




Edifirio do I N S T I T U O  HISTORICO E CEOGRAPHICO DE S. PAULO, sito á rua 
Benjamin Constant, N 40, onde se realizaram as CONFERENCIAS VICENTINAS. 
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* DISCCRSO INAUGURAL 

Illastres representantes do Sr. Interventor Federal, dos 
Srs. Secretarios de Estado, do Egxgio Corpo Consular, do 
Prefeito da Cidade, dos demais altos Poderes da União e do 
Estado, e da Imprensa: 

i 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

INSTITUTO Historico e 
Geographico de S. Pau- 
lo, desincumbindo-se da 
tarefa que se impdz, de 
co-operar para a cele- 

bração das festas commemorativas 
do quarto centenario da fundação 
de São Vicente, inicia, hoje, as Con- 
ferencias denominadas Vicentinas. 

T&m estas Conferencias por fi- 
nalidade p8r em alto relevo o grande 
facto historih de 1532, que marcou 
o inicio da nossa formação nacio- 
nal, e despertar, na memoria da 

geração actual, os feitos gloriosos e as figuras brilhantes dos' 
heróes, que contribuiram, com mais ou menos efficiencia, para 
a realkação do faustoso acontecimento. 

A época em fóco é altamente reveladora da bravura e d6 

, heroismo humano. Ella distende, sem duvida, suas raizes a té  
a celebre ~ s k o l a  Naval de Sagres, onde, durante o sefulo XV, 



cercado de sabios, cosmographos e mathematicoç, fulgurou o 
genio immortal do Infante D. Henrique. Desdobra-se por todo 
esse seculo e pelos principias do seguinte, assignalando-se por 
maravilhosas descobertas, maritimas e terrestres, em ambas 
as costas do continente afriçano e na parte sul e oriental do 
continente asiatico, culminando, porem, pela importancia, 
em 1492, na descoberta do continente americano, e, em 1500, 
no descobrimento do BRASIL, nossa querida patria. 

Não n6s preoccupam, no momento, a epopéa desses fei- 
tos grandiosos e seus quasi legendarios autores, os quaes as- 
sombraram o mundo e encheram de tão justificada gloria a 
heroica nação portugueza. 

Não é possivel, porem, olvidal-os inteiramente nesta 
hora, ao menos na parte que directamente n6s affecta, porque 
são os prodromos do relevante episodio, cujo quarto centenario 
vamos commemorar. 

Por esse motivo, desses primordios, isto 6, da aEXPAN- 
SAO PORTUGUGZA NO BRASIL ATE' 1530,, vai se 
occupar no dia de hoje, o primeiro dos no&os conferencistas, 
o Sr. Dr. Ricardo Severo. 

A elle seguir-se-á, no dia 29 do corrente, o Dr, José Car- 
10s de Macedo Soares, que descreverá a OS PRIMEIROS 
,ANNOS DA COLONIA VICENTINA, . (1). 

Fallarão, a seguir: nos dias 6 e 8 de Janeiro do anno vin- 
douro, o Dr. Affonso dJEscragnolle Tmnay, sobre a ~ ~ Ã ~  
RAMALHO E uSANTO ANDRE'.; e no dia 12 40 mesmo 
mez, o Dr. Alfredo Ellis Junior sobre <OS PRIMBTROS 
TRONCOS P A U L I ~ ~ A S  E O CRUZAMENTO EURQ- 
AMERICANO,. 

No dia 20, vindo especialmente do Rio de Janeiro, falla- 
rá o Commandante Eugenio de Castro, sobre *.A EXPEDI- 
ÇÃo DE MARTIM AFFONSO DE SOUZA,; e no dia 25, 

- 

(1) Esta conferencia deixou de se realizar por ter o Dr. Macedo Soa- 
res embarcado para a Europa como Embaixador Especial do Brasu junto 
á Conferencia Internacional de Desarmamento. 



data da'fundação desta nossa cidade, faílará, sobre <OS J@UI- 
TAS E A FUNDAÇÃO DE SÃO PAUi,O> o Padre Jesuita 
'Jos6 da Fróta Gentil, vindo, expressamente para esse fim, 
do Estado do Rio Grande do Sul. Ao Ministro Dr. Affonso de 
Carvalho, Vice-Presidente do Instituto, incumbirá descrever, 
no dia 30, <OS PRIMEIROS ANNOS DE SÃO PAULO,; 
e, finalmente, no dia 12 de Fevereiro, dirá o Dr. Francisco de 
.Assis Carvalho Franco sobre (D. FRANCISCO DE SOU- 
ZA E O INICIO DO IMPULSO BANDEIRANTE,. (1). 

São estas as conferencias de responsabilidade do Instituto. 

Como se v& desta exposição, embora tenham por alvo prin- 
cipal o facto commemorando, que é a fundação de S. Vicente, 
ferirãbo essas Conferencias outros pontos, quaes sejam os pro- 
ximos precedentes e os immediatos consequentes do signifi- 
cativo episodio. 

O conjunto destes trabalhos constituirá um estudo, mais 
ou menos completo da época, e será enfeixado em volume, que 
será dado á publicidade, opportunamente. 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 
A organiw$lo de nossa vida social devia, logicamente, 

ser iniciada pela Naç%o e pelo povo, a quem deveskmos a re- 
vehçi%o de nossa existencia sobre a face do planeta. 

E essa iniciação na vida regular sócpodia se verificar por 
meio da colonisação. 

E f& exactamente o que aconteceu. 
, A missáo que aqui veio desempenhar, em 1532, o nobre 

"enviado de D. João 111, em cumprimento de instrucç6es da- 
, das por esse inclito filho de D. Manoel <O  venturoso^, foi pre- 

(1) - O Dr. Francisco de Assis Carvalh~ Franco, por motivo de 
molestia, não pôde pronunciar a sua coaferencia. 
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cisamente essa: colonisar, isto é, dar fórma permanente aos 
nucleos de povoação que encontrasse ou que fundasse, dotari- 
do-os dos orgãos nkcessarios para viverem e se desenvolverem, 
sob a égide da Justiça e o amparo da Lei. 

Em S. Vicente coube, por um secreto designio da Provi- 
dencia receber, pela primeira vez, a nossa terra, esse baptismo 
de civilisação e de luz, com a creação de suas primeiras auto- 
ridades e installação de seus primeiros orgãos de administração, 
civil, judiciaria e religiosa. 

Não póde, pois, deixar de ser grato, aos nossos corações de 
brasileiros, prestar, hoje como sempre, as mais commovidas 
homenagens, de admiração e de respeito, a esses egegios Mi1- 
tos, que intervieram nessa phase inicial de nossa vida, não só 
elo que elles, por si mesmos, represenQm e pela actuação 

e tiveram, como porque, ou por via directa ou por cruzamen- 
, somos, quasi todos, rebentos, proximos ou remotos, da 

velha, gloriosa e honrada «cepa lusitana,. 
Felizmente, de todos os quadrantes do territorio nacional, 

sopram hymnos festivos de solidariedade e de applausos á nos- 
sa iniciativa e á nossa acção patriotica - de avivar e perpetuar 
a recordação da, vida e dos feitos de nossos gloriosos ancestraes, 
rendendo-lhes o mai's vehemente preito de gratidão e de amor. 

Ditosos os povos que pódem debruçar-se sobre as tumu- 
de seus maiores, e haurir, em seus exemplos de bravura e 
heroismo, os alentos necessarios para poderem realisar no 

aneta a missão historica que o Destino lhes traçou. 
Esses povos não pódem perecer. 
Cumpramos, pois, o nosso dever com galhardia. 
Festejemos, com o maior enthusiasmo e com o maior ex- 

plendor, o quarto centenario da fundaao de São Vicente, a 
LULA-MATER do nosso querido Estado, da nossa patria, 
nosso Brasil. 
Iniciemos as Conferencias Vicentinas, inaugurando, por 

esta f6rmdr officialmente, as festas commemorativas. 
Tem a palavra o Sr. Dr. Ricardo Severo, o maximo expo- 

ente, em São Paulo, da cultura e da belleza da alma luzitana. 

I 



ORIGENS E FACTOS DA EXPANSAO 

PORTUGUEZA NO BRASIL. ATE' 1530 ' 

DR. RICARDO SEVERO 





A EXPANSÃO PORTUGUEZA. NO BRASIL 
. ATE' 1530 

AE N a  quatrocentos 
annos que o fidalgo 
e capitão-mór portu- 
guez Martim Affonso 

L 

de Souza arribou com 
a sua fróta á pequena abra de 
São Vicente. 

Este feito, que representa o 
primeiro passo na colonisação do 
Brasil, é origem da sua historia, 
embryão da sua nacionalidade, 
symbolo consagrado do seu culto 
patriotico. 

A formosa praia de São- 
Vicente vae enfeitar-se com as 

mais festivas galas para esse arraial de consagração, que será o 
ajuntamento de todas as jornadas de peregrinação até esse alogar 
sagrado, -sagrado porque, no sopé da terra brasileira, ahi jaz o 
primeiro degrau do majestoso altar de uma patria grandiosissima. 

O Tnstituto Historico e Ckographico de São Paulo inaugura r 

hoje, ccan uma série de liçdes; uma temporaba de dolltnna, de 
catecimo civico e' commemoração historica, a preparar os , de- 
votos para esta solemne romaria, de geito a levarem no cora@io 
o puro sentimento deste culto nacional, na mente o espirito su- 
perior - racial e historico - da sua inteira brasilidade. 



T U G U E ~ A  ATÉ 1530 * 

hamento , - a mi&a 
lusbe caravana de di- 

oca neste posto nenhum diplo- 

desejou chamar para a ~a&h+hkimi- 
(como minima .unidade representáti- 

petintsl &I &date, pe 
-mortas e abras-vivas, ora 

, as singfadtwas da frota que aq'EU 

conquista e &o povoamento dos Novos ~Úndos.  

nal, no seu periplo sobre o mar aberto, nasua 



um continente geometricamente definido pelas minucias de 
maritimo. 

ás, uma rota de briíhante claridade, rasgada n~ 
mago aiystieno do mar tenebroso pela audacia dos 
Caw&os-do-mar; para a frente a terra desconhecida, wpl 

a selva bravia, o gentio inimigo, a animalidade feroz e peço- 
nhmta, o clima inhospito e morboso; e, quebrantando ainda & 
r ~ i s ~ ~ i a  h ~ i c a ,  a amargura da ausencia e a angustia d s  
ss&*. 

A figura de Martim Affonso, commandando esta frsia de 
at& a i  costas brasileiras, é aqui representativa da- 

athese; concretisa um novo periodo da historia, ums, . 
e uma nova astrodomia nautica; e tr&itte 

que anima 9 dirige este apparato naval, desde o 
ate e flammula qqe tremula no mais alto mastaih, 
de uma patria, que se expandiu por muitas outras 

o, despertaado e criando novas patrias. 

, . hstrùe devemos encarar esta, figura lusitana, que aqui veiu 
executar a ordena@ío real de iniciar a occupação e povoameri: 

torio @asileiro, segundo um primeiro systenp de 
: e,, porflue esta missão representa nas suas c&8@ 

e effeitoa 6 k p & o  maritima dos portuguezes, anterior a 
1530, B egk p4egome~o historico - intercalar dos seculos XV e 
XVI +Y w aepo&ei a largos traps, marcando o estado actml 
&a cõabecirtar?ntos a este respeita, consoante a nova historio- 
gr~1pkia -fica. 

* * 

A Wtoria da época dos descobrimentos, parte es- e 
m e  impressa, ao tempo dos inmt@ulos ou ra& palaotypss, 
resente-se originariamente dessa deficiencia de publicidade, 
do3 erros dos copistas e das ínterpretaçõ-es de paleogrsphos, 
da ulterior dos seus chronistas assalariados, da apoucada 
erudiSQa 4~ seus litteratos, e das legendas classicaa, eivadas 
de mythd&as, pmvenientes de cosmographos e astrologos, 



gregos, romanos e arabes, os quaes preencheram com erros 
e fantasias os mysteriosos vazios das origens de ceus, de mun- 
dos e de povos. 

E: resente-se do segredo em que se clausurou a archaica 
confraria desses primitivos argonautas, descobridores de novas 
terras e novos thesouros. 

Algumas dessas lendas viéram quasi até os nossos dias: 
e a historia compoz-se, fundada na tradição oral e escripta, que 
conservou em continua alteração essas velhas rapsodias, con- 
tos e narrativas. 

Até ha pouco, raros são os factos e personalidades histori- 
cas que não sejam transformadas em mytho;, amortalhadas 
pelas sombras do passado*com aureolas diffusas de santidade 
ou roupagens volateis 'de heroicos fantasmas, na confusão ma- 
cabra das mythologias que compõem as historias e as religiões. 

A Historia teria sido um vasto cemiterio, coberto de 
sepulcros imponentes, com monumentaeç panegyricos, inter- 
calados de covas hiantes, que se somem nos abysmos do 
esquecimento, da duvida e da ignorancia. 

Para a lêr e interpretar, e para reconstituir as realidades 
dynamicas da vida nos seus quadros naturaes e sociaes, as mo- 
dernas sciencias da historia, que são muitas, tiveram que pro- 
fanar esses olympos mythologicos, e estão ainda em continua 
pesquisa para conseguir uma reconstrucção verdadeira, não 
obstante a sua completa apparelhagem de analyse; por defi- 
ciencias documentaes, por defeitos de ordem pessoal ou col- 
lectiva, por simples exaggeroa de nacionalismos ou por méras 
questões de prioridade. 

Estas correcções estão em progressivo andamento, mas 
somente agora, no nosso tempo; nem por isso o que estamos 
vendo, passa ainda de méro ensaio, a aproximar-se da verdade. 

* * * 
> 

Nesse passado longinquo, começo, pois, por asaignalar 6 
vossa attenção o pequeno paiz da Ibería, que foi o primeiro a 



destacar-se do todo peninsular, constituindo-se em uma patria. 
Cobre-o o nome historico de Lusitania; conservemo-lo 

entretanto. 
A Peninsula, fechando ao poente o mar Mediterraneo, 

foi o termo geographico do mundo antigo e do quadro brilhan- 
t e  da mais recente civilisação greco-latina. 

A sua costa oriental esteve em proximo contacto com es- 
sas correntes eivilisadoras, mas o seu Occidente, situado para 
além das Columnas de Hercules, permanece distantemente afas- 
tado: foram ate lá odysséas de argonautas, mas deixaram-no 
escondido no mysterioso segredo das suas lendas; houve que 
,descobril-o. 

E essa descoberta, á luz da anthropologia e da archeolo- 
gia, estabelece: - povos e nações de organismo ethnicc defi- 
nido, tantÒ mais puro quanto mais se aproximam do coração 
da 1,usitania; - uma civilisação propria tão antiga quanto a 
mais velha da primitiva Grecia, com escripta alphabetica e arte 
earacteristicas; - uma tradição maritima anterior á Phenicia 
com periplos que se estendem para o Norte e Sul, desde as Ilhas 
de  Eu atá B zona atlantica do Norte Africano. 

E conclue: - que deve considerar-se, em opposição á mi- 
~ a ~ e m  oriental, um <Pólo Occidental~ da civilisação mediter- 
ranense; - que esse Noroeste Europeu, tão pouco conhecido 
dos antigos, foi um dos fócos primitivos da civilisação do Mun- 
do Classico constituindo ain-partibus» o prologo da Historia 
Universal. 

Ahi está o primeiro principio da cadeia tradicional que 
liga os povos ibericos na sua maravilhosa expansão maritima 
por todo o orbe terrestre; ahi tende v6s, brasileiros, até onde 
vae a origem antiquissima da vossa linhagem. 

Vindos de paragens septemptrionaes, á busca das terras 
d o  sol, apparecem no quadro peninsular hordas de gente de 
grande estatura, louros de pelos e deolhosazues, que conquis- 
tam o solo e n'elle se estabelecem caldeando-se com os abori- 
genes. Vieram os primeiros pelas estradas da terra; e de certo 
q u e  estes outros povos dos paizes hyperboreos tiveram tambem 



a sua odysséa maritima, mas ficaram-se pelos mares nordicos e 
raramente se a.foitaram, navegando pelos parallelos do Sul. 

Apenas surgem com as suas frotas pelas nossas plagas na  
éra historica das cruzadas. 

Assim, os do extremo oriente; porque os demais - berbé- 
res, lybie-phenicios, arabes, etc. - interferem na trama contem- 
poranea da Historia com a sua civilisação, por affinidades etli- 
nicas, por contacto dos seus *adros geographicos e economi- 
cos, por lutas de interesses politicos e religiosos. 

Os Mouros ou Arabes, surgindo das profundezas dos de- 
sertos africanos, invadem a Peninsiila, assolando-a até ás ser- 
ranias cantabricas, e nella permanecem desde o seculo VI11 ao 
seculo XV. 

Então, destes alcantis do norte peninsular, como de um 
ninho de aguiai, levantam v60 aguerridos bandos de falcões 
de raça (a primordial nobreza de «sangue azul,) que iniciaram 
a expulsão da onda invasora dos sarracenos. 

Portugal, reconstituindo-se desde a primeira dymnastia, 
foi o primeiro a libertar-se della; a Hespanha andaluza, onde 
a moirama estabeleceu os seus mais opulentos alcaceres, foi 

. a ultima. 
Constituido em um novo reino, vae-se perdendo o nome 

Lusitania que tem apenzs um sentido historico, muito embo- 
ra chegasse a nomear toda a faixa que ia de «Promontorio Sa- 
cro, a té  ao ~Finisterran do Mar Cantabrico. 

O pequeno condado de «Entre-Douro-e-Minho~ passou a 
chamar-se de Portucale; tirando a designação de um antigo 
Porto na ribeira do DQU~O, proximo á sua f6z, e de um castro 
luso-romano Cale sito na margem opposta. 

E nesta palavra se juntaram as duas caracteristicas ori- 
ginaes do futuro reino: da primittiva nação lusitanense na qual 
a ~Cividade, (ou o «castro*) foi a acrópole, em torno de que . 

se formou o seu organismo ethnico e territorial - e da nação 
maritima, symbolisada no velho porto fronteiro, que foi um 
estaleiro pre-phenicio das primitivas aventuras pelo bravio 
oceano occidental. -. . 



Esta tradição naval atravessa a Edàde-~édia ,  sendo 
documentada no Portugal historico por factos registados nos 
diplomas, cartas e ordenações dos reis, da primeira dymnas- 
tia até fins do seculo XIV. 

Representa este periodo o restabelecimento do velho psiz 
lusitano,, pela separação do estado hespanhol de Leão e pela 
sua reconquista aos mouros. 

E inicia-se o seculo XV com o pleno desenvolvimento das 
navegações - a epopéa maritima dos Lusiadas. 

Surge no quadro da civilisação occidental o Milagre Por- 
tuguez ! 

, Dominam a Historia desse seculo dois vultos cuja eminen- 
cia gloriosa ultrapassa a consagração da immortalidade para as 
alturas mysticas do reino celestial da santidade: - o Condesta- 
vel NunJAlvares Pereira, fixando definitivamente o patrimonio 
territorial da patria portugueza; - o Infante d. Henrique levan- 
do-a á realisação do seu a ~ l a n o  das Indias,, abrindo para a 
humanidade, á sua civilisação e ao seu progresso, o caminho ma- 
ritimo de todo o universo terrestre. 

São figuras espiritualmente mediévaes que entram na edade 
da renascença, até quasi ao fim do seculo XVI, com o prolonga- 
mento da sua ala de Heroes da Africa e das Indias,. como ana- 
chronicos exemplos dos hieraticos Cdvalleiros-andantes, em 
justas mortaes por amor da sua Dama, em cruzadas santas por 
amor de Jesus, em guerras cruentas por amor da Patria. 

, Decahido o Imperio de Roma, dominou essa epocha his- 
torica o polo oriental de Bysancio, centro de todo o globo não- 
europeu. 

A arte, que é expressão maxima da collectividade, crystal- 
lisa tambem em maclas preciosas de elementos hysantinos, go- 
thicos, orientaes, tal como se patenteia nas suas obras primas 
e nos magnificos monumentos das éras joanina e manoelina, 



iundamente marcados pelo deslumbramento dessa miragem 
oriental. 

Esse <Plano das Indias», que o infante teria delineado nas 
suas previsões de sabio e de apostolo, visava, segundo illustres 
historiadores, a defesa da christandade romana contra a amea- 
çadora invasão do islamismo. , 

Inicia-se com a tomada de Ceuta, em 1415, conservando-a 
a todo o custo, como atalaia contra o ataque da Peninsula 
pelos Mouros: batel-os-ia em Marrócos, a desalojal-os, man- ' 

tendo-os em chéque por tcda a parte: e proseguiria sem descan- 
so o projecto de ir até a India pelo Atlantico, para ahi esmagar 
a potencia maritima e commercial dos arabes; tomar-lhes-hia 
então as principaes fortalezas e emporios, ferindo-os mortalmente 
no coração dos seus dominios orientaes, restabelecendo o imperio 
universal do Christianismo. 

Admittem-se estas criações de vidente no cerebro de um crente 
e de um ascéta do typo medievico; depois do que se contava 
sobre as calamidade* das invasões mussulmanas, que por onde 
passavam (como praga de gafanhotos) jamais as hervas cresciam 
tal o seu furor e o seu fanatismo: e ainda á face do temor que 
inspiravam alguns dos seus evangelisadores como « Coba-in-Naf é*, 
que uma vez repellido de Ceuta, marcha até a costa Atlantica 
e ahi doma Allah como testemunha de que tinha attingido a 
extremidade do mundo, e não havia deixado para trás senão 
crentes ou mcrtos)) ! 

Tem sido contrariado todavia por outros sabios autores o 
idealismo orientador deste Plano: apenas consideram as suas 
vantagens economicas e politicas, provenientes da conquista 
e exploração das riquezas das terras e das suas gentes, para o 
engrandecimento do reino e do seu Thesouro. 

Congregar-se-ão possivelmente os doia pontos de vista, 
pois-que um ou outro se enquadra no caracter mental, politico 
e economico da época. 

O infante morreu, antes de realisar-se o seu colossal pro- 
jecto; mas outro grande principe, d. João 11, o poz em cam- 



po, organisando praticamente uma activa diplomacia interna- 
cional e uma intelligente politica de colonisação que lhe propor- 
cionam todas as condições e elementos de capitaes, de techni- 
cos para os mares e para as terras, de audazes almirantes e de- 
votados marinheiros, que foram o assombro deste periodo maior 
da historia patria. 

,4 esta politica de expansão maritima, com a sua admira- 
vel precisão, habilidosa astucia e eficiente actividade - prcpa- 
rada no completo segredo-de-estado - devemos o pro- 
digio da epopéa lusiada e, quasi de imprevisto, o triumpho 
esplendido do Oriente: e devemos tambem, ao Occidente, o 
abençoado quinhão da America Portugueza. 

Tarnbem este, ao principe perfeito», não viu o final da sua 
obra, entretanto o seguinte rei d. Manuel, foi o <afortunado>, 
porque assistiu á sua realisa~ão completa, no auge de todas as 
glorias, e lhe preparou até, por delirio de grandeza, a sua deca- 
dencia proxima. 

Não ha na historia das civilisações moviaentos isolados; a 
sua formula dynamica é sempre a resultante de uma variedade 
infinita de componentes, como as correntes maritimas que acar- 
retam nos seus turbilhões a massa hydrica de oceanos inteiros. 

Assim a correnteza da invasão portugueza por todos os 
mares, attrahindo e alarmando os demais povos da Europa e 
da Asia antigas, pela genialidade da theoria, pelo maximo 
poder da voatade, pela heroicidade da realisação, e pelo su- 
perior atalento de bem f- ,zer y.: 

'A' cidade de Lisboa concorreram, em multidão, de toda a 
parte, do norte, do centro e do meio-dia da duropa: sabios que 
eram astronomos, physicos e cartographos, cruzados das mais 
nobres ordens da cavalaria, missionarios de veneraveis mos- 
teiros, gentes de naus, vintenas de marujos, prasentins e tra- 
ficantes de todos os mercados, embaixadores, diplomatas e 



espiões de altas categorias, até corsarios e aventureiros de to- 
da a especie. 

Qual o motivo desta numerosa concorrencia, do mais va- 
riegado aspecto, até á capital portugueza, como se ella fbra 
então a Metropole do Mundo? 

Assim foi, por via de que, correu a voz de haver-se Lisboa 
desprendido dar, suas sete collinas, cuidando em dilatar-se pela 
immensidade dos mares, a devassar-lhes todos os ,segredos, ar- 
mada com sciencias, artes e apparelhamentos nauticos comple- 
tos; que procurava pelo Atlantico Austral uma passagem para 
o Oriente, emquanto que por terra tentava aproximar-se do 
lendario ,<Prestes-João das Indias,; que, contornando o conti- 
nente africano, estava recolhendo nas Costas-da-Mina o ouro, 
as preciosidades e as especiarias que lhe traziam as caravanas, 
através dus torridos desertos, onde o sol se alevanta. 

Transformava-se, desta feita, num emporio central de 
actividade politica e economica, que era uma ameaça ao tra- 
fego oriental, até então o privilegio dos portos syrios, egypcio~, 
marroquinos, tambem dos portos europeus do Adriatico ou dos 
inçulares do Mediterraneo Central. 

Propunhd-se emphaticamente ao throno de Cidade-Rainha 
de um novo munao, com o sceptro dos mares e o dominio de 
todo o chlter-Orbis,, até então desconhecido. 

E de tal oorte se foi avolumando o assombro destas reali- 
sações, denunciando a magnitude do plano henriquino, que hou- 
ve contendas com a Castella rival, agravadas a seguir com a 
descoberta da Antilia, por Colombo, que ahi annunciaya a 
porta occidental das Indias. 

Essas dessidencias foram ao pontr; de partir-se o globo 
em dois hemispherios, pelo mephistophelico tratado, chamado 
de Torde.sillas, hqmologado em 1494 por bulld papal, estabele- 
cendo um meridiano divisorio, 370 leguas ao poente da ponta 
extrema de S. Thiago do archipelago de Cabo Verde. Para o 
Oriente era a metade portugueia, para o Occidente a hespanhola. 

Este convenio, cujas negociações aguardavam a segunda 
viagem de Colombo, continha no seu intimo duas enormes 



surpresas, que eram o segredo do negociador portuguez: ua 
róta pelo Cabo-da-Boa-Esperança até as Indias* e o futuro 
adominio dos territorios do Brasil,. 

Isto 6 :  todo o Oriente-Asiatico, a exclusividade do Atlan- 
tico-Central e dos Mares-Austraes. 

No quadro que ahi tendes á vista, está o planiapherio ortho- 
gonal do globo terrestre. Denominal-o-hemos O Mundo Ibérico, 
separando-o pelo merdiano ideal do tratado luso-castelhano de 
Tordesilhas nos seus dois quadros: o portuguez e o hespanhol; 
diversamente mloridos, para que vos seja patente a compara- 
ção, e vosseja dado abranger rapidàmente a sua immensidade. 
Em espap, occupa a inteireza das terras e dos mares, dando a 
volta ao globo; em tempo, pouco mais d'um século !! 

Apontar-vos-hei, tam sómente, em passageira leitura, o que 
traduz para o nosso assumpto a graphia dominante deste mappa. 

Partindo da Peninaula Iberica e tomando geometricamen- 
te como vertice o Porto de I,isbGa, abrem-se tres paveias de ve- 
ctores que se expandem pelo Oceano Atlantico, e concretisam 
os rumm principaes das grandes viagens que defmem e preen- 
chem a <Era dos descobrimentos». 

A primeira para o sector Norte-Noroéste e Nordeste, com- 
posta das derrotas de João Labrador e Pedro Barcellos (1492), 
dos Cortes Reaes (JSOO), que vão da ponta da Terra Nova até 
á Gfoenlandia, de Estevam Gomes, Alvares Pagundes e de João 
Martins pelo mar de Baffin, e ainda o impreciso periplo de Da- 
vid Melgueiro (1660) vindo do Extremo-Oriente pelo estreito 
de Rehering e o canal de Spitsberg atravez dos Mares Hyper- 
boreos, abrindo a passagem do Nordeste rumo ao Oriente. 

A segunda para o sector Oeste, inclue as derrotas de Gon- 
çalo Velho (1431-44), até aos Açores, e as expedições de Chria- 
tovam Colombo (1492-98) até ás Antilhas e á costa firme da 
America Central, com as sequentes explorações hespanholas de 
Ojeda, Balboa, Pisarro, Cortes, etc. (1508-56) galgando o isthmo 



para o mar do Pacifico, estabelecendo a passagem do Occidente. 
A terceira para o sector 'sul-sudoeste e Sudeste; compõe- 

se do feixe insular e africano desde Gonçalves Zarco (1418) 
e Bartolomeu Dias (1486)) das grandes derrotas que com Vasco 
da Gama abrem a passagem do Sudeste para o Mar das Indias, 
até ás de Pedro Alvares Cabra1 (1500), e Fernão de Magalhães 
(1519)) que percorrendo toda a costa -4ustral forçou a passagem 
do Sudoeste para o Grande Oceano; alcança portanto este sector 
todo o Atlantico central, contornando a America do Sul, e pro- 
seguindo em direção opposta pelos mares das Indias, da China, 
do Japão, e da Oceania. 

O Mundo Ibérico occupa nesta era maravilhosa da epopeia 
maritima os contornos da quasi totalidade dos continentes e 
dos archipelagos do globo terrestre. O quadro hespanhol limita- 
se entrementes ás Canarias, ás Antilias,. á America Central e á 
Costa Oriental do Novo-Mundo desde a California á Patagonia. 

O quadro portuguez, vem do extremo Norte, pelo Labrador 
e Terra Nova, os Archipelagos Atlanticos, occupando a Cos- 
ta  Occidental da America do Sul; contorna todo o Continente 
Africano e segue pelo Asiatico acompanhapdo todo o perfil das 
costas da Arabia, do Mar Vermelho e Golfo Persico, do Afga- 
nistão, pelas peninsulas e golfos do Industão,, de Bengala, da 
Indo-China, pelos archipelagos da Melanesia, Polynesia e Ma- 
lasia, até ao Japão, até ao Extrenio do Oriente. 

E este quadro define geographicamente a expansão mari- 
tima dos portuguezes, patenteia a uriiversalidade da sua obra; 
torna evidente a enormidade da siia extensão e põe ás claras, 
«sabido e visto)), o que foi pelo mundo terrestre o prodigioso 
Milagre Portuguez ! 

Se tivesse agora que detlhar-vos a prodigiosa epopéa 
de port~1gueze.j e hespanhoes para a formação destes dois mun- 
dos, ~iltra~assaria certamente a série de lições da temporada 
vicentina. 



Apontei singelamente alguns factos historicos principaes, 
desde as origens portuguezas, até á epoca dos descobrimentos 
nauticos, porque julgo estar nelles - particularmente na espi- 
ritualidade criadora que irradiam - o verdadeiro prologo da 
existencia do Brasil, com os primordios da sua colonisação e 
da sua nacionalidade. 

8 tambem, porque, desta syiithese de proposital simplici- 
dade, possa surtir, tal como a moralidade de singela fabula, 
um pouco da philosophia que resulta do Tribunal da Historia. 
Assim agi, para chegar á deducção final de que, não obstante a 
collaboração real e valiosa do saber e da expkriencia dc estranhos, 
a Historia relativa ao espaço central dos seculos XV e XVI, 
concentra-se essencialmente dentro de um (quadro portuguez~ . 

Com o fim intencional de dar uma orientação utilitaria a 
esta somenos lição, vou proseguir, apresentando o que tem sido 
possivel averiguar, á luz dos mais modernos estudos, sobre al- 
guns factos deste capitulo historico, cuja interpretação, por 
motivos referidos, tem sido de discutivel acerto. 

Apresental-os-ei na sua elementar finalidade, sem dnaly- 
sar os numerosos termos geographicos, historicos, chronologicos 
da complexa equação. 

Portugal inicia o seu periodo aureo de expansão maritima, 
apparelhado com- uma sciencid' nautica, assás completa para o 
tempo, fundada na cultura classica e nos conhecimentos dos 
arabes, hespanhóes, italiano;, hebreus, etc., mas com obser- 
v a @ ~  e processos originaes provenientes da sua cscóla de 
marear, com os seus regimentos, almanacks e tahoas para os 
calculos mathematicos das posições em relação aos ceus e aos 
mares, com a cosmographia e astronomia da zona equaiorial 
e do hemispherio austral, com a descoberta do (Cruzeiro do Sul, 
e do seu regime polar. 

Os seus nauegantes nunca foram os aventureiros que Hum- 
boldt e seus adéptos procuraram depreciar. 

Construiu habilmente os seus navios, desde os menores 
barineis aos maiores galeões, criando o typo universal da Cara- 
véla, de forma adaptavel a todos os mares, de esbelta ligeireza 



para as velozes singraduras, e da qual, disse Lopes de Mendon- 
ça, que, se algum dia a lingua portugneza se sumisse no peiago 
das tradições, seria bastante a palavra aCaravéla» para recor- 
dar á humanidade a historia heroica de um pequeno povo, em- 
penhando esforços de gigante para o descobrimenro do mundo! 

' Aproando ao mar largo, devassando archipelagos e conti- 
nentes, breve se orientou na redondeza do globo, aperceben- 
do-se de que para além dos Açores, existiam terras, fechando ao 
poente o Atlantico; terras vagamente conhecidas no seculo XV 
pelos nomes de ~Antilia,, <Sete-Cidades,, ~ S a n  Brandan~, mas 
que foram objecto de cartas reaes de privilegios e doações, em 
data mhito anterior á expedição de Colombo. 

Entretanto, o nome deste glorioso genovez domina, com 
inteira justiça, o periodo inicial da <descoberta da Ameiica~. 

Veio a Lisboa, morou nos Açores, onde se casou com a fi-  
lha de um nobre navegador. Ahi se integrou no meio portuguez 
das artes, sciencias e expedições nauticas. Foi navegante ao ser- 
viço de Portugal, mas passoci-se para Castela, por inotivos 
ainda duvidosos, e porque d. J ~ ã o  I1 não lhe acceitou o plano 
do caminho para as Indias pelo Occidente. 

Esta negativa real baseou-se em razões fundamentaes e 
summarias: porque antes da chegada de Cclombo já em Por- 
tugal se havia considerado ii viagem directa ao Oriente pelo 
Occidente, consoante se deprehende do <Esmeralda de Sitii 
Orbis~ de Duarte Pacheco e da carta de Toxanelli ao conego 
Martins (unica authenticada) ; porque, fundando-se a convicção 
de Toscanelli no calculo errado do circulo maximo, a sua cor- 
recção pelos portuguezes e a consideração de terras interme- 
dias a Oeste, desinteressou-os deste projecto; porque a suppo- 
sição do mais curto camipho, circumdando a Africa, levou-os 
a concluir não só a inutilidade como a inviabilidade do plano 
Toscanelli que Colombo perfilhou, cin- totump, propondo-se 
ir á Asia pela <Antilia,, cujo archipelago descobriu, e do qual 
mar não passou. 

Estes arrazoados estabelecidos sobre as ultimas analyses 
historicas, incluem a participacão que teve Portugal no desco- 



brimento da America, feito que, sem em nada diminuir o meri- 
to  pessoal do inspirado Heroe, e o seu maximo valor universal, 
deve intkgrar-se, por todos os seus antecedentes, no quadro 
propriamente portuguez. 

A' viagem de Colombo ás Antilhas ficará sempre a gloria 
de haver iniciado a revelação geographica da America. 

Quanto á viagem de Cabral averigua-se tambem documen- 
talmnte: que representa na politica colonial portugueza o re- 
conhecimento ou a descoberta official: que, além de Duarte 
Pacheco, ou de anonymas tentativas particulares, não tCm 
outros precursores conhecidos, pois que em 1499 Hojeda não 
ultriipassou o Equador e nem sequer avistou a fóz do Oreno- 
co e que Pinson em 1500 não viu o Amazonas e não passciu do 
cabo D ' h n g e ,  tendo Lepe attingido aquelle maior rio do mun- 
do, a- nos primeiros annos do seculo XVI; que a segunda 
ancoragem de Cabral, no dia 23 de Abril, deve ter sido em 'fren- 
te do rio uCahy~ (e não do Frade ou Caraminuan) e a ultima 
ancoragem foi na ponta meridional da bahia de Santa Cruz 
onde se rezou a missa; que dos 13 navios da esquadra, 
um era armado por d. Alvaro de Bragança, Bartholomeu Mar-', 
chione, Jeronymo Sernige e Antonio Salvago, e outro pelo con- 
de de Portalegre; que deve ter sido de um dos tripulantes' da- 
quella náu que o ~Cretico, obteve a chamada <relação do pi- 
loto anonymoa; por ultimo, que o facto de Cabral não haver 
tomado agua em Cabo Verde, deve ser considerado prova do 
seu pròposito de reabastecimento nas terras occidentaes para 
onde dirigirt a sua rota. 

Firma-se portanto a intencionalidade da derrota de Cabral 
e presciencia portugtieza da continentalidade da L&iarta Parte 
Occidentaf . 

Uma vez estabelecido o padrão das quinas em terras bra- 
sileiras iniciou-se o reconhecimento da costa maritina, por 
meio de successivas expedições vindas da Metropole que tran- 
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5. 
30 EXPANSÃO PORTUGUEZA ATÉ 1530 .. 
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t . spx-taram não s6 os cartographos para a sua delineayão e 
i .  i factura dos portulanos, como tambem os primeiros elementos 

da coloiiisa~ão. 
? Nesta obra de reconhecimento apparece um afamado na- 
P vegador florentino, cujo nome, Americo Vespucio, tomou no- 

i 
tavel 'proeminencia, não só em relação ao descobrimento das 

9 R 
costas brasileiras, como tambem a todo o Continente Ameri- 

: .  cano, ao qual teve 3 ventura de dar o nome. 
A interferencia de Vespucio tem sido ultimamente assás i. discutida, não por questão de prioridade, mas por necessidade 

de correcções, que importam a problemas historicos e geogra- 
phicos da America do Sul. 

Vou resumil-os, como já fiz anteriormente, porque a sua 
série fornece as referencias principaes á expansão portugueza 
no Brasil de 1500 a 1530, com as novidades das ultimas averi- 
gtiacões das sciencias historicas. 

Veio a apurar-se que as qualidades de litterato e cartogra- 
pho de Vespucio, junto á sua intemperante basofia, o levaram 
a exaggeros e faliidades das qiiaes resultaram: a seu favor, o 
nome attribuido ao continente como obra sua - <America a 
Vespuci~ reperta, -; a nossc proveito, a sua habilidade como 
pilo'to, as suas narrativas minuciosas e as suas notas geogra- 
phicas; contra a sua antiga fama, os excessos de vaidade que o 
levaram a falsear datas, factos e commentarios. 

Em regra chronologica, verifica-se que: - as viagens de 
Vespucio de 1496 e 1499 não são mais do que uma s6, a segun- 
da, tendo forjado a primeira para arrogar-se a prioridade do 
descobrimento de terra firme, só avistada por Colcmbo em 
1498, na sua terceir'a viagem, quando pretendeu constatar a af- 
firmação de d. João I1 de que «havia terras no Aiistro,; quan- 
do Vespucio rmbarcou na frota de 1.501, não o fez a convite 
régio, como disse, mas dos Marcheones, em navios armados 
por estes, e a sua narração desta viagem contem rnanifeatos 
erros e ampliações: a concepção continental da America nunca 
foi obra sua, p . 3 ~  que na sua «letera~ de 1509 ainda partilhava 
as idéas colombinas; as conjecturas de Varnhagen attribuin- 



do a nomenclatura entre o cabo de S. Agostinh? e São Vicente 
á expedição de 1501 são chronologicamente insilstentaveis, 
não tendo esta expedição iiltrapassado o cabo Santa Martha 
apenas identificavel ao de S. Thomé ou Cabo Frio; nas cartas 
de Vespucio a ~Sodarini, e ~Mundus Novus, existem nume- 
rosos erros e deformações: Gonçalo Coelho, que commandou a 
armada de 1501 e realisou segunda viagem em 1513, estava já 
no reino em 1506, o qae destróe a periuasão da sua demora no 
Brasil até depois de 1521, e contribue para justificar a retirada 
de Vespucio para a Hespanha: este Gonsalo Coelho foi de fa- 
cto o pae do primeiro donatario de Pernambtico, Duarte Coe- 
lho, que tem passado por outra filiação, e a stia expedição tem 
um dos mais importantes papeis na obra de reconhecimento 
costeiro e das terras do interior; entre 1501 e 1504 deve tambem 
registar-se a viagem de Fernando de Noronha : Christovam Jac- 
ques foi ao Brasil pela primeira vez em 1516, descendo até ao 
Rio da Prata: edte foi descoberto em 1514 por uma expedição 
portugueza de que fazia 'parte um navio armado por d. Nuno 
Manuel, tendo como piloto João de Lisboa, o qual pelo astro- 
labio e altura do sol calculou 35.0 S. para a latitude do .Cabo de 
Santa Maria: ern 1515-16, João Dias Solis, habil piloto portu- 
guez, homisiado em Hespanha, e ahi bastante favorecido, tam- 
bem percorreu estas praias desde o Cabo Agostinho ao de San- 
t a  Maria, entrando no estuario do Prata, até a Ilha Martin 
Garcia, onde foi morto pelo gentio: Christovam Jacques rea- 
lisa a alia segrlnda viagem ao Brasil em 1526-29. 

