispo do Rio da Prata, o do Paraguai e o de Tucuman, que 
faltando um há sempre outro. Acontece, no entanto, que os gover
nadores daquelas partes costumam levar muito a mal esse entrar 
por portos fechados e proibidos, sobretudo porque alguns se deixam 
lá ficar, e outros trazem índios das reduc;óes e encomendas. Por 
isso, muito conviria que Sua Majestade, por descargo de conscien
cia, seja servido que vá consagrado o administrador do Rio de 
Janeiro, ainda que seja sem cabildo, como em muitos lugares se 
usa.113 El-rei Filipe IV de Espanha (111 de Portugal) logo deter
minou remessa do documento ao Conselho de 1ndias, mas o resul
tado no momento foi urna consulta dilatória, pois deveriam ser 
ouvidos diversos bispos do aquém-mar. 

Mais tarde, porém, a vista de outra representac;ao do mesmo 
prelado, que se chegou a imprimir em Madri , em fevereiro de 

112 Ferrand de Almeida, Luís, A Diplomacia Portuguesa e os Limites Meri· 
dionais do Brasil, vol. 1, pp. 281 e segs. 
i1.a AMP, t. 11 , 2.ª Parte, p. 218. 
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1638, possivelmente identica ao do segundo memorial já citado, e 
como desafronta pelas persegui9óes e insultos que ele sofrera em 
sua prelasia, chegou a solicitar Sua Majestade, da Sé Apostólica, 
fosse criado bispado no Rio de J aneiro. E assim se fez, segundo 
resulta de carta do soberano a Mesa da Consciencia, com a data 
de agosto de 1640, justificando a decisao tomada. e certo, no 
entanto, que nao pareceu entao conveniente a Santa Sé deferir a 
súplica, porque em dezembro do dito ano de 1640 se deu a acla
mac;ao do duque de Braganc;a, que se tornaría el-rei D. Joao IV.114 

Aliás, o próprio doutor Mendonc;a, que estivera para ocupar a 
mitra fluminense, nao tornou mais ao Brasil, por ter abrac;ado o 
partido d'el-rei Filipe, preferindo recolher-se a Castela, e por esse 
motivo foi declarado traidor, em Lisboa, pelo juízo eclesiástico. 

Se os seus depoimentos atestam como até os ordenandos se 
viam atraídos pela f acilidade maior de comunicac;óes entre o Brasil 
e o Prata, nao admira que essas possessóes castelhanas se achassem 
inundadas de homens de negócios portugueses, que dali se diri
giam muitas vezes para Tucuman e Charcas, onde, coro notável 
f reqüéncia, se envolviam em atividades de contrabando. Essa a ti vi· 
dade era largamente estimulada pela vantagem nos prec;os, que em 
Potosí eram quatro vezes, e em Tucuman seis vezes mais altos do 
que em Lima.115 Um dos resultados dessa situa9ao foi, aparente
mente, o aumento considerável no volume dos transportes e no 
número de navios mandados de Lisboa para o Brasil. Insignifi
cante em meados do século XVI, esse tráfico da América lusitana 
passaria, por volta de 1618, a requerer, em média, duzentas em
barcac;óes anualmente, o que evidentemente era demais para aten
der as necessidades de urna popula~ao estimada entao em 8 000 
vizinhos.11-0 A explica9ao desse fato estaría em que boa parte das 
mercadorias transportadas nesses navios, de 100 até 400 toneladas 
cada um, seguia para o alto Peru. Acontecia, em tais condi9óes, 
que os negociantes munidos de licenc;a e que iam pelo trabalhoso 
caminho oficial, através do Panamá, já encontravam aqueles lu
gares bem abastecidos dos mesmos artigas que eles próprios leva
va m. e vendidos geralmente a pre9os mais baixos. 