Destas primeiras explorações nauticas resultam os mappas 
litoraneos ditos de Çantino (1502), de Canerio (1505-6), de 
Hamy e Kunstmann (1505-6), de Reinel, de W~ldseemuller 
(1507-16), de V. di Mairollo (1.519-27), de Diogo Ribeiro (1529), 
de Gaspar Viegas (1534)) e outros, mais de datas indetermi- 
nadas e posteriores. 

A esta serie, de si imponente, pela actividade maritima em 
direcção ás terras de Vera Cruz, deve accrescentar-se a celebre 
campanha naval de Fernão de MagaIhães, que Ruge appellida 
.um dos navegantes mais eminentes de todos os tempos, senão 



o maior de todos, ; com effeito, em Dezembro de 15 19, tendo do- 
brado o cabo S. Agostinho, veiu ancorar na bahia do Rio de 
Janeiro, descendo em seguida até ao Prata, dando nome a Mon- 
tevideu, e seguindo um penosr, roteiro, com lances tragicos 
de verdadeiro combate naval, até passar o estreito do seu ncime, 
e singrar até as Molucas, fechando a roda do mundo. 

Todas estas frotas tinham portuguezes por capitães, pilo- 
tos e marinheiros, por isso as classifiquei no planispherio do mun- 
do iberico dentro do quadro nosso, e não s6 pela arte e expe- 
riencia nauticas, originarias da symbolica u Escola de Sagres,, mas 
tambem pelo espirito portuguez que as guiou na sua derrota 
pelos mares desconhecidos, em rasgos de heroicidade, que são 
canticos da maio1 das epopéas da humanidade. 

Percorridas as costas do Brasil e traçados os seus portula- 
nos, teriamos que entrar no capitulo da occupação das terras, 
que constituirá a thesc de muitas outras lições. 

Na linha da costa ha, entre 1500 e 1530, vestigios historicos 
de desembarques de gente: casos isolados e de agrupamentos, 
que estabeleceram os minimos emporios iniciaes, feitorias, en- 
genhos; foram a origem das miseras povoas maritimas, que 
mais tarde deviam expandir-se em entradas e bandeiras pelos 
sertões a dentro ultrapassando o Meridiano-divisor. 

A primeira palhota abrigou's lareira e o santriario, no mu- 
tuo culto pelo glorioso pendão da patria e pelo signo augusto 
da fé christan. 

Ha indicações historicas de alguns nomes de primeiros 
occupadores, datas, localisaqões, numeròs, mas envoltas em 
fantasias, porque esses nucleos de embarcadiços apenas ensa- 
iavam os primeiros contactos com os ucaiçáras » e sómente 
cuidavdm da exploração temporaria dos praductos locaes, em 
que incluiam o pau brasi! oii <ibirapuanga». 

Entretanto, documentos recentemente descobertos na tor- 
re do Tombo - de 1492 - referem-se a engenhos de assucar 



em Pernambuco, trinta annos antes da chegada de Colombo 
á America; e na carta a d. Manuel, de Estevam Frois, prisionei- 
ro dos hespanhoes em S. Domingos, ha tambem referencias á- 
descoberta e occupação dessas paragens antilienses por expe-. 
diciwarios portuguezes vindos muito antes da era colombiana 

Ainda é, portanto, precario o historico deste introito do 
estabelecimento portuguez na Nova LusitaMa, porque liga-se 
ao conceito primitivo; menos lendario do que parece, sobre as 
terras de São Braadão, das Sete-Cidades e de outras Ilhas não 
achadas, que t.pnstaram das doações de 1442 ao infante d. Fer- 
nando, de 1478 Q infante d. Beatriz, de 1483 e 1486 a Férnando 
Von Olm e Affopso do Estreito. 

Este trabalho de rectificação docamental, de pesquisa, 
por tombos, arcbivos e cartorios, de analyse rigorosamente 
scientifica, data apenas da ultima vintena de annos. 

No decurso desta lição apontei-vos uma série já longa de 
novas interpretaç6es e de correcgões historicas, e sei que os 
mais recentes materiaei sobre as navegações ao sul e norte da 
rota cobmbiana -as que se dirigiram ao Continente sul-ame- 
ricano, e as que procuraram a America do Norte e a Terra No- 
va - vão ser analysadas e discutidas no proximo congresso das 
sciencias Pistoricas a realisar-se em Varsovia, em 1933. 

Sobre - a famadestes illustres congressistas ha que fundar a 
esperança de que se esclareçam e se reduzam a equações defi- 
nitivas os problemas da *era das descobertas~, que a falta de 
documentos authenticos e as questões de falsos patriotismos 
t&m envolvido na mais espessa ganga de erros e duvidas. 

Entretanto, não obstante a accusação de desidioso abando- 
no que se atribue á Metropole após 1500, a verdade é qne anno 
por anno, até 1530, se podem registrar expedi&es officiaes ou 
anonymas, de reconhecimento, de exploração e de commercio, de 
guerra aos corsarios francezes, de defeza contra os hespanhóes 
e de providencias legaes, ora arrendando a particulares o com- 
mercio dogau-brasil, ora creando as Capitanias do Mar ,  partin- 
do em cruzeiros biannuaes, com o fim expresso de occupação, 
policia e intercambio. 



Nessas expedições figuraram entre Cabral e Martim Af- 
fonso os mais illustres capitães e pilotos da historia dos desco- 
brimentos: Gonçalo Coelho, Fernando de Noronha, Estevam 
Frois, D. Nuno Manoel, Chistovam de Haro, João de Lisboa, 
João Dias Solis, Christovam Jacques, Americo Vespucio, aos 
quae; ha que acredcentar as visitas das gloriosas armadas de 
Affonso de Albuquerque, D. Francisco de Almeida, Tristão 
da Cunha, Fernão de Magalhães. 

Todo este heroico e nobre elenco preenche o scenario da 
America Portugueza durante a curta temporada de trinta annos. 
Muito embóra a embriaguez dos «fumos da Ind ia~ ,  os sacrifi- 
cios de corpos e bens para a admiravel utopia da conquista do 
Oriente, o facto é que o Brasil foi para Portugal, desde o ultimo 
quarteirão do seculo XV, um dos focos proeminentes do seu ge- 
nial plano de colonisação. 

E de tal importancia, que ahi implantou onucleo germina1 
duma futura Nação, a maior de toda a America Austral. 

Vim até aqui, pelo mar, com essa tradição maritima que é 
o prologo, não só da historia brasileira como de outras moder- 
nas nações. 

Nasceram essas historias no cyclo das descobertas de no- 
vos mundos, e na Epocha da Renascença; foi seu fóco de luz e 
de vida a obra maravilhosa dos portuguezes - surgiram da 
sua arte e sciencia nauticas, do seu genio emprehendedor e cria- 
dor, da sua coragem e da sua fé miraculosas. 

No quadro desta obra, que foi universal, tem de incluir-se 
os factos dominantes de Cotombo, Vasco da Gama, Alvares 
Cabral, Pernão de Magalhães e mais de outras nacionalidades, 
que não teriam constituido, com as suas descobertas, as maio- 
res realidades da historia, sem a inicial inspiração, o impulso 
espiritual e material daquelle <menor» paiz da christandade 
europ éa. 



Em verdade os portuguezes foram os primeiros a chegar a 
territorios que ao depois outros se attribuiam. Na ancia de des- 
vendar os mysterios de mares e terras, largaram uns para cor- 
rer a outros, sempre com o mais pertinaz segredo, para evitar a 
desconfiança de aventureiros, espiões e corsarios: segredo col- 
lectivo, que deviam ter herdado dos phenicios, os quaes, dizem, 
<chegavam a afundar as galéras quando perseguidos>. 

E dentro deste mysterio se esconde o brilho da maioria 
da sua obra, até ao ponto de esquecel-a e de tornal-a ignorada. 
Não ha exemplo na historia da humanidade de uma tal abne- 
gação e desinteresse, de um tão grande e miraculoso serviço 
por tão misera e tamaninha mercê ! 

Deste modesto posto de gageiro, assignalei-vos o itinerario 
de uma nação que levou seculos, desde que partiu - das ori- 
gens da sua historia - até chegar a estas plagas nas caravellas 
de Martim Affonso. 

Essa longa esteira abriu, por onde passou, tim sulco pro- 
fundo, que não é a sepultura de heroicidades, de martyrios, de 
sacrificios, do destino de um povo cuja existencia findou; mas, 
sim o ~u lco  ondeante de colossal charrúa, aberto á semente ge- 
radora da vida, a reproduzir, sob as bençams do firmamento 
divino, novos povos e novas nações. 

Não significará, pois, uma azinhaga tiirnular de decaden- 
cia, mas, lima estrada livre de Renascimento. 

Encarando as brumas que velam os horizontes da Tradi- 
ção, antevkmos clareiras esplendidas de glorias, e rastros lu- 
minosos, como reapparições meteoricas de victorias passadas; 
voltando-nos para o futuro, e apurando a vista do-espirito, des- 
cortinaremos tambem auroras triumphaes, alumiando o campo 
virgem em que temos de traçar o caminho do porvir. 

E este seguirá a directriz que lhe marcar a energia da nos- 
sa vontade, o poder do nosso genio, a intensidade da nossa fé. 

Por esta via, intercalada de martyrisantes calva rio^, aqui 
vieram os antepassados, legando-voa este immenso campo 
braileko, em cuja florescencia multicdr se reflectem irisadas 
auroras de pa;aisos ainda ignorados. 



A's gerações que nascem cumprirá uma era nova de des- 
cobiimento, á qual se offerece um vasto mundo, alargando-se 
por toda a America Latina. 

Terra virgem e povo novo, ainda em formação no seu cal- 
deamento incipienfe de fundo ibérico; esta pureza originária 
que é atraso para alguns de hoje, será fóco de progresso para 
todos os do futuro. 

O presente, tal como o vemos pelas nações maicres e ple- 
nas - em territorio, população, civilização - é ainda a guerrá 
tremenda entre republicas, dynastids, massas economicas e so- 
ciaes, embora se saiba e se prcclame a lei da liberdade, da fra- 
ternidade e da paz. 

Ninguem, porém, a cumpril-a! 
Falta o territorio ideal para essa «Patria-da-Paz,, tão vasto 

quanto a liberdade; faltam solos de cultura á humanidade para 
a sua multiplicação infindavel. 

Ora, a humanidade nasceu na zona intertropical do Or- 
be com as suas mais brilhantes civilizações; ahi foram os Edens 
de todas as raças, porque esta região privilegiada é na' Terra 
o imperio do Sol, a fonte perenne da Vida. 

A civilisação desviou-se para o Norte, mas, attingido o 
maximo ponto nos seus ambitos de opulencia e progresso, terá 
que regressar um dia ao berço original. 

Este, locar-se-há nos planaltos centraes, ainda vasios, da 
America e da Africa, que continuarão a ser berços da nova aGe- 
raçáo-da-Paz » . 

E serão, por conterem em si, no admiravel caldeamento 
do seu cadinho ethnico, à mais antiga e pura liga latina, o 
germen de um novo typo de homem e civilisação, que não 
será genericamente ceuro-americano, mas caracteristicamente 
«ibero-americano,. 

O Brasil global, na sua inteireza geograplzica e historica, será 
o mais vasto e rico dos nucleos centraes deste novo Mundo 
Ibero-Americano; exactamente porque não foi hollandez, inglez 
ou francez; porque é ainda virgem do industrialismo e do impe- 
rialismo nordico; porque não posslie a riqueza do capitalismo 



judaico; porque é pobre de metropoles-babei;; com arranha-céus 
interminaveis; porque ainda não attingiu o grau optimo do 
materialismo dynamico, que está abatendo e esclerosando a 
branca aristocracia das «nações mestras euro-americanas, : 
e porque tem ainda, no seu primitivismo diamantino, virgin- 
,dades plasmaticas para a existencia do futuro. 

Ciimpre-nos acordar esse Mundo Iberico - da Aluerica 
e da Africa - ao  Atlantico, do Pacifico e do Indico - despertan- 
d o  a sua genialidade racial; e iniciar uma obra de renasci- 
mento, que é de synthese e crystalisação, para que comece a 
germinar e'criar o bemdito e proprio fructo na sua puridade 
original e unica. 

Cumpre-nos preparar-lhe, com o apostokdo de uma reli- 
gião, um ambiente temporal e moral de cultura e espirituali- 
dade - uma Renascença de primevas energias, mas com a li- 
berdade infinita de uma EDADE-NOVA. 

Ha que et-guer aqui uma nova «Cruz», implantar uma 
nova <Fé,, estabelecer uma nova taboa da <Lei». 

i 

* * * 
Eis, a findar, o sermão do velho marujo de Portugal, vindo 

de alem-mar nas caravellas centenarias que arribaram ás vossàs 
praias, e que não tem mais palavras com que possa cabalmente 
exprimir a sua gratidão a este douto Instituto por tamanha 
'honra, a ~ 6 3 ,  senhoras e senhores, pela mercê gentilissima da 
vossa attenção. 4 

Descerá comvosco na peregrinação a esse areal abençoado 
d e  São-Vicente: e ahi, sobre o pedestal do magnificente altar 
brasileiro - cujos primeiros degraus são as soleiras de lares 
portuguezes - deporemos irmanmente os nossos votos, que con- 

L 

sagram e imphram uma só graça divina, recitando a mesma 
omçã~, ditdda pelo mesmo culto, inspirada pela alma da mes- 
m a  PATRIA. 
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0~x0 Ramalho.. . Appelli- 
dos tão singelos e h no 
entanto tão formida- 
velmente evocativos.. . 
repassados de tamanha 

eloqueneia rememoradora. . . Pe- 
rante a nossa consciencia nacional 
por seu intermedio associam-se 
immediatamente as duas noções 
basicas da sedimentasão brasilei- 
ra: a do povoamento e a da im- 
posição deste indelevel feitio lu- 
so-brasileiro, da cruza euro-ame- 
ricana, de que ia proceder o Bra- 

sil na continuidade dos seculos. 
Reservára o Destino ao portador destes patronymicas sim- 

ples um dos mais vehementes titiilo; do indelevel engastamento 
á memoria de uma nação. 

Daquelle homem ia fazer c povoador por excellencia, o 
agente do affeiçoamento á terra virgem do Sul do Brasil pelos 
conq~istadores seus compatriotas. Reservara-o sobretudo para 
o patriarchado de uma progenie immensa, a. que, como decimo 
quarto neto, muito me ufano de pertencer, dispersa por uma 
a r a  .digna de diversos imperios. 

I% corno que para lhe assignalar o facies de constructor de 
Lima raça e de uma nação futuras, revestiu-o dos caracteristicos 
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decorrentes do Direito Universal. Decretaram os Fados, ain- 
da, que estes simples nomes, João Ramalho, se appozessem ao 

' primeiro documento juridico conhecido, redigido e passado em 
terra brasileira, áquella carta de sesmaria por Martim Af- 
fonso de Souza concedida a Pero de Góes no proprio anno do 
desembarque. 

Immorredouramente se prendia assim o nome de João 
Ramalho á terra de S. Vicente, á terra do Brasil. Immorredou- 
ramente o prendia o instituto juridico á historia do povoamen- 
to americano, ou antes á historia da civilisação occidental, á 
do apossamento das terras ignotas do Universo pelos homens 
de raça branca. 

Largo lapso decorre sem que delle se fale ou que, pelo me- 
nos, os papeis que nos chegaram ás mãos, delle falem. 

Em 1542, pdssados dez annos da qhemeride gloriosa de 
Janeiro, que agora celebramos, novamente surge na documen- 
tação o nome do magno patriarcha luso da gente de S. Pago, 
desse primeiro fronteiro que Portugal e a civilisagão do Occi- 
dente em America tiveram, desse homem a quem se deveu a 
firmeza da fundação vicentina, que não contou desfallecimentos 
e, ainda menos, solução alguma de continuidade. Desse homem 
que em nossos fastos teve apenas um emulo dignc de si: 'o Ca- 
ramurú . 

Facto curioso: não lhe mencionava cs appellidos o <Diario 
da Navegação* de Pero Lopes de Souza, onde aliás se resume 
em poucas linhas a historia dos quatro mezes de permanencia 
do seu autor em S. Vicente. 

E' o papel a que agora altidimos o documento desvendado 
por frei Gaspar da Madre de Deus e hoje perdido: a resolução 
municipal vicentina de 9 de Setembro de 1542 que se refere 
«á força de João Ramalho que está no campo». 

Notemos de passagem que Pedro Taqiies allude a uma 
sesmaria concedida a João Ramalho na ilha de GuaimbC, pelo 
proprio Martim Affonso de Souza, na &a de 1531, millesimo que 
bem demonstra o erro flagrante do chronista. 
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Não é 'crive1 que o navegador houvesse feito concessões de 
terras antes de estabelecer a colonia inicial de S. Vicente, onde 
só desembarcoti, e pela primeira vez, em 1532. 

Aliás é o proprio Pedro Taque; quem, a proposito de 
João Ramalho, estabelece a maior copfusão. 

Por dua: vezes na cNobiliarchia, affirma que João Ra- 
malho, desfrutador de um foro de cavalleiro, para o Brasil 
veiu com Martim Affonso. E ao mesmo tempo nos conta que 
ao nosso litoral aportcu com Antonio Rodrigues, trinta annos 
qua~i ,  antes de chegar Martim Affonso a S. Vicente. 

A segunda ver& parece, porém, haver-se firmado em seti 
espirito quiçá por influencia de seu primo e fidelissimo amigo 
frei Gaspar da Madre de Deus. <Fundadas as villas de S. Vi- 
cente e do porto de Santos, João Ramalho, homem nobre, de 
espirito guerreiro e valor intrepido, já muito antes de vir Mar- 

' tim Affonso de Souza a fundar a villa de S. Vicente em 1531 
(ahi reitera o em) tinha vindo ao Brasil», Convém comtudc 
lembrar que tanto o geaealogista quanto frei Gaspar não cc- 
nheceram a existencia do <Diario de Navegação, de Pero h- 
pes. Dahi a série de graves erros em que ambos laboraram em 
relação ás circ,imstancias da fiindasão de 9.. Vicente. 

Teria havido dois João Ramalho? Teria sido o Alcaide M6r 
do Campo algum filhd do coloniaador de Martim Affonso? 
O proprio Taques dirime a questão affirmando que o colono do 
grande navegador f ~ i  quem fundou Santa André. Assim os 
seus diversos João Ramalh são uma e só pessoa. 

Na magnifica revisão qce de nossos annaes da fundação 
vicentina realisoii Eugenio Teixeira de Castro mencionam-3e 
os appellidos de diversos portuguezes e castelhanos morado- 
res pre-affonsinos das costas paulistas: o mysterioso bacharel 
de Cananb, Gonçalo da Costa, Antonio Rodrigties, mestre Cos- 
me, a quem Ernesto Yòung chama Fernandes, Duarte Peres 
ou Pires, Duarte Coelho, Francisco de Chaves, Enrique Mon- 
te, e abeirando os campos de Piratininga~, João Ramalho. 

Donde procederia o fronteiro do campo? 
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De Rarcellos, comarca de Viseu, conta-ncç Pedro Taques 
na cNobiliarchia» ; de Broucella, na provincia da Beira, affirma 
Frei Gaspar, adduzindo um nome que nos parece estropiado por 
copista. 

-4 cidade minhota de Barcellos pertence ao districto de 
Braga. Identificou Washington Luis o logar citado por Frei 
Gaspar da Madre de Deus, ao interpretar cim documento por 
elle descoberto e revelado. Trata-se de Boucellas ou Vouzella, 
freguezia de Vizeu, na Beira Alta, vizinha da aldeia de Valgode, 
talvez estropiado em Balbode, no mesmo documento quando 
ahi se refere o nome da mãe de Ramalho. 

Mais precisa, desvendou-nos a magnifica, a jamais assás 
louvada «Histeria da colonisaçáo portugueza do Brasil» uma 
carta de ~ h o m é  de Souza a Dom João 111, datada de primeiro 
de Junho de 1553. Nella o governador geral, ao monarcha re- 
fere a existencia de Johão Ramalho natural do termo de Coim- 
bra que Martim Afonso ya achou nesta terra quandc. cá veyo». 

Como Vizeu pertencia ao termo de Coimbra tudo concorre 
para se poder attribuir a Boucella a gloria de ter tido tão il- 
lustre filho. 

Devia elle ser velho, ou pelo menos homem de meia edade, 
em 1553, pois, ainda relatava Thomé de Souza ao rei, já contava 
<tantos filhos, netos, bisneto,, e descendentes», que não ousára 
ao governador communicar-lhes o numero. A iim homem de 
menos de cincoenta annos podem já lhe haver nascido bisnetos, 
por linha feminina, sobretudo. Assim facilmente se admitte que 
o patriarcha beirão viesse ao mundo ainda na era quinhentista. 

Ha, porém, uma affirmativa documentdi, pssitiva, emittida 
pelo proprio Ramalho. A' Cdmara de S. Paulo, a i5de Feverei- 
ro de 1564, declarou ser maior de setenta annos. 

Assim sendo, nasceu na ultima derada do seculo XV. 

No documento, descoberto por Washington Luis, no ar- 
chivo do primeiro J ~ s é  Bonifacio, e copia todo elle da letra do 
Patriarcha da Independencia, se diz que seus paes foram João 
Velho Maldonado e Catkdrina Affonso de Balbode. 
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Já casado com Catharina Fernandes de Vacas, «e escudeiro 
da Sra. rainha, viu-se, por delictos que na CBrte fizera, de- 
gredado para o Brasil e lançado á costa vicentina». 

Que deliotos teriam sido estes? Ninguem poderá hcje di- 
zel-o. Ao partir para a America supunha haver deixado a mu- 
lher gravida em Portugal, affirmava em 1582, ao testar. 

Entende Washington Luis que Frei Gaspar não publicou 
na integra o testamento do Guarda-Mór do Campo, de que pos- 
suia cópia, como formalmente declara, porque nelle vinham por- 
menores injuriosos á sua memoria. Agira o monge movido por 
um sentimento de piedade regionalista, senão mesmo nacional. 
E ancestral, accrescentamos, pois era o descendente do patriar- 
cha coimbrão, seu sexto neto. 

Homem de prodigiosa robustez não lhe viu Thomé de Sou- 
za (: cã na cabeça nem no rosto ». Andava <nove leguas a pé 
antes de yantarw. 

Quando teria aportado ao Brasil e quem seria? 
Eis duas questões que até hoje se não dirimiram e prova- 

velmente não se resolverão. 
~onheceitllhe Frei Gaspar o testamento, datado de 3 de 

Maio de 1582. A este papel interpretando aventou uma \hyp;- 
pothese da mais altisonante retumbancia: fora João Ramalho 
o descobridor da America! Ao datar o documento affirmara o 
Guarda Mór do Campo que contava então <alguns 90 annos 
de permanencia no Brasil, ! Seria naquella época mais que cen- 
tenario? ou estaria mentindo, victima da senilidade? 

Em meados do seculo passado valeu a affirrnação de Frei 
Gaspar verdadeira tempestade de protestos irados. Entre os 
mais irritados reparadores surgiu Candido Mendes de Almeida 
que ao monge injuriou seriamente chamando-lhe, em todos o;; 
tom, mentiroso e falsificador de documentos. Jamais existira 
tal testamento! 

Enganava-se, e redondamente porém, o illustre senador 
maranhense e jurisconsulto celebre. 

Demonstrou-o, e de modo irrefragavel, Washington Luis, 
qiie teve em mãos, e divulgou, uma contra prova do papel acoi- 



46 JoÃo RAMALHO E SANTO ANDRÉ 

mado de falsidade. E' elle o depoimento de um observador con- 
temporaneo de Frei Gaspar que declara haver lid.3 o numero 
setenta onde o monge comprehendera noventa. Assim, pois, 
teria João Ramalho chegado ao Brasil em 15 12 e não em 1492. 
Mas tudo isto continua no terreno das conjecturas. 

r. Na memoria de Pero de Góes, datada de 1532, se diz que 
A o patriarcha alingua destas terras» nellas era havia 15 annos, 

portanto desde 1517,. 
t -  

Que homem. seria João Ramalho e a que categoria social 
pertenceria ? 

Affirma Pedro Taques, formalmente, que tinha f6ro de 
cavalleiro. Mas poderia havel-o recebido pelos serviços pres- 
tados em America. 

E' simplesmente absurda a tentativa de sua identificação 
com o bacharel de Cananéa, imaginada odientamente por Can- 
dido Mendes, contrapondo-se a Varnhagen e ás affirmações 
positivas dos chronistas de S. Paulo 

Jámais foi João Ramalho senão João Ramalho, persona- 
gem de inconfundivel relevo. O anonymo do documento andra- 
dino declara : 

«O .Ramalho foi cavalleiro, guarda mór do campo e al- 
caide mór; mas não se sabe quem lhe conferiu estas honras, 
se e1 rei se o donatario,. 

Larga controversia suscitou esta questão que numerosos 
autores, sobretudo paulistas, como era de esperar, disciitiram. 

E tomou variados e pittorescos aspectos. 
Judeu degredado para uns, simples naufrago casual para 

outros, precursor de Colombo na America, segundo frei Gas- 
par da Madre de Deus, fidalgo da casa real, dil-o Pedro Taques, 
uma e unica pessoa com o bacharel de Cdnanéa, na opinião de 
Candido Mendes, boçal e rude analphabeto para uns, persona- 
gem pelo menos iniciado nos rudimentos da Kabala, para Ho- 
racio de Carvdiho, continua Jogo Ramalho profundamente es- 
phingetico. Numerosas memorias sobre elle se nos deparam, 
eruditas argiimenta~ões e debates sobre um assumpto tão 
intrinsecamente paulista, esquadrinhado sob multiplas faces 
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pelos estudos de Theodoro Sampaio, Orville Derby, Antonio 
Piza, João Mendes Junior, Pereira Guimarães, Leoncio do Ama- 
ral Gurgel, Campos Andrade e Horacio de Carvalho. 

Anteriormente a estas pesquisas valiosas, surgira na aRe- 
vista do Instituto Brasileiro,, a série de memorias em que Can- 
dido Mendes, a pretexto de destruir a affirmação de frei Gas- 
par, na a Noticia dos annos em que se descobriu o Brasil », 

aggrediu, e do modo mais acerbo, ao benedictin~ e a Pedro Ta- 
ques, accumulando cerrada argumentação para demonstrar o 
que chamava a invencionice dos chronistas de São Paulo. Le- 
vado da cólera, chegou a enxertar o caso de Amador Bueno 
ao de João Ramalho, 

Todo este formidavel libello, construido com tanto es- 
forço e tdento, mas com a mais absoluta ausencia de provas 
documentaes, exclusivamente estribado em bases de ordem con- 
jectural, todo este libello, diziamos, soffreu o mais rude embate 
desde que Washington Luis revelou um documento inatacavel. 
Provou-se que frei Gaspar não inventara o testamento de João 
Ramalho, como o senador maranhense affirma, categorica e 
violentamente, num trabalho de advogado brilhante e de his- 
toriador deficientissimo. Seja como for, ate agora nada de po- 
sitivo se apurou sobre a verdadeira personalidade do formidavel 
patriarcha europeu da gente de S. Paulo. 

Em 1530, sabem-no todos, resolveu d. João I11 aprovei- 
tar para o Imperio das Quinas a terra immensa que Cabra1 
engastara no patrimonio da lusa gente. 

Com inquietação vira o Rei Piedoso o progresso que na cos- 
ta  bradeira tomavam as empresas, cada vez mais audazes, 
dos entrelopos francezks. 

Energicas negociações encetara com os plenipotenciarios 
de Francisco I, cuja celebre aboutade, sobre o testamento do 

. pae Adão, distribuindo a America entre as coroas de Hespanha 
e P~rtugal, lhe soava com a mais clara ameaça. 

Para n6s, brasileiros, deve a pessoa do filho de d. Manuel 
ser sobremodo grata. Como monarcha do Brasil o epitheto que 
lhe convem é o qualificativo do seu longiquo ancestre borgonhez, 
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segundo da série dos monarchas portuguezei., d. Sancho I, o 
Povoador. 

Para nós, d. João I11 6 o Povoador. E a gratidão brasileira, 
mais dias menos dias, lhe tributará especial homenagem con- 
cretisada num monumento, preito de reconhecimento ao sobe- 
rano que institiiiu as capitanias, fundcu o Governo Geral, a Bahia 
e S. Paulo, mandou-nos os gloriosos catechistas da craveira dos 
Nobrega e Anchietã e affirmoii a posse lusitana sobre milhkres 
de kilometros da nossa costa. 

E constantemente pensou na coloni~ação brasileira. 
Com a maior eloquencia proclamava em 1587 a voz illus- 

tre de Gabriel Soares de Souza, a lastimar o abandono em que 
então jazia o nosso paiz nascente: 

<Está O Brasil muito desamparado depois que e1 rei d. João 
I11 passou d e ~ t a  vida para a eterna. Elle o principiou ccm tan- 
to zelo e para o engrandecer metteu tanto cabedal que se vi- 
vera mais dez annos deixara edificadas muitas cidades e villas 
e fortalezas mui populosas, o que se não effectuou depois de seu 
fallecimento. Antes se arruinaram algumas povoações que em 
seu tempo se fizeram)). 

Morto o grande amigo do Brasil, seus successores se ha- 
viam descuidado do estado americano quando teste novo rei- 
no estava capaz para nelle se edificar grande Imperio, que fa- 
cilmente se faria tão soberano que seria um dos Estados do 
Mundo, porque só de costa tinha mais de mil leguas~. 

Em fins dc 1530 zarpava de Lisboa ã frota de Martim Af- 
fonso de Souza e de Pero L,opes de Souza, os dois formidaveis 
irmãos, capitães de mar e terra, encarregados de promover a 
definitiva implantação lusa no solo sul-americano. 

. Depois de uma sCrie de peripeciás felizes e infelizes, da 
exploração da immensa costa, da tomada de posse de muitos 
pontos notavei;, onde cs padrões foram chantados com as 
quinas, de combates triumphaes, de naufragio da capitanea, da 
perda da bandeira cananeense de Pero Lobo, depois de mil e 
um episidios, a 20 de Janeiro de 1532 bordejavam os dois irmãos 



em face da abra vicentina, em cuja ourela dois dias mais tarde 
viveria a cellula mater do Brasil portuguez, como tão feliz- 
mente exprimiu Carlos Malheiros Dias numa phrase por Bene- 
dicto Calixto transportada para o seu fraco brazão de S. Vicente. 

Ia encetar-se a obra da conquista lenta, pertinaz, jámais 
esmorecida, a conquista da terra immensa que, á f é  das bullas 
e tratados internacionaes, deveria ser um terço do que hoje é. 

Ao desembarcar na praia vicentina encontraria o capitão 
do Occidente e do Oriente, outro portuguez de sua craveira, 
este serni-mysterioso João Ramalho, pae dos primeiros paulis- 
tas, autor de uma progenie que hoje se cifra por centenas de 
milhares de brasileiros. 

E quiçá j6 então pudesse ao delegado de seu rei apresentar 
os primeiro* rebentos daquella cruza euroamericana reforça- 
dora da musculatura branca e da mentalidade vermelha, na 
feliz imagem de Eduardo Prado. 

Eram os primeiros destes mamalucos incansaveis cujos feitos 
a Saint Hilaire arrancaram os brados de uma admiração enthu- 
$iasta, equiparando-lhes a progenie á de uma raça de ,'g "1 antes. 

pittorescamente descreve frei Gaspar da Madre de Deus 
o primeiro encontro de Martim Affonso e*João Ramalho. Como 
porém não haja conhecido o «Diario» de Pero Gopes equivoca-se 
completamente ao interpretar a jornada dos povoadores. Assim 
attribue-lhe a aportada a Angra dos Reis, onde nunca esteve 
Martim, e a entrada em S. Vicente vindo do Norte, quando tal 
não se deu, como todos sabem. 

Escrevia frei Gaspar a seculo e meio de n6s, a reflectir a 
tradição oral de sua época, embora já dois e meio seculos houves- 
sem decorrido da ephemeride martim affonsina. 

Teve em mãos, como informador, um manuscripto hoje 
perdidq, da lavra de Dionysio da Costa, personagem de prol, 
visto como, em 1649, era o capitão mór governador da capitania 
vicentina. 

Mas o desvendamento do <Diario» de Pero Lopes veiu dar 
por terra toda a penasa argumentação do benedictino illustre 
e tão injustamente maltratado por Candido Mendes e seus re- 



petidores. Argumentação esta tendente a demonstrar que Mar- 
tim Affonso penetrou no lagamar santista pela Bertioga, depois 
de passar a 6 de Janeiro por Angra dos Reis. 

Grande responsabilidade cabe ao historiador, inutil é lem- 
bral-o! Esta affirmação de frei Gaspar, falsa como é, e aliás re- 
batida diversas vezes, do modo mais insophismavel, até no 
momento presente occasiona a reiteração de erronias. 

Solennemente se commemorou em Angra dos Reis, a 6 do 
presente Janeiro, o quarto centenario da aportada do Navega- 
dor áquellas agua; por elle nunca sulcadas! 

Valha-nos porém o que frei Gaspar relata da primeira en- 
trevista do grande maritimo com o grande naufrago ou degre- 
dado, senhor da Borda do Campo. 

«Quando a esquadra surgia a demandar a barra, estavam 
no mar pescando alguns indios de Serra acima, os quaes espan- 
tados da grandeza dos navios que lhes pareceram monstruosos, 
por nunca terem visto senão canuas, remaram com força para 
terra, e forain emboscar-se nas matas, de onde se puzeram a 
espreitar o destino da Frota. Vendo que ella entrara, dera fundo, 
e lançara em terra homens brancos que se estavam fortificando 
na ilha, fugiram o sertão. O temor e desejo de anteciparem 
a núticia de tamanha no\-idade, serviu-lhes de estimulo para 
correrem mais ligeiros, e chegando com brevidade á sua aldCa, 
contaram que haviam entrado pela barra da Bertioga canoas 
de grandeza desmarcada. diziam que estas comparadas com 
as maiores das suas, a todas levavam a mesma vantgem que as 
arvores mais altas á humilde, e rasteira grama; outro sim no- 
ticiaram que os navegantes estvam levantando uma Fortaleza 
em «Guaibe», onde habitassem seguros. 

O <Cacique» da aldêa dos fugitivos, ouvindo esta relação, 
assentou que o insulto requeria prompto castigo; mas como para ' 

isso não eram bastantes as suas tropas, fez logo aviso aos maio- 
raes seus vizinhos, lembrando-lhes a necessidade que havia de 
todos expulsarem os insolentes que infestavam as suas praias. 
Primeiro do que aos outros, participou a novidade a ~Teby-  
reçá,, senhor dos Campos de ~Piratininga,; este era um Rei 
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ou Cacique, a qAem toda a nação dos «Guaianazes» dava al- 
guma obediencia, e os outros comarcãos respeitavam muito, 
por ser elle o *Cacique» mais poderoso, e o melhor guerreiro 
do seu Continente. 

Perto de *Tebyriçá» morava João Ramalho, aquclle por- 
tuguez, que aqui chegára muitos annos antes; elle fazia vida 
marital com uma filha do Regulo, e este lhe participou sem de- 
mora a noticia que acabava de receber. Oiiviu-o Ramalho com 
alvoroço grande, porque logo assentou que a esquadra era de 
partuguezes; e como até o tempo em que elle sahira do Reino, 
nenhuma outra nação passava a linha, julgou com solido fun- 
damento que a esquadra navegava para Oriente, e impelida 
de ventos contrarios, arribara á aBertioga». Firme nesta opi- 
nião, e desejoso de evitar a guerra que se dispunha contra os 
brancos, solicitou o soccorro onde os barbaros buscavam o au- 
gmento das suas forças. Depois de persuadir ao sogro que os 
forasteiros eram seus nacionaes, e lhes çuccedera o mesmo que 
havia acontecido a elle Ramalho: propoz-lhe grandes convenien- 
cias, que poderiam resultar-lhe de receber benigno aos hospedes 
desconhecidos: procurou movelo a compadecer-se de uns in- 
felizez, que, perseguidos dos mares e ventos contiarios, bus- 
cavam a terra com o unico fim de salvarem as proprias vidas: 
e supplicou-lhe a permissão de os ir defender com parte do seu 
exercito. 

Ouviu-o com attencão o Regulo e capacitado das suas ra- 
zões, annuiu á supplica: resolveu finalmente amparar os hos- 
pedes, e na frente de 500 sagittarios marchou para a ~Bertioga,. 
Não se descuidava Ramalho de apressar o sQccorro, receando 
que se adiantassem os indios de outras aldêas, e derrotassem 
aos nossos. Como os esquadrões brazilicos excedem na brevi- 
-dade das suas marchas a todos os exercitos do mundo, não só 
pela razão de consistir o seu trem nos arcos e frechas dos s ~ l d a -  
dos, mas tambem pelo grande exercicio que elles têm de viaja- 
rem, empregando todos os dias da sua vida em discorrer por 
campos e serras fragosi.ssimas, occupados no exercicio da caça, 
.e além disso os apresentava Ramalho: chegou o soccorro á «Ber- 



t ioga~ primeiro do que cs inimigo;, e com tanta brevidade, que 
appareceu no terceiro dia depois do desembarque. 

Já nesse tempo estava cavalgada a artilharia, e o Forte 
em termos de resistir: avistaram-se os indios, e o capitão-m6r 
deu as ordens necessarias para uma vigorosa defensa. Estando 
a gente de guerra postada nos logares competentes, divisaram 
um homem que caminhava com passos largos para a Fortaleza 
e tanto que chegou á distancia donde pudesse ser ouvido, le- 
vantando a voz, e falando em lingua portiigueza entrou a cop- 
gratiilar-se com os seus nacionaes, fazendo todos os esforços 
por lhes persuadir que nada temessem. E' inexplicavel a admi- 
ração dos portuguezes, quando viram homem branco, e ouviram 
o idioma da sua patria em logar que suppunham habitado só 
de feras e barbaros: parecia-lhes illusão dos sentidos, o mesmo- 
que na realidade percebiam e para se livrarem da duvida con- 
sultavam uns aos outros, fazendo reciprocas interrogações. 
Desenganaram-se finalmente, e então foi seu gosto igual ao seu 
espanto. Apresentou-se Ramalho ao capitão-mór, narrou-lhe 
que a instancias suas, vinha o Senhor da terra a defendel-o 
com os indios que alli via. 

Depois de agradecer Martim Affonso este servico a João 
Ramalho cheio de admiração pelo que tinha ouvido, recebeu a 
«'I'ebyreçá» com os obsequios devidos a um principe e bemfei- 
tor, de quem tanto dependia o bom esito da sua viagem. Logo- 
ajustou com elle perpetua alliança, e os indios festejaram as 
pazes com rusticds, porém, sinceras demonstrações de alegria. 
Vinham ornados com manilhas e plumas de pennas que os por- 
tuguezes muito gostaram de ver pela variedade e formosura 
de suas cores finissimas. Os selvagens despediam setas ao ar, 
cantavam e dan~avam ao som de instrumentos desentoados, 
festejo a que corresponderam oç brancos com a harmonia de 
outros mais acordes, e tambem com o estrondo da artilharia 
para elles tão medonho, como para os nossos inçoffrivel e es- 
trepito de suas festivaes algazarras. 

Proseguiam as festas com que os bons «Piratininganoç» 
solennisavam a nova alliança, quando foram chegando as pa- 



trulhas das outras aldeias com intenção de hostilisarem aos 
forasteiros; vendo, porém, que os favorecia aTebyriçá B segui- 
ram o seu exemplo, e contrahiram amisade com os i>ortuguezes. 

Como os ~Guayanazes, moravam no campo sobre a serra, 
facilmente permittiram que os amigos europeus se situassem 
na costa, por entenderem que lhes não haviam de impedir a 
pescaria. Finalmente o estrondo bellico, e apparato marcial, 
,veiu a converter-se em demonstrações affectuosas, e signaes 
da estimação que os indios faziam da nossa amisade. 

Retiraram-se elles para as suas aldeias, e Martim Affcnso 
despachou para o Reino o navio apresado aos francezes, no qual 
escreveu a El-Rei por João de Souza, dando-lhe parte de que 
chegara a <S. Vicenten, e de crjmo ia explorar o resto da Costa 
att? o <Rio da Prata,, Deixando em terra a gente que trazia 
para povoar, fez embarcar a soldadesca e marinhagem da es- 
quadra. Nesta derrota não s6 descobriu muitos portos, ilhas, 
enseadas, cabos e rios incognitos; mas tambem levantou varios 

, padrões rios logares convenientes, para testemunharem a posse 
que tomara pela CorBa de Portugal. Erigiu o primeiro defron- 
te da ilha da <Cananéa» em outra que chamam do <Cardoso,. 
Depois de estar occulta mais de dois seculos este padrão, achoti-G 
o coronel Affonso Botelho de Sampaio e Souza aos 15 de Janeiro 
de 1767, examinando aquelle territorio com intento de levantar 
uma fortaleza. Na altura de 30 graus descobiiu o nosso conqiiis- 
tador um rio que se ficou chamando de ~Mart im Affonso*, por 
ser elle o primeiro etiropeu que o achou e demarcou. Junto da 
barra do <Rio da Prata», na ilha de <Maldonado», assentou 
outro marco com as Quinas de Portugal: e subindo por elle aci- 
ma, perdeu nos baixos um dos seus navios». 

Toda esta pitt~resca reconstituição de frei Gaspar desap- 
parece ante os termos positivos do «Diario» de Pero Lopes de 
Souza. 

Quando Martim Affonso de Souza aportou em S. Vicente, 
vindo do Sul, já longamente estivera em Cananéa, como todos 
sabem. Lá encontrara portuguezes e castelhanos e provavel- 
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mente ouvira falar da existencia de João Ramalho e Antonio 
Rodrigues na região ricentina. Já despachara ao sertão a gran- 
de e mallograda bandeira de Pero Iabo. 

Assim não lhe causaria certamente espanto algum ver 
apparecer um homem a lhe falar em portuguez. 

E nem Ramalho teria a surpresa imaginada pelo benedi- 
ctino, pois com certeza tambem lhe chegara aos ouvidos a noti: 
cia da aportada da frota martim affonsina ás praias cananeenses. 

Nada porém mais racional do que a interpretação dada 
por frei Gaspar a estes acontecimentos, pela deficiencia da 
documentação de que pôde dispor. 

E' esta scena do encontro do navegador com o fronteiro do 
campo e o seu sogro, o velho cacique guayanaz, que Benedicto 
Calixto imaginou interpretar no seu tão conhecido e bem com- 
posto quadro da fundação de S. Vicente que o Museu Pau- 
lista possue. 

Explicando o que sabia de João Ramalho delle escreveu 
Pedro Tdquee: «homem nobre, de espirito guerreiro e valor 
intrepido que muitos annos antes de vir Martim Affonso ao Bra- 
sil já no paiz estava. Ficara nas praias de Santos onde tendo si- 
do achado pelos piratininganos havia sido levado ao seu lei Te- 
viriçá. 

«Este por providencia de Deus delle se agradara e lhe deu 
sua filha que depois se chamou no baptismo Isabel, e quando 
Martim Affonso de Souza chegara a S. Vicente lhe fora falar 
e tinha João Ramalho filhas casadas. 

<Assim constava de uma sesmaria que Martim Affonso 
lhe concedera na ilha de Ciuaibe)). Este Ramalho pois, escreve 
o linhagista, com o concurso de alguns europeus, da villa de S. 
Vicente, fundou uma nova povoação de serra acima na sahida 
do m a t ~  chamada Borda do Campo, com vocação de Santo 
Andr C » . 

Velho documento paulista do seculo XVII, encontrado e 
impresso por um dos mais illustres brasileiros adoptivos, o dr. 
Ricardo Gumbleton Daiint, dá-nos os nomes destes companhei- 
ros do patriarcha. 
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Assim enuncia a lista, dos primeiros moradores de Santo 
André. aExplicação da geração de Pedro Affonso, da povoação 
de Santo André, de onde povoaram a de S. Paulo, que primeiro 
tiveram os homens que vieram povoar, os quaes se casaram nas 
aldeias com as filhas dos principaes». 

Poram elles: Domingos Luiz Grou, Pedro Affonso, Gas- 
par Affonso, Braz Gonçalves, João Ramalho, qué era o capitão 
entre os mais, e Pedro Dias. 

Estes seis brancos viviam como sentinellas avançadas da 
civilisação á orla do immenso «sartam» americano. 

E quiçá pensassem João Ramalho e os seus nos primeiros 
annos, que pelo interior das terras infindaveis pudessem, ca- 
minhando sempre para o Occidente, chegar ás terras da India, 
visitadas pelo Gama. 

Aspera Ihes corria a vida á ourela da selva, annota o nosso 
linhagista. 

<Nesta colonia supportavam os seus fundadores repeti- 
dos encontros da furia dos barbaros Indios Tamoyos, que ha- 
bitavam as margens do rio Parahyba, e foram os desta nação 
os mais valorosos que teve o sertão da serra do Pdranapiacaba 
e os da costa do mar até Cabo Frio)). 

«Por estes insiiltos fortificaram a sua povoação de Santo 
André com uma trincheira, dentro da qual construiram quatro 
baluartes em que cavalgaram artilheria, cuja obra toda foi á 
custa de João Ramalho, alcaide mór da povoação e guarda- 
m6r do campo,. 

Estas circumstancias relembrei-as no projecto do escudo 
para a cidade e municipio de S. Bernardo, erectoç no territorio 
que outr'ora foi andreense. 

Nesta pedra de armas fiz figurar a muralha abombardadã 
e encimada por um braço armado. 

Com o maior empenho acompanhou o estudo do brazão o 
então prefeito de São Bernardo, meu prezado e distincti,jçimo 
amigo Sr. coronel Saladino Cardoso Franco, por longos annos 
chefe do executivo municipal numa administração tão dedi- 
cada e patrioticamente progressista quanto proba. 
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Obedece o brasa a uma ordem de idéas inteiramente ra- 
malhense. Nelle fiz figurar o leão, attributo heraldico da fa- 
milia dos Ramalhos, o baluarte artilhado, o timbre de Mar- 
tim Affonso de Sauztt. Como divisa escolhi <Paulistarum terra 
mater.. E o digno prefeito s~~ggeriu a felicissima superposição 
da cruz patriarchal de S. Bernardo á cruz do martyrio de S. 
André, apostolo. 

<Na historia do Brasil tomam essas denominações de S. 
André da Borda do Campo o valor de valoro~issimo symbolo. 

A «borda do campo» era a borda do sertão, do deserto igno- 
to e do mysterio profundo, n primeiro marco da conquista do 
Brasil. E comc aos paulistas caberia recuar a paiz pelo conti- 
nente a dentro, por 'milhares e milhares de kilometros, o desti- 
no como lhes apontava a marcha para Oeste, levando o seu pa- 
triarcha a estabelecer no planalto piratiningano a primeira p3- 
voação de luso-brasileiros no interior do Brasil, transposta a 
abrupta, a asperrirna penedia da Serra Maritima. 

Dalli romperia a stra progenie pela selva a dentro. 
<Tocaria aos filhos do Brasil, no sul do paiz, a empresa 

magnifica de rechassar o meridiano de Alexandre VI e de Tor- 
desilhas para o coração da America do Sul. 

Ia começar a pendencia gloriosa, que Arthitr Orlando ex- 
pressivamente appellidou <São Paulo versus Alexandre VI». 

Mas i,palmente determinára o Destino que por comple- 
to desapparecesse Santo André, vestigio algum restasse do pon- 
to de onde haviam arrancado os emulos terrestres dos cx~quis- 
tadores cantados pelo parnasianismo de José Maria de Heredia. 

E' que lhe ia conferir a gloria das coisas idas e perdidas, 
essa aureola do mysterio, mais intensa do que qualquer resplen- 
dor que sobre a materialidade das ruinas se possa fixar. 

E assim, como unico vestigio dos primeiros passos para a 
conquista do Brasil, restariam no Archivo Municipal de São 
Paulo e no Museu Paulista alguns cadernos avariados de papel 
desbotado pelos seculos, nos quaes, em caracteres quasi hiero- 
glyphicos, se inscrevem os escassos dizeres da rude redacção 



dos nossos primeiros antecessores ' civilisados sobre o planalto 
parananiano. 

l% a essa paleographia, quasi indecifravel, aggrava a mais 
estapafurdia e extravagante graphia, que á primeira vista tran- 
sforma o portuguez em outro idioma latiniforme e grotescc. 

Truncados estão estes manuscriptos, poderosamente sym- 
bolicos. Falta á série de vereanças de S. André a parte mais 
preciosa, exactamente o primeiro vol~me, o que comprehendia 
os annos de 1553-1555, consultado, no decorrer do seculo XVIII, 
por Pedro Taques e frei Gaapar da Madre Deus, e por ambos 
interlinearmente interpretado, aventa Porto Seguro, que ainda 
conheceu este codice. 

A publicação do que subsiste devem-na os estudiosos das 
nossas coisas a uma iniciativa patriotica da Camara de São 
Paulo, posta em pratica por Washington Luis. A Francisco de 
Escobar e Manuel Alves de Souza coube a tarefa trabalhosis- 
sima da traducção desses livros quinhentistas. 

Bem poyco o que de João Ramalho se sabe, diziamos: me- 
nos ainda acerca do arraial por elle em data ignota fundado. A 
8 de Setembro de 1553, dava-lhe o capitão-mór de S. Vicente, 
Antonio de Oliveira, os fóros de villa, creação que no anno im- 
mediato o donatario ratificaria. 

Gm 1560, a rogo dos Jesuitas de Piratininga, mandava 
Mem de Sá ao velho naufrago, agora patriarcha de mamalucos, 

.que demolisse o arraial andréense e incorporasse a sua gente 
aos moradores de São Paulo. Obedeceu João Ramalho, e dentro 
em breve, das exiguas taipas de sua villa «etiam periere ruinae~, 
a ponto de se não poder com segurança affirmar hoje onde se 
erguia a velha povoação marginal do G~iapituva. E isto quer 
nos inclinemos a acceitar a argumentaçã~ persuasiva e brilhante 
de Sampaio, quer a de Gentil de Moiira, assentada sobre documen- 
tação original, abundante e eruditamente encadeada. 

A data por Pedro Taques apontada, de 1558, como sendo 
o millesimo da extincção de Santo André, não é exacta. De- 
monstram-no, irrefragavelmente, dois documentos por Aze- 



58 Joáo RAMALHO E SANTO ANDRÉ 

vedo Marques revelados e uma das primeiras actas da Camara 
paulistana. 

Reza a de doze de Maio de 1564: «agora fez quatro annos 
que a esta capitania veiu o governador Mem de Sá, sendo-lhe 
requerido pelo povo de S. Vicente, Santos e os padres da Com- 
panhia de que fortalecesse esta villa,, e elle o fez, «com o des- 
povoamento da villa de Santo André e os moradores della re- 
colher e fazer viver nesta dita vjl la~.  

Em 1550 dizia o jesuita 1,eonardo Nunes - o famoso pa- 
dre voador ou «Aharebeb& - que nos campos de Piratininga 
vivia populaqão christan e branca, dispersa, «andando em uma 
vida de selvagens», motivo pelo qual determinára subir ws 
campos da serra «para dar remedio áquelles christãos». 

Muito trabalhou «para que se ajuntassem todos em um lo- 
gar e fizessem uma ermida e buscassem algum padre que lhes 
dissesse missa e os confessasse», Obteniperaram a estes conse- 
lhos, recusando ouvir o primeiro alvitre que o jesuita lhes dera, 
o de regressarem ás villas litoraneas. Infere-se desta carta, com- 
menta Theodoro Sdmpaio, que no anno de 1550, a população 
branca do planalto nelle vivia dispersa, cabendo ao jesuita a 
iniciativa do agrupamento dos Europeus em uma povoação 
que foi Santo André da Borda do Campo, arraial cuja posição 
escolheu João Ramalho, proeminente como era, e devia ser, o 
seu prestigio entre os primeiros povoadores. 

Não tardou o pequenino arraial a ter as homas de villa, 
attribuindo-se ao seu fundador os titulos altisonantes de *Al- 
cayde Mór e Guarda-Mór do Campo)). 

Coube-lhe a particularidade curiosa da visita de um via- 
jante exotico, um allemão, emulo de Hans Staden, reitre ex- 
traviado pelo Novo Mundo barbaro: Ulrico Schmidel, natural 
de Straubing, soldado de d. Pedro de Mendoza. Contempora- 
neo da primeira e desastrosa fundasão de Buenos Aires, explo- 
rador do Paraguay e do Perú teve as mais espantosas aventuras. 

A ellss deu o mais brilhante e extraordinario epilogo fazen- 
do uma travessia. prodigiosamente difficil - ainda hoje pe- 
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nosa como poucas - a de Assumpção do Paraguay a S. Vicente. 
Valeu-lhe a jornada o ensejo da permanencia em Santo 

André e a nós outros valioso depoimento sobre a villa rama- 
lhense. 

E' o que figiira na sua tão interessante ~Historia verdadei- 
ra de uma viagem curiosa na America o11 Novo Mundo pelo 
Brasil e Rio da Prata, desde o anno de 1543 até 1554», livro 
que ainda no decorrer do seculo XVI corria mundo na lingua 
internacional da é p w  sob a epigraphe de CVera historia admi- 
rdndae cuiusdam navigatiosis quam Huldericus Schmidel, strau- 
bingensis, confecit.. . . da edisão de Nuremberg. 

- 

Após diversos amos vividos em Assumpção de Paraguay - 
de onde acompanhara á selva alguns dos mais celebres conquis- 
tadores hespanhoes da America do Sul, como Ayolas, Cabeça 
de Vaca e Irala - depois de seguir a Irala na sua famosa expe- 
dição de devassa do Alto Perú, cansado de presenciar tantas 
scenas de ferocidade como essas que pcr quasi toda a parte pro- 
vocou a conquista castelhana, resolveu Schrnidel emprehender, 
por terra, a viagem de Assumpsão ao litoral atlantico. 

Ao atravessar o sertão paulista, numerosos «tupins» di- 
visou. 

Em certa occasião, seis mil.desses indios quasi o matam e 
aos vinte companheiros de jornada. 

Vagando pelo deserto, florestas tão densas e selvaticas en- 
controu, como em parte alguma, vivendo dias a fio, de raizes 
e mel. 

Afinal, chegou ao territorio dos «Riesale», habitantes do 
valle do «Urqiian~, rio onde pullulavam descommunaes serpen- 
tes, incommensuraveis pythóes (dessas que o.; hespanhoes 
chamam ~Schueyeba-tuescha» (sic) annota o aventureiro). 

A uma avistou, diante da qual a cobra famosa, que ao 
exercito do pró-consul Regulo á margem do rio Bagrbdas, fez 
frente, parecia miseravel minhoca. Tinha o bicharoco 16 passos 
de comprido e quatro braças (8 m., 80) de circumferencia! Nada 
menos do que isto esse gigante da fauna paulistd de antanho, 
predecessora dos já alentados sucurps e «minhocões» berradoreç. 
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Assim mesmo, apesar do seu diametro de dois metros eoi- 
tenta centimetros, o que era essa ~Schueyeba-tueschaw dos hes- 
panhoes ao lado do kraken, e, sobretudo, do famos7 peixe en- 
gulidor de navios. . . do barão de Munchausen, o weridico* 
compatriota de Schmidel? 

Hoqpitaleira recepção teve o viajante straubingense na al- 
deia indigena de aShebettieba», onde largamente se refez das 
muitas privações soffridas. Afinal, attingiu terra de brancos: 
Santo André da Borda do Campo, que lhe causou sinistra im- 
presão. 

Demos-lhe, porém, a palavra : 

«Afinal, chegámos a uma aldeia habitada por christãos, 
cujo chefe se chamava João Reinvelle (sic). Felizmente, para 
nós, anddva ausente, pois o arraial, tinha-me cara de ser um co- 
vil de bandidos Partira Reinvelle para ir ter com outros chris- 
tãos que habitavam uma povoação chamada Vicenda (São Vi- 
cente), afim de, com elles, concluir um tratado». 

«Os indios deste paiz, assim como cerca de oitocentos chris- 
tãos que vivem na; duas aldeias, são vassalos do rei de Por- 
tugal mas Joã3 Reinvelle os governa. 

((Pretende este que, havendo, dlirante quarenta annos, 
guerreado nas Indias e conquistado este paiz, é bem justo que 
agora seja quem governe. Guerreava os portuguezes, @e lhe 
não queriam reconhecer 03 direitos,. 

«E' Reinvelle tão p3deroso e considerado que póde armar 
a té  cinco mil indios. Sob os estandartes reaesnão se arregimen- 
tarão dois mil». 

Depois destas curiosas revelações sobre o supposto naufra- 
go, accrescenta o aventureiro, reiterando anterior conceito re- 
lativo á boa estrella que o fizera esquivar-se ao encontro com 
João Ramalho: <Apenas lhe vimos o filho, que nos recebeu 
muito bem, embora nos inspirasse muito mais desconfiança 
do que os proprios indios. 

Deixando este logar, rendemx graças ao Ceu por delle 
havermos podido sahir sãos e salvos*. 
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Assim, pois, segundo Ulrico Schmidel, tinha Santo André 
o aspecto de valhacouto de facinoras. 

Verdade é que, nessa época do apogeu da flibustice, não 
havia peior encontro para europeus do que o de outros europeus. 
Talvez fosse este modo de ver que ao viajante de Straubing 
inspirasse o temor retrospectivo que as suas memorias revelam. 

&a o tempo em que hespanhues, surprehendendo em ple- 
na paz uma feitoria franceza calvinista da Florids, 2 toda a 
gudrnição enforcavam, pondo-lhe sobre as forcas o distico ex- 
plicativo da violayão do direito das gentes. «Enforcados, não 
como francezes e sim como hereges). No anno seguinte, pa- 
gando-lhes a proeza com a mesrrla moeda, terkm os francezes 
o ensejo de escrever: cflnforcados, não como hespanhoes e sim 
como assassinos». 

Assim se mimoseavam mutuamente os europeus nas terras 
cubiçadas da America. Dahi provavelmente o receio de Schmidel. 

Não viu a catadura do velho João Ramalho, mas ao filho 
falou, e, por elle foi bem tratado. Apesar de tudo, sentiu-se 
outro ao Aahir-lhe do circulo de ação e prepotencia. Quem seria 
esse filho, Francisco; o «Tamaiutaca», senhor da aldeia de Guan- 
ga, Antonio de Macedo, Victorino Ramalho» ? 

Fosse como fosse, achou o aventureiro allemão que o; con- 
cidadãos andreenses do alcaide-mór do campo pareciam habi- 
tantes de uma cóva de Caco. 

Não é isto, o que se deprehende das actas da sua Cama- 
ra, muito embora truncadas. 

Dá-nos até a sua leitura que no arraial fronteiriço do cam- 
po havia forte corrente de sedimentação social, tendencias or- 
ganisadoras para uma swiedade em elaboração, tumultuosa 
como devia - e só podia ser - a aldeia perdida nos pincaros 
da serra maritima, no meio do immenso deserto do Brasil qui- 
nhentista. 

Precisava João Ramalho fazer como Romulo: chamar a 
si todos quantos quizessem arrostar as agruras da vida naquel- 
le posto avançado da civilisação européa e da conquista lusa. 
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O «primo vivere», para Santo André era angariar homens, 
arrolar moradores, povoar, povoar! custasse o que custasse 
arrolar bons arcabuzes a mais, para enfrentar os indios agita- 
dos e ameaçadores. Dahi, a impossibilidade da selecção. 

Não era uma phalansterio o que se tinha em vista, e sim 
uma guarda avançada. 

E como desde os primeiros dias revelasse a próle do al- 
caide-mór, e seus companheiros, as qualidades de dureza para 
com os indios que haveriam de levar as bandeiras dos seus de- 
scendentes aos confins do Brasil, não é de estranhar o tom de 
animosidade, que nos escriptos jesuiticos contra elles se levanta. 

Affirma Pedro Taques que á villa de Santo André revestia 
ar marcial, cercada como se achava de trincheira, dentro da 
qual á sua custa construira João Ramalho quatro baluartes, 
em que xcavalgára artilharia». Corroborando estas asserções, 
ainda assevera frei Gaspar - á mesma fonte abeberado: as 
actas hoje desapparecidás- que não Só fortificara o alcaide a sua 
povoação como ainda - construira egreja, cadeia e mais obras 
publicas. 

Na sua douta memoria: «Restauração historica da villa 
de Santo André da Borda do Campo», entende Theodoro Sam- 
paio, que aliás não parece ter conhecido as ~Actas,, serem es- 
tas asserções dos chronistas notavelmente exaggeradas. 

Salvo, talvez, quant.0 ás fortificações, não é crive1 que o 
arraial tivesse taes edificios. 

Senão, bem diversa teria sido a impressão do viajante ãlle- 
mão. 

c-4s mesmas fortificações não passavam, porém, de simples 
estacadas, a modo dos indios, como o eram nessa é p 0 ~ 8  as de 
Santos e S. Vicente, a julgar-se por umas velhas gravuras hol- 
landezas do seculó XVII. Feitas de grossos madeiros com os 
seus fossos ao redor, essas mesmas cercas ou estacadas, envol- 
vendo umas tantas habitações toscamente construidas, não 
pouco teriam contribuido para a má impressão que a aldeia 
produziu na recem-chegado, aldeia miseravel, semelhando um 
reducto de bandidos, cujos moradores ausentes deixavam as 
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suas palhoças fechadas por longos dias, talvez occupadas com 
as suas lavouras, ou empenhados nas duras e repetidas expedi- 
ções para saltear indios. 

«Não é crive1 que em tres annos, que tanto contava a po- 
voação desde a visita do padre Leonardo Nunes, com o; fraquis- 
simos recursos da mão de obra e de rnateriaes de que nessa épo- 
ca se dispunha, falta que por tantos annos adiante ainda se fa- 
zia sentir, João Ramalho tivesse realisado tanta coisa,. 

Que as'fortificações de Santo André tenham sido mais do 
que a simples estacada de que fala Sampaio, parecem indicar- 
nos tres referencias das actas. 

A avYte e cyquo> de Janeiro de 1556 ordenavam os 'offi- 
ciaes da Camara a Francisco e Geraldo Ennes que <viessem 
cobrir a cerca que estava por cobrir desde a casa de Affonço 
E n n e ~  até o baluarte, sob pena de dois tostões de multa,. 

A 2 de Agosto de 1557 aos seus collegas lembrava Fran- 
cisco Pires, procurador do Conselho, que «as cercas do mmo» 
estavam descobertas e como estivesse proximo «O tempo das 
auguas» poderia este cahir. 

«E acordavão (os officiaes da Camara) que era muito bem 
e que se fizesse Ilogow 

Do ~derradeyro~ dia de Março de 1558, data a ultima das 
actas que nos restam. Pois bem, reunida a Camara e o povo 
da villa, ante a imminencia de graves acontecimentos, presente 
João Ramalho, requeria Joanne Annes, procurador do Conse- 
lho, Cem nome de todo o povo», a bem do serviço de Deus e 
de11 Rey e prol1 do povo e bem da villa, que se repayrassem 
hos muros». 

«Tynhamos novas que nobos hyndios vynhão escbtra 
n6s», reza a acta. Era indispensavel a construcção de «algumas 
guarytas pra nma defenção por ser necesayro a bem do povo». 

Tal o alarme, que se decidiu então ertcetarem-se immedia- 
mente as obras de fortificacão e «não levar: mão dellas até 
não serem acabadas,, aos trabalhos concorrendo os moradores 
da villa em peso, visto trata;-se de um caso de «salus populi». 
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Merece especial referencia a reparação das portas da vil- 
la, e que demonstra que pelo menos era S. ilndré cintada de 
parede continua, onde se abriam portas. 

Aliás já decidira a Camara que pessoa alguma «fizesse 
casa sobre os muros da cerqua», o que a nossa hypothese reforça. 

E não deixa duvida da existencia de postos, especialmente 
fortificados no recinto murado, outra referencia da acta de 25 
de Janeiro, de 1556. Resolveram nesta data os vereadores, co- 
mo já o dissemos, que dentro de uma semana começassem to- 
dos os moradores a cobrir «a cerqua que estava por cobrir, 
convinha saber, desde a casa de Affonso Ennes até o baluarte)). 

I% qtlein se não apresentasse prompto para o serviço cas- 
trametatorio, seria mliltado 'em dous tostões «metade pra o 
cõsel$o e a outra ametade para quem no acusase». Seria nesse 
baluarte cidadela do arraial, que João Aamalho cavalgára a 
artilharia a que se referem os chronistas? 

Havia na villa ramalhense uma palhoça, pelo menos, des- 
tinada ás reuniões da nove1 municipalidade, pois em diversos 
pontos alludem os termos «ás casas do cõselho desta dyta villan. 

Em sua praça principal erguia-se o pelourinho, o indispen- 
savel symbolo municipal das instituições ibericas. 

Lê-se em certo topico que os officiaes mandaram ao procu- 
rador do Conselho pagar a xbastião róiz» quinhentos réis «de 
feitio e caregamento de huns sepos para o pelourinho e de does 
bamquos» . 

E mais tarde requeria o procurador fiancisco Pires a suas 
mercês os vereadores que mandassem p6r no pelourinho argola 
e cepo «como em as vyltas e sydades se costumava», ao que 
suas mercês objectavam, numa lição de economia e previden- 
cia, «que no presente não tinha o conselho dinheiro e era pobre 
e não o podia fazer » . 

Não nadava a Municipalidade andréense em o.uro. 
Todo o seu patrimonio, inventariava-o a edilidade eleita 

para 1556. Verificou-se então que constava de «umas balan- 
ças de páu, com um peso de ferro de quatro arrateis, e assim 
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mais dois taipaes com seus apparelhos e assim mais um macha- 
do grande de carpinteiro». 

Exiguos, como se vê, os bens da Camara, Mas nempùr isto 
deixava de lhe ser prospeia a situação financeira. Nada devia 
e ainda tinha, ao seu activo, um credito de .deus cruzados so- 
bre João Fernandes o Gago - que em caução depositara o tal 
machado grande -, e outro de tres cruzados, devidos por Pari- 
10 de Proença. 

Norteava-se a administração do Conselho andréense pe- 
las boas normas da justa severidade. Procurava-se obter o cum- 
primento do codigo de posturas, e contas estritas eram tomadas 
aos seus procuradores, 

Assim, vemos o juiz Paulo de Proença, chefe do executivo 
municipal, condemnar a João Pires Gago, desidioso almotacel 
- por não ter mandado shalimpar os monturos» - em quinhen- 
tos réis de multa, somma para a época, e o Brasil, consideravel. 
Era quanto mensalmente ganhava um official da guarda do 
governador geral. 

A severo regimento interno se submettiam os vereadores, 
multados quando não compareciam ás sessões em «um tostão 
branco por ser falto na dita Camara, conforme o regimento 
do escrivão da dita Camara e ao que o mesmo regimento man- 
d a v a ~ .  E como demonstração do despontar da burocracia OU, 

pelo menos, como base de bem estabelecida escripturação, 
a 12 de Fevereiro de 1556 entregava o procurador do Conselho, 
á Camara, uma mão de papel que, por dois tostões, para ella 
mercára. 

AO porteiro da Camara arbitráva-se ordenado annual de 
quatrocentos réis. 

Verdade é que nessa mesma época vencia o governador 
geral do Brasil 33$333 mensaes, e o bispo metade destas ~ p i n -  
gues. pagas. 

Não esqueçamos, comtudo, que taes valores reportados 
aos dias de hoje precisariam soffrer uma multiplicação por 
coefficiente que não póde ser inferior a cem, dadas as diver- 
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gencias da capacidade acquisitiva da moeda nas duas dpocas 
em confronto. 

Era natural que numa localidade onde viviam homens de 
paixões violentas houvesse agitações politicas. Não as referem, 
porém, as actas publicadas. Em uma dellas, apenas existem al- 
lusões a um pequeno desaguisado entre os da governança. Em 
1556 demittia-se o juiz Francisco Alves e reclamava da Cama- 
ra os tresentos réis de saldo de vencimentos que lhe ficara a < 

Miinicipalidade a dever, mandando os ex-collegas, depois da 
necessaria prestação de contas, que promptamente se ultimas- 
se tal pagamento. 

A's eleições municipaes se convocavam todos os moradores: 
reinava, como ela natural, o suffragio universal em Santo An- 
dré. E' o que nos: indica a acta de 3 de Novembro de 1557 em 
que <havendo us officiaes mandado chamar o povo, cada um 
dei1 sua voz de procurador do ccnselho>, sahindo <por vozes 
na dita Camara» Alvaro Anne.;, umorador na dita villa». 

Convocado, compareceu imrnediatamente ù eleito sendo 
então empossado, depois de haver jurado aos <santos hevan- 
gelhos~. 

Nessa mesma occasião passou-se pittoresco episodio . Ha- 
via necessidade de se fazer uma praça de bens de orphams. 
Como, porém, poderia realisar-se se nãn havia quem a apregoas- 
se? Decidiu a Camara que se nomeasse um porteiro uad hoc,, 
<para servir na dita praça», resolvendo-se, ao mesmo tempo, 
que o funccionario requerido fosse designado por meio de elei- 
ção popular. 

Realisado o escrutinio, verificou-se que João Gallego ob- 
tivera «onze vozes», sendo o seu nome o mais votado. Empossa- 
do da cargo, apregoou o edita1 da praça e demittiu-se, consi- 
gnando-se em acta que f6ra nomeado «para vender esta fazen- 
da, por ser gr&nde a necessidade, e, acabãda de vender a fazen- 
da do dito orpham, o haviam por desobrigado, para que mais 
não servisse». 

Mostrava-se & Camara de Santo André solicita quanto 
aos negocios de sua contabilidade e almoxarifado. 
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Na sessão de 3 de Novembro de 1555, era o espolio do ul- 
timo procurador do Conselho, João Fernandes, carregado em 
cincoenta réis, de uma multa cobrada, cuja importancia não 
se recolhera aos cofres publicos. 

Ao novo procurador, nesta mesma occasião, se confiavam, 
sob termo rigoroso de deposito, a balansa de pán, o par de tai- 
paes e o peso de quatro arráteis, de que já falámos. 

Empr~stava a Municipalidade dinheiro aos seus princi- 
paes municipes. Assim, nesta época, conseguira João Pires 
Gago, &diante a caiição de um arcabuz e de um machado, 
um fornecimento de mil e duzentos réis. 

Pedia o escrivão da Camara, Gaspar Nogueira, uma regu- 
larisação de situação: <que lhe fizessem conta do que lhe de- 
viam de papeis que elle tinha escritos,. Verificou-se, então 
que a Camara devia ao digno proto-burocrata mil cento e ses- 
senta réis, dos quaes já recebera oitocentos. 

A 30 de Mar* de 1557, entregava Francisco Pires ao seu 
successor a mesma balança de pau, os mesmos taipaes, accres- 
cidos agora de tres agulhas, e uma medida de tres alqueires, 
tudo isto além de um saldo de quatrocentos réis em dinheiro, 
que passava para o seguinte exercicio financeiro. 

Estavam prosperas as finanças andréenses . . . 
Era a questão das medidas importantissima. 
A 12 de Fevereiro de 1556, apregoando o almotacel Paulo 

da Proensa as novas posturas miinicipaes, declarou o procura- 
dor do Conselho que a medida de meio alqueire fora pela de 
Santos aferida, affirmando então sob juramento, que por ella 
pagara dois tostões. 

E logo ordenaram 9s vereadores que semelhante medida 
fosse entreguei0 afilador (aferidor) João Roiz, apara ser padrão 
da vil la~.  & 

Pouco antes provocara esta questão das medidas de capa- 
cidade sérias reclamações do povo. Decidiu a Camara convocar 
a conselho as pessoas gradas do arraial, a L'omeçar como era 
natural, por João Ramalho. 
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Reunidos em solenne umeeting)) os <homens bons» expoz- 
lhes o procurador a necessidade de se computar de ora em dian- 
te <a  medida do alqueire de farinha a seis vintens, o alqueire, 
porquanto a dita medida era muito grande e se aqueixava 
todo este povo de tamanha medida e tão pouco preço como era 
um tostão». 

Acceita a proposta, e por acclamação, estabeleceu-se uma 
multa de duzentos réis aos contraventores. 

O uses triplex)) com que Horacio encouraçou o peito do pri- 
meiro navegante, o triplice bronze exigido pela audacia do nau- 
ta era o que cintava os homens que deixavam a ditosa patria 
sua amada, de tão brando clima, para, a uma distancia enorme 
de seus antigos lares - enorme pela extensão a vencer e o tem- 
po exigido pelo vencimento - para em obediencia á vontade 
de seu rei encetarem a colonisação brasileira. 

E não era o peior arrostar as incertezas daquella navegação 
arrojadissima nas cascas de noz de fragilimos bateis. 

Ao reflectir nos perigos da travessia atlantica que realisara 
de França ao Rio de Janeiro poetava João de Lery piedosamente. 

L'homme se fie au bois 
Qui d'espesseur n'a que quatre ou cinq doigts 
De quoy est faict le vaisseau, qui le porte 
Ne voyant pas qu'il vit en telle sorte 
Qu'il a la mort á quatre doigts de luy 
Reputer fol on peut donc bien celiiy 
Qui va sur mer, si cn Dieu ne se fie 
Car c'est Dieu seu1 qui peut sauver sa vie. . . 

Vencida a travessia havia a terrivel acclimação na terra 
da America, virgem e hostil aos seus invasores, terrivelmente 
armada da febre e da ulcera e das myriades de parasitas per- 
tencentes aos grupos mais baixos do mundo zoologico. 

Um unico facto bastará invocar: o numero, immenso dos 
europeus a quem, no dizer dos chronistas, mataram e estropea- 
ram os bichos de pé. 
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'Condemnavam-se alem de tudo os povoadores a viver en- 
t re  OS dois continuos e gravissimos sobresaltos: o temor dos 
europeus inimigos, que do mar lhes vinha, das frotas de fli- 
busteiros e entrelopos e o terror do gentio innumeravel e fero: 
que de um momento para outro podia irromper arrazadoramente. 

F$ além destes perigos todos tangiveis havia os da imagi- 
nação, os das surpresas innumeras reservadas pela selva ignota 
e habitada por homens monstruosos, animaes gigantescos, ve- 
getaes perigosissimos, 

Ao interior do continente povoavam os coruqueans, gi- 
gantes de cinco metros de altura, os gt~ayazis, anões innumera- 
veis e ferocissimos, os matuyús, mostrengos de pés para trás, 
os iwaipanoma, indios sem cabeça etc. etc., os hay è os simia- 
vulpinos, os giboiussris, os hippupiaras, os terepomonge e ou- 
tros monstros zoologicos; as arvores de vidro, as que espon- 
taneamente ardiam abrazando os impudentes que dellas se 
acercavam, as que entorpeciam e matavam os que se acolhiam 
á sua sombra e atC as que dispondo de tentaculos capturavam 
os incautos caçadores a seu alcance. 

Requeria-se dos povoadores da orla do sertão uma coragem 
e uma tenacidade absolutamente fóra do commum. 

Assim era natural que entre os moradores de Santo André 
da Borda do Campo reinasse aquelle aspecto bravio dos hamens 
que vivem em eterná alerta a defender a vida ameaçada a cada 
instante. Aspecto que como já dissemos lhe notou Ulrico Schmi- 
de1 que aliás, conforme elle proprio confessa, se envolvera em 
aventciras dignas de o condemnar não uma mas cem vezes ás 
penas do Inferno. 

Mas ao lado das preoccupações primordiaes da defesa da 
vida as Actas de Santo André nos revelam poderosa força de 
organisação sacia1 e civilisadora no arraial ramalhense. 

E esta se demonstrava positiva embora cheia da singele- 
za que era de se esperar em tão incipiente e pobre nucleo de 
sedimentação colonisadora. 

As concessões de terrenos no rocio da Villa de Santo André 
d a  Borda do Campo, faziam-nas Braz Cubas, o fundador de 
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Santos - como capitão-mór e ouvidor da capitania de S. Vi- 
cente -, ou o proprio poder municipal. 

Allegára Antonio Cubas, morador em Santo André, que, 
havendo comprado a casa em que morava, com o seu quintal, 
não sabia como legalisar a transacção, pois quem 1Wos vendera 
não possuia <carta do capitão-mór nem de pessoa que pudesse). 

Assim, de Santos, a 19 de Outubro de 1555, em nome do . 
sr. Martim Affonso de Souza <em cujo logar elle estava, man- 
dava Braz Cubas que ao seu homonymo se passasse uma carta 
de dada, localisadora do terreno comprido <entre as casas don- 
de era Ramalho)) e as de Francisco Pires, dividindo pela par- 
te dos mulos da villa com Gaspar Nogueira. 

E o documento, á falta de tabellionato, registou-o o escri- 
vão municipal no livro das actas, como outros do mesmo teor. 

Obtida do capitão-mór a primeira concessão, se algum dos 
moradores de Santo André desejava augmentar as suas proprie- 
dades, requeria-o á Camara que lhe concedia esta dilatação 
de posse, vendendo-lhe a terra. 

Tal o caso de Balthazar e o de Garcia Roiz. Representa- 
va o primeiro ter necessidade de se <alargar para a beira do cam- 
po» e assim requereu aos officiaes da villa que, <respeitando a 
necessidade que elle tinha, lhe dessem a terra,. 

<A paga da dita terra será o que vossas mercês mandarem, 
no que lhe farão eamola e merc&», dizia no requerimento. 

Despachando, declarava o juiz Antonio Cubas que os of- 
ficiaes demarcariam o lote concedido, devendo Balthasar por 
elle pagar dois tostões, <visto o concelho ser pobre>. 

Para promover o incremento do seu villarejo, tomavam a 
8 de Fevereiro os officiaes da Camara de Santo André severas 
providencias contra certos moradores recalcitrantes do termo, 

Assim se resolvia nessa sessão do Conselho: <quem tiver 
terra no termo desta villa seja obrigado dentro em um anno fa- 
zer casa nessa villa*. 

Dois dias mais tarde, nova medida era assentada visando 
os mesmos fins: prohibia-se a qualquer pessoa estranha ao ar- 
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raia1 nelle adquirir uma casa, devendo construil-a, sob pena de 
perder as sesmarias concedidas. 

Assim tambem apenas recebesse alguem concessão de ter- 
ras, ouvia a intimação de, no lapso de um anno, cprãtar mã- 
timêtos, ê a dita terra so pena de a perder por valuta e os capi- 
tães a poderem dar a quê as pedir,. 

Multiplicaram-se com rapidez os rebanhos no planalto pi- 
ratiningano, onde tanta terra havia e tão pouca gente. 

Eram .consideraveis os damnos dos animaes soltos pelas 
roças. 

Attendendo a reclamações geraes, requeria o procurador 
Gonçalo Fernandes, na sessão da Camara de 12 de Fevereiro 
de 1556,+0 cumprimento da postura sobre ccvaquas e porquos 
não apastorados,, que determinava o pagamento de um tostão 
por cada cabeça apprehendida e recolhida ao curral do Conselho. 

Era porém, a seu ver, a pena excessiva, e o povo se gaquei- 
xava abertamente,. Pedia, portanto, uma diminuição da tão 
grande importancia da coima, a substituir-se por outra que 
<fosse honesta,, para se poder elevar, porquanto eram pobres 
os moradores da villa. 

Attendendo a tão ponderosas circumstancias, decidiram 
os officiaes <que Ihes parecia bem por cada cabeça de vacca que 
fosse achada fazendo darnno nas roças se pagasse meio tostão, 
E, outrosim, pagasse cada cabeça de porco um vintem. 

Apesar da severidade da multa, continuava a invasão das 
plantações pelos animaes. 

Defendiam os cultivadores as suas roças matando o gado 
a frechadas, visto como possuir um arcabuz era mais, em Santo 
André do que dispor alguem, hoje, de um automovel em S. 
Paulo. 

Motivaram estes factos severa disposição da Camara, 
que, a 22 de Setembro de 1556, ordenava aos criadores - e den- 
tro do prazo de um mez - «tapassem ou guardassem as suas 
rops,  de maneira que não recebesse o povo perda). 

Grande mortandade causou certa vez no rebanho suino a 
liberdade com que os animaes fossavam a lama proveniente das 



aguas carregadas com os residuos dos espremedouros de man- 
dioca. Decidiu a Municipalidade andréense que cada qual es- 
premesse a mandioca «dentro em suas casas ou seus qiiyntaes 
o que a augua que sayse da mãodioca~ fosse «botada numa 
cova e não fizesse perjuizo ao gado». 

«He vsto cõ pena de hu tostão», additava gravemente o 
escrivão da Camara, na sua graphia pittorescz. 

Imagine-se o que seria este tremedal onde os porcos iam 
buscar a morte, chafurdando no sumo prussico da mandioca! 