114 Pizarro e Araújo, José de Sousa Azevedo, Memórias Históricas, t. 4.0
, 

pp. 3 e segs. 
11 => Cf. Sombra, S., História Monetária do Brasil Colonial, p. 58. 
1 N1 Boxer, C. R .. Salvador de Sd and the Struggle far Brazil and Angola, 
pp. 77 e segs. 
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Para esse comércio de contrabando a via ordinariamente uti
lizada é a de Buenos Aires, que as do Paraguai sao caminhos para 
aventureiros, nao sao caminhos para mercadores. As próprias auto
ridades castelhanas se deixavam, nao raro, aliciar para o servi9o 
do comércio ilegal e faziam vista grossa .sobre os abusos. O resul
tado era que boa parte dos negócios, nas cidades peruanas, se 
encontrava ero maos desses forasteiros, que nem sempre se pode
riam jactar de sua l~mpeza de sangue, a darmos crédito as crónicas 
coloniais, e outro tanto se diz de Buenos Aires, entreposto deles. 
A importancia aquí da contribui9ao lusa nao parece ter sido viva
ment: prejudicada coro. a cria9ao, ero 1622, da "alfandega seca". 
de Cordoba e nem o fo1, de modo cabal logo depois de 1640, com 
a Restaura9ao portuguesa. E quarenta anos depois da Restaura9ao 
q~ando o Brasil se f or perdendo por falta do metal branco qu~ 
v1nha do Peru, irá surgir a Colonia do Sacramento, por onde se 
tentarao reanimar os ingressós de prata. 

A importancia desse comércio lícito ou ilícito, que se fazia 
através de Buenos Aires, prende-se a importancia que assume no 
desenvolvimento da regiao platina, em seus primeiros tempos, pela 
presenc;a ali de grande número de portugueses que se dedicavam 
sobretudo ao afa mercantil. É essa importancia, que nao deixa de 
marcar aspectos nada irrelevantes da história do Brasil, mormente 
do sul do país, já tem sido assinalada com a devida enfase por 
mais de um pesquisador. Houve quem escrevesse, a propósito, que 
raras sao as famílias, cujas origens remontem notoriamente ao 
século· XVII, onde nao se conte pelo menos uro antepassado por
tugues. E a influencia do elemento lusitano, que se afirma cada 
vez mais e prepondera decisivamente no correr daquele século, 
traduziu-se, segundo o autor dessas observac;óes, nos mais benéficos 
resultados. 

Escreve mais Lafuente Machain que a segunda Buenos Aires 
mal teria conseguido subsistir sem a ac;ao dos portugueses. Grac;as 
a ela, principalmente, foi dado romperem-se ali os moldes· dema
siado estreitos que se impuseram a outras conquistas americanas. 
E ainda acrescenta que, acostumados, como se acharo, os argen
tinos, a considerar a interven9ao lusa no Prata por intermédio das 
representac;óes de mandatários espanhóis, que eram parte interes
sada no caso, e que frisam quase só os aspectos militares dessa 
intervenc;ao, hao de admirar-se muito se lhes for dito que foi ela 
o que "assegurou a durabilidade da cidade de Garay" e o que 
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apressou, provavelmente, seu progresso.u 7 Poderia dizer-se, con
tudo. que a muitos desses mandatários, quando nao se achassem 
eles próprios envolvidos nas malhas do contrabando, menos do 
que a amea9a militar deveria preocupar a infiltra9ao económica de 
portugueses, chegados diretamente do Reino ou através do Brasil. 
No entanto, o simples fato de ter ela permitido ao núcleo platino 
um meio de escapar de viés ao rígido circuito de Sevilha nao está 
a raiz de seu desenvolvimento inicial e da posi9ao verdadeiramente 
singular que ocupou na América espanhola? 

"Buenos Aires, a brasileira, a ladra de Potosí" , exclamou um 
historiador de nossos dias, comparando-a a Manilha, a sanguessuga 
da prata de Zacatecas, depois de ter lembrado, fundando-se na 
documenta9ao das duas Espanhas inimigas, a de Lisboa e a de 
Castela, que a Buenos Aires colonial " é portuguesa, é brasileira, 
tanto, ao menos, quanto é espanhola".u 8 E o significado daquela 
rota secundária da prata, que vai ter em Buenos Aires, é coisa 
que as fontes sevilhanas tendero aparentemente, e por varias razóes, 
a exagerar. O perigo, para os estudiosos, nao estaría, a seu ver, 
em fazer pouco caso de tal sangria, porque perigo nao existe, mas 
estaria, ao contrário, em sobrestimar muito o seu alcance : lO o/o , 
20o/o, talvez 25º/o da produc;ao de Potosí no melhor momento, por 
volta das primeiras tres décadas do século XVII. 