Bem se comprehende que a hygiene da villa ramalhense 
deixasse a desejar. 

Tão pouco o cuidado com a salubridade publica que nas 
fontes de alimentação publica havia quem puzesse mandioca 
a fermentar. Com a pesada multa de dez tostões procurava a 
Municipalidade salvar «as auguadas onde este povo bebia». 

A vizinhdnça dos Indios obrigava os moradores a fazer dor- 
mir todo o seu gado no recinto fortificado. Multava a Camara 
de 1557, em um tostão, pago por cabeya de animal, ao proprie- 
tario que não recolhesse o seu rebanho. 

Como medida de segurança collectiva numa povoação de 
palhoças, onde o menor incendio tudo conhmiria, institiiiu a 
Camara, a 29 de Agosto de 1559, uma pena de cincoenta réis 
a quem « das cerquas da villa para» dentro ousasse «tirar fogo 
de alguma casa sem ser coberto ou tirado em panella~. 

Apesar das medidas da Camara deixavam as condições de 
hygiene e salubridade de Santo André - e comprehende-se 
bem - muito a desejar. A 29 de Setembro de 1558, tradvzindo 
as queixas geraes dos seus habitantes, dizia o procurador do Con- 
selho a seus collegas, officiaes da Camara: «em nome do POVO 

como estavão em esta dita vylla e morryão de fome e paçavã~ 
muyto mal1 e morryão hos guados. w 

Convictos de que f6ra o local da villa mal escolhido,pediam - 

os andréenses a sua trasladasão para «dentro do termo della, 
de longo dalgum rio». 

Vem a acta truncada de modo que não sabemos se as suas 
ultimas linhas se referem ao assumpto da traqsferencia do 10- 
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cal. Parece-nos que sim e referenl-se á opposição de algum che- 
fe influente, provavelmente ao proprio João Ramalho em ob- 
temperar aos desejos dos seus concidadãos. *E logo na dita Ca- 
mara requereu e disse que não consentia em tal: mas antes se 
nisso se recrescessem algumas mortes ou perdas de fazenda de 
haver o dito povo dar conta a quem de direito fosse,. 

Assim, pois, houve quem, quiçá pela violencia, ameaçasse 
oppor-se aos designios dos andréenses desgostosos, e, para tan- 
to, cheios de motivos. Escasseavam oç viveres, e os homens 
rareavam. 

A vinte e dois de Janeiro de 1556, decidiu a Camara, á 
vista da penuria crescente e amea~adora, «que nenhua pesoa 
dese nem vendese o alqueyre de farinha so pena de dous tos- 
tois, a metade para o c6selho e a outra metade para o allcayde~. 

Mais grave ainda era a ameaça de distracção das já tão 
diminutas forças. 

A João Ramalho, «como capytão e allcayde mór e a guarda 
deste cãopo* requeria o procurador do Conselho Francisco Pi- 
res, a 30 de Julho de 1557, que não deixasse cumprir um manda- 
to do capitão-mór da capitania de S. Vicente, Jorge Ferreira. 

Requisitára Jorge Ferreira a remessa de alguns homens 
para reforço da guarnição da fortaleza da Bertioga. Não se es- 
queça a camara, allegava o procurador, «de que estamos na 
fronteira e a guardamos cada dia por contrarios,. «Portestava, 
e requetia <da parte d'El Rey N. S. se alguma coisa e perdas 
se acontecessem na Yilla, ou mortes por falta de gentes, se res- 
ponsabilisasse o capitão-mór. 

Assim tambem se o gentio á povoação assaltasse. Corivi- 
dava, pois, a João Ramalho «que não deixasse ir nenhuma gen- 
te fórd da dita villa e ciimprisse o regimento que do sr. gover- 
nador tinha,. 

E ainda mais obrigasse os homens que estavam para fóra 
a se ajustarem, fazendo-os avyr a vyber em a villa por serviço 
de Ds. e de11 Rey nos0 sdr,. 

Na mesma sessão confiava o procurador do Conselho a 
seus collegas de vereança um facto grave, viera-lhe a noticia 
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de que certos homens moradores da villa e seus termos preten- 
diam emigrar! <Serto ome hos cõpelia para que cõ elle fossem 
para ho mar » . 

Era este individuo um tal Estevam da Costa. Decidiu-se 
então notificar-se-lhe que, se continuasse a alliciar os morado- 
res de Santo André para 04abandono do arraial, seria multado 
na somma forte de quinze cruzados. 

Tinha esta questão da ausencia capital importancia para 
um nucleo de população tão pequeno quanto Santo André. A 
10 de Setembro de 1556 mandava João Ramalho multar em 
quinhentos réis a certo Diogo Freire que sem sua licença sahira 
da villa. 

E' que Santo André, verdadeiro posto avançado, vivia 
sob a perpetua ameaça do gentio. 

A 21 de Agosto de 1557, tomava ã Camara providencias 
contra o costume perigoso dos moradores partirem todos a 
um tempo para as suas roças. 

«Fycava a villa sem jemte~ ; assim portanto <que se repar- 
tissem a metade hu dya e outra metade outro dya de maneira 
que não fique a vylla sem jemte,. 

l% quem o contrario fizesse multassem-no em cento e cin- 
coenta réis «por quada vez que fosse achado,. 

Lutando contra a dispersão que para o minusculo arraial 
era perniciosa, suggerira Braz Cubas ao governador geral do 
Brasil, d. Duarte da Costa, diversas providencias que este lhe 
devolvera escriptas num regimento uad usum, da agente que 
houvesse de entrar pelo campo,. 

E esse regimento registava-o a Camara andréense em sessão 
de dez de Fevereiro de 1556, a requerimento de Paulo de Proença. 

Prohibido fosse a qualquer portuguez ou hespanhol tentar 
passar ao Paraguay ou outra povoação de castelhanos. E se 
algum hespanhol apparecesse deportassem-no pelo primeiro 
navio. Aos moradores da capitania permittia-se resgatar (com- 
merciar) pelo campo a dentro, de modo que os proventos se 
repartissem. 
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<Assim aos pobres como aos ricos». Providencias, no en- 
tanto, deviam ser tomadas para que nem todos ao mesmo tem- 
po sahissem~ . ' 

E procurassem tratar os indios do melhor modo possivel. 
Severa e formal prohibição se communicava a estes des- 

bravadores do deserto, quanto a estabelecerem, no interior, 
fundição de metaes, fossem quaes fossem, para que aos selvi- 
colas imprudentemente não se fornecessem armamentos. 

Ficava João Ramalho encarregado de não deixar passar, 
para o sertão, pessoa alguma, sem a permissão do capitão-mór 
de S. Vicente. Exceptyados deviam ser os jesuitas, munidos 
de permiss%o especial do Governo Geral. 

Mas - insistimos - teria realmente Santo André esta 
feição de valhaqouto de bandidos que Ulrico Schmidel lhe notára? 

O que das suas .ractas~ se deprehende não inspira esta fei- 
ção truculenta. 

Quem as lê tem a impressão de que era como uma aldeiola 
qualquer, pauperrima, e pacifica, de Portugal, habitada pcr 
gente rude, exclusivamente entregue ás preoccupações mate- 
riaes de uma vida grosseira e aspera. 

A este aspecto psychologico outro se enxerta, resultante 
das condições de intranqiiillidade em que vivia o arraial rodeado 
do mysterio da selva proxima, inteiramente ignota, estabele- 
cido a alguns kilometros de anthropophagos, e poáendo, de 
um momento para outro pelos selvagens ser aggredido e quiçá 
arrazado. 

Para ser morador em Santo André precisava certamente 
possuir alguem uma fibra de pouco vulgar energia e despren- 
dimento da vida, que se não coaduna com a brandura eos san- 
timento? humanitarios e altruisticos. 

Não podia João Ramalho fazer grande selecção entre os 
co9ipanheiros de vida, a todos precisando acceitar para a sua ru- 
de povoação de brancos e indios. Aos fracos deviam as condições 
do ambiente eliminar. 

Assim mesmo não se mostrava destituida de formalidades 
a admissão dos individttos ao nucleo dos moradores. A 7 de 
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Novembro de 1556 requeria Mdnuei Ribeiro á Camara que o 
houvesse por morador na villa. 

E não era comtudo um recemvindo. Na sua petição pit: 
torescamente allegava que «na villa tinha casa e roças e vaccas 
e mulher (sic); nella estava e era morador>). Assim, pois, o «as- 
sentassem por morador». 

Despachando-lhe a petição houveram-no os officiaes da 
Camara .por morador em a dita villa de Santo André». 

Estas exigencias relativas a um homem que já ha tempo 
residia na communidade andréense dão-nos a impressão nitida 
de que nella imperavam normas diversas das que existem num 
méro agglomerado de depredadores. Seria naturalmente 
estulto esperar que na villa da borda se verificasse o jogo das 
instituições dos paizes velhos e densamente povoados. 

Entretanto, a 8 de Janeiro de 15.57 protestava a Camara 
contra o procedimento do capitáo-mór da capitania, Jorge Fer- 
reira, pelo facto de se recusar a despachar os papeis relativos ao 
renovamento da Municipalidade, ameaçando responsabilisal-o 
por todas as perdas e damnos e xdenefycaqções da vylla o bês 
d'orfãos que por fallta de justiça» se perdessem. 

Respeitavam-se em Santo André as normas administra- 
tivas e burocraticas, já o deixamos notado, e no entanto podia- 
se esperar que todas e quaesqiter formalidades alli se achassem 
abolidas, o que, entre parenthesis, não seria extraordinario. 

Assim por exemplo nas actas se nos deparam autos de pau- 
t a  dos officiaes da Camara ou termos de posse da Municipali- 
dade em que se regista o juramento aos csaõtos avãogelhos» dos 
novos edis apara que bem e verdadeyramente e cõ sãs cõsye- 
msyas hos sobreditos fyzessem justiça ás partes e guardassem 
ho segredo a justyça». 

E tomando o compromisso «pormetiam a bem da vylla e 
prol1 do povo a fazer pollo juramento que tomarão, a cumprir 
o dever que lhes'indicavam as Ordenações dos Senhores Reis. 

E se nestas aberturas de pautas deixava alguem de ser 
empossado, termo especial se lançava para que se lhe désse 
juramento. 
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0 s  almotaceis, renovados frequentemente, não entravam 
em exercicio do cargo sem que um termo da Camara lhes não 
consignasse a effectivação, documentando-lhes a promessa «de 
que fariam bem e verdadeiramente como Deus lhes desse a 
entender » . 

Precisava um vereador ou juiz ausentar-se, e immediata- 
mente o communicava á Camara, pedindo-lhe a necessaria 
licença para afastar-se e a nomeação de um siibstituto, c que tu- 
do em acta devia constar. A 2 de Setembro de 1.555 á sessão da 
Camara comparecia Francisco Alves, então alcaide, e, porquan- 
to pretendesse ir para o campo, para tanto pediu licensa aos 
seus collegas, que lh'a deram. 

«E por hele foi apresêtado hu' homê p.e servir o dito ho- 
ficio em sua ausencia e logo os ditos hoficiaes receberão ao di- 
to e lhe derão o dito cargo dalcaide e vara en a dita Camara 
para quatro mezes e lhe derão juramento aos santos havange- 
lhos )> . 

Como se v&, eram as formalidades acatadas pela villa ra- 
malhense, cujas actas formigam de termos no genero dos que 
acabamos de citar. 

Ninguem poderia esperar que em semelhante meio, per- 
dido na solidão do continente deserto, letrados houvesse. 

Apesar da insignificante cultura para 0- exercicio dos car- 
gos exigida, ainda havia quem se confessasse pouco idoneo pa- 
ra o seu desempenho. 

Em sessão de 12 de Fevereiro de 1556 pedia o procurador 
do Conselho Gonçalo Fernandes, a destituição dc escrivão Si- 
mão Jorge. Era <grão cargo de consciencia» occupãl-o esse func- 
cionario, por quanto não no entendia nem sabia dar despacho 
ás partes conforme o que siia alteza mandava e por que perecia 
a justiça)). E o curioso é que o destituido escrivão, elle proprio, 
fez a confissão da sua ignorancia no termo a que alludirnos, O 

que demonstra haver sido pelo menos pessoa de optima compo- 
sição. 

&ta incompetencia, absoluta e confessa, não inhib'iria 
aliás mais tarde ao escrivão letras gordas o exercicio de cargos 
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publicos, dada a falta de pessoal idoneo que em Santo André 
havia. Em Agosto seguinte á sua destituição era Simão Jorge 
eleito almotacel. 

Com a fundação de São Paulo duas mentalidades adversas 
e vehementes se defrontaram - a do preador de indios, no nu- 
cleo andréense, a do catechista no centro jesuitico. 

A' antipathia jesuitica deveu Santo André, sobretudo, a 
má reputação que lhe está adstricta á memoria. Insensato pre- 
tender que semelhante fama seja calumniosa ou simplesmente 
infundada. 

Não é possivel contestar que a viila andréense haja sido 
um nucleo de apresadores de indios, e basta esta feição do trafico 
de escravos para fazer com que elle se revista dos estigmas da 
violencia e da crueldade. 

Fosse como fosse, quer estivessem os loyolistas, simples e 
puramente empolgados pelo mysticismo dos missionarios in- 
trepidos e ardentes, quer por essa visão deslumhradorà da fun- 
dação de um imperio theocratico sul-americano - de que tanto 
os accusam inimigos e detractores - certo é que na luta aberta 
com os andréenses representavam a civilisação, procurando, 
em nome da humanidade, reprimir o trafico. 

Mas onde? em que parte do mundo occidental deixava 
então de subsistir a integridade do brocardo cruel do «homo 
hominis lupus)) ? 

Que horrores se passavam então na Europa das guerras de 
religião! Que brado de justiça vehemente é o contemporaneo 
americano de Jean de I,ery para attenuar a anthropophagia 
de nossos indios! 

<Os que lerem as horriveis coisas diariamente praticadas 
entre os barbaros do Brasil reflictam tambem no que se faz 
agora por cá entre nós». 

Os chronistas da Companhia, sobretudo Vasconcellos, 
maltrataram João Ramalho a valer. 

Discutir a questão controvertida das qualidades e meritos 
do povoador cnon est hic loc~is». 
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Estudando-lhe a personalidade á luz dos documentos exis- 4 +% 
tentes, a conclusões desfavoraveis chegou em 1902 uma com- 2 

$3 

missão composta de homens de eminente saber, e isenção 
de animo, como Theodoro Sampaio, Antonio Piza, Orville Der- /- 

I 
-i 

by e João Mendes Junior. I 

Não devia ter sido o alcaide-mór naufrago nem degredado 
e sim apenas um aventureiro, méro traficante de escravos, ao 
Brasil attrahido pelo interesse commercial e nelle retido pela 
liberdade da vida selvagem ou pelo prestigio adquirido entre 
os indios. 

Analphabeto e provavelmente judeu, não podia ser uma e 
unica pessoa com o bacharel de Cananea, como pretendera 
Candido Mendes. 

Deste parecer radicalmente divergindo, apresentou o quinto 
membro da commissão o dr. Manuel Pereira Guimarães, vehe- 
mentes argumentos rehabilitadores do chefe de Santo André. 2. 

Foram-lhe as conclusões apiadas por ponderações valiosas 2 
emittidas por Campos Andrade. .z' 

Ha realmente entre os argumentos do dr. Pereira Guima- -2 
:4 
\C 

rães um que se apresenta sobremodo robusto. 9 3 

Acaso fosse João Ramalho tão adverso aos Jesuitas, prom- 
ptamente teria obedecido a Mem de Sá, como fez, destruindo a 
sua villa, séde do seu inconteste e enorme poderio, afim de tran- 
sferir-se á ilharga dos loyolistas, passando a occupar um plano 
secundario? 

Que importancia podia attribuir a ordens regias, quando 
no planalto, defendido pela serra inexpugnavel, era senhor 
absoluto ? 

Não nos relata Schmidel em 1553 que, pela violencia e pela 
guerra, obrigava os portuguezes recalcitrantes a lhe reconhece- 
rem a autoridade? 

A oitocentos brancos despoticamente governava. Não nos i! 
:o 

diz ainda o aventureiro allemão que facilmente podia p8r em r 'ai 

campanha einco mil arcos, quando o rei não conseguiria arre- 
I 

gimentar dois mil? Que damnos lhe conseguiria fazer o gover- 
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nador geral do Brasil? Nenhum, absolutamente nenhum. Nem 
se atreveria a lhe mover guerra. 

E no entanto obedeceu depois de longa relutancia, é verda- 
de, nascida do arno1 proprio offendido. Arrazou a sua villa e 
com os filhos foi morar iunto áquelles «cujos intentos eram 
diametralmente oppostos aos seus», na phrase de frei Gaspar 
da Madre de Deus. 

Fizesse um aceno e, em 1560, lhe seria mais facil expulsar 
os Jesuitas de que os seus descendentes em 161 1 e 1640, quando 
03 forçaram ao silencio e depois ao abandoho do seu collegio. 

Começou João Ramalho a sentir os effeitos da competição, 
que se empenhara entre o seu nucleo e o arraial jesuitico das 
margens do Tamanduatehy. 

Em 1556 inauguravam os Ignacinos novo collegio já muito 
superior ás suas installações primitivas, brilhando então o en- 
genho do padre Affonso Braz, ((mestre e juntamente obreiro 
assim das taipas como da carpintaria,. F6ra tudo feito com 
não pequeno siior dos estudantes que, para a obra, traziam ás 
costas os cestos de terra e potes de agua, no tempo que podiam 
poupar do seu estudo». Vingavam, definitivamente, no pla- 
nalto, os loyolistas. 

Pouco depois da fundação do arraial paulistano a elle se 
incorporavam os dois morubixabas celebres. Tibiriçá e o velho 
Caiuby, ancião, <que deixando parentes, casas e roças no ser- 
tão, viera junto aos padres morar em uma pequena choupana 
para bem de sua alma. E a exemplo dos dois famosos indios 
desceram tantos dos seus sertões que não cabiam já em aldeia,. 

Dentro em breve não tardava a irrqmper, violenta, a ani- 
madversão de João Ramalho, e sua gente, á obra j'esuitica de 
Piratininga. 

JB ao surgir no planalto o primeiro missionario chegara O 

velho alcaide-mór a pensar em supprimil-o, affirma o chronis- 
ta. Incitara dois dos filhos a que assassinassem o padre Simão 
~ o d r i ~ u e s .  Não se realisara o attentado, porém, devido a so- 
brenatural intervençgo. 
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No emtanto, pelos termos da chronica de Polanco, o secre- 
tario particular de S. Ignacio de Loyola, citada por Capistra- 
no de Abreu, nos sabios  proleg gome nos^ á historia de frei Vi- 
cente do Salvador, fora o proprio João Ramalho quem manda- 
ra o seu primogenito servir de guia ao padre Manuel da Nobrega, 
quando o grande jesuita decidira pela primeira vez visitar o 
planalto. 

Apaixonado, como poucos, o reitor do Collegio de São Pau- 
lo, é bom lel-o com prudencia, avisa o doutissimo mestre. 

Ao famoso naufrago referem-se parece fóra de duvida, as 
vehementes accusações, que em sua carta quadrimensal, de Maio 
a Setembro de 1554, faz Anchieta a certo chefe branco de uma 
aldeia visinha de São Paulo. 

Ainda em fins de 1554 haviam os Ramalhos conseguido, 
avança o chronista, que as tribus fronteiras de Piratininga assal- 
tassem, e com enorme superioridade de forcas, ao arraial jesui- 
tico. 

A' situação salvara o valor de uma mulher <já baptisada, 
grande &ristan e de animo varonil., cujo marido era um caci- 
que tambem convertido. 

Numerosos episodios desta contenda dos dois nucleos nos 
relatam os chronistas. 

Neste caso da fusão das duas villas, forçando Mem de Sá, 
em 1560, João Ramalho a incorporar-se, com tcdos os seus, 
a São Paulo, difficil é fazer-se exacto criterio dos motivos que 
provocaram o desapparecihento de Santo André. 

Em materia de depoimentos contemporaneos existem OS 

do lado de S. Paulo, contrap~ndo-se ás relações jesuiticas o si- 
lencio absoluto dos seus rudes e ignaros opponentes. 

'Nas aActas da Camara de S. André~, ora ~ublicadas, nada 
se diz do projecto de reunião dos dois arraiaes. Apenas se con- 
signa, a 20 de Setembro de 1557, quanto se achavam os andréen- 
se3 descontentes com a situação de sua villa. 

Queixando-se aos vereadores allegava o procurador do con- 
selho <como estavão em esta dyta villa e morryão de fome e 



82 Joáo RAMALHO E SANTO ANDRÉ 

paçavão muito mal1 e morryão ho guado, e que'se fossem dentro 
no termo della de llonge dallgu ryo)). 

Havia portanto muito quem pensasse na trasladação. 
Aliás não affirma Nobrega na sua carta de 1556 a S. Igna- 

cio que todos os christãos do planalto desejariam residir emsão 
Paulo «se lhes dessem licença,? 

Que, em 1560, ainda existia S. André dil-o insophismavel- 
mente, um documento do processo de João de Bolés: o depoi- 
mento de Jorge Moreira que a 23 de Abril daquelle amo, inqui- 
rido em Santos, declarava-se: «marador em a villa de S. André 
e em lá morador, ora estante em esta villa de Santos,. 

Commentando o desapparecimento da villd da Borda es- 
creve Theodoro Sampaio algumas palavras severas: 

<Santo André como um ninho de escravismo e foco de tur- 
bulencia desappareceu sem deixar vestigios como se de vez 
a arrazara um braso exterminador. Nas margens do Guapitu- 
ba que flue para Piratininga, cerca de legua da actual villa de 
S. Bernardo, o viajante debalde procura um trecho de velho muro 
que lhe recorde esse baluarte do Alcaide Mór da Borda do Cam- 
po. Como se fora edificada na areia movediça onde um sopro 
de desolação tudo subvertera e apagara, nem mesmo a tradição 
da villa mameluca se salvou na memoria dos raros habitadores 
destas paragens. E' que as cidades tambem se apagam na vida 
como se apagam as iniquidades dos homens,. 

Se é exacto que a feitoria de cima da serra não representava 
mais do que um posto de serviço para o trafico phenicio, entre 
todos cruel, hoje, que o esbatimento dos seculos se fez em torno 
do arraial ramalhense, o que delle reçta é a sua poderosa signi- 
ficação symbolicã. 

Foi o primeiro marco vencido na conquista do hinterland 
brasileiro, o primeiro ponto de partida para a conquista do Bra- 
sil pelos brasileiros. 

E presidindo a este movimento inicial da entrada paulista 
pelo Brasil a dentro, é João Ramalho o pró-homem, o patriar- 
cha das bandeiras prodigiosas, annexadoras de milhões de ki- 
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lometros quadrados - castelKanos, a fé dos tratados - ao 
nosso patrimoíiio nacional. , c 

Habeis como sa&am ser os jesuitas trataram de agradar ao 
rival vencido, quanls Ihes .era possivel. Assim concorreram pa- 
r a  que assumisse o colrgo de capitão-m6r de São Paulo, de que 
foi empossado a 24 ,de Junho de 1562 em presença da Camara 
da villa, promettendo, entáo, sobre o Evangelhg~ o velho nau- 
frago afazer verdade?, Sra a! c~nfinna@o de uma eleiçbo popu- 
lar, pois o escolhera o povo de São Paulo para seu chefe durante 
as guerras que por acciso estalassem com os indios, cornminan- 
do Jorge Collaço, reprkkentante do dunatario Martim Affonso 
de Souza, as mai- severas penas a quem lhe desobedecesse, re- 
za a provisão rep;is'f$3a nas ~Actas, da camara. 

J I 
Verdade 6 que os tempos se apresentavam torvos, prodigio- 

samente torvos. ~*adas haviam as tribus do planalto e 
do IitoYal feito o lkhnte geral da chamada Confederação dos 
Tamoyos. I 

Esteve Siio Paulo i a  imminencia de completa ruina: a cc- 
Ionisação a piqhe de ,retroceder do planalto. 

Neste ttio&eg+'& t5o graves apprehensõès recorreram os 
brancos a seu graS:& chefe iiatural, anciosamente esperando 
de sua bravura e éxpêrie~cia da guerra o mais efficaz amparo. 
Quem mais que o ve&o naufrago estaria em condições de assu- 
mir a dire&o ç11pdma das forças civiliiadas? 

A 24 de Maio de 1562 era João Ramalho eleito pela Cama- 
ra e povo de.~&o &u1o para capitão da gente que tinha de ir á 
guerra co&a os,indios das margens do Parahyba. Antecipava se 
ao ataque esperado desfechando vigorosa contra-offensiva. 

Mas insig&nciardas forças civilisadas ante a investi- 
da barbara tevw portuguezes e indios fieis a se entrincheirarem 
em São Paulo diante do qual a 10 de Julho surgiu o grande corpo 
de inimigos fazendo enorme alarido. 

Nesta occasião foram João Ramalho e Tibiriçá os verda- 
deiros ante-muraes da villa piratiningana. 

Durante cinco dias de Julho viveram os paulistanos tran- 
sidos de angustia, á espera do prelio, divisado a todo o momento. 
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Do litoral lhes havia v i o d ~  d ~ m  soccorro. 

Entre os voluntarios acudidos pera a defesa da villa es- 
tava o cdvalheiresco Braz Cubas que ea i s  tarde allegaria taes 
serviços ao Donatario, ao pedir as terras da sua grande sesmaria 
de &gy. A11i não só allega qde fomcéra muitos gados e es- 
cravos para a manutenção de São Pmlo como <pelejara no dito 
cerco para a gefensão da terra,. 

Surgiu afinal a 10 o agrande corpo ,de inimigos pintados e 
emplumados, fazendo enorme alarido,. ' 

*Tão grande estrondo de gritos, assovios, bater de pé e 
arcos (como costuma) que parecia se &ha o mundo abaixo e 
se arruiríavam os montes vizinhos, diz'? padre Simão de Vas- 
concellos. Todos elles pintados, e empennados, jactanciosos 
promettendo-se a victoria, deixando kas costas canalha de ve- 
lhas, carregadas de panellas e azados, em que diziam haviam de 
coser a carne dos captivos, segundo as leis dos seus costumes 
barbaros w . 

\ 

Conhecedores da tactica a empregar-se qa guerra brasi- 
lica, entenderam João Ramalho, Tebyri&e os seus mais abali- 
sados officiaes, de boa estrategia disputar:lhes o terreno das 
immediações da villa e assim se decidíu uma sortida geral, cuja 
impressão sobre o inimigo podia ser de optimo effeito. Tão 
fortes estavam os sitiados, pensariam, que não se limitavam 6 
defensiva pura e simples. 

Foram então as mulheres e os meaiaos dos portuguezes, 
e a!, dos indios fieis, recolhidas ao Collegio, <por ser um pouco 
mais seguro e forte,. 

Desde muitas noites que na egr%ja jesktica se mantinham 
aquellas permanentemente, orando com c> maior fervor, a im- 
plorar o soccorro celeste para que a tamanha afflicção se dés- 
se allivio. De joelhos se rojavam, a noite inteira, ante os altares 
illuminados, relata o thaumaturgo. E como ainda lhes pareces- 
sem pouco efficiente essas praticas devocionarias, não trepida- 
vam em reforçal-as, recorrendo aos mais severos aetos peniten- 
ciaes, como o emprego da disciplina, severamente zurzida. 
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De accbrdo com' Q plaPa estabelecido, effectuou-se a sor- 
tida, travando-se e n t b  renbi&mima refrega. 

Disposto$ a vender a r o  a *a, batiam-se denodadamente 
os paulistanos. Os indios fieis, *que eram mui poucos*, valo- 
rosamente peíeja\nam- ao -seu lado, realisando <grandes esforços 
em tratat bem mal* .a adversaiios. Era <coma maravilhosa 
que alli se achassem E mcontre&em, ás flechadu, irmãos com 
irmãos, primos com pfimos, s~brinhos com tios,. Deu-se a té  
o facto de  dois rapa%çYF chriutãos investirem cbm o proprio pae, 
tão acesas ,estava& aa p h õ e s .  

Emquanto durava o prelio, redobravam as mulheres a 
ascese das m@es e o rigor das penitencias, <deixando as pa- 
redes e bancos da egrd* bem tintos do sangue que se tiravam 
com as discipllnas~i 

A estes sacrificios attribue Anchieta em grande parte a 
victoria dos b r a n b :  alli na egreja *se pelejava mais rijamente 
contra or, inimigos .&o. que ás flechas e arcabuzes*. 

Entre os prinapws assaltantes um se contava, neophyto 
transfuga, *quasi t~~@tão dos maus*, que se achava informado 
das disposi@es dos Sitiahs. Sabedor de que as mulheres se re- 
colheram m CQUQ$Q, *e ih i  havia mais que roubar,, tentou 
forçax-lhe a entrad~~ arrbmbando a cerca da horta jesuitica. 
Alli, po~ém, ao a&.M uma flecha que lhe deu pela barriga e o 
matou; dandelbe as paga que elle nos queria dar pela doutrina 
que lhe haviamos ensinado, commenta Anchieta, e boas 
obras que ~h~,t&laatnos feito, tendo-o já curado; e no tempo que 
estava comriosca, a elle e a seus irmãos de feridas mui perigo- 
sas de seus contrarios*. 

Nesse primeiro embate, rechassados .em toda a linha, e 
'contidos pelo prestigis dos arcabuzes pau!istanos, nem por isto 
se retiraram os selvagens. 

Grande trabalho tiveram os jesuitas em pensar os nume- 
rosos feridos, sobretudo indios, que ao Collegio se foram medi-. 
car. Passou-se noite em'angustiosa espectativa e continua 
alerta ; no pia 1 i, renovava-se o ataque com redobrado furor, 
fazerido os tarnoyos e tupys confederados terrivel investida 



contra os entrincheiramentos piratiaingancd. Eram as posições 
dos assediados muito solidas, j l  o deixkmos lembrado. 

Soffreram, pois os aggrekores estrondosa derrota a que se 
seguiram o panico e a debandada. 

<Vendo-se mui feridos e maltratados, e perdida a esperan- 
ça de noa poderem entrar, puzeram-se a fugir já sobretarde com 
tanta pressa que já não .esperava ptte por filho «nem irmão por 
irmão». 

I 

Passando de perseguidos a perseguidores, sahiram-lhe os 
sitiados ao encalço, aprisionando é;;tropeados e retardatarios. 
Espavoridos, imploravam dois destes prisioneiros aos je3uit'as 
que por elles intercedessem, propondo-se um delles a renunciar 
3 liberdade em troco da vida. Não o consentili Tebyriçá, porém, 
e, sem attender aos padres, «quebrou-lhes a cabeça com sua es- 
pada de pau pintada e emplumada,. 

Enormes prejliizos causara a invasgo india: systematica- 
mente, haviam os selvagens morto todo o gado ao seu alcance, 
e destruido as lavouras. 

Apesar do fracasso da sua tentativa,-não cessaram as hos- 
tilidades, novos encontros houve, <em diversos assaltos que pe- 
los caminhos vinham fazer e em que sempre levaram a peor*. 
Organisou-se então em.São Paulo uma expedição que, varrendo 
as cercanias da villa, conseguiu libertar numerosos prisioneiros, 
homens, mulheres e crianças, victimas da primeira incursão 

- dos confederados vencidos. 
Foi então, afim de p6r termo ás hostilidades, que Nobrega 

e -4nchieta «se offereceram aos tamoyos como refens dos seus 
compatriotas, até que se concluisse a' paz». 

dpavorados pela violencia da repulsa dos civilisados, e, 
mais do que tudo, ante a superioridade esmagadora do arcabux 
sobre o arco, durante algum tempo não ousariam os indios re- 
novar a aggressão. 

Mantiveram-se, comtudo, uas cercanias da villa, a eiia. 
inspirando sobresalto e receio e obrigando-a a severa vigilancia. 

Assim na sessão da Camara do 1 .O  de Fevereiro de 1563 pe- 
dia o procurador do Conselho, Salvador Pires, a seus collegas 



*que nenhum homem morador na villa della se ausentasse sem 
licensa dos officiaes, sob pena de multa de cinco cruzadòs e seis 
mezes de degredo,. As mesmas penas se comminavam áquelles 
que porfiavam em residir fóra do recinto fortificado, sendo João 
Ramalho o inspirador desta medida. Ficaram prohibidas tam- 
bem as viagens para o mar. 

Em 1563 chamavam os vereadores á attenção do chefe 
militar da villa, sempre João Ramalho, para a grande escassez 
da polvora existente nos paióes, sendo-lhes requerido «que a 
mandasse buscar e assim mais provesse no que mais necessa- 
rio fosse,, protestando eximir-se a responsabilidades se alguma 
perda houvesse e avisando-o de que todo o mal recahiria sobre 
aquelle capitão, que dizia «não cuideia. 

Em 1564 chegaram a causar as correrias indiaticas novas 
e das maiores inquietações. Estavam os tamoyos e tupiniquis, 
narrava a Camara, em continuos assaltos, «a homeiis brancos 
e escravos e assim muito do gado vaccum, o que em tudo re- 
cebera a villa grandes perdas,. 

Mas Já, ahi não residia nais na villa do campo o velho pa- 
triarcha coimbrão. 

Apesar das provas de deferencia recebidas não se confoi- 
mara o velho fronteiro de Santo ~ n d r é ;  com o papel de «se- 
gundo em Roma, e fora residir longe de S. Paulo, entre os indios 
do valle do Parahyba; ao que parece. 

Com effeito havendo-no os paulistanos eleito vereador de 
sua Camara, no anno de 156'4, veiu a S. Paulo, hospedando-se 
então em casa de Luiz Martins, diz a acta de 15 de Pevereiro. 
Ahi o foi visitar o conselho instando-o a que acceitasse a elei- 
ção. Respondeu categoricamente «que ' era um homem velho 
que passava de setenta annos e estava tão bem em um logar em 
terra dos contrarios da Parahyba e que estava tão bem, como 
degredado no dito logar e que pelas taes razões não podia scr- 
vir o cargo,. 

Era um pequeno desabafo aos resentimentos que lhe en- 
chiaq o peita ao lembrar-se de sua realeza deposta, dos cam- 
pos do planalto. 



Em 1582 vemol-o em S. Paulo a ditar o testamento, o fa- 
moso papel cuja divulgação tantas diatribes attrahiu á reputação 
de probidade $e E'rei Gaspar. 

Desta data em diante nada mais lembra a presença no 
mundo do celebre emulo do Caramurú. 

Magoado com aquelle nucleo de compatriotas a cujos pri- 
mordios culonisadores presidira e a cujo progresso promovera 
passou João Ramalho os ultimos annos da vida retrahido em 
logar incerto. 

Morreu depois de 1582. E onde? Ninguem o descobriu, até 
agora, e provavelmente ninguem vir& jamais a sabel-o. Parece- 
nos que se deve ter acolhido ao aconchego dos descendentes 
mais proximos, aquelles cujos sentimentos maior affinidade 
tinham com os seus.. 

Com que edade teria desapparecido o homem de ferro 
<que antes do jantar fazia nove leguas?~ 

Quasi centenario pelo que recolheu a tradição. 

Se a presciencia dos seculos lhe foi o apanagio deve o im- 
mortal Alcaide Mór do Campo ter expirado á feição dos homens 
que antevem a vastidão das grandes obras de que foram os 
iniciadores. 

A sua descendencia innumeravel e impetuosa assegurara 
a firmeza da fundação por elle delineada em pr61 de seu rei 
e de sua grey. 

Em torno da aguia expirante já fremiam as revoadas dos 
aguiluchos, impacientes pela devassa e o apossamento daquellas 
terras immerisas do Occidenh, do Meridião e do Septentrião. 

E um por um desfilariam, naquella antevisão suprema, 
em face do leito de morte do grande ancestre, o exercito dos 
calções de couro das bandeiras de São Paulo, guiados pelos 
seus cabos de tropa. 

Pela sua bisneta Bernarda Luiz, filha do Carvoeiro, ante- 
passada dos Buenos surgia-lhe uma como que mesnada de ser- 
tanistas cada qual mais illustre: o primeiro Anhanguera e o se- 
gundo, incorporadores da vastidão goyana ao Brasil: Jerony- 



JoÃo RAMALHO E SANTO ANDRÉ 89 

mo Bueno indo de arrancada perecer ás mãos dos guaycurús, 
á margem do Paraguay e quantos mais? 

Por sua terneta Leonor Domingues, a matriarcha dos Ca- 
margos, era Fernando d e  Camargo Ortiz quem lhe surgia a 
varrer os guerens das margens do ParaguassG. 

Era Thomaz Lopes de Camargo qilem nas quebradas do 
Espinhaço minerava ouro e fundava Villa Rica do Ouro Preto. 
Eram tantos mais. . . 

Era agora o apossador do Piauhy, o destniidor de Palma- 
res, o subjugador dos indios nordestinos, o mestre de campo da 
guerra dos Bsrbaros aquelle formidavel Domingos Jorge Velho 
terneto de sua filha Antonia de Macedo, quem se lhe antolhava 
como verdadeira encainação daquelles indomaveis dominadores 
do deserto. 

E não s6 entre os seus descendentes directos surgiam os 
grandes sertanistas. A's suas netas alliavam-se outros não me- 
nos notaveis. 

E cada vez mais se alargava a area brasileira sob o impulso 
irresistivel da sua gente. , 

A insignia das navegações e das conquistas symbolicamen- 
te elle a passava ás mãos do grande governador geral d. Fran- 
cisco de Souza, projector dos paulistas na selva americana. 

E3 ella inicialmente carregada pelas investidas de André 
de Leão e de Nicohu Barreto, de Manuel Preto e Pedro Vaz 
de Barros, dentro em breve encontraria a dos leões de Castel- 
la em terra que lhe era propria, á esquerda do rio Paraná. 

Mas a arrancada das quinas continuava insopitavel. O 
maior de todos os sertanishs, Antonio Raposo Tavares, dentro 
em breve podia intimar aos hespanhoes que recuassem, a lhes 
reclamar: esta terra é do nosso rei e de nosso donatario conde 
de Monsanto! . 

E, batidos, os leões castelhanos transpunham o Paraná 
deixando Guayrá deserto. 

Arrebentando o dique espraiava-se a maré bandeirante. 
Attingia as terras do centro do continente e as do extremo sul 
brasileiro. 
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Um eclypse serio soffreria o movimento com o formidavel 
desastre de Mbororé, a margem do Uruguay, mas em compen- 
sação já no sul de Mato Grosso iam os marcos brasileiros im- 
plantar-se á margem esquerda do rio Paraguay. 

Grave solução de continuidade ameaçara a posse lusitana 
já refeita da ameaça quinhentista franceza na Guanabara. 

O hollandez apossara-se, por um anno, das praias - da bahia 
de Todos os Santos mas vira o seu tricolor rechassado pelas 
quinas e os castellos. Voltava á carga em Pernambuco persis- 
tente, longamente. 

E afinal em 1654 batera em retirada ante a reacção nacio- 
nalista de Pernambuco e do Maranhão, amparada por toda a 
colonia americana em sacrificio immenso. 

Mas já ahi, desde 1649, a bandeira das navegações deixa- 
ra de ser a brasileira. Tinha o Estado do Brasil pavilhão pro- 
prio que o definiria aos povos, pelo espaco de mais de seculo e 
meio. 

E nesta phase culminariam os feitos das bandeiras de São 
Paulo com a legião dos mineradores do ouro em Minas Geraes, 
do Mato Grosso e de Goyaz. Com os criadores de gado do Alto 
São Francisco, do Biauhy e do Maranhão, e os repressores dos 
indios revoltados e dos quilombos abarrotados de todo o Nor- 
deste, com os povoadores do Pdraná e de Santa Catharina e 
os do Oeste fluminense, com a arrancada lagunense que defini- 
tivamente daria o Rio Grande do Sul ao Brasil, com o soccorro, 
em nome da solidariedade lusa, á tomada de posse da margem 
septentrional do Prata, na Colonia do Sacramento para o arre- 
dondaniento do imperio luso brasileiro. . . 

Era o grande cyclo dos Fernão Dias Paes, Sebastião Paes 
de Barros, Anhangueras, Britos Peixoto, Paschoal Moreira Ca- 
bral, Mathias Cardoso, Moraes Navarro, Estevam Bayão, 
Braz de Arzão, Pires de Campos, tantos e tantos mais. 

Crystallisava-se o Brasil, solidificava-se a sua estructura 
ao sul e a oeste emquanto, na Amazonia, Pedro Teixeira levava 
a fronteira á foz do Napo, alguns annos antes dos paulistas de 
Antonio Raposo Tavares sulcarem as aguas do Rio Mar, executan- 
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do o maior periplo da historia da descoberta americana, sob o 
cornmando deste lusiada que pode hombrear còm Bartholomeu 
Dias e d. João de Castro. 

E quando a bandeira da esphera armilar do Estado do Bra- 
sil cedesse o logar ao pavilhão do Reino Unido de Portugal, Bra- 
sil e Algarves poderia a geração do alcaide e guarda m6r do Cam- 
po, orgulhar-se de seus feitos e proclamar quanto tambem fora 
uma grande obreira da vastidão territorial brasileira. 

Assim entraria João Ramalhr, na Eternidade á semelhan- 
ça dos maiores portuguezes de seu tempo. Assegurara para a 
sua gente, para a sua raça, para aquelles lusiadas, homens de 
ferro, de que fora um do;; mais completos typos, o que o epico de 
sua grey traduzira, pondo aos labios de Jupiter Tonante, em 
proclamação aos povos do Universo: . 

Se do grande valor da forte gente 
De Luso não perdeis c pensamento 
Deveis de ter sabido claramente 
Como C dos fados grandes certo intento 
Que por elia se esquewm os humdnos- 
De Assyrios, Persas; Gregos e Romanos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Assim que sempre emfim, com fama e gloria 
Teve os tropheus pendentes da victoria. 
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ONVIDADO pelos dire- 
ctores deste Instituto 
Historico, benemerita e 
tradicional aggremiação 

" 
paulista da qual eu me 

honro com ufania de fazer parte, 
a vir fazer uma conferencia sobre 
os velhos troncos paulistas e os 
cruzamentos euro-americanos, den- 
tre a serie que commemora o 
quatricentena~io da fundação de 
S.Vicente, eu quero confessar, em 
primeiro lugar, que é com a maior 
satisfação e envaidecimento que 

venho procwar dar um modestissimo desempenho a eisa hon- 
rosissima incumbenciã, porquanto se trata de um assumpto 
da maior magnitude na historia da minha patria paulista, o , 

que para mim é a religião ante a qual me ajoelho sempre un- 
gido dc mais devotad~ culto. 

(1) Esta conferencia é uma synthese de longo trabalho sobre o mesmo 
thema, cujos originas, por um requinte de gentileza do autor, foram entre- 
gues ao Archivo do Instituto. Dos 16 capitulos, de que se comp6e a obra, 
leu o Dr. Alfredo Ellis Junior os que julgou sufficientes para o desenvolvi- 
mento do thema que lhe foi proposto. N. da R. 



Coube-me o estudo do assumpto que eu considero da mais 
alta importancia no caminhar piulatino da civilisação nesta 
parte da antiga colonia lusa. 

Elle deveria ser tratado por uma individualidade de mais 
alto valor, de um intellecto aprimorado em uma cultura que 
eu sinto me fazer falta, e de um espirito de mais alta potencia- 
lidade. 

EU venho, porém, substitiiir a pessoa em primeiro lugar 
designada para realisar o estudo, que finalmente me veiu a 
caber. E' que essa pessoa, em cujas forças vigorosas o assumpto 
estaria muitissimo melhor confiado, não conseguiu remover os 
impecilhos que se lhe antolhavam, tirando-lhe o tempo dispo- 
nivel para que pudesse vir se occupar desse capitulo historico. 

De ha longos annos que eu sou um curioso dos factos da 
nossa historia. Mas a historia, estudada em complexo com ap- 
plicação aos seus eventos dos capitulos scientificos da biosocio- 
logia, é dè um interesse verdadeiramente fascinante, e eu nunca 
consegui me furtar á acção empolgante que em mim têm 
exercido os capitulos do nosso passado em complexo coin os 
ensinamentos desses ramos scientificos. 

A minha palestra vae se resumir, pois, em uma tentativa 
de exegese dos primordioa paulistas desses tres primeiros seculos, 
entrando como f o r ~ s  causaes os ensinamentos das cPiscip1inas 
que se assentam, com solidez, na frondosa arvore da Biologia 
e da Sociologia, através da sua galharada vigorosa. 

Vou, pois, applicar aos eventos do nosso passado, os quaes 
são bem conhecidos, os preceitos da Anthropologia, da Socio- 
logia, da Anthropogeographia, da Anthroposiologia, da Anthro- 
genia, etc. 

Terei de começar naturalmente pela formação do povoa- 
mento do nosso ,410 paulista e pela formação da gente paulis- 
ta, que tem descripto os capitulos memoraveis do nosso alem. 
Para isso eu não poderia dispensar um estudo mais ou menos 
aprofundado de cada elemento formador dos nossos velhos trcm- 
cos. E isso vou procurar fazer á luz da Anthropologia. Serão 



os ibericos passados em revista sob o ponto de vista racial, e 
mesmo anthroposocial, após o que resiimidamente irei fazer 
um ligeiro estudo do elemento amerindiano, e a seguir, do 
producto resultante da união desses dois elementos, deante 
das leis d i  hybridação scientifica e através de analyses mais ou 
menos demoradas dos varios troncos formadores da nossa es- 
tirpe paulista. 

Não posso deurar de concluir que as causas do nosso im- 
menso e descommunal desnivel com as gentes brasileiras são 
as que vou, uma por uma, analysar. Não posso deixar de esta- 
belecer as bases causadoras da formidavel superioridade do 
paulista, que até hoje tem sabido sustentar o peso da economia 
nacional brasileira. 

Sei que, lá fóra, irei ser acoimado de regionali4sta e de con- 
structor do edificio de um imperialismo intra muros, perigoso 
para a solidez da nacionalidade brasileira, ou de >c.nhador de 
um pan-paulistanismo, que vem mesmo a talhe de foice, no 
momento em que o nosso idolatrado S. Paulo sangra com as 
arterias abertas por golpes rijamente vibrados contra elle pe- 
los brasileiros. 

Seja tudo isso. Quero, porém, que me seja reconhecida 
y n a  virtude ao menos, a da coragem de affirmar. A mim não 
importa o que, fóra de S. Paulo, as minhas palavras possam 
evocar. Vou, apenas, deante da Historia dos meus antepassados, 
explicar os eventos e, munido dos ensinamentos das sciencias 
physico-naturaes, interpretar causas e consequencias da nossa 
Historia paulista. " 

Assim eu dividi o meu trabalho em Capitulos diversos que 
se estendem, talvez a~alyticamente em demasia, mas em que 
são passadas em estudo as diversas faces 'do problema: 
Capitulo I - Introduyão - pela qual eu procuro reproduzir 

os ensinamentos de ordem geral, sobre a anthropo- 
logia. 

Capitulo 11- Em que eu procuro estudar o elemento euro- 
peu. 

Capitulo 111- Em que eu estudo o elemento amerindiano. 



Capit~lo IV - Em que eu mostro a influencia do elemento 
negro nas populações paiilistas. 

Capitulo V - Em que eu estudo as generalidades sobre o men- 
delismo e os cruzamentos de raças. 

Capitulo VI - Em que é estudado o mameluco, o producto 
dc~ cruzamento euro-americano. 

Capitulo VI1 - Em que a sociologia da Iberia nos seculos do 
povoamento é passada em revista. 

Capitulo VI11 - Em que o povoador europeu é vistoriado, 
assim como o morador do planalto paulista. 

Capitulo IX-  Estudo o morador ante a anthroposociologia. 
Capitulo X - Idem. 
Capitulo XI - Estudo da psycologia do paulista. 
Capitulo XI I  -- Analyse da sociologia do paulista. 
Capitulo XIII  - Idem. 
Capitul~ XIV - Estudo da Mesologia do planalto paulista. 
Capitulo XV - Idem 
Capitulo XVI - Conclusõeà. 

Penso que com esse programma não krei andado muito 
longe do nivel das conferencias commemorativas do quatricen- 
tenario da fundação de S. Vicente. 

Os cruzamentos euro-americanos foram em S. Paulo em 
numero muitissimo mais avantajado do que ordinariamente 
se suppôe. A influencia do elemento amerindiano, na constitui- 
ção das nossas populações, foi muitissimo mais vtiltoso, do 
que vulgarmente se tem julgado. O numero das gentes das 
selvas americanas que se encorporoii á massa do paulista foi 
muito maior do que tem sido de uso se pensar. 

A gente aqui encontrada pelos primévos colónisadores 
lusos, é certo não Seria numerosa. Humens vivendo selvage- 
mente, ainda no primitivismo da vida de caça e pesca, não te- 
ria grande densidade de população. De origem o nosso planal- 
to não seria muito povoado dessa estirpe rubra acobreada, an- 
tes do povoamento europeu. Mas São Paulo, a crista eriçada 
do nosso planalto piratiningano, foi durante dois longos seculos 
como que o fundo gigantesco de um funil immenso, a coilectar 





as mais deslavadas calumnias. Isso era humano. Dahi a lenda 
inverosimil da crueldade do aprezador paulista. 

Não eram elles descendentes de João Ramalho, esse alta- 
neiro fronteiro em terras virgens? Por força tinham que ser com- 
batidos. Como os padres mestres não o podiam fazer com o ar- 
cabiiz ou a escopeta, lançavam mão da penna, da tinta e do 
papel, em que lançavam á posteridade as acrimonicsas objur- 
gatorias contra os que foram os dilatadores das nossas lindes* 

Mas elleo dizem que os paulistas eram matadores e criide- 
lissimos! 

Teriam sido tal? 
Nno é verosimil, ao menos; - não fossem suspeitas, as ori- 

gens dessas accusações. 
O interesse dos paulistas era obter, nas suas correrias, a 

maior quantidade possivel da cubiçadissima mercadoria humana, 
em estado de rendimento de trabalho. 

filles não iriam destruir justamente aquilio que com im- 
mensos sacrificios iam em busca em tão invias paragens! 

Naturalmente esses paulistas de antanho eram bem rudes. 
Não rebuscavam maneiras e polimentos para exercer o miste~ 
do aprezamento. Agiam, viva e energicamente, contra qualquer 

i resistencia jesuitico-guarani, mas nem que tivessem sido muito 

% broncos, deveriam proteger a mercadoria que tão caro lhes 
custava. 

E' de crer, pois, que tivessem trazido milhares e milhares 
de indios da mais variada procedencia, com os quaes colma- 
taram o planalto paulista. 

Mas onde, nas massas, os vestigios desses elementos? 
Como se explica que, em regiões brasileiras, o indio ainda 

é bem visivel na physionomia das populações? 
No Ceará, por exemplo, tudo lá é indio. 
Aliás, isso é relativo a enorme extensão no Nordeste do paiz. 
Não estamos nos fazendo perplexos todas as vezes que ve- 

mos a marinhagem de guerra sob a bandeira brasileira ? 
Não ha porventura uma personagem no exercito brasilei- 

ro, uma das mais notoiias figuras da revolução, portadora de 



um nome bem lusitano, mas com uma figuração bem amerin- 
diana? 

Naturalmente, nesse Nordeste, abrazado e resequido, o 
europeu não soube penetrar em tão magnas porções, quanto 
para cá. Lá não houve cruzamento. O indio aihda é puro, mas 
é semi civilisado e falla o portuguez. 

Aqui elle foi sorvido na mestiçagem, com o europeu que 
accorreu em numero ainda maior. 

Mas imagine-se o lusitano, ardoroso, descendente do arabo- 
berber mussuimanico, immigrado solteiro, livre de escrupulos 
e de preconceitos, longe do mulherio branco, em meio rude, 
agreste e licencioso, como deveria ter elle abusado do femeaço 
indigena, no planalto paulista! 

E' justamente isso que vou estudar á luz da historia, da 
genealogia, com a applicação dos preceitos bebido* em outros 
ram3s da sciencia. 

Pelizmente, temos tim preci3sissimo archivo geneal~gico 
nos monumentaes trabalhos de Pedro Taques e de Silva Leme. 
Graças a isso é possivel se fazer o que talvez nenhum outro po- 
vo no mundo consiga, isto é, a reconstituição da marcha bio- 
sociologica do homem no planalto piratiningano. 

Raça é o conjuncto mais ou menos numeroso de indivi- 
.dum de identica constituição biologica, a qual se transmitte por 
hereditariedade aos seus descendentes. 

Na especie humana a formaç5o das raças explica-se pe16 
concurso simultaneo e concornittante de duas forças agindo 
sobre os grupos de individucs mais ou' menos isolados pelos 
accidentes geographicos durante periodos de tempo mais ou 
menos duradouros. 



Essas duas forças são: 
a) a derivada do meio physico que actua sobre o ho- 

mem directamente. 
b) a decorrente das mtiitas selecções a que está sujei- 

to o homem, quer as provenientes do meio physico, 
quer as que são consequencias do meio social. 

A primeira dellas, que pode ser mais syntheticamente de- 
nominada acção modificadora, se estriba no conceito lamar- 
kiano da transmissibilidade dos caracteres adquiridos. 

A segunda, que é a acção selectiva dos ambientes physicos 
sociaes, se firma nas idéas darwinistas da persistenccia do mais 
apto, e do estruggle for life». 

Ambas devem ser tidas como base da formação e differen- 
ciação das raças humanas, as quaes, se não fossem as continuas 
mestiçagens causadas pelos contactos sempre mais intensos en- 
tre ellas, determinados pela marcha da civilisação derrocando 
os impecilhos geographicos, ir-se-iam differenciando sempre mais. 

Assim a classificação das raças só pode ser feita pelos ty- 
pos athropologicos aos quaes correspondem as diversidades de 
ordem physiologica. 

Esses typos anthropologicos conhecem-se pela conforma- 
ção anatomica, deduzida pela anthropometria, que consiste nos 
seguintes caracteres principaes: 

a) conformação craneana (proporção de medidas d e  
comprimento, largura e altura do craneo). 

b) conformação f acial 
c) conformação nasal 
d) estatura 
e) c6r da pelle, dos cabellos c dos olhos. 

Estes caracteristicos, associados entre si de modo diverso, 
nos mostram os typos raciaes. * 

Estes typos, se em edades remotissimas da pre-histeria, 
nos primordios do quaternario, . provavelmente viviam em es- 
tado de pureza, dado o isnlamento em que se achavam uns dos. 
outros, hoje elles convivem nos mesmos grupos de populaçãa 



constituindo nacionalidades, mantidas na sua morphologia pela 
hereditariedade, regulada pelas leis da hybridação de Mendel; 
de tal modo que uma determinada população, ou uma certa 
nacionalidade, é formada por muitas raças, tantas quantos são 
os typos anthropologicos, cuja influencia se calcula pelas por- 
centagens que correspondem assim ás proporções das varias 
raças que formam essa população dada. 

Conforme o ahabitatw dessa populacão, de accdrdo com a 
sua topographia, certos grupos della se apresentam mais ou 
menos puros do que os outros. Assim o isolamento dos altos va- 
lados, de ilhas perdidas nos mares, constituem poderosos facto- 
res de homogeneidade racial, porque impedem ou difficultam 
os cruzamentos. 

A pobreza extrema de uma região, o fanatismo religioso, 
uma arraigada conservação de costumes ancestraes, dão tambem 
factores de maior pureza racial (Pittard) . 

Uma região rica, desaccidentada, etc., pelo contrario, 6 
bem propria á heterogeneidade, etc. 

Na Europa, que é a região que mais interessa ao nosso 
trabalho, são os seguintes os typos raciaes: 

a) Nordico - tambem chamado Homo Europaeus, 
de alta estatura, dolicocephalo, isto é, de craneo 
antes longo do que largo, leptoprosope, isto é, 
rosto longo em proporção á largura, leptorrhinio, 
isto é, nariz longo e estreito; systema pilloso pouco 
abundante e louro, dermochromia clara. 

b) AIpiao - de estatura baixa, semi bruno, brachy- 
cephalo, isto é, de craneo de largura biparietal gran- 
de em relação ao comprimento do craneo, cha- 
moeprosope, isto é, de rosto largo em relação á pe- 
querfa altura do mesmo. 

c) Dinarico - de elevada estatura, brachycephalo, tri- 
gueiro, leptoprosope, e leptorrhinio. 

d) Atlantico-mediterraneo: - alto; dolicephalo, chamc- 
eprosope, leptorrhinio, e moreno. 



c) Ibero-insular - tambem chamado «Homo Meridio- 
nalis», baixo, moreno, dolicocephalo de constitui- 
ção pequena, leptogrosope. 

Dado o estado de mestiçagem em que vivem os povos na 
Europa, é bem claro que esses typos, não se apresentam em es- 
tado de pureza, com todos os caracteristicos notorios em cada 
um. Cada grupo de população apresenta as suas porcentageps 
de cada caracteristico, embora estes não se mostrem ás vezes 
no mesmo individuo, de modo que, os typos vislumbrados., são 
facilmente ideados, pela maxima frequencia de cada caracteris- 
tico, os quaes associados, dariam os typos referidos. Assim, 
pois, a proporção de individuos puros, com todos os caracteris- 
ticos accentuados de cada typo mencicnado, é, na Europa, 
muito pequena, sendo a grande maioria de individuos porta- 
dores de cw-acteristicos diversamente associados, o que demon- 
stra a grande veracidade das leis de Mendel, referentes á hy- 
bridação. 

Por isso é que á classificação ideal, que ficou exposta, se 
adherem muitos sub-typos, pr~ductos de mesti-çagens, as quaes 
pela sua maxima freqiiencia revelam os typos ancestraes. 

Ripley, na sua magnfica u: The races of Europe», accusa com 
uma nitidez .admiravel os estudos ethnicos dos diversos paizes 
da Europa, reunindo os trabalhos especialissdos de anthropo- 
metria, levados a effeito por Beddoe, Gould, Baxter, entre 9s 
anglo saxões; por Arbo, entre os escandinavos; por Ammon, 
Banke e Von Holder na Allemanha; por Broca, Houz6, Colli- 
gnon, Topinard e Bertillon, na França; por Livi na Italia; 
por Ferraz de Macedo em Portugal; por Oloriz, Aranzadi, Ho- 
yos Sainz na Hespanha, e por Anutchin e Jaworki na Russia, 
etc. 

Em-synthese são os seguintes os postulados deduzidos des- 
sa rapida exposição, os quaes iremos applicar no decorrer do 
trabalho presente : 

a) Não ha raças puras, e sim mestiças que reflectem. 
mais ou menos nas suas porcentagens os caracteres dos typos 
dos quaes provem. 



b) As raças em cruzamento tendem a obedecer ás 
proporções mendelianas, como mais detalhada- 
damente deverá ficar aplanado mais adeante. 

c) O Homem se sujeita a acções selectivas e directa- 
tamente modificadoras das mesologias physica e 
social de modo a irem sendo eliminados determina- 
nados typos menos aptos, poiipados uns, modifi- 
cados alguns, e fixados outros, quanto aos seus ca- 
racteristicos. 

O EUROPEU 

Por certo que o elemento iberico, G portuguez e o hespanhol, 
foi o que, de muito, pzeponderou na constituição do elemento 
europeu que veiu operar a mestiçagem com o americano. Por 
isso vamos delles nos occupar com mais minucias. 

O iberico teve, c3m9 substractum basico, no processo se- 
dimentario da sua formação, o velho ibero, do typo anthropol3- 
gico ameridionalis~, ou ibero insular. E' esse typo, ainda, que 
prepondera a té  hoje na systema ethnico das duas nações penin- 
sulares. Eu creio mesmo que como outras regiões, para o estu- 
do das quaes os elementos não abundam, por exemplo o Egy- 
pto, de que temos gravuras mostrando as populações de 6.000 
annos atraz, as quaes são as mesmas que hoje, na Iberia, sem 
embargo das convulsões de apparencia violenta, a população 
é, na sua essacia, a mesma que era nesses velhissimos tempos. 

Penso que essas convulsões, como invasões, occupações, 
conquistas, e mesmo as infiltrações, só agitaram a superficie, 
deixando mais ou menos incolume a grande massa da gente 
ibericd. De nada teria valido a actividade phenicia, ou a invasão 
carthagineza, ou a occupação romana, e muito pouco teria actua- 
do na constitui&o dos ibericos a onda barbara, ou ainda a lon- 
ga occupação sarracena, bem como a infiltração passiva dos ele- 



mentos israelitas. O substratum sempre teria ficado o mesmo. 
E' esse, em essencia, o meu pensamento 

Mas vejamos com mais vagar. 

A origem do elemento basico humano na sedimentação 
racial da Penisula deve ter sido o aHomo afer taganus» de Muge, 
dolicoide de Mendes Correa, que lembra o «homem de Grimaldi», 
em cruzamento com o dolicoide de Beaume-Chaudes, alem de 
uma pequena porcentagem do «protobrachymorphus europaeus,, 
cujos vestigios paleontologicos são os craneos de Liceia, de Mon- 
tejunto, de Alqueves, etc. 

Ao lado desses elementos, e delles apartado, deveria ter 
havido uma coexistencia cm m i t o  menor escala, porém de 
uma gente da raça atlanto-mediterranea, ainda tima forma 
mais antiga e residuaria dos velhos Cro-Magnons, que teriam 
povoado a Peninsula, antcs da chegada dos ibero insulares, e 
dos protobrachymorphus. 

Em 64 craneos de El-Argar, desse periodo, foi obtida uma 
media craneana de 76,7, com 13% de elementos brachycepha- 
loso com um indice nasal de 48.8, já nas vizinhanças da leptor- 
rhinia, o que demonstra que a influencia da raça branca de 
Beaume-Chaudes, vinda de regiões Transpyrenaicas, se estava 
fazendo accentuar. 

Teria sido assim que a Iberia foi penetrando no palco im- 
menso da Historia, sahindo dessa noite trevosa da Pre-histeria, 
segundo o resumo apressado dos magnificos ensinamentos dc 
Mendes Correa, que, com o seu g-randk cabedal scientifico, re- 
produz as opiniões de Schlitz, Ricardo Severo, Fonseca Cardoso, 
Schulten, Bosh Gimpera, Giuffrida Ruggeri, etc. 

Palmilhando pela Historia, ella nos vem ensinar a existen- 
cia na Iberia de celtiberos e de ligures. 

Dos celtiberos, os iberos seriam, como vimos, da velha raça 
ibero-insular, os celtas seriam elementos exóticos que eu vou 
revistar. 

Este ê um elemento controvertido quanto ao seu typo 
physico e portanto quanto á sua extracção. 



Broca, e Deniker e, entre nós, com estes scientistas se tem 
manifestado Oliveira Vianna, querem ver nos celtas, os alpinos 
que conhecemos nas regiões da Europa central. Estribam-se 
em que é nas regiões em que os alpinos existem hoje, que teriam 
existido os celtas primitivos. Sendo regiões mais ou menos ina- 
cessiveis em alturas alpestres, etc. os alpinos de hoje seriam de- 
scendentes dos celtas historicos que não teriam soffrido convul- 
sões de monta, nesses dois mil annos  ultimo^, que nos trazem 
dessas epocas, em que teriam vivido com estrondo nas scenas 
de Julio Cesar etc, até hoje. 

Retzius, Henri Martin, Mahoudeau, Salomon Reinach, Von 
Hblder, e ~ a ~ o ; ~ e ,  querem, porem, que os celtas hajam sido 
nordicos, dolico louros, (« LIAryen», 306, 3 10). 

Não são louros e dolicocephalos de alta estatura, por ven- 
tura, osrpovos que hoje habitam regiões onde os celtas teriam 
exercido um povoamento notorio e sabido? 'São desse typo ra- 
cial os escossezes, os belgas, os irlandezes, e os gallenses, que 
fallam idiomas reconhecidamente celtas. 

Para sahir da confusão os sabios têm proposto haverem os 
celtas penetrado na Europa occidental em varias vagas invaso- 
ras, das quaes a kymrica teria sido nordico e a gaelica do typo 
alpino. ' 

Eu confesso, não acho b6a a escapatoria. Prefiro a solução 
seguinte : 

O celta não seria uma gente de rasa pura. Como hoje te- 
mos o allemão, o francez ou o italiano, que são povos de uma 
multidão de raças da sua composição, ainda que possuam uni- 
dade linguistica, assim o celta ou o romano seriam povos que 
ainda que fallassem idiomas homogeneos, possuiam um com- 
plexo racial de certa monta. 

Assim o celta não seria uma gente de unidade racial. Elle 
teria certas e determinadas proporções de individuos nordicos, 
com os caracteristicos dessa raça, como teriam certas e determi- 
nadas proporçõe; de individuoç do typo alpino, ou antes, teriam 
certas proporções de caracteres nordicos e certas proporgões 



de caracteres alpinos, distribuidos indistinctamente na popu- 
lação de cada tribu. 

Essas proporções da existencia de cada caracter poderia 
variar de tribu para tribu, de região para região, sem que tives- 
sem grande alteração o idioma ou profunda differença os cos- 
tumes. 

Assim sendo, é possivel que os celtas, invadindo a Iberia, 
houvessem levado, para os iberos um certo elemento louro de 
alta estatura, a té  então desconhecido na Peninsula e tivessem 
reforçado os brachycephalos que, como vimos, não eram extra- 
nhos ao corpo racial da Iberia. 

Os ligures seriam grandes povos que fallavam o seu idioma 
proprio e homogeneo. 

Sua composição racial, como a dos celtas, deveria ser va- 
riada. O ligure deveria ter tido o «meridionalis», o aprotobra- 
chyrncrphus», como os restos dos Cro-Magnon atlanto-mediter- 
raneus. 

Apezar da clareza com que se apresenta o problema do li- 
gdre, semelhante ao do celta, Broca, Hervé, Shulten, sem dar 
ás mestiçagens pre-historicas o papel dymnamico que deveriam 
ter tido, querem ver nos ligures, puros descendentes dos brachy- 
cephalos dos kjokkenrnbddings de Nuge, como se não ho?ives- 
sem misturado com os iberos dolicoides. Fonseca Cardoso quer 
que.os ligures hajam sido descendentes dos Cro-Magnons, atlan- 
to-mediterraneus. Quatrefages participa da opinião da brachy- 
cephalia ligurica, bem como Niccoluci que o foi encontrar em 
outros pontos, até na extremidade da Italia (Quatrefages, c L'Etu- 
de des races hurnaines~, 491). 

Nesses primordios a população da Peninsula deveria ter 
85 a 87%, de dolicocephalos, e 98yc de trigueiros. 

Foi nessas condições que a Peninsula começou a ser vizi- 
tada pelos Phenicios, que navegador&., commerciantes e aven- 
turoso.s, que para ahi iam em busca de materias primas, havendo 
entãu fundado entrepostos como Carteia, Cadíz, Malaga, Abde- 
ra, etc., penetrando intersticialmente, peloa nucleos de iberos, 
e celtiberos, etc.. se fixando, se mesclando, etc. 



Parece que o typo racial do phenicio, ou antes os typos, 
pois que o phenicio, sendo um povo, não deveria possuir homo- 
geneidade racial, como já affirmava Gobbineau, no seculo pas- 
sado (a L' Inegalité des races humai?zesw , 277), deveria ser dois 
em predominaacia. 

Deveria te1 havido o dolicocephalo moreno, de cabellos 
encrespados e alta estatrira; e deveria ter havido o brachyce- 
phalo syrioide, moreno tambem, leptoproso~e e estatxa elevada. 

Daquelle typo, seriam os craneos analysados por Nicoluc- 
ci, ou ainda o* que Herisson achou em Utica e que foram exa- 
minados por Quatrefages e Hamy (~Crania Ethnica~). Deste 
typo, tambem, seria a população portugueza que Fonseca Car- 
doso logrou isolar dentre os pescadores de Povoa do Varzim 
(aPORTUGALIA, a 0  Poveiro~ - tomo I1 - Porto - 1908). 

Do typo brachymorpho syrioide, desoccipitalisado, seriam 
os velhos craneos de Saida, bem como o estudado por Duck- 
worth (<Notes on a Skull from SyriaB). 

Não sei o vulto da influencia phenicia. Creio, porem, que 
não deveria ter sido muito grande, pois que hoje não são de 
observar muitos vestigios deixadcs por elles. Não conheço nada 
a proposito da existencia na Iberia do typo brachycephalo sy- 
rioide que deveria ter sido muito commum entre os phenicios. 

Parece que a influencia phenicia deveria se ter exercido 
mais pela costa litoranea, ou pelos rios navegaveis pelas suas 
pequenas embarcações. 

A seguir ao capitulo phenicio a Iberia teve a desdobrar o 
referente aos lybios punicos. Quero crer que esta foi quasi que 
puramente africcna. 

A lenda historica de que Carthago, fundada pelos pheni- 
cios, houvesse ccnservado dessa gente alguns caractere;, não 
me impressiona. Creio que o carthaginez foi quasi que absolu- 
tameqte um bérber, um africano, portanto. Os seculos deveriam 
ter apagado os vestigios que porventura ahi houvessem deixado 
os segdidores de Eliza ou Dido. 

Assim os carthaginezes em maioria absoluta eram dolico- 
cephalos e de elevada estatura (~Recherches anth~opologiques, 



duns la Berberie oriental»), Bertholon e Chantre, Quatrefages e 
Hamy (~Crania Ethnica~), Pí'ttard (&Les races et Z'Histoire~) 
Essa unanime diagnose corresponde a do actual povo dessa re- 
gião, o berber, que pertence á raça atlanto-mediterranea, que 
se estende ao, longo de todo o litoral Mediterraneo do sul. 

Qual o vulto dessa influencia carthagineza no systema ra- 
cial da Ibe~ ia?  

Teriam a conquista e a occupação desse grande territorio, 
pela menos até o Ebro, pelos africanos, durante alguns seculos, 
deixado vestigios? 

Não sei. Ninguem mesmo poderá sabe-lo. Mesmo porque 
seria impossivel p ~ d e r  distinguir os typos carthaginezes dos 
preexistentes e dos que se vieram sobrepor em camadas nas 
populações ibericas. Todos os typos que os carthaginezes condu- 
ziram á Iberia já ahi existiam e mais tarde vieram augmentar 
com os successos que se foram desenrolando. 

A verdade é que na epoca logo posterior á conquista roma- 
na, a Iberia tinha cerca de 6.009.000 de habitantes (~Dictionary 
of statistics», Mulhal), isto é, apresentava já uma densidade de 
população que seria da metade da que hoje temos em S. Paulo, 
o que pode dar uma idéa do estado de adeantamento eiri que 
deveria e t  a ar. 

0 s  romanos não teriam alterado e systema ethnico iberico, 
pois elles não fizeram colonisações, causa aliás que só conviria 
fazer em regiões despovoadas e não onde a densidade era já 
grande, como vimos acima. 

Os romanos exerceram por alguns seculos o dominio na 
Peninsula e ahi deveriam ter influido, substituindo o idioma, 
os costumes, as institui~ões que se iam paulatinamente moldan- 
do ante cs imperios de uma civilisação mais aperfeiçoada, ante 
administração mais complexa, ante uma organisação militar 
mais poderosa. As transplantações colonisadoras, os romanos 
as faziam para regiões menos povoadas ou para as raias fron- 
teiriças, que precisavam ser defendidas. 

Por outro lado, os achados osteologicos, de Ferraz de Ma- 
cedo, de Costa Ferreira, de Ricardo Severo, de Fonseca Car- 



doso, demonstram, com exhuberancia, que a predominancia 
na Iberia, na epoca luso-romana, era positivamente do ibero- 
insullar, como diz Mendes Corrêa (c Povos primitivos da LH- 
ai tal lia^) . 

Foi assim que, nos seculos V e VI, os barbaros Suévos, 
Vandalos, Alanos e Godos invadiram a nosaa Peninsula. Que 
raças traziam essas gentes? 

Em que proporcões vinham ellas? Quaes as influencias dei- 
xadas no corpo racial da Iberia? 

Eis as perguntas q u e  nos assaltam com insistencia. 

Não sabemos com exactidão que raças traziam esses bar- 
baros. E$' certo que a maioria delles fallava idiomas germanicos. 
Mas isso nada prova, pois temos negros fallando inglez, sem se- 
rem anglo saxões, como temos gente desta estirpe que falla por- 
tuguez e nada sabe de inglez. 

Os suévos se estabeleceram no noioeste da Peninsula, os 
vandalds passaram a Africa onde bliscaram Carthago: os godos 
em 395 atravessaram o Danubio e só dois seculos depois, 
vagueandoh a principio pela Moesia, Macedonia, Grecia, Illyria, 
Italia, Gallia e depois se fixando na Aquitania, penetraram e 
se fixaram no só10 iberíco. Esses barbaros deveriam ti-azer pro- 
porções, mais ou menos grandes, de elementos nordicos e de 
gente alpina, arrebanhada na passagem, alem da dosagem slava 
e mesmo mongol. 

Não deveriam ser em numero grande. Creio me,,mo que 
eram simples quadrilhas de assalto, mais ou menos grandes e 
victoriosas de um povo em deliquecencia, como o romano que 
estava a beira do tumulo. Elles teriam dado o empurrão 
final nos dominadores do mundo antigo. 

Não eram positivamente povos em marcha. 0 s  maiores 
deveriam ser de algumas centenas de milhares, quando muito. 

A Iberia foi, por isso, muito menos barbarisada e ainda me- 
nos germanisada do que a Italia do norte e do que a Gallia, por 
onde se infiltraram povos inteiros que continuamente atraves- 
savam o Rheno e os Alpes, pelo; desfiladeiros tyrolezes e suissos. 



Assim é que não posso attribuir grande influencia aos bar- 
baros na formação ethnica do iberico. E' preciso não se esque- 
cer que, já no inicio da epoca romana, aIberia tinha uma popu- 
lação de 6.000.000 de habitantes que então, 5 seculos depois, 
deveriam ser ainda mais. Teria sido difficil uma penetração em 
ambiente de população tão densa. 

E' possivel, entretanto, que o advento dos barbaros haja 
feito subir um pouco as porcentagens dos caracteres nordicos e 
alpinos na Peninsula. Pittard («Les races et l'Histoire», pag. 15). 

Em 71 1 os mussulmanos, arabo-berbers, invadiram a Ibe- 
ria, e ahi se mantiveram, dominadoramente, por 7 seculos. 
I%lles levavam grandes proporções de dolico-morenos, do typo 
«mediterraneus» oii «meridionalis», e de «Homo Atlanticus,, 
de Fisher, gente de que já estava aliás a Iberia saturada, e que 
entrava no systema racial Iberico formando immensa maioria. 
Nada de novo pois ahi introduziam. 

O typo do arabe, segundo Bertholon e Chantre, loc. cit., 
é o dolicocephalo, leptorrhinio, de alta estatura, desde 1.65 a 
1.71. Mocchi, em «Sulla Antropologia degli arabi » (~Archiv. p. 
l'Antropologia,, vol. XXXVI, fasc. 3,1907), chega á conclusão, 
quanto ao elemento arabe, identica á que tiramos sobre o ele- 
mento phenicio: isto é, que entre elles existem dois typos: 

a) dolicocephalo occipitalisado, o qual corresponde ao 
typo supra descripto por Bertholon e Chantre. 

b) brachycephalo, que denuncia a influencia syrioide 
ou armenoide. Ambos esses typos seriam morenos, leptopro- 
sopes, lepthorrhinios, de elevada estatura, como todos esses 
povos do Oriente proximo. 

Surge-nos agora outra pergunta. Qual a proporção com que 
essa gente mussulmana entrou na Iberia? Não sei cõm exacti- 
dão, nem ninguem o poderia responder; mas, durante 7 seq~los, 
os mussulmanos, em successivas ondas militares, passaram á Ibe- 
ria. Polygamos, os homens, deveriam ter deixado importantes 
vestigios do seu cunho racial, principalmente na parte sul da 
Hespanha, onde se demoraram mais tempo. 



Não são, porventura, mais amorenados, de olhos mais ne- 
gtos e grandes, de cabellos mais acrespados, os andaluzes, os 
graaadinos, os algamianos, e mesmo os extremenhos, do que os 
asturianos, os gallegos, os navarezes, os pyrenaicos, os castelha- 
nas ou os aragonezes, ou ainda os minhotos e os beirões? 

Não sou de opihilo que os sarracenos hajam entrado na 
Peninsula com elemento feminino. Creio antes que elles hajam 
exercido a sua força racial pelo cruzamento com o preexistente. 

Esses elementos teriam, na Peninsula, atravessado varios 
seculos até chegar ao momento em que de lá vieram os nossos 
povoadores. Elles, nessa retorta immensa que era a Iberia, isolada 
do resto do mundo pelos mares e pelas alturas dos Pyreneus, 
teriam se apurado, se distillado, etc., atravéz de todos os pro- 
cessos de selecções mesologicas e sociaes. A selecção climate- 
rica 6, entretanto, pela sua força activa, no meu entender, a 
que deveria ter actuado de forma mais drastica dentre os que 
povoam esse territorio, eliminando os individuos menos aptos 
e poupando os que se adaptavam ás condicções do ambiente 
da terra que haviam conquistado. 

A climatologia da Peninsula era identica á do norte da 
Africa, cnde o clima portuguez de Martone reinava, não deve- 
ria offerecer aos invasores, que vinham do sul, grande di~pari- 
dade de habitat, emquanto que os que vinham do norte, como os 
godos, os suevos, etc., vindos e originados na Sarmathia gela- 
da, onde os climas frigidissimos anorueguezesp e asiberiano» 
de Martone (~Traité de Geographie Physique)) deveriam tèr 
adaptado os barbaros, que chegando á Peninsula, ahi encontra- 
ram uma profunda mudança de habitat, que deveria ter agido 
seleccjonadorarnente nelles. 

Eis, em linhas syntheticas e geraes, o systema racial da 
Iberia, não fallando de influencias menores, como a da imperce- 
ptivel e paulatina immigração de judeus, que saturou as gentes 
de Portugal e de Hespanha, fornecendo, nos seculos de fanatismo 
religioso grandes quantidades de materia prima para as foguei- 
ras e morticinios da Inquisição, bem como a que teriam exer- 



cido os anglo-normandos e os flamengos, de passagem para a 
terra - santa, e a importação de guerreiros franco-gaulezes pdo 
conde borgonhez Dom Henrique para as suas guerras em Por- 
tocale. 

Penso que essas forças ethnicas, ainda que innegaveis, te- 
riam sido de muito pequena monta, pela immensa desproporção 
entre essas migrações minusci~las e a grande massa de habitantes 
da Peninsula, a qual, como vimos, seria, já na epoca romana, de 
6 milhões de habitantes. 

De tudo, pois, quanto foi revisto, eu concluo que, no esta- 
gio em que se deu o povoamento do nosso planalto paulista, o 
elemento iberico teria sido o mesmo que na Peninsula predomi- 
nava desde o neolithico, como diz Mendes Corrêa. 

Hoje a Iberia tem as seguintes medias em suas varias regiões : 

Indice craneano 
PORTUGAL ESTATURA (no vivo) 

Minho. . . . . . . . . . .  1.65 78 
Traz os Montes. . .  1 .64 74.5 
Beira. . . . . . . . . . . .  1.67 74.6 

. . . . . . .  Estremad.. 1.64 75.6 
Alemtéjo. . . . . . . .  1.65 7 6 
Algarves . . . . . . . . .  1.63 77.3 

HESPANHA 

-4ragáo. . . . . . . . . .  1.67 77.1 
Castella. . . . . . . . .  1.63 77.9 

. . . . . . . . . . .  Leão. 1.64 78. O 
Galliza. . . . . . . . . .  1.64 78.8 

. . . . . . .  Estremad.. 1.65 7 8 . 0  
Andalusia . . . . . . . .  1.66 78.5 
Granada. . . . . . . . .  1.66 77.0 

São esses dadas fornecidos pelos anthropologistas hespa- 
nhóes Oloriz, Hoyos Saiz e Aranzadi, bem como pelos portu- 
guezes Mendes Corrêa e Ferraz dt. Macedo. 



Creio, pois, em vista do que eu expuz e do estado actual 
das populaçõe; ibericas que foi do mais apurado typo umeri- 
dionalisw, com pequedas mostras de ~a lp inos~ ,  de unordicos, e 
eom mais accentuados laivos de atlanticos, o dos povoadores 
ibericos do nosso planalto paidista. 

Outros povoadores, que não eram ibericos, vieram tambem 
se ihcorporar na feitura do paulista. Assim os Lemes traziam 
1/16 de sangue flamengo, cousa que faria provavel um caso 
atavicd nordico e lhuro na pessoa de Fernão Dias, conforme 
observou Taunay e faz lembrar Oliveira Vianna. Eram do nor- 
te  europeu os Tsques, Yompeu, os Bandemborg, os Barewell, 
os Bettinks, e outros mais, que poderiam ter trazido os cara- 
eteres nordicos, que se encsrporaram pelos crrizamentos na 
formação do patilista. 

O INDIO 

Antropogenia, Antropologia, Ethnographia 

Como ficou dito, maior do que á primeira vista póde pare- 
cer, foi o influxo d2 raça americana na formação das primeiras 
camadas de moradores do planalto paulista, essa gente bandei- 
rante que nos propuzemoç est~idar sob varios ponto? de viata. 