Todo esforc;o que vise a introduzir maior rigor nos dados 
sobre o volume do tráfico ef etuado nessa rota secundária há de 
fataln1ente esbarrar na impossibilidade de quantificá-los. Nao é 
esse, aliás, o problema que aqui nos importa. O que importa é 
assinalar que, urna vez organizada a rede do contrabando, onde a 
diligencia dos mercadores pode ser eficazmente protegida pela 
cumplicidade de funcionários igualmente solícitos, tende a perder 
sentido o recurso a terceira via - ou antes, as vias, porque é 
plural a rota - , que corta o Paraguai e desafia as inclemencias 
do Chaco antes de encontrar a terra rica. Mas de Sao Paulo, que 
teria sido sua principal porta, segundo resulta da documentac;ao 
conhecida, se um Antonio Castanho e outros, sem dúvida, depois 
e antes dele, puderam vencer aqueles obstáculos, seduzidos pelos 
tesouros do alto Peru, já se sabe como a procura de mao-de-obra 
f oi o mais constante atrativo dos sertanistas que seguiam os ca-

111 Lafuente Machain. R. de, Los Portugueses en Buenos Aires (Siglo XVII ), 
pp. 11 e 86. 
11 8 Chaunu . Pierre, Seville et l'Atlantique (1504-1650), t. VIII, p. 1182. 
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minhos do Oeste. E mesmo quando talaram as partes orientais do 
vice-reinado castelhano, move-os a ambic;ao de colher pe9as, nao 
pedras, na expressao do cronista do Seiscentos. 

E, contudo, ao fluxo agressivo dos mamelucos correspondía 
verdadeiro refluxo por parte dos hispano-guaranís do Paraguai. 
Refluxo que os levaría a largar o Guairá e os distritos de Xerez 
e do ltatim <liante da arrancada paulista, atrofiando-se ou imobi
lizando-se, ao mesmo tempo, o dinamismo inicial dos de Assun9ao. 
Parece fora de dúvida que essa atrofia se relaciona em parte com 
a posi9ao marginal que passara a ocupar essa conquista castelhana, 
mesmo em confronto com o Rio da Prata. O estabelecimento do 
Paraguai surgira, antes de tudo, em fun9ao das riquezas já indis
tintamente pressentidas na cordilheira ocidental. Quando expedi
cionários saídos de Assun9ao vieram a saber, já no sopé da serra, 
que outros espanhóis, vindos do lado do mar, já se tinham asse
nhoreado, em nome de seu' rei, dg área tao cobi9ada, desaparece o 
grande e primeiro incentivo para esse estabelecimento.119 Quando 
depois disso se trata de fixar urna rota secundária entre o alto 
Peru e a costa marítima, ela cortará as planícies sulinas, e ainda 
aqui já se sabe como Assun9ao perde para Lima e Cuzco a inicia
tiva das vinculac;óes, que antes sé tinham tentado sempre em sen
tido oposto, ou seja, de leste para oeste. O desmembramento das 
partes do sul para formar-se a província do Río da Prata vai 
consagrar urna situa9ao de fato. 

* * * 
Para o retraimento dos antigos povoadores paraguaios, sobre

tudo em áreas correspondentes ao sul do atual Estado de Mato 
Grosso, em face dos luso-brasileiros e em particular dos mamelucos 
de Sao Paulo, haveria também outras explica9óes ponderáveis. Ao 
passo que a subida do rio Paraguai a partir de Assun9ao se podía 
f azer em navíos e balsas -. estas com capacidade para 50 passa
geiros ou mais e carga correspondente - , outro tanto nao acon
tecia com a do Paraná, aqui e ali entremeado de corredeiras e 
remoinhos, e em dado momento interceptado pelo obstáculo for-

119 Esse processo foi lucidamente analisado por Caio Prado. Júnior, "Forma
i;ao dos Limites Meridionais do Brasil", Evolufao Política do Brasil e outros 
Estudos, pp. 151-169. · 
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" midável das ·Sete Quedas. O resultado era que, para Ir a Ciudad 
Real de Guaíra, devia o assuncenho, por volta de 1625, navegar 
30 a 40 días até o porto do Maracaju, depois caminhar por terra 
seis a oito días, novamente .embarcar e subir ainda urnas duas 
léguas de rio.120 Pois o tempo assim consumido, ao todo 38 a 49 
días, ainda superava consideravelmente o que se podía gastar indo 
d6 Sao Paulo a mesma Ciudad Real pelo caminho dos ríos. Já em 
1628, pouco depois de se ter iniciado em maior escala essa nave
ga9ao, o governador D. Luís de Céspedes Xeria empregará exata
mente 33 dias na viagem desde as proximidades da atual ltu e o 
porto guairenho, sendo de 19 a descida do Anhembi, o Tiete de 
hoje. 