Bem razão tinham os chronistas castelhanos de chamar 
aos moradore;, de São Paulo de ~mnmelucos, gente bellicosa 
atrevida*, porque raro era, no segundo seculo, o sertanista que 
não tivesse entre os seus proximoç ascendente3 um genuino re- 
presentante da raça de bronze. (1). 

(1) Martius, ainda em principias do seculo XIX, fora attrahido na sua 
attenção pelos indeclinaveis indices desse cruzamento, que 9 seu golpe 
de vista de scientista soube descobrir na massa da população. Diz elle 
,(REISE iN BRASILIEN., - .REVISTA DO INSTITUTO HIST.. ; de 
S. Paulo,, 352): 

.NSo ha duvida que os primeiros colonos cruzaram-se fre- 
quentemente com os indios visinhos, lembrando a cor e a phi- 
sionomiâ do povo, aqui mais do que em outras cidades do Brasil, 
p. e. Bahia, Maranhão, esses cruzamentos,. 



Ainda que as grandes cabeças architectadoras dos empre- 
hendimentos,- taes como Raposo Tavares, Manuel Preto, Fer- 
não Dias e outros, .tivessem sido de exclusivo sangue eiirapeu, 
os bandeirantes eram todos mestiços mamelucos, quando não 
eram de pura raça indigena. 

Zstudamos já o elemento europeu, que entrou no formação 
ethnica do paulista, de maneira que muitos dos bandeirantes 
estão sufficientemente analysados, sob o ponto de vista ethnico; 
resta-nos agora verificar o elemento indigena, para completar- 
mos o capitulo da ethcgraphia dessa gente de escól. Como sa- 
bemos, os indios brasileiros podem ser divididos, quanto aos 
seus t y p ~ a  anthropologicob, em brachycephalos, mesaticephalos 
e &licocephalos, cada um dos quaes correspondendo a uma maior 
ou menor influencia das rasas formadoras primitivas. Assim, r, 
braohycephalo representa uma maior porcentagem de sangue 
mongolico, no cruzamento que se effectuoii em idades remotis- 
simas na America do Sul, pois que reproduz, intensamente, os 
caracteres ~hysiccs das raças derivadas dos atartarusw, amalu- 
y u s ~  e ~artzcus~.  O dolicocephalo accusa, nitidamente, uma in- 
fluencia superior do proto dolicomorphus americanus. O typo 
mesaticephalo nada mais é do que uma fo~ma de cruzamento 
equilibrado entre as duas raças primordiaes citadas, e talvez 
cQm infliiencia de uma raça, vinda da hfelanesia, cajos cara- 
cteres são reprodiizidos no craneo da Lagoa Santa e observados 
pelo professor Rivet. 

Esses tres typos achavam-se, pois, distribuidos por toda a 
superficie do Brasil. Os brachycephalos tinham o seu nucleo 
mais importante no nordeste brasileiro, e no valle do Amazcnas, 
onde os aruaka brachyoides se alternavam com os tupis mesa- 
ticephalos e caraibas desta mesma conformação craneana. 

Da Bahia para o sul, os t~ipys que no Amazonas eram 
mesaticephalos e no nordeste fortemente brzchyceph-.=los, to- 
mavam novamente a conformayão mesaticeph: la, dominando 
uma área que vinha até o sul da Bahia e Espirito Santo, onde 
se confin4vam com os aymorés, goytacazes, etc., do grupoGé, 
dolicocephalos, com fortes dózes de sangue do proto dolicomor- 



pho americano e melanesio, conforme os caracteres que os bo- 
tocudos, seus descendentes, hoje accusam evidentetnente (me- 
sorrbipios, dolicocepdalos, mi'crosemes, hypsisteno'cephalo~ etc.). 

A este grupo, que se estendia pelo Espiiito ~ a n t i ,  pelos 
valks dos rios das Contas, Doce, Mucury e Jequitinhonha, pen- 
sanies que pertenciam os indios do alto São Francisco, taes cò- 
mo as cataguazes, 'os puris, marmemins, os guaromemins, etc. 
Si não tinham identidade ethnica absoluta com os antepassados 
dos botocudo3, ao menos deveriam com elles apresentar muitas 
affinidades, em razão da vizinhançá de ahabitat~, o que facili- 
taria os curzamento~, etc. I 

Em segui&, vinham os mesaticephalo; tupis, representados, 
no Rio de Janeiro, pelos tamoyos e, na capitania vicentina, pe- 
los gusljraaaEes, cujbi caracteres eram identicos aos dos tupis 
d o  sul, conforme suppomos, por um exame e medição, que, gra- 
ças á extrema gentileza do meu prezado mestre e amigo Tau- 
nay, levei a effeito em um craneo guayaná, encontiado no Braz, 
e%n uma igaçaba, e ~ecolhido ao Museu ~dulista. Este craneo 
guayaná, é mesaticephalo, com Um indice de 78, mesorrhinio e 
megasene, a~resentando, porém, vestigios da raça da Lagoa 
Santa, em virtude do seu diametro basilo bregmatic3, que dá 
ao craneo uma altura maior do qLie a dos tupis do sul, mesati- 
cephalos. Aliás, os craneos dos sambaquis recentes de Pombéva, 
(Iguape), medidos pelo dr. Ricardo Krone, apresentam esses 
mesmos caracteres, o que me leva A siipp6r ter sido essa raça 
do littoral, antepassada dos nossos guayanázes. 

Apezar de não ter base de observações cranecmetricas, 
supponho que os carijós hajam sido mesaticephalos, com um in- 
dice mais baixo, proximo dos guaranis, que, segundo Rodrigues 
Peixoto ( c  Archiw do Museu Nacional» vol. VI), eram quasi 
clolkocephalos (76), e, embora apresentassem medidas proximas 
As +s tupis, destes divergiam um pouco, talvez em virtude de 
maior influencia da raça da Lagoa Santa, e do proto dollcomor- 
pho (homem dos sambaqui~). Entremeiados aos guaranis, que 
se prolongavam até Prata, 'deveriam existir muitos nucleos 
de dolicocephalos (70 a 75), leptcrrhinios, e megascmes ante: 

I 



passados do actual bugre do Paraná, que o dr. Rodrigues Peii 
xoto analysa craneometricamente (loc., cit.), e procedentes, 
mais ou menos apurados, da velha raça dos sambaquis. 

No centro brasileiro de Goyaz e Matto Grosso, esses tres 
typos mencionados, de brachyoides, mesaticephalos e dolico, 
se alternavam, pois até hoje se encontram os karajás dolicoq(73), 
ao lado dos caiapós, hrachycephalos (84), bororos (82), e muitos 
indios mesaticephalos, os quaes deveriam ter, entretanto, pre- 
dominado. 

Do; indios que entraram na composição racial do paulis- 
ta, os guayanazes foram os primeiros que se estabeleceram no 
planalto, de maneira que muito concorreram para o influxo de 
sangue indigena nas populações paulistas. Além dessa tribu 
tupi, entraram ainda nà ethnographia paulista, os tamoyos, 
cari j ós, tupináes, tememinós, patos, tapes, pés largos, biobébaS, 
guayanazes, marmemins, guaromemins e algumas tribus gua- 
ranis, vindas do Guayrá e do Paraguay. 

Sem dados que autorizem a estabelecer, com firmeza, as 
medidas anthropometricas de todos esses indios, sou de parecer 
que o elemento indigena, que, grandemente, preponderou na 
ethnographia do paulista, foi mesaticephalo, mesorrhinio, me- 
gaseme, de estatura mediana, etc., com forte dóse de sangue 
m~ngól, mas não sem signaes somatologicos do proto-dolicomor- 
pho e do melanesio, embóra em menos força. 

Os cemiterios de escravos desses primeiros seculos, quando 
se deu o caldeamento das raças euro-americanas, poderiam for- 
necer magnificos elementos de analyse, si fosse permittido a um 
pesquisador ir procural-os. Os re~ tcs  mortaes de Tibiriçá, acham- 
se em urna funeraria, na egreja do Coração de Maria, desta 
capital, c~gitando-se, neste momento, da magnifica idéa, na- 
scida da mais feliz inspiração, de trasladal-os para a crypta da 
nossa soberba Cathedral, onde, em m~numento commemora- 
tivo, formarão, com o que tiver de encerrar os restos do grande 
Peijó, o embryão do nosso Pantheon, no qual, mais cedo ou mais 
tarde, deverão repousar, para sempre, os ossos dos que escre- 
veram a epopéa das bandeiras, 



Seria então optima occasião de se medir cuidadosamente 
os ossos .e principalmente o craneo do cacique Tibiriçá, afim 
de se conhecer os seus caracteres anthropolcgicos. 

A base, como disse, do cruzamento euro-americano, foi o 
caldeamento com o guayaná, preexistente no planalto, aonde, 
na primeira metade do seculo quinhentista, aportaram os por- 
tuguezes. As primeiras liga~ões, como se sabe, foram os casa- 
mentos de João Ramalho com Bartyra, filha de Tibiriçá; Terebé, 
outra filha de Tibiriçá com Pedro Dias; Lopo Dias, com Bea- 
triz, tambem filha deste màioral guayaná; Braz Gonçalves, 
com a filha do cacique de Virapueiras; Domingos Luiz Grou 
com a filha do cacique de Carapicuyba, etc. segundo nos re- 
velou o Dr. Ricardo Daunt. 

Além destes cruzamentos, dos quaes descenderam innume- 
ros troncos bandeirantes, dezenas de outros se teriam operado 
no planalto paulista, passando, anoaymamente, ao registo da 
bistoria. 

Refiro-me ás ligações legaes, mesmo porque seria impossi- 
vel se fazer uma idéa do numero de bastardos, das relações ac- 
cidentaes e fortuitas, entre o povoador europeu, longe das mu- 
lheres de sua raça, as quaes só vinham em limitadissimo nu- 
mero para a colonia, e as cunhãs indigenas guayanazes, com 
quem os lusos viviam em estreita harmcnia. 

OS portuguezes, em cujas veias circulava impetuoso o san- 
gue ardente do polygamo arabo-bérber, transplantados para 
um clima tropical, não podiam deixar de dar largas a um tempe- 
ramento fogoso, por hereditariedade e adaptação. 

Com todos esses factores teria sido elevadisçimo o numero 
de bastardos entre branco e india, não tendo para elles os genea- 
logistas, muito propositalmente, procurado atilar os olhos, ven- 
dados pela mania das linhagens, a qual imbue todos que se tem 
dedicado a esse genero de pesquizas. Em todo o caso, Silva Le- 
me por varias vezes foi tccado pelo sentimento de honestidade, 
ao referir-se á pessoas contemporaneas, muito conhecidas, e 
de certa po3içã0 social, fazendo-as originarias em troncos bas- 
tardos de branco e india, e até mesmo de branco e negra. 



Os testamentos da época, porém, supprem essa lacuna dos 
linhagistas, evidenciando a intensidade, que foi certameate a 
que mais concorreu para a fusão, desmentindo cabalmente, pe- 
la sua fecundidade, os ensinzmentos dos anthropologistas, á 

proposito do crrizamento das raças differentes, como haveremos 
de analyaai em eçtudo á parte. 

Rari~simo é o testamento, datando dos dctis primeiros 
seculos, que não mencione o reconhecimento de uma prole, ás 
vezes numerosa, de mameliicos illegitimos, havidos nos tempos 
de desvairada mocidade. Muito espessa, pois, teria sido a ca- 
mada de mamelucos, formando a base das populações paulis- 
tas, a; quaes eram incessantemente alimentadas por novos con- 
tingentes europeus emigrados, logo mergulhados na massa de 
mestiços que, por, dois seculoç, se conservando em estreito con- 
tacto com os indios administrados e os das aldeias de S. Ma- 
jestade, muito longe de se europeanisar, mantinham-se com uma 
elevada porcentagem de sangue aborigena, a qual só decahiti, 
quando os paulistas largaram a escopeta, os grilhões e os pelou- 
ros, pelo alvião e a batéa, deixando de ser preadores, para se 
entregarem aos misteres da mineiração. , 

Estudando com espirito de analyse essa mestiçagem pro- 
ductora de mamelucos, podemos classificar os modos pelcs quaes 
ella se operou, da seguinte forma: 

1 .O -ligações legalizadas pelo matrimonio, entre o homem 
branco e a mulher india, ou entre esta e o mameluco. 

2.0 - ligaqões, sem o laço de legalidade, entre o branco ou 
o mameluco e a india, mas que tinham o nexo de continuidade 
pela mancebia. 

3.0 - ligações fortuitas e accidentaes, entre o branco ou o 
mameluco e a india, ás vezes vendadas pelo mysterio, mas que 
produziam immenso numero de bastardos. 

As do primeiro grupo foram relativamente em pehueno 
numetG, tendo sido ellas as constituidoras dos principaes tron- 



cos das familias paulistas. Foram ellas as que já citámos, entre 
os primeiras. povoadores portuguezes e as filhas dos caciques 
+ndige&.. 

Ainda que poucos, esses cruzamentos, pela extraordinaria 
proiificidade da india, formaram abundante; contingentes de 
mamelucos, que foram os pontos de partida das familias 
Bueno, Pires, Camargo, Fernandes Ramos, Cunha, Preto, etc., 
que, na mais variada proporção, sempre tinham contingentes 
de sague indigena. 

O guayãná, como dissemos acima, formou o elemento in- 
digena para esses primeiros cruzamentos. 

As ligações de mancebia, que tinham um nexo de continui- 
dade formando uma familia, ainda que illegitima, deveriam ter 
sido de maior impxtancia do que as primeiras que englobamos 
na primeira classificação, resultando maior numero de individuos 
de angua cruzado. O numero de immrgrantes solteiros, aporta- 
dos nos primeiros seculos, aqui se tendo ligado a mulheres in- 
dias, deveria ter sido enorme. Como já fizemos notar, bem re- 
duzido foi o elemento feminino europeu, vindo nessas épocas, 
em que s6 os mais audaciosos poderiam tentar uma travessia 
oceanica perigosa e afrontar uma vida difficil, em um continen- 
t e  mysterioso c selvagem. Assim, muito facil se tornava aos por- 
tuguezes a ligação com as indias, suas escravas a principio, e 
depois forras d ~ s  seus corpos de administrados. Apesar de ragas 
differentes, a formosura de algumas indias, do que nos dão tes- 
temunho os mais velhos chronistas, teria sido um excellente 
convite a essas ligasóes, operando-se, assim, uma selecção se- 
xual eugenica, entre os mamelucos. Apesar dessas mancebias 

i ie- terem, qliasi sempre, passado incognitas pelos documento- 
gistradores e ainda mais occultamente aos olhos dos linhagistas, 
conseguimos saber de alguns exemplos, mencionados por Silva 
Leme, taes como Pedro Vaz de Barros, que teve 7 filhos das suas 
varias mancebias; Braz Esteves Leme, grande sertanista, morto 
no sertão em 1636, amancebado com uma india, della teve 14 
filhos, mamelucos, que, nem a:, menos a lingua portugueza sa- 
biam, (aInv. e testamentos», vol. X, 328), um dos quaes, o capi- 



tão Braz Esteves Leme, o moço, deixou, por sua vez, 20 filhos, 
dos qnaes 6 legitimas, com l i 4  de sangue indigena, e 14 natu- 
raes, cam 3 / 4  de raça aborigena; Filippa Leme,. outra filha de 
Braz Esteves Leme, o velho, teve 12 filhos, 114 de sangue indio, 
tidos com Domingos do Prado; Antonio Pedroso de Barros, 
deixou 4  filhos bastardos mamelucos; Francisco Ramalho, o 

k Tamarutaca, já de si mameluco, deixou prole muito america- 

f nizada da india Justina, etc. 

k Fossemos adduzir, neste esboço ethnographico, todas as 
h c nossas observações, colhidas nos docamentos de publicação 

official, encheriamos varias columnas com dezenas de nomes. 
1: 
R A terceira forma pela qual se teria operado o caldeamento 

das gentes européa e americana, isto é, ligações fortuitas entre 
i branco e india, tdmbein foi um meio de abundante producção 
4 
i de mamelucos, que'enxameiam as paginas dos testamentos de 

L quasi todos os moradores das primeiras épocas piratininganas. 
Extremamente raro é o testamento que não mencione a 

< "  

xL existencia de filhos illegitimos, havidos, em solteiro, de umas 
P tantas indias, não só do seu serviço como principalmente alheios, 

8 .  aos qdaes o testador determina á sua complacente conjuge sobre- 
! vivente, que pague a criação e os traga para o convivo de sua 

familia, no que eram obedecidos pelas velhas matronas paulis- 
tZ tas, que, como se vê pelos documentos, fechavam os olhos pa- 
r ra a vida dos maridos anterior ao casamento. (Testamentos de 
i Simão Borges de Cerqueira, João Tenorio, Luiz Furtado, An- 
5 tonio Bicudo, Affonso Dias, Miguel Garcia Velho, etc., («Inv. 

e Testn). 
P* 
U 
t Acreditamos ter sido esta forma a mais efficaz de cruza- 
ii mento, dadas as facilidades com que podiam os brancos e ma- 
i 
ji melucos abusar das indias, quando ellas não provocavam estes 

abusos, impulsionadas pela natural inclinação preferencial pelo 
branco, que, sem duvida, levaria evidentes vantagems ;obre 
o indio, no que respeita a encantos physicos. 

A immensa quantidade de mamelucos que, com os indios I , de puro sangde, constituiram os corpas de administrados, e de 
que nos dão noticias os chronistas, os documentos hespanhóes e 



os jesuitas, nas suas muitissimas referencias aos mamelucos, 
teria, naturalmente, sahido como uma torrente dessas ligações 
passageiras. Bastardos, filhos de paes incognitos, sem o menor 
amparo de cabedaes, com a vergontea de uma inconfessavel 
origem a Ihes crestar a frónte, não tinham outro recurso sinão 
viver no convivi0 estreito com o indio, cujcs caracteres soman- 
ticos reproduziam, em boa parte, e com quem, por sua vez, se 
caldeavam, fazendo sesultir uma variadissima proporção de 
sangue,em mistura, na qual, a principio, predominou o ameri- 
cano, para depois ir, muito paulatinamente, se desquilibrando 
a favor do europeu, com o filtrar imperceptivel de immigração 
iberica, occorrida principalmente no seculo XVIII, quando já 
os paulistas não mais traziam do sertão os milhares de indios 
aprezados. 

Eis assim o esboço approximado do caldeamento racial, 
operado no planalto paulista, nos dois primeiros seculos do po- 
voamento, do qual resultou o mammeluco. 

Não pode mais restar duvidas em que o homem está sujeito 
á evolução e, por conseguinte, a se modificar. Os multiplos 
achados paleontologicos, mais particularmente oestelogicos, evi- 
denciam da forma a mais irretorquivel que, atravez de milhões 
de seciilos, desde o terciario para o quaternario, o homem se vem 
modificando mais ou menos aceleradamente (Mendes CorrCa 
*. Homo B) . 

Essas modificações devem ter sido tangidas por forças de 
tres naturezas : 

a) A adaptação ao meio, obrigando o germen-humano 
a se influir pela modificação, modificando o soma de 
acmrdo com as condicções de vida, o -uso- e o 
-não uso-, etc. (Lamarck). 



p 
F k- 

!$- 
t p .  
1' . 
.y 
p' 
5:; 
;: 

)" > 

c 2 

4.' 

f: 
e r l  

k s :  

P '  - "\ 
? 
ir 

4 
$. 
,v- 
6. 
$ 
r 
i 

b E 
! 
t 1;. 
Q 

I- * 
P 
F" 
d 
B 

à;:' 
i"" 
% - 
*" 
X- 

E 
I 

L 

> 

b) As diversas selecções, entre as quaes a selecção 
natural que elimina os individlios inadaptados 
(Darwin, Weissmann). 

c) AS matações occasionaes que se fixam e se perpe- 
tuam, com enorme acervo de consequencias, como 
é de ser observado no mundo animal e vegetal (Des 
Vries, Ktilicker, Dall, Korschitisky, etc.). 

Estas seriam as forças agindo de centrefugiamo, differen- 
ciando as varias raças primitivas. Os accidentes geographicos, 
mais ou menoi intransponiveis, segregadores, principalmente 
por gente atrazadissima e despida dos menores recursos, como 
nas éras priscas, teriam formado, depois de enormissimo periodo 
de tempo, as differentes raças humanas do planeta, anthropo- 
logicamente fallando no sentido estricto. 

Agindo em sentido opposto, isto é, o de centripetismo, 
actuando como um formidavel contrapezo conservador, se en- 
contra a hereditariedade que procura, pela nivelação, manter 
iguaes os individuos, transmitindo aos successores os mesmos 
caracteres do; paes. Com ella naturalmente travam lucta ag 
forças acima discriminadas, no sentido de anniquilal-a. Do equi- 
librio dessa lucta é que teriam surgido as racas anthropologi- 
cas, as quaes depois se formam.misturando, graças ás commrmi- 
cações que a civilisação facilitava. 

De taes misturas teriam provindo as chamadas raças his- 
toricas, que tet-iam povosdc a terra desde os primordios da hu- 
manidade conhecida. 

Durante larguissimo periodo de milhões de seculos, os no- 
dulos humanos teriam vivido seggregados, a ponto de se fixa- 
rem attributos raciaes persistentes que mestiçagem nenhuma 
tem sido sufficientemente potente em fazer desapparecer por 
completo. 

Com esses eventos as raças anthropologicas se foram con- 
stituindo e se fixando os attributos de cada uma. Umas e outras 
adquiriram, por ciicurnstancias que não importa investigar 
aqui, um determinado formato de craneo, de face, de nariz, 
de orbitas, unia certa c8r de pelle, de olhos, uma determinada 



estatura, uma determinada proporçãío anatomica entre as par- 
tes do corpo, etc., coisa que era fixada pela hereditariedade, e 
sobretudo de- accordo com o meio geographico. 

O progresso intellectual do homem creou a vida social e 
esta originou outro grande factor na evolução racial dos agru- 
pamentos humanos. O meio social forçou a intercommunicação 
desses nucleos humahos de raça pura (as raças quanto mais an- 
tigas mais puras se apresentam), que accidentes geographims, 
como mares, montanhas, etc. segregavam, e disso surgiu a mesti- 
çagem. 

Mas, o isolamento desses nucleos humanos fora por de- 
mais dqradouro, para que as mestiçagens pudessem annullar as 
wnsequencias da fixação e d; differenciação morphologica. 

Mesmo porque a mestiçagem de dois troncos puros, anthro- 
pologicarnente fdando, ainda que possa fazer desapparecer 
essa pureza, não consegue unifordsar os mestiços em uma ter- 
ceira raça, com seus caractere; intermediarios fixos e definidos. 
Em materia de hybridação não ha symetria. 0; resultados são 
fatalisados e por outras normas que não seguem esse criterio. 
S6 em theoria duas raças se defrontam em proporções iguaes. 

Se isso succedes~e na pratica, entretanto, seriam as leis 
de hybridação de Mendell as regedoras das consequencias. 

0 s  caracteres desses productos hybridados são os das laças 
rn., escalados em seriações, de accordo com as dominancias 
e as recessividadcs reciprocas e relativas umas a outras das duas 
raças. 

Os individuos mestiços são ~ortadores de uma formula 
condensadora dos caracteres apparenteí;, a qual constitrie a 
morphologik desses mestisos. 

E' a formula PHENOTYPICA. 

Ella é formada pelas alternancias d ~ s  caracteres dominantes 
emprestados pelas duas raças mães. A formula PHENOTYPI- 
CA é a formula individual de cada mestiço. Dahi as variações 
individuaes de pessoas da rne3ma constituição racial: irmãos 
que differem de irmãos, filhos dos mesmos paes. E' que elles têm 



suas formulas PHaNOTPPICAS differentes. Os caracteres 
das raças mães se associdram differentemente. 

Alguns dos chromosomas hereditarios, que eram dominan- 
te;, se tornaram rece~~ivos e vice-versa. 

0 s  mestiços, além dessa formula, que lhes caracterisa as 
variações individuaes, ou HETEROMORPHISMO P& 
SOAL, são ainda portadores de outra formula, que é seu attri- 
buto racial, onde estão encerrados os seus estigmas latentes, os 
que não apparecem, mas que, sem embargo, podem ser trans- 
mittidos á descendencia pela hereditariedade. Essa segunda 
formula é que determina as variações raciaes, ou o HETE- 
ROlMORPHISMO ETHNICO. Chama-se ella formula GE- 
NOTYPICA. 

Todo individuo é, pois, portador de duas formulas, que en- ' 
cerram os seus caracteres biologicos, os quaes recebem de seus 
antepassados e trapsmittem a seus descendentes, de accordo 
sempre, com as propor~ões mendellianas. Essas form~~las, que 
explicam as variações pessoaes e raciaes, são muito complexa3, 
viato como cada raça historica possue já vasta serie de cara- 
cteres, que se combinam com as de outras raças, defrontadas 
no cruzamento, a elles se juxtapondo, de conformidade com a 
sua relativa dominancia ou recessividadc. 

Assim, os caracteres raciaes ou individuaes, quer sejam el- 
les pertencentes á formula GENOTYPICA quer á PHENO- 
'I'YPICA, não se misturam, não se caldeiam, mas se combinam, 
se alternam, se sobrepõem, se addicionam, se juxtapõem, como 
na somma de caracteres algebricos. Um mestiço de dois tronccs 
ethnicos pode ter attributos das raças de que deriva, em alter- 
nancias. Assim a forma craneana, a dermochromia e :, systema 
pillosc de uma das raças mães, se juxtapõem á farma facial, á 
estatura, c6r dos olhos, etc., da outra raça mãe. 

Exemplificando mais concretamente: iim brachycephalo, 
louro, de baixa estatura czmoeprosope e mesorrhinio, entra em 
cruzamento com outro individuo, dolico louro de alta estatura, 
leptopr~~ope,  leptorrhinio. Os seus mestiços devem ser mesti- 
sos louros se na formula GENOTYPICA de qualquer uma das 



raças mães não existir o caracter moreno, mas podem ser de al- 
ta  estatura, brachycephalos, leptoprosopes, leptorrhinios, co- 
mo podem ter os outros caracteres das raças mães de outra ma- 
neira alternados. 

Outro mestiço desses dois individuos apontados, irmão dos 
productos mestiços descriptos, embora possuidor da mesma 
formula GENOTYPICA, ainda que racialmente seja identic~, 
por ser filho do mesmo pae e da meama mãe, pode ter outra 
formula de combinação PHENOTYPICA. Os caracteres bio- 
logicos apparentes podem nelle ser differentemente associados 
do que nos irmãos. 

A .  mestiçagem de duas linhagens differentes não pode ser 
prevista com precisão, em seus resultados. Tudo quanto se queira 
dizer <a prioriw, é por força phantasioso. Ainda que se conheçam 
as formulas GENOTYPICAS das duas estirpes que se defron- 
tam no cruzamento, não é possivel se prever os caracteres que 
se farão apparentes na formula PHENOTYPICA do producto 
mestiço. Poder-se-ia argumentar então com possibilidades e 
com probabilidades mesmo, mas jamais com certezas. 

O portuguez, por exemplo, deve ter a seguinte formula 
PHENOTYPICA: ~olico&~halo-moreno, baixa estatura - 
leptoprosope, - leptorrhinio, - cabellos quasi negros, - on- 
dulados e abundantes, etc. E' esse, o typo que predomina em 
Portugal. 

Esse mesmo individuo terá a segrlinte formula GENO'I'Y- 
PICA, cujos caracteres transmittidos a seus descendentes po- 
derão ou não figurar apparentemente nestes, ou antes, poderão 
ou não figurar nqs suas formulas PHENOTYPICAS: 

Dolico-moreno 85 % - Dolico louro 1 %, - Brachy-m~re- 
no 14% (Ripley-~The races of Europe~) ; Estatura baixa 85 % 
- Estatura media 10% - Estatura alta 5 %  (Mendes Corrêa; 
~Homow); Cabelios negros ondulados, 90% - Cabellos casta- 
nhos claros 5 % - Cabellos louros 5%; Leptopro~opes 85% - 
Mesoprosopes 5 % - Chamoeprosope~ 10 % ; Leptorrhinios 
8 0 %  - Mesorrhinios 15 % - Platyrrhinios 5 %. Esta, hypothe- 
ticamente, seria a f xmuld GENOTYPICA do portuguez, con- 



tendo os caracteres biologicos das estirpes historicas, das quaes 
provem o portuguez na sua formação. 

Cada um dos caracteres terá naturalmente a sua proporção, 
de accordo c3m a curva de nivel que apresentar, pois, dos ele- 
mentos das diversas raças historicas que teriam entrado na for- 
mação da gente lusa, e ellas não entiaram em proporções iguaes, 
muitos deveriam ter sido diminuidos, com seus caracteres eli- 
minados, ou augmentados pelas diversas selecções a que a for- 
mação da gente p~rtugueza naturalmente tem estado sujeita. 
As raças hiatoricas sahiram pois dessas complexidades e, como 
ellas, o portuguez. 

Ao se cruzar o luso com o amerindio ou com o negro, teve 
elle (raça historica) que se defrontar com outras tantas comple- 
xidades oriundas da outra estirpe ethnica, sua parceira no cru- 
zamento. O mestiço de portuguez com o indio apresentava assim 
uma serie grande de typos variados. 

Uns tiravam, phenotypicamente, do indio uma serie de ca- 
racteres, os quaes eram por sua vez sommados a outros tirados 
do portuguez, podendo ser como o indio, na face, na cor, na con- 
formação do thorax, e ccmo o portuguez, no craneo, na estatura, 
nos cabellos, etc. As selecções, agindo em concordancia com ou- 
tras, oriundas do ambiente, por exemplo, iam eliminando varias 
dessas combinações e poupando outras, que, mais simplificadas, 
mais homogeneizadas, iam perpetuando sempre os caracteres 
distribuidos phenotypicamente assim na progenie. 

O europeu e o africano produziram, tambem, varias com- 
binações de diversas alternancias de cabellos (lisos, ondulados, 
lanosos, etc.), cor, estatura, traços psychologiccis, craneometri- 
cos, formato da face, do nariz, etc. 

A's vezes se encontram individuos escurissimos, de cabellos 
negros e lisos, de face e nariz finos. Outras vezes, são individuos 
brancos, louros mesmo de olhos azues, mas de cabellos lanosos, 
ainda que claros, denunciados e enaltecidas por um progna- 
thismo sub nasal pronunciado, ao lado de outros caracteres pe- 
culiares d3 negro. E' um typo de mulato que se disfraça aos olhos 
do vulgo, mas não escapa ao golpe de vista do scientista. Esse 



mulato terá, na sua formula GENOTYPICA, caracteres do por- 
tuguez, o que naturalmente poderá transmittir a seus descen- 
dented, ficando esquecidos os do negro, que, em alguma geração 
posterior, poderão ser relembrados com espanto e até com es- 
candalo. E' o que se denomina atavismo. 

Outras vezes, é um individuo com a face classica do jndio, 
com seus zignos enormes, em saliencia, olhos amendoados, fa- 
ce chamoeprosope, e brachycephalo. Mas, os seus cabellos de- 
nunciam o europeu; são finos e ondeados, com uma tonalidade 
que lembra o germanico, já em evidencia pela estatura elevada 
desse mestiço. 

O Brasil tem sido uma immensa complexidade de mestiços, 
os quaes se reflectem em todas as nuances da dermochromia, 
correndo por todas as escalas da metrica craneana, facial, esta- 
tuial, etc. Os diversos meios physicos, as selecções e as mais 
circumstancias, vão diminuindo o numero dessas variedade;, 
eliminando os menos aptos, reduzindo os typos, que emb~ra  
em pequena quantidade, se perpetuam nessa orchestra~ão po- 
lymorphica, que é a população brasileira, amalgama hetero- 
geneo de muitos caracteres que definham em ambientes physi- 
cos e sociaes numercsos e variados. 

Essa 6 a regra para todos os povos, mas em maior escala 
para o brasileiro, pela grandeza do seu territorio, pela diver- 
sidade de seus meios geographicos e ainda pelo elevadissimo 
numero de troncos raciaes, que se' defrontam em repetidos 
cruzamentos. 

Com o correr dos tempos e sem novas perturbações de im- 
migrações exoticas, os typos vão diminuindo em numero. S6 
os mais aptos ficarão. Assim, o negro e o mulato vão desappa- 
recendo do planalto paulista. Mais 50 annos e não os teremos, 
como não temos já o indio. Outras regiões, dotadas de outros 
ambientes physicos e de outro meio social, poderão poupal-os, 
como o Nordeste poupou o indio, que é indissimulavelmente o 
typo dominante dessa região, sem embargo delle ahi apparecer 
civilisado e falando o portuguez. Os ambientes norte america- 
nos pouparam o negro, que S. Paulo elimina com rapidez. 



Os PRIMEIROS TRONCOS PAULISTAS E O 

CRUZAMENTO EURO-AMERICANO 

MAMELUCO 

Genese e evolução da mesfiçagem no planalto - Ethnogenia - Fecun- 
didade, longecidade e varonilidade do mameluco - Homogenesia 

eugenesica do mameluco. 

"Todos os nossos historiadores e chrbnístas 
aos qniaes se juntaram as v o e s  autorisadas de 
alguns publicistas alienigenas, que se occupa- 
ram da nossa evdução, encbmiam os serviços 
inextimaveis, prestados ao Brasil, peto povo 
paulista, desde que se formou a primeira gera- 
ção de n~amelucos, isto é, desde o meiado do 
seculo XVI" - Basilio de Magalhães - Rev. 
Ins:. Hist. Bras. - 

Como já estudamos, o typo do povoador iberico, no planalto 
vicentino, deveria' ter sido accentuadamente dolicocephalo, 
de estatura acima da mediana, e leptorrhinio, reflectindo OS 

tres typos que entraram na formação racial da peninsulrt : o 
hog.izo spelaeus, o homo meridiondis e o homo europaeus. 

Esses trez typos, até hoje mais ou menos observaveis na 
peninsuila, teriam resultado um povo homogeneo, que as selec- 
ções sociaes apurariam grandemente. 

Além disso, estudaremos tambem como os povoadores fo- 
ram recrutados nas camddas sociaes da burguezia e da plébe, 
tendo elles sido depurados por varias selecções, já na metropole, 
como na colmia vicentina, onde a natureza lhes arrebatou os 
elementos mais frageis,só entregandc a faculdade de se per- 
petuarem aos individuos mais bem dotados phyaica e moral- 
mente. 

Com todos esses elementos é facil chegar-se á conclusão 
de que os povoadores ibericos, que, nos dois primeiros seculos, 
iniciaram a população planaltina da capitania de São Vicente, 
foram individuos da élite mais apurada, e dotados de todos os 
recursos humznos para vencer na empreitada a que se propu- 
zeram. 

Este, em linhas geraes, teria sido o typo europeu que no 
planalto entrou para caldeamento com o indio para a formação 
racial paulista. 



O indio, producto homogenesico de varios typos anthropo- 
logicos, um dos quaes, talvez, a u t o c h t ~ ~ ~ e  da America, polyge- 
nicamente, ou mesmo polyphileticamente, se encarando a genese 
da humanidade (~meghino), teria sido na sua media, como já 
estudamos tambem, mesaticephalo, com indice variando de 76 
a 79, estatura mediana (1.64, talvez), de face chamoeprosope, 
mesorrhinio, prognathismo sub-nasal algo desenvolvido, fron- 
tal deprimido, mas craneo elevado, entretanto; systema piloso 
atrophiado afóra os cabellos, quasi imperceptivel dimorphismo 
sexual, o que talvez proviesse da identidade de vida entre 03 

dois sexos. Quasi nu110 dimorphismo individual, quiçá fructo 
da adelphogamia e isolamento em que viviam as tribus culti- 
vando a pureza da raça tão remotamente constituida por tantos 
elementos varios. 

Do cruzamento desses dois typos mencionados se origi- 
nou o mameluco. 

A crença, affirma Lapouge (aSelections sociales~, 156) de que 
o cruzamento de raças é um agente efficaz de transmutação, 
que exerce uma acqão feliz sobre os povos, é eivada de erros. 
O Egyptq continua o scientista francez, viveu 5.000 annos 
sob o regimen e pela virtude de adelphogamia; as scciedades 
chaldaicas duraram outros tantos pelos mesmos motivos. 

E' com essas palavras que Lapouge inicia um truculento' 
libello contra os mestiços, que, alem de tudo, diz o erudito an- 
throposociologo, t&m contra si serem a causa do heteromorphis- 
mo e desharmonia individual, tanto maior quanto for a distancia 
entre as raças paternas. -4 contradicção entre os traços dominantes 
dos paes forma esse conjuncto desharmonico nos individuos, 
feitos de pedaços heteroclitos de reunião pouco esthetica, ao 

I que se junta a desharmonia antimetrica (craneos, faces, etc., 
mais longos de um lado do que em outro, olhos em planos dif- . 

ferentes, ossos que deveriam se corresponder maiores uns do 
que outros, etc.), é a mais prenhe em resultados funestos, a asy- 
metria do apparelho genital da mulher, olhada por Baron, como 
a primeira ethiologia realmente positiva, que faz a esterilidade 
dos mestisos e dos hybridos', no que é corroborado por Lapouge, 



citando Turquan, com dados demographicos da França. Ao 
lado dessas más consequencias physicas e physiologicas de que 
são portadores os mestiços, têm elles ainda, diz Lapouge, um mo- 
ral incongruente, incoherente e incomprehensivel, tortuoso e 
sem direcção na vida desequilibrada, que por força devem le- 
var, cousas que se vão accentuando entre os mestiços, de ge- 
ração em geração, até a completa extincção da raça. Entre os 
mestiços, ensina ainda Lapouge, a amplitude das oscillações 
augmenta pouco a pouco (loc. cit., 109), por uma serie de golpes 
de atavismo, e os ultimos descendentes voltam ao typo das ra- 
ças componentes, principalmente si o; mestiços, em lugar de 
continuarem a se reproduzir em amixia, podem se recruzar com 
rasas das quaes descendem. Elies são então rapidamente absor- 
vidos pela raça mãe, com a qual se unem, mas seus descendentes 
ficam sempre sujeitos á reproducção parcial ou total dos cara- 
cterej atavicos provenientes da outra linhagem. Sangue cruza- 
do nunca mais será puro. 

A volta, entretanto, é a regra, quando as duas formas 
ancestraes ção pouco s~paradas, em contrario á extincção dos 
mestiços dissemelhantes, devido a spermatogese defeituosa, em- 
bora a ovogenese se torne melhor. (1). 

Destas regras de Lapouge é facil se concluir, com Broca, 
elles poderem ser lzeteyogenesicos, isto é, que, pela diversidade 
tão grande dos typos que se ençontram, não poderem procriar, 
e homogenesicos, dos quaes tal seja a diversidade entre os typos 

(1) Generalisando, Knox affirma a esterilidade do mestiço. citando 
Etwick e Long, na sua ~Historia da Jamaica~, o caso dos mulatos da Jamai- 
ca, que não se reproduzem por amixia, depois da terceira geração. O dr. 
Yon assignalou esse phenomeno em Java, e o mesmo fez o dr. Nott em 
relação aos mulatos da Carolina do Sul, dando o dr. Simonot a essa este- 
rilidade o nome de neutralidade ethnologica, que não Ihes assegura senão 
uma duração ephemera, desde que são abandonados a elles mesmos. 

Quatrefages, não suspeitando de que podem existir mestiços feéundos 
e estereis conforme as raças mães que se deirontaram, cita, em opposição 
aos supra mencionados, os seguintes casos fecundos de mestiçagem: O 
dos Basters, entre negros e hollandezes, os'que Jurien de Ia Gravière en- 
controu em Mintanáu e em Manilla, entre hespanhbes e tagals, ou entre 
estes e chinezes, e o celebre caso de Pitcairn. 4'EspBce Humainèw, 196. 



maior ou menor, assim podem ser, sem posteridade, estereis e 
abortivos (agenesicos e dysgenesicos), ou fecundos, quer de novo 
conjugados a qualquer um doa typos formadores para os quaes 
se dá. a volta (paragenesicos), quer conjugados entre si, sómente 
(eugenesicos), f~rmando assim uma raça mestiça nova que se pro- 
longa indefinidamente sem volta, affirma Broca, a qualquer dos 
typos ancestraes. 

i 

* * * 

No Brasil temos immenso campo de, applicação pratica 
$essas regras theorica,~. Assim, no nordeste brasileiro, tres raças 
se caldearam durante muitos seculos: o indio brachycephalo, o 
negro dolicocephalo e o branco dolicephalo. 

Deste cruzamento, que parece estar entrando em suas ul- 
timas phases, surtiram as actuaes _populações dos Estados de 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Nor- 
te, Ceará e Piuhy. Trata-se de um cruzamento homogenesico- 
paragenesico, isto é, cruzamento fecundo com volta para o indio 
brachycephalo e eliminação dos caracteres do branco e do ne- 
$TO, talvez por terem os mestiços paragenesickmente se cruza- 
d o  intensamente com o indio, devido á suppressão do trafico 
d e  escravos africanos, e á extincção do afluxo' de colonos euro- 

9 
peus, qae procuram com exclusividade os Estados do Sul. 

Alem desse cruzamento entre as tres raças, apontado nos 
Estados do nordéste, tem= o cruzamento entre negro e branco 
produzindo o mulato, nos Estados da Bahia, Minas, E,pirito 
Santo, Rio de Janeiro e Districto Federal principalmente. 

Este cruzamento entre branco e negro parece ser do typo 
homogenesico dysgenesico, isto é, fecundos os primeiros cruza- 
mentos estre o branco e negro, produzindo o mulato que, por 
sua vez, cruzado com o branco, é fecundo até uma determinada 
geraçáo, quando se esterilisa, cousa que está acontecendo com a 
gradual eliminação selectiva do mulato, que vai desapparecen- 
d o  da nossa populasão. 



No planalto paulista,' nos primeiros tempos, houve o cru- 
zamento do indio com o branco, formando linhagens dotadas 
das mais variadas proporções de sangue das duas raças que por 
sua vez se conjugaram entre si, durante varios secuios e por mui- 
tas geraçóes, fixando uma spb-raça nova, extremamente fecunda, 
que até hoje se perpetua, a qual, sem retornar ao typo anthro- 
pologio do factor europeu, ainda se mantem visivel entre nós. 
(Não se poderia admittir que tenha no planalto havido retrocesso 
para o iberico, nem para o indio). Trata-se aqui de um cruza- 
mento homogenesico, eugenesico, formador de uma sub-raça, a 
paulista, a qual só agora está ameaçada de ser modificada por 
novo cruzamento com o brachycephalo italiano (homo alpinus) e 
outros, da grande corrente migratoria que nos tem procurado (I). 

Assim, pois, o cruzamento dos typca ibeso e americano, ef- 
fectuado nos seculos XVI e XVII, no planalto, muito longe de 
ter sido funesto, esteril, etc., como quiz ver Lapouge em todos os 

(1) Quatrefages, no seu ~L'espBce humaine~, 209, assim se refere á 
raça mameluca : 

aQuoique les croisements modernes ne remontent qu'a trois 
si cles,, ils ont deja produit des resultats qui mettent hors de 
doute que des races remarquables a tous les points de vue peu- 
vent sortir du metissage. 

1,es Paulistes du Brésil en sont un exemple Erappant. La pro- 
vince de Saint Paul a eté peuplé par des Portugais et  des Aço- 
riens venus du vieux monde, qui s'allièrent aux guayanazes, tri- 
bu chasseresse et pacifique, et aux Carijbs, race belliqueuse e t  
cultivatrice. 

Des ces unions régulièrement contractées sortit une race 
dont les hommes ont été distingués de tout temps par leur bel- 
les proportions, leur force physique, leur courage indomptable, 
leur resistente aux plus dures fatigues. Quant aux femmes, 1eur 
beauté a fait naitre un proverbre bresilien attestant leur supe- 
riorité. Cette population a fait preuve d'initiative a tous égards. 
Si elle a marqué jadis par des expedictions aventureuses ayant 
pour but la conquête de l'or ou I'enlevement des esclaves, elle 
fut aussi la première qui au Brésil planta Ia canne á Sucre et. ele- 
va d'immenses tr~upeaux. .Aujourd'hui, nous dit M. F. Denis, 
le plus hcureux developpement moral comme le mouvement 



cruzamentos de raças, indistinctamente, conseguiu se perpetuar 
com uma vitalidade assombrosa e uma fecundidade fóra de 
commum, não s6 nos primeiros cruzamentos entre o indio e o 
iberieo, como nos recruzamentos de quaesquer dos typos ances- 
traes com o mameluco, de primeiro, segundo, terceiro, quarto 
e quinto sangue, ou nas conjugações entre si, desses mestiços, 
quer entre individuos de primeiro sangue como nos de segundo, 
terceiro, quarto, quinto, etc., entre si, de tal maneira a apreçen- 
tar sempre um manifesto desmentido ás palavras de Lapouge 
a proposito de infecundidade das raças mestiças, enquadran- 
do-se na classificaç$o de Broca, chamada eugenesica. (Broca, 
aSur l'hybriditka). 

0 ç  cruzamentos de ibericos e indios foram, como disse, de 
grande prolificidade, e um exame, não só nos trabalhos dos 
linhagistas como nos documentos de publicação official, revelam 
casos extraordinarios, evidenciando da fórma mais patente essa 
virtude, em grande parte fructo do cruzamento eugenesico. 

intellectuel le plus remarquable paraissent appartenir B Saint 
Paul>. 

Ces éloges donnés à une popuiation, à peu près en entier is- 
sue du metissage, par un obsenateur sagace, qui a vecu long- 
temps au Brésil, contrastent avec les reproches adressés par 
l'irnmense majorité des voyageurs aux metis americains. On les 
peint generalement sous des couleurs fort noires. Tout en leur 
accordant la beauté physique et souvent aussi une intelligence 
prompte et facile, on leur refuse à peu près toute moralité. Admet- 
tons qu'en effet ils diffèrent à cet égard des Paulistes autant 
qu'on le dit: l'explication du contraste est facile a trouver. 

A Saint Paul les premières unions furent dès l'abord réguIiè- 
rement contractées, grace á l'intervention des Pères Nobrega e t  
Anchieta. Par suite de diverses circonstances les mamelucos, 
nés de ces mariages, furent acceptés d'emblée comme les égaux 

'des blancs purs. Le croisement s'accomplit donc ici dans des con- 
ditions normales, fait unique peut être dans l'hist~ire de nos co- 
lonies~. 

Continuando Quatrefages, na sua carga a favor do mestiço, no seu 
~E'tude des races humaines», 47, diz: 

e .  . . ils savent que, dans I'Amérique méridionale, le Portu- 
gai, et les tribus indiennes de la province de Saint Paul, sont de- 
puis longtemps A peu près intièrement remplacés par les Mame- 
lucos petits fils des uns et  des autres, qui sous le nom de Pau 
listas occupent aujourd'hui le pays. 



136 OS PRIMEIROS TRONCOS PAULISTAS E O 
CRUZAMENTO EURO-AMERICANO 

Graças a pesquisas qrie fiz nas fontes citadas consegui 
separar os seguintes exemplos de cruzamentos fecundos, os quaes, 
pelo numero delles, podem servir de regra: (1). 

João Ramalho e Bartyra, filha deaTibirçá: 8 filhos. 
Pedro Dias e Terebé, filha de Tibiriçá: 13 filhos. 
Domingos Luiz Grou, e uma filha do cacique de Carapicuhy- 

%e: 7 filhos, 32 netos, 80 bisnetos, (conhecidos). 
Braz Gonsalves, e uma filha do cacique de Virapueiras: 4 

filhos, 10 netos, 48 bisnetos, (conhecidos). 
Pedro Affonso, e uma india tapuia: 4 filhos, 9 netos, 10 bís- 

netos, (conhecidos). 

?L Braz Esteves Leme, e uma india: 14 filhos. 
zt 

;E, Braz Esteves Leme o moso, mameluco 112 sangue e uma 
a india: 20 filhos, com 314 de sangue. 

p Manoel Fernandes Ramos, com Suzana Dias, mameluca g 
Ir 112 sangue teve: 8 filhos, 35 netos, 94 bisnetos, (conhecidos). 
h Salvador Pires, com Mecia Ussú, mameluca com 114 de 
k sangue indio: 7 filhos, 39 netos, 184 bisnetos (conhecidos). 
li 1% Bartholomeu Bueno da Ribeira, sevilhano, casado com Ma- ' 

k ria Pires, mameluca, 118 de sangue indio, teve: 7 filhos, um dcs 

;, quaes Amador Bueno o acclamado, que se casou com Bernarda 

2 1 %  
I,uiz, mameluca, descendente de Tibiriçá, teve: 9 filhos, um 

?YX 

r dos quaes Antonio Bueno, que se casou com a paulista de raça 
t 
e mameluca, Maria Amara1 S. Payo, tendo 13 filhos. 
fi 

(1) A respeito de fecundidade dos mestiços Quatrefages assim se ma- 

E nifesta, no seu citado ~E'tude des races humainesn, 49: 
<Mais partout ou le croisement s'est accompli dans des con- t, 

P ditions à peu près normales, Ia race enfanté par lui se montre 

i. .. feconde. Aux exemples tirés de l'histoire de Saint paul, de Quebec, 
du Manitoba, de la Republique Dominicaine, on peut ajouter 

'. I 
\ r 

ce qui s'est passé $ Pitcairn. Dans cette petite ile, les revoltés 
anglais de la Bounty et  les femmes polynesiènnes ont engendré 
une population qui faisait l'admiration du capitaine Beechey, 
qui s'est plus que doublée en vingt-cinq ans e t  plus que triplée 

r en trente-trois answ. 
Quatrefages, na mesma obra citada, não contem o seu enthusiasm~ 

pelos mestiços, e reproduz as opiniões de Nicholis, mencionando diversos 
? typos de mestiços eugenicos, como os dois Humboldts, Alexandre Dumas 
<i (mulato), Pouchkine, (mulato) Lislett Geoffroy, etc., repetindo sem se can- 

çar o exemplo dos paulistas (pag. 179 e seguintes). 



Diogo Bueno, outro filho do acclamado, casando-se com 
Maria de Oliveira Leme, tambem descendente de Tibiriçá, 
teve 12 filhos, um dos quaes, Francisco Bueno da Fonseca, ca- 
sado com Maria Jorge Velho, teve 8 filhos, sendo Diogo Bueno 
da Fonseca tim delles, que, se casando com sua prima Joanna 
Bueno, teve 12 filhos (note-se a consanguinidade) ; Manoel Xa- 
vier Bueno, outro filho de Francisco e irmão de Diogo, se casou 
com sua prima hucrecia Leme Borges de Cerqueira Bueno, 
tendo 10 filhos. Domingos Luiz, o carvoeiro, casando com uma 
mameluca, néta de Tibiriçá, teve della 7 filhos, dos quaes Ignez 
Camacho foi uma, a qual se casou com dois portuguezes suc- 
cessivamente (Francisco Teixeira e João da Costa Lima), delles 
tendo 13 filhos, dos quaes João Machado de Lima, casado com 
a paulista Maria beme da Silva, teve 11 : e Izabel da Costa, ca- 
sada com F&ncisco Sutil de Oliveira, deixou 8, sehdo um delles 
João Sutil de Oliveira, marido que foi de Maria Ribeiro, tendo 
sido assasinado com sua mulher, lago depois do casamento, dei- 
xando, por isso, apenas 2 filhos, sendo Sebastião Sutil de Oli- 
veira um delles, o qual deixou de sua mulher 17 filhos. 

Maria Sutil, outra filha de Izabel da Costa, se casando com 
o mameluco Gaspar Sardinha, delle teve 12 filhos; Ignez da Luz, 
outra filha de Izabel, casada com o pxtuguez Domingos de 
Santa Maria, teve 7 filhos; Paschoa da Costa, airida outra filha 
de Izabel, casada com o portuguez Gaspar de Lovera, teve delle 
4 filhos, apenas, mas um dos seus filhos, Lourenço da Costa, que 
se casou com a paulista Catharina d'Horta, teve 11. 

Destes dados se observa, com extraordinaria frequencia, 
que todas as vezes que os mamelucos paulistas se ligavam a 
portuguezes de puro sangue, cahia a fecundidade, a qual subia 
muito se, em vez disso, se casavam elles entre si (amixia). 

Esse phenomeno é particularmente observavel si se estudar 
a familia dos Camargos. 

Juseppe de Camargo, sevilhano, se casou com Leonor Do- 
mingues, descendente de Tibiriçá, della tendo 8 filhos, um dos 
quaes Fernão de Camargo, que se casou com Mariana do Prado, 
paulista, deixou della 14, sendo um delles Fernão de Camargo 



Ortiz, que se casou com a paulista Joanna Lopes, tendo della 
13 filhos, um dos quaes Fernão Lopes de Camargo que se casou 
com a 112 paulista Maria de Siqueira, tendo della 11. 

Marcellino de Camargo, outro dos 8 filhos de Jusepge, se 
casando com sua parenta Messia Ferreira Pimentel, descenden- 
tes de Tibiriçá e de Pequeroby, della teve 11 filhos, um dos quaes, 
João de Camargo Pimentel, que por sua vez foi casado com uma 
parenta, Maria Franco de Oliveira, néta de Amador Bueno, e 
portanto proveniente daquelles dois caciques guayanazes, della 
tendo 12 filhos. Francisco de Camargo Pimentel, outro filho de 
Marcellino, tendo-se casado com a paulista Izabel de Oliveka 
Cardoso, della teve 18 filhos, cujo chefe éra Marcellino de Ca- 
margo. 

Mariana de Camargo Pimentel, tambem filha de Marcel- 
lino, casada com Paschoal Delgado Lobo, paiilista de ascen- 
dencia mameluca, teve delle 10 filhos. 

Eis a prova niagnifica da fecundidade de gente mameluca 
paulista. 

Analysando as obras de Taques e de Silva ~ e m e ,  consegui 
achar as médias do quadro abaixo, a-proposito da fecundidade 
dos cruzamentos de europeus com mamelucos de diversas pro- 
porções de sangue indio até 1/8. 

Deixei de aprofundar mai., a analyse, pesquizando a fecun- 
didade entre mamelucos de diversas porcentagens de sangue, 
porque, a partir de duas ou tres gerações, quasi todos os casa- 
mentos no planalto eram entre mamelricos de maior ou menor 
quantidade de sangue indio. Toda a população era mameluca, 
com ligeiras excepções, principalmente de algumas familias, 
como os Taques, os Lemes, etc., que levaram mais tempo para 
entrar na mestiçagem geral. Assim sendo, as médias de fecun- 
didade, para os mamelucos em geral, são as que apurei para o 
placalto. 

As m'édias dos quadros abaixo não foram tiradas de um 
material muito abundante, resumindo-se as observações em uma 
centena de casaes aproximadamente, porque não consegui dados 
mais completos; em todo o caso já se poderá fazer uma idéa 



bem aproximada d9 que tenha sido a fecundidade mameluca, 
e do que foram os resultados do cruzamento entre europeu e 
indio : 

Onde se poderia encontrar outro povo, apresentando um 
igual exemplo? Verdade seja dita que os algarismos apurados 
não representam senão um indice aproximado, pois que o nu- 
mero de observações foi pequeno. Talvez, si se pudesse dispor de 
um material mais abundante, as medias não fossem tão eleva- 
das, mas é possivel tambem que o contrario acontecesse: as mé- 
dias subissem mais ainda. E o material não foi mais abundante 
porque só considerei ligações e entre europeu e indio, as legiti- 
mas, despresando as illegitimas, qlie tinham quasi sempre o 
carackr de pouco duradouras e fortuitas, não podendo ser in- 
cluidas em um calculo de feaindidade, a não ser talvez a de Braz 
Esteves Leme, que teve uma ligação de mancebia, da qual re- 
sultaram, com uma india, qiiasi duas dezenas de filhos. 

CRUZAMENTOS 

Europeu com indio.. . . .  

Europeu com mameluco 112 sangue . 

Europeu com mameluco 114 sangue . . 

Europeu com mameluco 118 sangue . 

Europeu com indio e ccm mamelucos 
até 118 de sangue, em geral . . . . . 

Não era, porem, apenas a fecundidade acima demonstrada 
o+ unico resultado eugenesico do crdzamento do iberico com o 
homem americano. A longevidade tambem foi seu apanagio, 
assim como a extraordinaria var~nilidade é delle patente. As- 

MEDIAS DE 
FECUUOIDADE 

8,s 

5.9 

6,17 

7.16 

6,82 



sim o mameluco Balthazar Fernandes, o fundador de Sorocaba, 
com 1/4 de sangue, falleceu, com mais de 85 annos, em 1661. Iza- 
bel da Costa, terneta de Tibiriçá, viveu 90 annos; sua irmã 
tinha 80 em 1680. 

Fernão Ortiz de Camargo, mameluco, com 1/32 de sangue 
de Tibiriçá, tinha mais de 75, quando faileceu, em 1690; Fran- 
cisco de Camargo Santa Maria tinha 79 em 1714; Francisco 
de Camargo Pimentel tinha 84 e 18 filhos, um dos quaes, Jero- 
nymo, apurei ter chegado a mais de 76, e Lourenço, outro filho, 
viveu 78. 

O Anhanguéra, o velho, com 50 annos, em 1682 foi a Goya7, 
e aos 65 se casou pela segunda vez; seu filho, do meimo appelli- 
do, contava 52 em 1722, ao effect~ar a celeberrima peregrinação, 
fallecendo com 70, e o filho deste, coronel Bartholomeu Bueno, 
nascido em 1700, casou, pela segunda vez, com 67 annos, e morreu 
aos 76, depois de uma vida agitadissima.Amador Bueno, o mo- 
ço, descendente de Tibiriçá e de Pequeroby, falleceu em 1683, 
com mais de 75 annos, e sua irmã, Izabel da Ribeira, falleceu em 
em 1698 com 85 annos; seu filho, Domingos da- Silva Bueno, 
tinha 63, quando em 1710 foi em expedição militar a Santos 
soccorrer o governador ameaçado pelos francezes, e, em 1711, 
chefiou, com Domingos Dias da Silva, o soccorro ao Rio, occu- 
pada por Duguay Trouin, fallecendo com mais de 75 annos. 
Clara Parente, mameluca, 112 sangue, filha de Terebé e néta de 
Tibiriçá, falleceu em 1635 com 80 annos. 

Qual o motivo, porém, dessa eugenesia de cruzamentos en- 
tre ibericos e indios no planalto paulista, emquanto que, em ge- 
ral, os cruzamentos dessas duas raças, effectuados em outras 
regiões do Brasil, não puderam fugir ás regrab de Lapouge, quan- 
to  aoo seus productos mestiços? 

E' possivel que a não pertmbação de caldeamento de duas 
raças, mais ou menos homogeneas, .Lima das quaes trazia, de além 
mar, immenso cabedal de eugenia, por uma terceira raça, como 
se deu no nordéJte, de modo a complicar a fusão, tivesse sido 
um dos elementos causadores dessa eugenesia. A leve consangui- 
nidade, usada no planalto entre os mamelucos, teria tambem 



contribuido para a fixação dessa sub-raça mestiça por amixia, 
hoje bem eyropeanisada pela chegada constante e paulatina de 
novos elementos. 

Seja, porém, com6 f Br, a verdade inconcusa é que os ma- 
melucos paulistas constituiram uma sub-raça fixa, eugenica, 
com os seus attributos inegualaveis de grande fecundidade, 
magnifica longevidade e espantosa varonilidade. 

Foram elles, sem duvida, os coefficentes causadores da 
grandeza dos feitos dessa que Saint Hillaire appellidou <raça 
de gigantes,. 

A raça, o meio physico e o meio social são os creadores da 
nossa grandeza. Esses factores do passado secular, agindo so- 
bre a raça, no seu physico, no seu moral e na sua psychologia; - 
esses factores, moldando os moradores e orientando-lhes na sua 
evolução historica e social, predeterminaram que seríamos um 
agrupamento humano superiormente dotado, capaz de attingir 
o gráu de prosperidade em que nos encontramos. 

Esta consequencia devemos exclusivamente a esses facto- 
res apontados, tendo, apenas, o elemento extrangeiro das cor- 
rentes immigratorias avolumado o nosso progresso e nos auxi- 
liado a conquistar a opulencia. 

Se o elemento imigratorio, só nesses moldes deve ser con- 
siderado, ao Governo Federal, apontado, levianamente, como 
creador, pela sua prodigalidade, da nossa situação, nada deve- 
mos. Pelo contraf-io. E isso já tem sido evidenciado pelos muitos 
que se tem occupado de estudcs demographicos. 

. Assim, se o nosso desenvolvimento nos permittiu attingir 
uma phase, que nos colloca em plano superior a muitos paizes 
extrangeiros, de vida autonoma, ccmo, por exemplo, o Uruguay, 
que, sem contar a centesima parte dos qossos recuxsos economi- 
cos, goza, entretanto, de cambio ao par, o futuro certamente 
nos abrirá uma epoca de descommunal opulencia. 



Le Bon, talvez inspirado em Augusto Comte, dizia que 
não são os vivos mas os mortos que representam o papel prin- 
cipal na efistencia de um povo. 

0 s  paulistas mortos representarão, assim, esse papel prin- 
cipal do nosso grandioso futuro, como já são elles os grandes 
creadores da nossa actual invejavel situação, que está nas pro- 
porções das excepcionães virtudes eugenicas que lhes aureolaram \ 

o physico e o moral, as quaes tão bem souberam transmittir 
aos seus posteros. 
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, A EXPEDIÇÃO DE 
MARTIM AFFONSO DE' SOUZA. ( i )  

ANTECEDENTES HISTORICOS 

,ITTORAL atlantico que se desenvolve 
no quadrante do sudoeste entre as ilhas 
de Santo Amaro e do B,)m Abrigo - 
ou entre o «Portus de S. Vicenzo~ e o 
«rio de Cananor~, segundo o exemplar 
cartographico de 1502 - é o mais re. 
moto scenarin geographico da civilisa- 
ção européa na terra paulista. E'  no 

«rio de Cananor~ ou em «Cananéa» que em 1501 a expedição 
de Gaspar de Lemos ou de André Gonçalves, ou em 1503 a sob 
mando de Gonçalo Coelho de que se desgarrou Vespuccio, deixa 
a cumprir degredo um çortuguez conhecido pelo «bacharel». E 
é nas ribeiras vicyntinas que, com o tempo, se irá elle juntar a 
outros portuguezes, alguns, dados pelos documentos hespanhoes, 
como genros do: degredado mysterioso. 

Nas chronicas da época ou nos documentos publicados so- 
bre os portuguezes que pr~meiro habitaram este litoral, fala-se 
de Gcnçalo da Costa., Antonio Rodrigues, João Ramalho. Mes- 

I 

( 1 ) - 0  retrato do illustre conferencista, assim como os clichés que 
exhibiu quando realizou a conferencia, na Séde do Instituto, e as notas 
que promettera nos enviar, não apparecem nesta publicação por não nos 
terem chegada ás m5os em tempo opportuno. 



ire Cosme, Duarte Peres ou Pires, Francisco de Chaves, afóra 
anonymos naufragos de um navio sossobrado em mar alto, e 
de capitães, pilotos ou embarcadiços em companhia de hespa- 
nhoes principalmente, de passagem por essa costa. 

Como então vieram a residir em «Sam Vicente~ esses ou- 
tros purtuguezes não viajantes das primeiras expedições mari- 
timas de 1501 e 1503, e anteriormente á expedição de Martim 
Affonso de Souza? Talvez oriundos de alguma caravela. nau ou 
frota clandestina? 

Cita-nos Oviedo na sua ~Historia General y Natural de las 
Indias» (tomo 2.0. pagina 118), ao commentar os informes do 
«Yslario» de Alonso de Santa Cruz, que em frente a uma das 
ilhas dos Porcos, «oito ou dez leguas ao mar, estão duas ilhotas* 
(talvez as Busios) donde se perderam portuguezes numa nau: 
e num bate1 se salvou a gente e povoou a ilha dos Porcos por 
alguns dias, de onde se passou a S. Viceate~. 

E' assim mai3 provavel que desde essa época, não fixada 
devidamente, haja occorrido o encontro, em paragens vicenti- 
nas, desses naufragos portuguezes com o bacharel degredado. 
Accresce que a região paulista entre Cdnanéa e S. Vicente apre- 
senta o aspecto geographico seguinte: ou o caminho mais facil 
ao longo da costa em praias que se vão succedendo, como as de 
Fóra, da Juréa, de Peruhibe e Grande, deixando por leste, qiia- 
si ao chegar a S. Vicente os morros de Itaipú, Xixová e Japuhi; 
ou o de difficil accesso entre as ramificações da Serra do Mar 
que barram passagem para o occidente. A' excepção do valle 
onde corre a ribeira do Iguape, alteia-se entremeada de alagadi- 
ços e quasi continua, a muralha, das serras e dos morros: Ca- 
deado, Folha Larga, Votupoca, Pouso Alto, Juréa, Guarahú, 
Itatins e Mangaguá. 

Abandonado o bacharel, se por terra fez a j~rnada a aSam 
Vicente~ , como parece, ardua deveria ter sido, palmilhando 
as praias na esperança que do mar lhe viesse socorro ou pro- 
videncia. E esta foi o encontro com alguns homens brancos, 
desde quando nasceu o povoado humilde em local que se veiu 
a ter como a propria morada de Gonçalo da Costa, dito, nos 



documentos hespanhoes, como avizinho do porto de San Vi- 
cente*, e <genro do «bacharel». 

Teria já o «bacharel» progenie mamaluca? 
Estariam entre o numero desses infelizes naufragos, cita- 

dos por Oviedo, João Ramalho, Gonçalo da Costa chegado á 
«tierra de «San Viceinte desde 15 10 e Antonio Rodrigues, todos 
desde essa época expostos ao; aggravos dos indios? 

E quaes esses indios, senhores então dessa> ribeiras paulistas? 
Quando a primeira posse desse litoral parece realisada, os 

guaianazes que haviam dominado talvez até 27.0 de latitude 
sul, occupariam ainda a actual bahia de santos ou as ilhas de 
São Vicente e Santo Amaro, uma vez que 06 cartographos Rei- 
nel, no exemplar de Pariz, nomeiam a uma dessas ilhas: ~Goa-  
nás», «Gayonos~ (ou ' e ~ a ~ ~ n a z e s » ) .  Seriam estes indios jh con- 
finantes ao sul com os tupininquins, e no quadrante do nor- . 
deste, buscando mais a zona maritima, com os tupinambás 
futuramente alcunhados tamoios. Com os Carijós dos Patos 
ao sul os guaianazes confinaiiam anteriormente á conqiiista. 
Mas com a chegada dos primeiros colonos llisitanos se daria 
a ruptura da linha posseira guayaná pelos tupininquins que, 
alliando-se aos portuguezes, foram alargando a conquista li- 
toreana a ponto de se avizinharem ao nordeste, dos tupinam- 
bás, de que se tornaram inimigos rancorosos ao correr dos tem- 
pos, e ao sul, dos carijós dos Patos. 

Das lutas entre carijós e tupininquins como tambem de al- 
guns primeiros encontros por terra ou por mar dos tupininquins 
com os tupynambás, procuraram aproveitar-se os povoadores 
portuguezes para as fainas a que se entregavam. As rudes ca- 
sas de morada e o grangeio da terra seriam seu primeiro cuida- 
do, como a pesca e a caça diariamente exercidas pelos indios de 
serra abaixo, emquanto Joã? Rdmalho, pela trilha primitiva dos 
indios de serra acima, iria formando e consolidando seu pres- 
tigio, preando selvicolas que augmentariam a população es- 
crava de S. Vicente. E assim, aos poucos, este recanto accessi- 
vel á navegaçáo,oceanica se transformaria em um porto de es- 
cravos a cuja feira acudiriam expedi~ões clandestinas. 



Por esta costa sabe-se tambem que ao tempo da primiti- 
va fundacão se assignalou a passagem de sete ou nove hespa- 
nhóes sobreviventes da expedição Solis, segundo chronistas, 
aprisionados por portuguezes em local a que os castelhanos cha- 
mariam - «rio dos Innocentes~, - no parecer de Herrera, o 
antigo porto de «San Vicente» e, no de Varnhagen, o do actual 
rio de Iguape. 

Assim chégariam aos portuguezes do povoado novas de 
ouro e prata que os prímeiroj aventureiros buscaram: mas, a 
distancia, .a incerteza do caminho a percorrer, o desaperce- 
bimento de armas em que se encontrariam, haveriam de Ihes 
abater o animo para tão ardua conqi~ista, e antes, estimula-los 
e aterem-se ao seu paiiperrimo povoado de São Vicente. 

E a fama deste porto não tardou a chegar á peninsula ibe- 
rica, e tornou estancia buscada pelos navios de Rodrigo d'Acuna, 
de Diego Garcia de Moguer e de Sebastião Caboto. 

Data de então, o que passaremos a nomear - o porto dos 
escravos de S. Vicente. 

O PORTO DOS ~SCRAVOS DE SÃO VICENTE 

Da estadia de Rodrigo d'Acuna neste recanto, quando de  
regresso do «rio dos Patos», as chronicas pouc? mencionam, 
mas de Diego Garcia, cujo destino era o «rio de Solis~ ou da 
<Prata», se sabe, pela sua ~Memoria de la Navegacion» que, 
da primeira vez, aferrou o primitivo porto de S. Vicente ou a 
actual bahia de Santos ao findar o anno de 1526. Vindo a pre- 
texto de refrescar a frota, teve auxilio dos portuguezes ,que ahi 
residiam - diz elle - <um bacharel e seus genros,. Trinta an- 
nos dava exaggeradamente para o degredo do bacharel nessas 
paragens, fazendo-o um precursor de Cabral, e como genro do 
bacharel quem lhe vendera um bergantim e na frota aprazara 
com elle ir ao <rio de Solisp ou «da Prata>, cdmo foi. Outra não 
era esta personagem senão Gonçalo da Costa que, associa- 



do ao bacharel e a outros portuguez?~, accordára com Diego 
Garcis uma carta de fretamento de oitocentos escravos para a 
nau grande hespanhola, a maior qiie, pelo calado, não julgava 
capaz de entrar no «rio Solis, (<de Santa Maria, ou <da Pra- 
ta,). Excessiva nos parece esta carga para a nau antiga de fra- 
ca tonelagem e mesmo para toda a armada garciana. 

Abastecida ahi - como diz Diego Gqrcia - «de muito rr- 
fresco, carne e psecado e outras vitiialhas da terra para provisão 
da nau, de agua e lenha, e de tudo que haviamos mistér», in- 
clusive o bergantim fabricado no estaleiro de Gonçalo da Co,- 
ta, - a 15 de Janeiro de 1527 partia a frota, caminho do «rio 
Solis, ou «da Prata,, com escala no <rio» ou <porto dos Patos». 
Era seu passageiro Gonçalo da Costa que por algum tempo se 
apartava do seu pcvoado de S. Vicente. 

chegado Diego Garcia ao rio da Prata, onde já encontra- 
va a gente de armada de Sebastião Caboto, resolve reenviar 
a usam Vicente» o mesmo Gonçalo da Costa, não s6 para apres- 
sar o f~etamento dos escravos que accordára com c <bacharel e 
seus genros,, como tambem porque via invadida a área de sua 
competencia a explorar por parte da Hespanha. Accrescia que 
neçsa estação do anno, no estuario platino, era a nau muito 
castigada das gurupadas que ahi sopram. 

Aportando a este tempo o capitão Francisco de Rojas a 
~ S a m  Vicente, em um bergantim enviado por Diego Garcia do 
rio da Prata e que, tocando no «porto dos Patos», o salvára 
do degredo miseravelmente imposto por Sebastião Caboto, Gon- 
çalo da Costa lhe deu hospedagem em suas casas de ~ S a m  
Vicente, e o prestimoso apoio de seu estaleiro para fabrico de 
outro bergantim! 

Estes trabalhos não somente a Gonçalo da Costa tomariam 
o tempo e a energia, pois sua preocciipaçáo maxima seria ajun- 
tar com os seus companheiros a escravatura indispensavel para 
cumprir o accordo feito com a frota de Diego Garcia, esperada 
em breve. 



Eis senão quando, em 1530, veleja em busca do porto a 
armada de Sebastião Caboto de regresso do Rio da Prata. Em- 
barcadiços della eram Enrique Montes e Melchiur Ramirez, 
de onde os levou de novo ao Rio da Prata Sebastião Caboto e 
agora os trazia a caminho da Hespanhg: e tambem nella vinha 
embarcado o joven co3mographo Alonso de Santa Cruz que, mais 
que nenhum outro, fixou um aapectc da terra e do povoado 
portuguez antes da chegada da armada affonsina ao Brasil. 

«Dentro no porto de São Vicente» - relata o Yslario - 
«ha duas «Ilhas grandes» (São Vicente e Santo Amaro futuras) 
«habitadas de indios; e na mais oriental, na parte occidental 
della, estivemos mais de um mez surtos. Na ilha occidentdi» 
(a São Vicente ou a actpial ilha de Santos) «têm os portuguezes 
«iim povoado chamado São Vicente, de dez ou doze casas», 
uma feita de pedra com seus telhados, e uma torre para defesa 
contra os indios em tempo de necessidade. Estão providos de 
coisas da terra, de gallinhas e porcos de Hespanha em muita 
abundancia, e hortaliça. Tem estas duas ilhas» (São Vicente e 
Santo Amaro) «um ilhéo entre ambas, de que se servem para 
criar porcos. Ha grandes pescarias de bom pescado. Estão as 
ilhas orientadas NO-SE, com dez leguas de comprimento e qua- 
tro de largura, e desde 220 a té  240 de latitude e no parallelo de 
6". O seu meio dia é de 14 horas. 

«Estas ilhas, os portuguezes - diz ainda Alonso de Santa 
Cruz - crêem ficar no continente que Ihes pretence dentro na 
sua linha de partilha; elles porém se enganam, segundo está 
averiguado por criados de vossa majestade com muita diligencia, 
por ao <cabo de Santo Agostinho» e toda a costa do Brasil a 
situarem mais quatro graus ao oriente do que realmente está, 
de maneira que a linha não termina no «porto de San Vicente» 
e sim, mais para G oriente, num ponto chamado «Sierras de San 
Sebastian», (Yslario, pag. 56). 

Tal occoria em 1530 - unica vez em que passou por esùas 
paragens Alonso de Santa Cruz, E por suas palavras, como pe- 
las «Probanzas» e demais documentos transcriptos por Tori- 
bio Medina se poderá concluir: que a força naval de Caboto 



demandou a <abra do antigo porto de San Vicente» (barra e 
bahia de Santos) antes da armada colonizadora, e veiu procu- 
rando fundo junto á actual ilha de Santo Amaro: na parte 
occidental della tomou fundeadouro em que permaneceu um mez 
e o que certamente, para sua segurança, era abrigado dos ventos 
que ahi cursam com maior intensidade : - provavel fundeadouro, 
montada a ponta da Capetuva ou dos Limões já em aguas re- 
mansosas que banham a actual praia do Góes. 

Eram as duas ilhas grandes - como relata - ( ~ S a n  Vicente 
e Santo Amarop) habitadas de indios identificados com tupys 
desde 1527 na carta ou <Memoria de la Navegacion» de Diego 
~ a r c i a  de Mcguer (Rev. do Int. Hist., vol. 15, pag. 10). 

Para melhor corroborar a noticia da existencia do povoado 
de Sã9 Vicente anterior á chegada de Martim Affonso, além 
de fixa-lo no texto do Yslario - dez ou doze casas, uma dzs quaes 
de pedra com telhado e uma torre de defesa contra os indios - 
nol-o assignala no mappa XIV da edição alleman com um esboço, 
symbolicamente oit não, e por elle se attentará numa torre es- 
corada a pequenas moradas peculiares a aldeamentos europeus. 

No seculo- XV, Costa Inbo cita como modelo classico dos 
primitivos povoados portuguezes, a antiga «casa e torre de con- 
strucsão de taipa <do senhor de Rasto» e nos ensina que <a 
cmstriicção de taipa de barro amassado e seixo entre tabuados 
era iim genero usado na peninsula desde «o tempó dos roma- 
nos» - segundo Plinio - e, de <<uso tambem, entre sarracenos,. 
E no proprio seculo XVI testemunha havei «casas de pedra e 
cal ou taipa com cpbertura de telha». 

Oriundos de um bom povo lavrador elles ahi já faziam O 

grangelo das lavouras, pois colhiam hostaliças - no dizer do 
citado cosmographo - como tambem mandioca e milho (ou 
abati), do que faziam farinha, segundo o que se deprehende do 
depoimento de Sebastião Caboto. 

Havia gallinhas e porcos de Hespanha em muita abundancia 
- diz ainda Santa Cruz - criação feita em um ilhéo que de- 
morava entre as duas ilhas São Vicente e Santo Arnaro - pos- 
sivelmente a Urubuquiçaba, e o que bem justifica o abasteci- 



mento de carne e outras vitualhas anteriormente feito á arma- 
da de Diego Garcia de Moguer. O pescado era abundante, e a . 

pesca feita ou á maneira dos selvicolas ou valendo-se dos anzóes 
que maitas vezes serviram para troca de escravos. 

Se forneciam lenha ás naus é porque já tinham machados 
não somente de pedra, com que as proprias expedições clandes- 
tinas os favoreceram; se preparavam a farinha, é porque talvez 
já houvese alguma atafona de m9agem tão peculiar ás aldeias 
portuguezas ou porque a estilo dos tupys a fabricariam, espre- 
mendo a mandioca no tipeti, desmanchando a massa sobre rima 
urupema, e o pó restante lançando num alguidar sobre o fogo, 
onde se a enxugava e cozia, - segundo Gabriel Soares; se 
tinham armamento para uma rude <torre de defesa» que os 
resguardava das flexas dos i d o s ,  é porque cambiavam com a 
gente das naus clandestinas escravos que preavam nos matos 
ou os tupys alliados tomavam nas guerras, por algum arcabtiz, 
«pasamuro,. o11 ferro velho que improvisado ferreiro ou armeiro 
trabalhava ao fogo; se criavam gãllinhas e porcos de Hespanha 
é porque Ihes haviam trazido da peninsula iberica casaes a bor- 
do dessas mesmas naus clandestinas; se trabalhavam a madei- 
ra, construiam bergantins e os apparelhavam, é que além do 
cofficial do risco* que nesse caso seria Gonçalo da Costa, al- 
gum o~itro colono teria habilidades de carapina, petintal, cala- 
fate ou bragueiro no estaleiro modesto que existiu nessas ribeiras. 

Quando o capitão Rojas esteve homisiado «nas casas de 
Gonçalo da Costa, - como resam os textos de varios depoi- - 
mentos - , trabalhou com o seu protector, como dissemos, no 
fabrico de um bergantim; e não o havia concluido ainda quan- 
do, da parte de caboto fundeado no porto, recebia por interme- 
dio de Alonso de Santa Cruz, Ant mio Ponce e Juan de Medina 
a intimação de se apresentar a bordo. A esta replicava Rojas ex- 
pobrando a Caboto o comportamento miseravel contra os muitos 
commandados da armada, e com ironia lhe lembrava ser melhor 
mandar-lhe o piloto Henry I,atimer, alguns operarios e cinco ou 
seis marinheiros para a embarcação qQe estava construindo em 
terra não da cor6a de Hespanha mas da do rei de Portugal. . . 



Então não seria de Portugal para a expedição cabotiana a 
terra brasileira aonde se plantára o primitivo «Pueblo de San 
Bicente~ ? Segando Alonso de Santa Cruz usavam os Portugue- 
zes deslocar em suas cartas o litoral do continente sul-ameri- 
cano mais 4" para o oriente do que o devera ser e, assim, fóra 
do meridiano das Tordesilhas para o occidente se encontraria 
o primitivo povondo vicentino. Esta opinião é hoje bem pro- 
xima da verdade scientifica, porque se trhçarmos com medidas . 
rigorosas numa carta maderna, o meridiano .das partilhas, este 
c ~ r t a r á  ao norte do Brasil a foz do Gurupy e ao sul arredores 
de S. Vicente. 

Ultimzva Caboto a partida do porto proximamente em Maio 
de 1530 e quando ainda neste se achavam os navios de Diego 
Gzrcia. Depois de trocar por um Kpasamuro roto» e por dnzóes, 
contas e pedaços de ferro, cerca de 60 indioj captivos com o 
<bacharel e seus genros», inclusive com um Fernand Mallo - 
talvez corruptela de João Ramalho -, caçava velas e seguia 
caminho da Hespanha. Com elle continuava viagem até o Gua- 
dalquevir, onde aporkaria i 22 de Julho de 1530, o portuguez 
Enrique Montes, natifrago da expedição Solis e breve, informan- 
t e  da «costa de ouro e prata» na armada de Martim Affonso; 
e na terra vicentina deixava, alem do capitão Rojas, doze ou 
quiiize castelhanos - segundo informe do k'slario repetido por 
Oviedo e Medina - provavelmente cs que se passaram a ((Ca- 
nanc$a» e, a seguir, ao «porto dos Patos». 

Estaria tambem de partida a frota de Diego Garcia. De 
João Ramalh~ que deveria( achar-se, ora sobre serra entre sua 
geração mzmeluca, ora nas praias e alsgadiços vicentinos entre 
os portuguezes do povoado, nada registam os depoimentos: 
mas wbre o abastecimento de setenta escravos á armada gar- 
ciana em aCananéa» e em «Sam Virente» -- segundo o teste- 
munho de J q n  Lopez de Pravia, thesoureiro da armada - se 
sabe que 0 comprou «do dito Gmçalo da Costa y do bacharel 
seu sogro e de outras pessoas christans que vivem naquella ter- 
ra, que os tinham por escravos e por taes os venderam". 