De outro lado, se a navega9ao do rio Paraguai achava menos 
e menores empecilhos do que a do Paraná, a ocupa9ao de suas 
vizinhan9as, a margem esquerda, tinha a embargá-la a barreira do 
Pantanal. A partir do mes de outubro de cada ano, e até maio 
aproximadamente, fica submersa urna enorme depressao eliptóide, 
de seus 175 000 quilómetros de superfície, equivalente, segundo um 
geógrafo, a duas vezes a hacia do Reno,12 1 que principiando logo 
abaixo da foz do J auru se es ten de para o sul, até junto ao chamado 
Fecho dos Morros, ou melhor, quase até as bordas do Apa. Foi des
sas enchentes periódicas que a -geografia mítica dos séculos iniciais 
da coloniza9ao tirou a notícia do lendário Xaraies, grandíssimo 
lago ou mar interior de onde manariam, comunicando-se por ele, 
os maiores rios da América do Sul. 

Mesmo assim, é por ali que a infiltra9ao castelhana, a partir 
da cidade de Assun9ao, procura a linha de menor resistencia e 
acaba escolhendo as faixas de campo firme que, ·mesmo nas épocas 
de inunda9óes, nao sao atingidas pela massa líquida. l! o caso da 
regiao de Xerez e do Itatim. A. margem direita do rio Paraguai, 
já se sabe como o Chaco, habitado de tribos hostis, destituído em 
sua maior parte de rios inteiramente favoráveis a navega9ao, muitas 
vezes refratário a qualquer a9ao colonizadora, pode prover, quando 
muito, pontos de enlace para as expedi9óes fluviais que se destinem 

' a Santa Cruz de la Sierra a velha e, mais tarde, a Moxos e a 
Chiquitos. 

A nordeste, embora nao se repitam as mesmas condi9óes, a 
ocupa9ao e povoamento, que poderia facilitar eventualmente a via-

uw Montoya, P.e António Ruiz de, Conquista Espiritual, fol. 6. v. 
121 Maull. Otto, Vom ltatiaya zum Para~uay, p. 27Z. 
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gem em dire9ao ao salto grande, outrora chamado Canandiju, tro
pe9ava também em dificuldades que só com grande esfor90 se 
poderiam obviar. Nao é por acaso que, enquanto a banda oriental 
~o· FÍO Paraná, ou seja, o Guairá, foi logo escolhida para a fun
da9ao de cidades espanholas e reduyóes indígenas, outro tanto nao 
~e deu a margem direita, nas proximidades do rio. l! que estavam 
longe de ser invejáveis as condi9óes, aqui, para a instala9ao de 
núcleos de povoamento tais como os concebiam os castelhanos e 
como vem meticulosamente relacionadas nas Leis de 1ndias. 

Descrevendo un:ia viagem que te ve de f azer do salto Grande 
ao Maracaju, escreveu .o padre Montoya que gastou no caminho 
oito días entre pantanos e continuadas águas, que lhe chegavam 
até a cintura, e como fosse d~cal90 ficou com a perna direita 
entrevada por causa da umidade, depois de andar, em um dia, 
cinco léguas bem contadas. Deitou-se nuffiJl rede e nela nao podía 
sequer menear a perna, hfrta como um pau e extremamente dolo
rida.' O que mais sentía no entanto; e dizia-o ao provincial Diego 
de Torres, era nao poder de modo algum caminhar e nem ter como 
recorrer a cavalgaduras naquelas partes. r 22 Era esse o caminho dos 
padres quando saíam do Guairá ou para lá se destinavam. Havia 
pelo menos outros dois,123 mas nao seriam menos dificultosos, pois 
em caso contrário mal se entende o nao serem geralmente usados; 

O mesmo Montoya, que na carta de 1613 ao seu provincial 
lamentava nao dispor de cavalgaduras que pudessem aliviar as 
agruras· da sua viagem, acabará por dizer em outro escrito que 
naqueles caminhos só é possível caminhar a pé, entre charcos e 
rústicas veredas e perigosos rios.124 Quer isso dizer que perdía ali 
seu préstimo um instrumento indefectível na conquista de outras 
partes do Novo Mundo ocupadas pelo castelhano. O mesmo que 
inspirara a Berna! Diaz del Castillo a conhecida observa9ao: "De
pois de Deus, foi aos cavalos que <levemos nossa vitória". E ainda 
esta de Garcilazo de la Vega, o Inca: "Minha pátria foi tomada 
a gineta". 

Para o fato dos "cas.telhanos" de Assun9ao, apesar da ativi
dade vertiginosa que nos primeiros tempos mostraram, terem aca-

122 Pastells, P.e Pablo, Historia de la Compañia de /esus en la Provincia del 
Paraguay, t. l , p . 154, nota. 
12.a Gonzalez, J. Natalicio, Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya, 
t. 1, pp. 194 e segs. · 
1 24 . Monto_ya, P.e Antonio Ruiz de, Conquista Espiritual, fol. 6 v. 
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" hado cedendo terreno aos "portugueses" de Sao Paulo, nao será 
lícito, ao menos, invocar a existencia entre eles de diferen9as apre
ciáveis de forma9ao que habilitasse melhor os primeiros a enfrentar 
os obstáculos naturais. Sao inequívocas as afinidades de origem 
entre ambos, paulistas e paraguaios, responsáveis em parte pelo 
íntimo amálgama do colono europeu com o nativo, que igualmente 
representavam. Essa marca do índio deve favorecer, por sua vez, 
aquí e ali, urna funda similitude, quase se pode dizer urna con· 
sangüinidade, de crenc;as, preconceitos, valores morais, padróes de 
vida, além de agir até sobre a língua por onde de ordinário se . 
comunicavam e que nao era a dos conquistadores e sim a das 
gentes conquistadas. J! fácil cornpreender, dessa forma, como, du~ 
rante suas investidas no Guairá e no Paraguai, houvessem de achar 
os bandeirantes, no meio dos próprios moradores dessas regióes, 
comparsas as vezes solícitos e nao raro cúmplices, que neles · veriam 
menos o inimigo mortal do que um aliado oportuno .. e solícito 
contra os rigores do poder eclesiástico ou civil. . 

Para o decrescente dinamismo dos espanhóis e mesti9os de 
Assunc;ao, comparado a mobilidade crescente dos pprtugueses e 
mamelucos de Sao Paulo, tedio vivamente contribuído, ao lado de 
fatores de natureza sobretudo política, já apontados, outros que 
se referem a diversidade dos seus instrumentos de conquista. Nem · 
sempre sao os recursos mais perfeitos, mais "civilizados" os que 
se acomodam melhor a rudeza de algumas brenhas ainda indómitas. 
Isso mesmo já foi observado aqui a propósito das armas utilizadas 
nas lutas com os índios e, de passagem, a respeito dos meios de 
locomoc;ao. Este último merece, no entanto, ser considerado coro 
atenc;ao, e é o que se fará em relac;ao, primeiramente, as vias 
terrestres, pois da navegac;ao fluvial se tratará mais detidamente 
adiante. 

Observou-se também como, na expansao bandeirante, foi o 
cavalo praticamente desconhecido e como, nesse ponto, distinguiam
se dos seus vizinhos castelhanos, desde cedo adextrados no uso 
do eqüino, os de Sao Paulo, ao menos durante a grande fase da 

, expansao bandeirante, e a esse respeito sao . acordes muitos teste
munhos. Nada parecido se encontra aqui ao que· se dava, por 
exemplo, no Paraguai, de onde Juan de Garay, na sua expedic;ao 
de 1580 aos pampas, se fizera acompanhar de mais de mil caval
gaduras. Nao se trata de caso isolado, pois outros tantos cavalos 
vao sair de Assunc;ao cinco anos mais tarde, para Concepción del 
Bermejo, ao passo que Corrientes ou mais prolixamente San Juan 

ó EXTREMO ÓESTE 169 

de v ·era de las Siete Corrientes, que assim se chamou o lugar, em 
lembranc;a do adelantado D. Juan Torres de Vera y Aragón, che
gou a receber cerca de 1500. Segundo resulta de textos da época, 
só entre 1580 e 1588 · contribuiu Assunc;ao com 4 000 cavalares 
aproximadamente para o abastecimento dos diferentes núcleos · sa- . 
télites,125 nao estando compreendidos nessa cifra os contingentes 
mandados a Santa Fé e a Buenos Aires. 

Sendo comparativamente escassa a importancia alcanc;ada por 
esses animais na América portuguesa, é inevitável associar sua 
menor utilizac;ao no caso particular de Sao Paulo, a densa mataría 
que reveste extensa área da capitanía e que, alongando-se para 
oeste, até a barranca do Paraná, nao. deixa muito espac;o a passa
gem deles. Até o espanhol D. Luís de Céspedes Xeria, em carta 
de 1628 a Sua Majestade Católica, escreve que se vira obrigado 
a fazer a pé a viagem desde a vila de Sao Paulo até o porto do 
Tiete, onde embarcou para ir ao Paraguai assumir o seu governo, 
"por ser camino que no se puede andar de otra manera".126 

Juntamente com as florestas espessas, também os tijucais, caldei
róes, banhados, atoleiros e atalhos fragosos representavam ali ou
tros tantos empecilhos para o recurso corrente ~os eqüinos. 

E o que se clava para oeste do' rio Paraná também ocorria 
em toda a faixa que dali vai ter ao rio Paraguai. Escrevendo em 
1637 para o seu governador, observava-lhe o procurador geral de 
Assun9ao como, para se ir ao Itatim, seria a primeira vista muito 
mais breve viagem do que pelo rio. A verdade, no entanto, é que 
entravam de permeio ali tantas macegas, tantos espinheiros, tantas 
águas, que mal andaría o melhor cavalo do mundo, "e só se pode 
passar á pé" .127 Depois disso, transcorridos mais de 80 anos, um 
índio fugido aos portugueses do Cuiabá, e interpelado sobre se 
lhe seria possível servir de guia a certos espanhóis que projetavam 
ir até as ditas minas, retrucou que, se se decidissem a fazer toda 
a caminhada a pé, como ª· fizera ele próprio, seria talvez possível 
acertarem com o lugar, "que a caballo pone por casi imposible" .~28 

125 Wilhelmy, Herbert, Südameri.ka im Spiegel seiner Stiidte, p. 227. 
l26 "Carta del Gobernador del Paraguay D. Luiz de Cespedes Xeria a Su 
Magestad .. . ", AMP, t. 1, 2.ª parte, p. 184. 
12 7 Manuscritos da Colefáo De Angelis JI. /esuítas e Bandeirantes no Itatim, 
p. 58. 
12ª Bandeirantes no Paraguai, p. 388. 
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Para dar idéia dos muitos estorvos que dificultavam em certas 
áreas o uso de cavalares, podem citar-se alguns casos significativos. 
Um desses casos ocorreu com o mestre de campo Sebastián de 
Villalva, que, ao voltar com numerosa tropa de animais dos cam
pos de Xerez, para on~e o mandara em 1708 o governo de Assun-
9ao a fim de observar os movimentos dos paulistas nas alturas do 
rio Mbotetei, chegou com muitos dos seus homens ao Iguatemi 
marchando a pé por estar enfraquecida a cavalhada que levou, 
devido as fragosidades do caminho e a longa distancia percor
rida.129 Maiores danos padecerá no ano seguinte a expedi9ao de 
outro mestre de campo, Sebastián Fernandez Montiel, que, enviado 
com igual incumbencia as mesmas regi5es, voltou desfalcado de 
80 das próprios cavalgaduras - eqüinos e muares de sua proprie
dade -, sem falar nas muitas outras que perderam quase todos os 
soldados de sua companhia: 130 semente entre o rio I pané e o 
Caagua9u tinham ficado rendidos ou amedrentados 170 animais, 
e por isso tiveram os soldados de fazer a pé a caminhada. 

Ora, a marcha a pé, que entre "castelhanos" constituí exce-
9ao, é regra corrente entre os "portugueses" de Sao Paulo. Preser
vando ain_da nisto a tradi9ao indígena, alheia ao uso de quaisquer 
animais de transporte, despertara eles, muitas vezes, o assombro 
dos espanhóis com as dilatadíssimas jornadas qu~ sao capazes de 
fazer a pé, e geralmente descal9os, como acontecía com os antigos 
naturais da terra, parecendo ignorantes de outros modos de loco
mo9ao por terra. 

Tao notório é o contraste que, em sertóes ermos, era possí
vel distinguir de longe entre um espanhol e um portugues - e 
portugues aqui significa, sem exce~ao, paulista - segundo apare
cesse ou nao montado. Certo índio, preso em 1723 por soldados 
paraguaios e encaminhado a Assun9áo, declarou as autoridades 
que, ao atrav.essar a Vacaría, tinha observado rastros frescos de 
cavalos, e só desse indício deduzira que por ali andavam c~stelha
nos. A mesma testemunha inf ormou ainda que, estando certo dia 
a cortar palmitos, avistou homens a cavalo, e assentou logo que 
haviam de ser castelhanos. Porque os portugueses "no andan a 
caballo",181 explicou taxativo. · 

12 0 Ibídem, p. 231. 
130 Ibídem, pp. 292 e 306. 
1:n Ibídem. p. 386. 
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Nos casos em que o emprego de cavalos f oi .um pro gres so 
sensível sobre a simples marcha a pé, nao há dúvida de que tal 
contraste é favorável aos moradores das Indias de Castela. Deles 
se sabe que tinham o ·costume de empregar cavalos, e ainda mais 
muares, como animais de tiro, ·e nao só de sela ou carga.132 Para 
trajetos maiores, porém, o comum era recorrerem a bols de tra9ao, 
principalmente quando o terreno nao oferecesse dificuldades ªº 
transito de veículos. Acontece assim no caminho que desde o sé
culo XVI se abre de Córdoba de Tucuman a Santa Fé, e no que 
quase simultaneamente passa a ser freqüentado entre Buenos Aires 
e Córdoba ou Mendoza. ~ quando se fixfl, segundo parece, o tipo 
característico da carreta platina, tirada por urna parelha de bois e 
capaz de levar até 150 arrobas de carga, a julgar pelo que se le 
na famosa descri9ao desse caminho deixada por Concolocorvo.133 

Em 1605, ao organizar uroa das expedi96es que se destinavam a 
localizar a lendária Cidade dos Césares, Hernandarias de Saavedra 
reunira elementos recrutados em Assun9ao, Corrientes, Santa Fé 
e ·Buenos Aires, tendo os expedicionários saído desta cidade com 
76 carretas, além de 600 cavalos e 600 bois.134 Assim preparados 
internam-se os expedicionários. na Patagonia, onde nao acharao, 
todavía, sinal da terra encantada. Sem se deixar esmorecer pelo 
malogro, organiza ainda o governador crioulo outras duas expedi-
96es com fito identico: em 1607 e em 1609. 

Mesmo no Maracaju, térra da congonha e da algarrobo, conhe
ceram-se muito cedo essas carretas. Delas se valiam os padres· da 
Companhia, assim como das balsas fluviais, para o comércio erva
teiro,1'35 e seu uso, reintroduzido em fins do século passado, pre
valece até nossos días. No entanto, por maiores que sejam as van
tagens eventualmente oferecidas pelo emprego de cavalgaduras, e 
também de carretas, pode-se pretender que independam de condi-
96es naturais favoráveis? O que sugerem alguns dos exemplos refe
ridos é a existencia aparente de limites relativamente definidos 

13 2 Monetzke, Richard, Süd- und Mittelamerika. l . Die Jndianerkulturen 
Altamerikas und die Spanische-Portugiesische Kolonialherrschaft, p. 316. 
iaa Concolocorvo, El Lazarillo de los Ciegos Camiñantes (Biblioteca de Au
tor~ Españoles, t. 122), pp. 306 e segs. 
13 4 Sanchez Quell, H ., Estructura y Funcción del Paraguay Colonial, pp. 91 
e segs. 
135 Manuscritos da Cole9iio De Angelis. JI. /esuítas e Bandeirantes no Jtatim, 
p. 58. 
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para as áreas onde esses animais conseguem dar todo o seu rendi
mento. Transpostos os limites, nao semente tendia a desaparecer 
a maior mobilidade que deve assegurar esse tipo de locomo9ao, 
mas se converte muitas vezes em embara90 o que antes fora ser
ventia. E nao parece excessivo pensar ainda que os limites natu
rais das áreas onde os cavalares deixam de dar todo o seu rendi
mento tendem freqüentemente a coincidir com os das zonas onde 
o ímpeto ... 

Sergio Buarque de Holanda nasceu em Sao Paulo em 
11 de julho de 1902. Cursou o primário na Escota Caetano 
de Campos e o secundário no Ginásio Sao Bento. Formou-se 
na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1925. 

Ainda jovem iniciou-se na vida literária e destacou-se 
já no movimento modernista. Em 1936 publica Raízes do 
Brasil, seu primeiro livro. A partir dessa época passa a par
ticipar intensamente da vida academica. Percorre diversas 
universidades na Europa (Franc;a em particular) e nos Esta
dos Unidos, participando de seminários, organizando cursos, 
dando conferencias. No Brasil leciona na USP e na Escola 
de Sociologia e Política. Tem participac;ao intensa na vida 
cultural brasileira, dirige as sec;oes paulista e carioca da 
Associac;ao Brasileira de Escritores, onde luta pela democra
cia durante o Estado Novo ao lado de outras importantes 
entidades. 

Dirige a colec;ao História Geral da Civilizac;ao Brasi
leira até o oitavo volume, e publica, entre outros , os livros 
Moncoes e Visao do Paraíso. , 

Intelectual dos mais respeitados dentro e fora do Brasil , 
morre em 1982. Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Violencia, Crise, 
Critne e Indigna~ao: 

" " QUE PAIS E ESTE? 
Violencia, Povo e Polícia - Violencia Urbana no 

N oticiário de Imprensa 
Maria Victoria Benevides 

Maria Victoria Benevides, socióloga da USP, ·tenta mostrar 
aqui como a ideologia de seguran~a e repressao policial se 

afirma através do impacto do noticiário de imprensa s~bre a 
opiniao pública. Um estudo que merece a aten~ao do 

público em geral, principalmente estudantes e professores 
das áreas de Comunica~ao, Ciencias Sociais e Política. 

Que Crise é Esta? 
Marce! Bursztyn/ Pedro Leitiio /Arna~do Chain (orgs.) 

Vivemos a maior crise da história do Brasil, urna crise que se 
caracteriza por um emaranhado de problemas sociais, 

económicos e políticos. Que Crise é Esta? reúne artigos e 
entrevistas que trazem as mais diversas interpreta~5es sobre a 
natureza e as manifesta~6es da crise , colocando em relevo os 

aspectos religioso, psicológico, tecnológico, jurídico, 
económico e político da questao. 

Crime e Cotidiano- A criminalidade em Sao Paulo 
(1880-1924) 
Boris Fausto 

Boris Fausto examina nesse livro o fenómeno da 
criminalidade em Sao Paulo num período de mudan~as 
profundas para o Brasil. Foi no final do século passado e 

início desse que se sentiram as conseqüencias da aboli~ao da 
escravidao, da imigra~ao estrangeira, do nascimento das 

fábricas e do surgimento d~ urna massa operária explorada 
pelo capital nascente . CT1:me e Coti.diano se reveste de urna 
significa~ao peculiar nos días de tioje para a compreensao de 

urna realidade de violencia que vol tamos a presenciar. 

Escritos Indignados 
Paulo Sérgio Pinheiro 

Reúne um apanhado de artigos publicados originalmente 
pela imprensa , onde o autor expüe toda a sua indigna~ao 

diante da realidade brasileira, urna realidade de opressao e 
violencia sob o Estado Autoritário. 

TUMBEIROS 
O tráfico escravista para o Brasil 

Robert Edgard Conrad 
Um estudo original e desmistificador da 

escravidao no Brasil, através da realidade de 
quatro séculos de tráfico escravista. 

NEGROS, ESTRANGEIROS 
Os escravos libertos ·a sua volta lt 

A frica 
Manuela Carneiro da Cunha 

As dimens6es ideológicas da alforria e o caso 
dos negros que retornaram é África, onde 

passaram a ser tratados como estrangeiros. 

QUAL É A QUESTAO DA NEGRITUDE 
Zilá Bernd 

No atual momento em que vivamos, terso 
todos - brancos e negros - idéntica posi<;Ao 

sobre e questao da negritude? 

E MAIS: 

O QUE É RACISMO 
Joel Rufino dos Santos 

A ABOLl<;AO DA ESCRAVIDAO 
Suely Reis de Oueiroz 

A AFRO-AMÉRICA: 
A escravidao no Novo Mundo 

Ciro Flamarion Cardoso 
APARTHEID 

O horror branco na África do Sul 
Francisco José Pereira 

A CRISE DO ESCRAVISMO E A 
GRANDE IMIGRA<;AO 

P. Beiguelman 
HAITI 

Poder, cultura e desenvolvimento 
Marcelo Grondin 

OS QUILOMBOS E A REBELIAO 
NEGRA 

Clóvis Moura 
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A 
QUEST.i.O 
DO 
Ja 

INDIO 
O ÍNDIO E A CIDADANIA .. 
Comissao Pró-Indio 
Antropólogos, juristas, cientistas políticos e sociólogos 
aprofundam a discussAo da questao indígena no Brasil. 
Qual o "lugar" do índio? Quais os "custos" da cidadania? 
Quais os direitos dos índios? E mais: a trajetória dos Pata
xó Ha Ha Hai, do ~ul da Babia. 

A QUESTÁO DA EDUCACÁO INDÍGENA 
Comissao Pró-Índio 
Subjacente ao problema da educacao indígena, a questao 
maior dos direitos dos povos indígenas: o direito a condu
cao de seu próprio destino. É preciso pensar uma educacao 
que considere a especificidade dos interesses desses 
povos. 

TERRA SEM MAL 
O prof etlsmo tupi-guarani 
Hélene Clastres 
Hoje as sociedades tupi-guaranis estao morrendo. O mito 
da Terra sem Mal, porém, permanece: um lugar de abun
dancia, onde o milho cresce sozinho e as flechas, sozinhas, 
vao a caca. Ausencia de prescricOes e proscricOes, a pleni
tude da liberdade. Qual o significado disso? 

TESTEMUNHA OCULAR 
Textos de antropología social do cotidiano 
Diversos autores 
Um estranhamento do que nos é familiar, olhos estrangei
ros para o cotidiano: a imagem do índio nos livros didáti
cos, a publicidade dos cigarros, imagens da educacao, a 

..__festa de Natal e um caso homossexual. ________ ...,. 
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