Na nau «Nossa Senhora do Rosario dava Garcia passagem 
ao capitão Rojas e a Gonçalo da Costa, o portuguez, genro do 
bacharel, que durante vinte annos vivera em utiertas de San 
Viceintea e percorrera a costa até o rio de «Santa Mariaz ou' 
«da Prata». 

Chegado Gonçalo a Sen Lutar de Barrameda em fins de 
Agosto de 1530, a chamado de D. João III vae a Portugal, e 
certo, não só noticia larga daria dos portuguezes desse pobre 
povoado americano e do bacharel em degredo havia trinta an- 
nos, como tambem das expedições hespanholas que a usam Vi- 
cente~ clandestinamente apartaram. Mas não confiando nas 
promessas reaes, regressa á Hespanha, a cujas armadas passa- 
ria a servir com invulgar destemor nesta costa da America do 
Sul, motivo de pendencia politica entre Castella e Portugal. 

Enrique Montes, ao contrario, - que até então servira á 
Hespanha nas armadas de Solis e de Caboto e tivera prolonga- 
da residencia no «porto dos Patos», - mal chegado ao Gua- 
dalquivir na 'armada cabotiana, deserta terrás he~panholas e 
busca Portugal, sua patria, onde é+confiantemente acolhido. F, 
mais breve que Gonçalo da Costa torna á terra brasileira na ar- 
mada de Martim Affonso de Souza, partida de Lisboa a 3 de 
Dezembro de 1530 e que, após escalas de paz e aventuras de 
guerra, veiu fundear junto á actual ilha do Bom Abrigo, no dia 
de Santa Clara, 12 de Agosto de 1531. 

CHEGADA DA EXPEDIÇÃO DE MARTIM AE'FONSO A 
CANANE'A 

Deçenvolve-se a deirota da expedição de Martim Affonso 
entre o «rio de Janeyro~ e «Cananéa» que era para Pero 
Lopes a actual ilha do Bom Abrigo, come revela e seu Diario. 
A 12 de Agosto de 1531 aferravam, junto a e l l ~  a nau «Ca- 
pitanea»; o galeão «São Vicente », ás ordens de Pero Lobo 
Pinheiro; a nau «Nossa Senhora das Candeias~, tomada aos 
francezes em Pernambuco e ora sob o mando de Pero Lopes; 



Lopes; a caravela «Santa Maria do Cabo)), tomada na bahia 
de ((Todos os Santos, a outros portuguezes: e dois bergantins 
armados na Guanabara, de onde vinha a expedição. 

Ao tempo era o rio de Santa Maria e desde as viagens de 
Gazeta AIeman e de Solis, o motivo da lenda da ~a-ata, viajeira 
da Casa da India á Casa de Ia Contratacion. Foram arautos 
delles não só os expedicionarios da fiota de d. Nuno Manoel, 
portadora á peninsula de um machado de prata, como a seguir 
os das naus, galeões e caravelas de Solis, de Christovam Jaques, 
de Fernão de Magalhães, de Jofre de Loaysa, de Sebastião 
Cabcto é de Diego Garcia do Moguer. 

Consequentemente a essas e outras divulgações lendarias, 
pasaaram a ser lindés consagrados da wosta da prata e ouro» 
- como tão jpdiciosamente assignala o illustre historiador bra- 
sileiro Theodoro Sampaio - ((Cananéai. ao norte e <rio de San- 
ta Maria» ou da %Prata» ao sul. E da aventura terra a dentro 
que nessa paizagem, tornada historica se representou até. . . 
1530, com cu sem o sacrificio da vida, rememoram as chronicas, 
entre outras, as personagens principães de Solis, Francisco de1 
Puerto, Enrique Montes, Belchior Ramirez, Francisco Cesar; 
e, em particular no litoral que estudamos, Alexio Garcia que 
informes imprecisos dão partido de «Cananéa» a alcançar as 
serras do Perú, entre «Mizque» e «Tomina», e Francisco de Cha- 
ves que, acompanhados de cinco ou seis castelhanos e dc bacha- 
rel em degredo, vem ahi a ser encontrado por Martim Affonso 
de Souza a 17 de Agosto de 1531. Tral-os a bordo da Capitanea, 
Pedro Annes, alingua da tetra)) que o capitão mór mandára 
rio acima ou pelc Mar Pequeno de Cananéa a falar com os in- 
dios,. 

Vinham alguns desses homens brancos do «porto dos es- 
cravos de Sam Vicente~ - principalmente o bacharel e alguns 
dos castelhanos anonymos - e testemunhas presenciaes foram 
da estadia', e partida daquelle porto, das armadas de Sebastião 
Caboto e de Diego Garcia; e ora auxiliados por Enrique Montes, 
provedor d e  mantimentos na armada de Martim Affonso, es- 
tímulariam o animo do capitão mór portuguez a ordenar uma 



bandeira em busca de prata e ouro no sertão immenso. Atten- . 
dida a proposta de Francisco de Chaves - mui grande lingua 
da terra - qual a de obrigar-se de no espaço de dezmezes 
tornar ao dito porto com quatrocentos escravos carregados de 
prata e ouro, se recursos militares lhe fossem dados, armou o 
capitão mór quarenta besteiras e quarenta espingardeiros ao 
mando supremo de Pero Lobo, capitão do galeão São Vicente. 
A 1 . O  de Setembro de 1531 partiu para o sertão a bandeira, pa- 

'i 
ra não mais tornar. 

L E ao fim de quarenta e cinco dias em «Cananéa», ao apres- 
tar-se para seguir para o rio da Prata, e em signal de adverten- , 
cia a tantos caçtelhanos reunidos em terra, para elle, de Portu- 
gal, deixaria o capitão-mór algum padrão portuguez que affir- 
masse a posse da terra cujo litoral já correspondia ás zonas ser- 

I 
tib 

tanejas e andinas, onde as chronicas e as lendas localisavam pre- 
ciosas minas do E1 Dorado americano? 1 .  O Diario silencia este feito; e como a cartographia coeva 

c  ̂ já assignalasse uma ponta do Padrã provavelmente na actual 
7 ilha do Cardoso, motivo não ha para, categoricamente affir- 
r mar-se ou npgar-se, ser padrão affonsino um dos ahi encon- 
C ' r trados e recolhidqs em 1866 como respectivo tenente ao Museu 

do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, por iniciativa 
Y '  
t do barão de Capanema. 
; Velejando em 26 de Setembro de 1531 em busca das aguas 
h platinas, ainda o capitão-mor deixaria em Cananéa ao bacharel 
d 

degredado? As chronicas ou outra documentação idonea, daqui 
em diante silenciarão sobre a vida do degredado ananymo 

f ' 
r \ 

- a não ser que se o queira definitivamente identificar com 
$, 
Y> aquelle <fidalgo portuguez~, o «bachiller» Duarte Perez ou Pi- 

res que forçou d. Ruy Garcia de Mosquera a agasalhal-o e «a 
t i  

P toda a sua casa, filhos e criados» <despeitado» e «queixoso dos 
:: de sua nação - quando esse capitão se apossou de Cananéa 

para a coroa de Hespanha (Ruidiaz de Guzman, Argentina, 
i 
r pag. 54). 

E tambem, não tendo a armada alcançado Sam Vicente 
C> 

na travessia Rio de Janeiro-Cananéa, não incumbiria a alguem 



de levar recado de sua chegada a algum habitante do antigo po- 
voado vicentino, corIio Antonio Rodrigues, ou ao patriarcha 
João Ramalho, morador sobre serra e á borda dos campos de 
Piratininga ? d 

Era o povoado primitivo de São Vicente a uma centena de 
milhas, por mar, de Cananéa. Tinha por barra, como sabemos, 
a abra do porto de São Vicente, que Martim Affonso d; volta 
do rio da Prata e com escala novamente em Cananéa, deman- 
dou por fim a bordo de sua nau «Nossasenhoradas Candêasp 
em companhia de Pero Lopes de Souza e seguido do galeão São 
Vicente, unico dos navios que restavam da armada partida de 
Lisboa. 

Terão inicio desde esse momento os feitos illustres de qua- 
tro seculos passados, que hoje vamos rememorar, mercê da li- 
ção do Diario de Pero Lopes de Souza e da benemerencia de 
flrancisco Adolpho de Varnhagen que exhumou o precioso apo- 
grapho da poeira dos archivos e o trouxe á luz immortal da pu- 
blicidade. 

CHEGADA DA'EXPEDIÇÃO DE MARTIM AFFONSO -4 
SAO VICENTE 

Dia 20 de Janeiro de 1532 avistou Martim Affonso da sua 
nau, a  nossa Senhora das Candêasp, a abra do «porto de Sam 
Vicenten, a 14 milhas e ao nor-nordeste por sua agulha. A «abra 
e o antigo porto de Sam Vicentep devem ser identificados com 
as actuae~ barra e bahia de Santos. 

C ~ m o  soprasse vento do les-nordeste e se achasse ao sus- 
sudoeste (parece, ao sul quarta do siidoeste verdadeiro) da dita 
abra, veiu singrando á bolina e descahindo .para oeste da boc- 
ca da barra, ou melhor, para a actualmente nomeada ponta 
ItaipU. Antes do meio dia, a menos de duas milhas da dita pon- 



ta, ancorou em quinze braças de fundo de areia. Tomada a al- 
tura meridiana do sol achou por latitude desse primeiro sur- , 

gidouro c24O e 17 meudos)). 
Releva aqui dizer que mesmo em suas latittides calculadas 

mais aproximadas da verdade, os erros oscillavam entre 15 o11 
18 meudos ou minutos. 

Estando neste ponto a nau fundeada, duas horas antes do 
par 40 sol desse mesmo dia 20 de Janeiro, soffreu uma noroes- 
tada acompanhada de trovões, ao mesmo tempo que uma cor- 
rentada ou rilheiro forte ao longo da costa fez a nau atravessar 
ao vento. Já adernada mergulhava o portaló quando, portando 
rija pela am,arra a unha da ancora se partiu, e o naufragio foi 
a tempo evitado. I% como logo a seguir se lhes rondasse o vento 
ao oessudoeste da agulha, caçaram vela, safaram-se da ponta 
Ttaipú, Iorçaram a barra, para, no quarto da modorra, isto é, 
de meia noite ás quatro horas de 21 cfe Janeiro, fazerem a se- 
gunda surgida já «dentro n'abraw - corno diz Pero Lopes - 
cem fundo de 6 braços darea grossa.. Esta profundidade ainda 
se encontra a meio da barra da bahia de Santos, ao oeste e ao 
sudoeste da ilha de Santo Amaro. 

Clareando o dia e com o vento á feição, se bem que mais 
rijo e já ao sudoeste, suspendeu a nau e veiu (surgir numa praia 
da «ilha do «Sol» pelo «porto ser abrigado de todolos ventos, 
- diz Pero Lopes, que assistia com Martim Affonso na nau 
Capitanea. Só ao meio-dia desse mesmo 21 de Janeiro buscava 
fundeadouro jiinto da nau, o galeão São Vicente que bordejára 
desacompanhado: e os «informava de que, certo no <porto de 
Sam Vicente)) antigo - ou na hoje barra e bahia de Santos - 
anão se podia ãmostrar vela», tal o rijo vento de sudoeste que 
soprava. 

A ILHA DO SOL EM 1532 

Então, qual essa ailha do Sol», á vista de cuja praia a nau e 
o galeão aferraram seguros <de todolos ventos))? 

E qual o motivo de se lhe chamar - a «Ilha do Sol»? 



-Porque ella, sobre todas as outras ahi existentes fosse 
a mais oriental das ilhas, a mais perto de onde o sol nascia, ou 
no rumo em que entre Janeiro e Maio mais se confundisse com 
o do nascer do sol, para quem como Pero Lopes durante esse 
periodo de tempo permaneceu no velho e no novo <porto de S. 
Vicente~ ? 

Lendo-se com attenqão o Diario; tendo-se em vista a causa 
do baptismo da ilha dado antes de entrar Pero Lopes no novo 
«porto de Sam Vicente, ; attentando-se nas tres surgidas e na- 
tureza dos fundos a que ancoraram; no local assignalado por 
Alonso de Santa Cruz para fundeadouro de Caboto em 1530; 
e nos factos queadiante procuraremos explicar, póde-se techni- 
camente concluir haver a nau montado primeiro, e o galeão 
depois, no dia 21 de Janeiro, a ponta da Capetuba ou dos Limões, 
da actual ilha de Santo Amaro. E uma vez montada a ponta 
e já sem vento do sudoeste que lhes enchesse as velas, fundearam 
primeiro a nau, depois o galeão, em aguas vizinhas á actual 
praia do Góes - que os sudoestes não castigam, assim como 
outros ventos regionaes. 

Seria então a ilha de Santo Amaro - a «Ilha do Sol» de 
Pero Lopes, - dada no Diario, com a latitude~de 24" e um 

, quarto ou 15 meudos ou minutos? Dever-se-ia ter esta como la- 
titude media de uma ilha, ou como a de um determinado ponto 
della, OU como a de Lim simples ilhote da bahia? 

Consideremos os varios aspectos da questão. 
O aporto antigo de Sam Vicente», onde foram mercadeja- 

dos escravo;s, deve ser identificado com a hoje bahia de Santos. 
A elle vieram, como provámos, para essa mercancia vil, entre 
outros os navios de Diego Garica e Sebastião Caboto. Da ar- 
mada de Caboto faziam parte principalmente, quando de re- 
gresso á Hespanha, Henrique Montes e Alonso de Santa Cruz 
que no Yslario assignalou seu fundeadouro <na parte occidental 
da ilha mais oriental, ou em aguas da actual ilha de Santo Ama- 
ro, montada a ponta dos Limões, segundo o que procuramos 
demonstrar em outra passagem, por ser abrigo mais seguro dos 
ventos. Henrique Montes que tambem ahi esteve fundeado du- 



I 
rante um ,mez com toda a segurança, inclusive para abasteci- 
mento dos navios, não cremos aconselhasse o capitão mór e 
Pero Lopes que pela primeira vez vinham a São Vicente e, nesse 
momento, fugiam ao sudoeste que soprava na barra e na bahia, 
a tomarem ancoradouro diverso. 

Tal não serve de assegurar que a actual ilha do Mudo ou 
Porchat não fosse tambem abrigo para o sudoeste reinante. 

Mas occorre ainda no Diario de Pero Lopes: «Terça-feira, 
pela manhan fui n'hum batel da banda d'aloeste da bahia» 
-- (vêde bem, da banda d'oeste da bahia) -- «e achei hum rio 
estreito em que as náos se podiam correger, por ser mui abriga- 
do de todolos ventos: e á tarde metemos as náos dentro com o 
vento s ~ l »  (5a. edição, pag. 338, 339). 

Estando fundeados nas proximidades da praia do Góes 
estavam ao <leste ou oriente da bahia», junto á ilha mais ao les- 

te de todas e de onde, nesse dia viram nascer o sol: e desse an- 
coradouro - ao tempo de mais fundo que hoje - a 22 de Ja- 

. neiro pela manhan, iria Pero Lopes em um batel «ao oeste ou 
occidente da bahia), atravessando-a toda quando o vento já 
se pronunciava ao sul, e demandaria a «barreta,, hoje obstruida, 
mas então aberta entre a actual ilha do Miido ou Porchat e a ' , 

praia fronteira não dividida ainda pelo pequeno isthmo erri 
duas praias. Entrando pela «barreta» daria logo no novo porto 
- o «novo porto de Sam Vicente, - e a seguir no «rio estreito» 
- um braço do rio de S. Vicente, em que as naus se poderiam 
abrigar de todos oç ventos. Este lccal distaria quatro milhas 
proximamente de onde partira. 

Se não logo de manhan - porque inclusive no batel, de ve- 
la, poderia cortar a bahia com 0- sul que soprava, - pelo menos 
antes da primeira hora da tarde de 22, em v3g.a larga de remos 

' 

poderia regressar á <ilha do Sol» onde se achavam a nau e o ga- 
leão surtos. Seis horas bastariam largamente para semelhante 
empresa; finda a qual, como soprasse o vento do sul resolveu 
Martim Affonso suspender os dois navios, velejar, cortar a bahia 
a tima só amura., entrar pela outra barra do porto e a seguir 



no rio, aonde pela manhan forçando a barreta o bate1 chegára. 
Melhor vento que o do sul que soprára não poderia ter para sua 
navegação até o novo porto. 

Occorretiam assim os factos citados se os navios affonsi- 
nos demorassem ancoràdos na bahia de Santos, ao nornordeste 
e bem pegados á ilha de Mudo ou Porchat? 

E' esta ilha mais occidental que a de Santo Amaro, e o 
nascer do sol, que motivaria o nome da ilha, seria para os nave- 
gantes nas manhans de 21 e 22 sobre a outra, a de Santo Amaro, 
- fronteira á do Porchat e mais ao leste. Já então Pero Lopes 
chamava a uma dessas a <<Ilha do Sol)). E se ahi, junto á ilha 
Porchat, estivessem fundeados para se abrigarem do sudoeste, 
poderiam perfeitamente devassar a barra até a ilha das Palmas, 
não precisando do aviso que o galeão lhes trouxera: «como fóra 
não se podia amostrar vela, com o vento do sudoeste». 

Se ahi estivessem flindeados - portanto ao oeste e não ao 
leste da bahiit - e se a <barreta» désse passagem para a nau e o 
galeão, nada ou quasi nada lhes adiantaria o vento sul que so- 
prava, para entrarem no «novo porto de Sam Vicente». Mas 
se pela outra barra quizessem alcançar este porto, velejariam 
numa bordada ao lessueste sobre a ilha de Santo Amaro, com 
abatimento ao norte; virariam por davante a dar uma outra 
bordada ao oessudoeste, até que proejando no qaadrante do 
noroeste e com o vento sul a fugir-lhes para a alheta de bom- 
bordo, pudessem demandar esta outra entrada do novo porto 
de Sam Vicente. 

,Mas de tal navegação e manobra tão variada não nos dá 
noticia o Diario de Pero Lopes: e de tudo que assignala só a 
ella aproveitaria em parte a latitude - não por ser exacta, que 
errada se nos mostra, uma vez referida a esse ponto geogra- 
phico, de cerca de uma vintena de minutos, - mas por se tra- 
tar da coordenada de um ilhote e não de uma ilha, que por si- 
gnal demora quasi no mesmo parallelo da praia do Góes, na ilha 
de Santo Amaro, por nós considerada como o terceiro surgi- 
douro mais provavel. 



h Benedicto Calixto, o pintor admiravel dos paineis histo- a 
-i ricos affonsinos e o apaixonado cultor da chronica regionalista 

L. 

de São Vicente, com sua autoridade propagou a lenda popular 
i 

de que a <ilha do Sol», desde o tempo de Pero Lopes, era a actual 
$, do Mudo ou Porchat. Como vimos, em 1532 não deveria ella 
6 ter este appellido que se tornou erroneamente corrente entre 
t. 
!i vicentinos, seculos depois. 
LI 

O NOVO PORTO DE SAM VICENTE 

Era o «novo porto de Sam Vicente)) a que chegava Martim 
Affonso com a nau «Nossa Senhora das Candêas. e o galeão 
«São Vicente» a 22 de Janeiro de 1532, accessivel~, como dis- 
semos, por duas barras. A principal e hoje unica, é larga de seis- 
centos metros, voltada para o sueste, entre a actual ilha do 
Mudo ou Porchat e a ponta da qual o morro Xixová fica a ca- 
valleiro. E assim, por esse lado do continente, se vae a ribeira 
do porto mostrando limitada por abruptas barreiras ou monta- 
nhas até a ponta da Fortalezinha ou pouco além, e a recortar- 
se na Prainha e no seio da Paranapuan para, ao fini, dar no 
braço do «rio estreito», aonde foi o «porto das náus». Limita-o 
do lado opposto, na <Ilha de Sam Vicente», o «Outeiro», que se 
intromette entre a «praia de Tumiarú» e a «praia de S. Vicen- 
te», em 1332, com o prolongamento muito mais accentuado com 
a de «Itararé», por darem logar á <barreta» que se abria entre 
a ilha Porchat e a ilha de São Vicente. Ao centro desta, a actual 
serra de Itararé ficava insulada nas grandes marés de sizigias, 
uma vez que eram baixas as terras ao leste e ao oeste da mu- 
ralha serrana. 

«A CASA DAS VELAS E EMXARCIAS2 

Desembarcado Martim Affonso em frente aonde fora a 
quarta surgida de seus navios ou na praia de ~Tumiaru', man- 
dou que ahi se erguesse uma «casa das velas e enurarcias» e se 



encalhasse a capitanea «Nossa Senhora das Candêas», cujo 
casco andava muito comido de gusano. 

Não encontraria por essa época, nessa praia, a Antonio Ro- 
drigues e a sua habitação? Não viria João Ramalho de serra aci- 
nia, desde logo, prestar-lhe poderoso auxilio? Estaria ainda em 
Cananéa ou ahi assistiria o bacharel em degredo, ha cinco me- 
zes naquelle porto ao sul, encontrado por Martim Affonso e ha 
trinta annos esquecido no Brasil? Que restaria por ahi, nas praias 
da ilha de S. Vicente, das casas de Gonsalo da Costa, da ((torre 
de defesa contra os indios~, do estaleiro onde eram fabricados 
bergantins, emfim, do ((Pueblo de San Bicenten, citado por 
Alonso de Santa Cruz? 

O Diario e outros documentos de fonte portugueza são es- 
cassos de iaformes a respeito. Mas o certo é, porém, que não 
muito longe do Outeiro, depois nomeado morro dos Barbosas, 
e de onde corria um riacho com optima aguada para as náus, 
quasi a meio da praia de S. Vicente, ergueu o capitão mór uma 
villa que de «Sam Vicente* nqmeou, e sem vestigio hoje de sua 
existencia porque o tempo ou a invasão do mar a destruiu. 
Não devemos, pois, confundir a existencia dessa villa com a da 
segunda Villa de São Vicente. 

AS VILLAS DE SAM VICENTE E DE PTRATININGA 

Para iniciar a fundação praieira da primeira villa affonsina, 
com egreja, pelourinho e cadeia, casa do Conselho, fortim ou 
fortaleza, metteria em faina toda a sua gente da náu e do galeão. 
E nessa empresa andaria empenhado quando, a 5 de Fevereiro, 
entrava no porto a caravella Santa Maria do Cabo, por elle, 
capitão-mór, durante a travessia «rio de Santa Maria-Cananéa~ 
mandada ao «porto dos Patos» para saber do bergantim e dos 
tripulantes desgarrados por aquella altura, ao tempo em que 
a armada affonsina realisava a derrota ((Cananéa-rio de San- 
t a  Maria,. 



. Com a caravella Santa Maria do Cabo e um novo bergan- 
tim fabricado no «porto dos Patosz, vinham doze ou quinze 
castelhanos que «no dito porto havia muitos tempos que esta- 
vam perdidos, - diz o Diario de Pero Lopes. 

Tripulantes ou não da armada de Caboto, abandonados 
na «ilha de Santa Catharina» e em <San Vicente,; passados a 
«Cananéa» - dos quaes cinco ou seis seriam os encontrado3 
com p bacharel e com Francisco de Chaves - cinco mezes an- 
tes - e, em seguida, estanciados no <porto dos Patos» em ter- 
ra catharinense, como a chegada desta caravella o denuncia, 
- fizeram-se esses, informantes do capitão-mór do «muito ou- 
ro e prata que dentro no sertam havia», do que traziam amos- 
tras encontradas num sertão que sabiam longe. Informante não 
menos idoneo junto a Martim Affonso continuaria a ser Hen- 
rique Montes, presente aos primordios da villa affonsina, e 
dos que teriam influido, mezes passados, no animo do capitão- 
mór a armar a bandeira de Pero Lobo, ordenada em «Cananéa» 
para a conquista a 1 de Setembrr> de 1,531. 

Não tardaria muito que, ao receber essas novas auspicio- 
sas, Martim Affonso com sua gente em ordem de guerra se 
embarcasse em bateis e, ac vogar dos remos, começasse de sin- 
grar o braço do rio de Sarn Vicente, e alcançasse o «largo do Ca- 
neú:». E' este remansoso largo - no dizer de Frei Gaspar da 
Madre de Deus - caquella bahia de agua salgada» que foi 
passagem para mais de dois seculos «dos moradores da marinha 
e de serra acima,, e «communica~ão para o lagamar de Santos, 
e portos a que chamavam cubatões,. Chegados eram assim ao 
«porto das almadias, por Martim Affonso tambem chamado 
«Santa Cruz, - mais tarde o «Peaçaguera* ou o «Porto Velho» 
- e passagem para o aesteiro de João Ramalho*. 

O caminho velho ao galgar o Cubatão em picada mui pri- 
mitiva de que se serviram até  1560 os indios e os portuguezes, 
e a seguir a alongar-se nos campos piratininganos, offerecia duas 
secçóes naturaes bem distinctas - cumo assignala Theodoro 
Sampaio -: «a da mata serrana que se estendia desde o uPe- 



reké» até as cabeceiras do uTamanduatiba», nas vizinhanças 
do Ponto Alto e garganta do Botujarú; e a do campo de Pira- 
tininga-desde aquellas cabeceiras até (a actual) São Paulo. São 
as duas secções a que chamaremos : zona da mata e zona do 
campo». (Rev. do Inst. Hist. e Geog. de São Paulo, vol. XIV). 

Chegado o valoroso capitão-mór com sua guerreira gente 
colonisadora a estes campos de Piratininga, que gentio aqui 
encontraria prestando obediencia a João Ramalho e descenden- 
cia mamaluca então vivendo a vida rude e primitiva das seIvas? 

Da lição da Capistrano de Abreu - o mestre insigne que 
neste momento relembro com saudade e gratidão - se colhe 
que «os guayanazes, indio; de lingua travada, não existiam em 
Piratininga, fóco exclusivo da liiigua geral),, em opposição ao 
qite relatam, entre outros, Gabriel Soares, no seu Tratado Des- 
criptivo'do Brasil, e Gaspar da Madre de Deus nas suas du- 
vidosas «Memorias» ; que os tdpininquins chegaram a occupar 
o Tiet& e se ligaram aos seus homonymos de Ilhéos e de Porto 
Seguro pelo interior do paiz: que uguayaná» gualaxo, guaru- 

' 

1h.0, miramomim, é tudo a mesma gente, é o gentio que occupava 
o litoral antes de avançarem os tupyninquins, os tupinambá, 
e os carijós, todos de lingua geral)) - opinião por elle renovada 
em carta ao hist~riador illustre que é Affonso de Taunay. 

A phalange lusa do capitão-mór, guiada por J o ã ~  Ramalho, 
o patriarcha da grei bandeirante, auxiliada por Tibireçá e G 

gentio que os tinha por al l iad~ e chefe, funda então uma villa 
«á borda d'hum rio que se chama Piratininga, - diz o Diario 
-, nove leguas distante da villa praieira de Sam Vicente. 

Dessa fundação desapparecida e confusamente por certos 
histoliadores ligada ao local da de Santo André da Borda do 
Campo, se sabe, exaggeradamente parece, pelo Diario de Pero 
Lopes, ter merecido os mesmos zelos do colonisador que a «Vil- 
la de Sam Virente», isto é: gente para construil-a e povoal-a: 
officiaes, sacerdotes e artifices, respectivamente para a servirem 
na justiça, com as leis; na religião com os sacramentos do ba- 



ptismo e do matrimonio e celebração de missas; na vida social e 
pratica com «a comunicaçam das artes» ; e assim para assegurar 
a todos o direito da propriedade, - e segundo o dizer pittoresco 
de Pero I,opes, - «vestir as enjurias particulares», e dar-lhes 

«todolos outros bens da vida sigura e conversavel». Mas vinte 
annoa, e que restaria dessa villa á borda do rio Piratininga? 

Ulderico Schmidel, em 1553, por ella passando, na dolo- 
rosa peregrinação através do sertão que se alonga desde o 

Paraguai, não nos fala de villa que merecesse este titulo, mas 
de um povoado christão c parece tão miseravel, que elle o teve 
por «cuevas de ladrones». Cita em vez de João Ramalho, como 
corruptela, a um Juan Rainville, a quem dá por capitão do po- . 
voado, e então á beira-mar, o outro apueblo» ou «Villa de Sani 
Vicente». Deste valoroso portuguez elle nos conta que durante 
os quarenta annos de residencia sobre a serra, «havia guerreado 
e pacificado a «provincia», chegando a mobilisar 5.000 indios 
emquanto o rei de Portugal só mobilisaria 2.000: e de um filho 
mamaluco de João Ramalho nos revela a franca hospitalidade 
com que acolheu o aventureiro, na ausencia do pae. 

Ha todavia a concluir que a fundação de villa ou povoado 
por Martim' Affonso iniciada em Piratininga, foi de precario 
valor material, pois, vinte annos depois, nem signal de casebre, 
torre de taipa ou ermida ahi assignala o peregrino estrangeiro 
que dava, entretanto, repartidos pelas duas villas 800 povoa- 
dores christãos. . . 

Descendo Martim Affonso da paragem serrana para a «vil- 
la de Sam Vicente» em plena faina da fundação, ao decorrer de 
Maio de 1532 reuniu em conselho <os mestres e pilotos», e com 
elles e «outros homens» tomou parecer sobre o estado das naus 
caicomidas de gusano e que, com mais dois mezes no porto, fi- 
cariam impossibilitadas de regressar a Portugal. E além disso, 
attendendo a que a gente do mar embarcada vencia soldo sem 
prestar serviço ao rei, e comia dos mantimentos que a terra pro- 
duzia, assentou o Conselho a partida da nau e do galeão para 
o Reino. 



A nau Nossa Senhora das Candêas estava querenando na 
praia de «Tumiarú), mas o galeão São Vicente dado por prom- 
pto a velejar, desferrava o porto a 22 de Maio de 1532, sob o 
mando de Pero Lopes, em busca do «rio de janeyro», onde a 
nau depois de reparada, iria alcançal-o a 14 de Julho. 

No movo porto de Sam Vicente)) ficavam a caravela San- 
ta Maria do Cabo e um bergantim ás ordens do capitão-mór, 
agora de alma entregue não á aventura maritima mas á obra 
de colonisador zeloso e previdente. Proseguindo indefeso nesse 
cuidado, intensificou a lavoiira, para abastecimento da gente 
que dirigia, deu inicio ao primeiro engeliho com capella que veio 
a ser chamado do Governatlor, ergueu «as tercenai da «Ribeira 
das Naus*, concluiu fortalezas em «Sam Vicente» contra o re- 
bate dos indios e talvez já na «Bertioga» fortim, tranqueird. ou 
trincheiras, e começou de interessar os principaes no amor da 
terra, povoamento e defesa, atrav6s das doações de sesmarias 
outorgadas por ordem de d. João III. 

A Pero de Góes da Silveira, futuro donatario da capitania 
onde dominavam goitacazes, por escriptura lavrada pelo es- 
crivão Fero Capico e de que lhe foi dado conhecimento <dentro 
na fortaleza da ilha de Sarn ~icente) ;  fez Martim Affonso doa- 
ção, no dizer truncado do texto, «das terras de Tccoapara e 
serra de Tapuribetera que está da banda de onde nasce o sol, 
aguas vertentes com o rio Geribatyba, o quaj rio e as terras es- 
tão defronte da ilha de Sam Vicente*. Nessa doacão incluiam-se 
«todas as entradas e sahidas, cabecas daguas e rios» que nessas 
terras houvesse. 

Outras sesmarias comprehendendo latifundios que se deve- 
riam conservar, povoar e defender, doou a Ruy Pinto por escri- 

, ptura de 28 de Fevereiro de 1533, com o prazo de dois annos 
para aproveitamento das terras, e a Francisco Pinto com a 
data de 4 de Março do mesmo anno. Aquella doação abrangia 
terras do *porto das almadias) -ou «Peaçá» em lingua tupi, - 
onde se abarcava a gente da marinha «quando se ia de Sam 
Vicente para Piratini* ou Piratininga, já nonieado tambem por 
Martim Affonso aporto de Santa Cruz) - e as em plena mata 
e sobre a serra de Paranapiacaba afastando-se do mar. 



Era assim já idéa perfeitamente firmada pelo capitão- 
mór: vencer o litoral, vencer o indio, vencet a mata e a serra, 
vencer os campos de Piratininga. 

E si o trabalho do colonisador seguro e avisado se fazia, o 
do bandeirante seria constantemente por elle cuidado, apprehen- 
sivo como se mostrava da fortuna de Pero Lobo Pinheiro e dos 
oitenta homens mandados ao sertão: - bandeira que si feliz 
fosse no regresso da busca á prata e ouro, o faria transformar 

1; * esse antigo <porto dos escravos> num futuro porto das minas. 
#a 

A CARTA DE EL-REI 

Neste estado de animo se encontraria Martim Affonso ao 
chegarem ao «porto de Sam Vicente» duas caravellas lusitanas 
ao mando de João de Souza, que lhe fazia entrega da carta de d. 
João 111 datada de Lisboa-aos 28 de Setembro de 1532. Este 
documento em resposta ás cartas que ao rei o capitão-mór 
enviára de Pernambuco pelo mesmo capitão do mar, é uma das 
mais interessantes contribuições ao estudo do esboço da phase 
administrativa e politica que irá surgir para o Brasil com a di- . 
visão em capitanias hereditarias. E' uma carta «pittoresca de 
estilo, sagaz na intenção, affectuosa no dizer» ; e entre os conse- 
lhos e informes ministrados, nos instrue 'do que succedera ao 
norte contra os francezes corsarios «da costa do pau brasil, 
e da tomada na costa da Andaluzia da cla POlerine» que des- 
truira a feitoria de Pernambuco, de onde viera carregada de 
<pau-de-tinta» ; revela nas entreli~has o sentido da politica exte- 
rior do reino e os mysterios nos bastidores da corte onde já se 
tratava do povoamento e divisão das terras brasileiras sem con- 
selho do capitão-mór, se bem que astutamente se dissesse ha- 
verem-lhe sido reservadas e a seu irmão Pero Lopes centenas 
de leguas na costa em que batalharam ou descobriram; denun- 
cia o desejo do rei de fixar como linde meridional da posse por- 
tugueza o crio da Santa Maria» ou «da Prata,, mas ignorando 
ainda os padrões que Pero Lopes erguera ~ J O  <esteir0 dos Caran- 



dins; e ao mesmo tempo deixava lao criterio de Martim Af- 
fonso a época de regresso a Portugal, e lhe affirmava categori- 
camente: cEu confio de vós que no que assentardes será ao 
melhor B. 

Mas desconhecendo noticias de Pero 1,opes que partira de 
S. Vicente a 22 de Maio do ann.J anterior e encontraria levantado 
em Pernambuco o fortim francez annunciado por d. João I11 : 
desanimado do retorno da bandeira de Pero Lobo Pinheiro, que 
excedia oito mezes o prazo marcado para regresso: presumindo . 
a politica de bastidores que na corte se fazia com respeiro á 
divisão das terras brasileiras, nova perspectiva dos aconteci- 
mentos haveria de conduzil-o a resolver sua partida para Lis- 
boa. E por ser previdente e zeloso de sua gloria, armava logo 
nova expedição ao mando de Pero de Góes e de Ruy Pinto em 
soccorro de Pero Lobo; alargava os poderes de João Ramalho 
sobre serra e campo de serra acima: e investia o padre Gonçalo 
Monteiro, como seu loco-tenente, na governança da terra. 

MARTIM AFFONSO DE SOUZA 

E$ se então a fidalga figura de Martim Affonso de Souza, 
capitão-mór e i.0 governador das terras do,Brasil, tomava o 
devido relevo neste panorama geographico e historico da con- 
quista, hoje, quatrocentos annos passados, é reconfortante 
sabel-a integrada definitivamente na Historia do Brasil-Nação. 
E tanto mais significativa e meritoria é essa homenagem quanto, 
nesta hora, se a proclama de uma das mais progressistas cidades 
brasileiras fundadas no chão que elle pisou, e na qual aos primo- 
res de cultura social e belleza urbana se casa a lição fecunda do 
trabalho. 

Recordar Martim Affonso neste só10 é sentir o fidalgo de 
boa estirpe peninsular, nascido em Villa Viçosa no anno em que 
a armada de Cabra1 aportava ao Brasil. E' saber que, no correr 
de sua juventude e após gosar da intimidade do duque de Bra- 
gansa e passar-se ao serviço do principe d. João, n5o tardou em 



mostrar-se zeloso das boas regras da cavallaria, quando recusou o 
valioso collar de cavaIleiro de d. Gonçalo de Cardcva para acceitar 
a espada que este fidalgo lhe outorgou- como promessa de guerras 
e empresas maritimas em que Martim Affonso se faria illustre. 
E' vel-o passar-se a Castella, após a morte de d. Manuel o Ven- 
turoso, aos vinte e dois annos de edade, casar-se com d. Anna 
Pimentel, descendente dos Maldonados de Hespanha, e de logo 
incorporar-se ao exercito de Carlos V a combater a França, no 
qual seus fóros de bravura e cavallaria ficaram assignalados. 
E' vel-o regressar a Salamanca, um dos centros de 'maior cul tu~a 
intellectual da Europa sob o Renascimento, e onde a intelligencia 
portugueza primára em Pedro Margalho, Ayres Barbosa, Fran- 
cisco de Mello, Pedro Nunes e Garcia da Orta, e elle ganhará, 
pelo estudo e pela convivencia social, conhecimento tanto das. 
letras lqtinas e da arte da guerra, quanto da politica peninsular 
das navegações e descobrimentos. E' vel-o aos vinte e cinco an- 
nos para sempre deixar a Hespanha e regressar á Patria, servi-la 
no mar como um valoroso lusiada, soffrendo, navegando e pe- 
lejando, para, por fim, aos trinta annos de edade ser investido 
no cargo de capitão mór e 1.0 Governador das Terras do Brasil. 
E de todas as suas glorias que nesse periplc admiravel deveriam 
envaidecer sua mocidade, desde os combates aos navios francezes 
a i  norte até os padrões que manda a Pero Lopes, lançar, aguas 
do Paranaguazú acima, «esteir0 dos Carandinsx, nenhuma so- 
brelevará, perante a analyse da nossa historia colonial, a funda- 
ção das villas vicentina e piratiningana. Porque este momento 
historico assignalava que o litoral, a mata e a serra, e por fim os 
campos de ~Piratininga,, seriam um dia vencidos pelo colonisador. 

No littoral, nas ribeiras vicentinas compreendidas entre a 
serra de Paranapiacaba e o Atlantico, o primeiro ecpirito vi- 
centino que ahi floresceu com as caracteristicas profundamente 
portuguezas de .sua formacão, foi o do homem que jamais es- 
queceu o mar de onde um dia lhe veiu a civilisação, e tantas ve- 
zes a providencia ou o assalto de indios e corsarios. 

Póde elle bem ser symbolisado, - antes da actuação jesuiti- 
ca - dentre uma centena de homens que assistiram á funda- 



ção da primeira villa, nesses antigos umoradores da marinha:) 
cujos nomes não foram esquecidos ou perdidos, como os de An- 
tonio Rodrigues, Pero de Góes, Ruy Pinto, Francisco Pinto, 
Pero Capico, Antonio Rodrígues de Almeida, Jorge Pires, Pe- 
dro Collaço, Pedro Corrêa, Gonçalo Monteiro, Jorge Ferreira, 
Luiz de Góes, Rartholomeu Gonçalves, Domingos Leitão, Gon- 
çalo Affonso, Jeronymo Rodrigues, Belchior de Azevedo. Não 
foram elles somente os guardas ou defensores da primeira villa 
colcnial brasileira, mas tambem propagadores de um idioma, de 
uma religião e de uma raça- 

Outro foi o espirito da gente que se caldeou á borda e nos cam- 
pos de «Piratininga», em opposição ao espirito vicentino cuja 
acção a cordilheira e a orla do mar limitaram. 

João Ramalho affronttndo as serras e as mattas em tantos 
passos difficeis de varar, pela trilha do indio galgou-as, dominou- 
as. E ao natural da terra se ligou para vencer o campo que se 
lhe abria largo ante os olhos, para, a seguir, com a geração 
mamaluca de que foi o patriarcha, vir iniciar e dominio do 
sertão. 

Tornára-se com a sua grei um producto do meio geographico, 
para quem era seducção da natureza ou pendor de sua aventura 
acompanhar a corrente dos rios em busca do interior. Seguiram- 
na, já esquecidos do mar de que os separava a cordilheira: e 
dahi, a bandeira; dahi, o paulista; dahi, o Brasil que amanhecia. 

Era este o panorama anthropogeographico que Martim Af- 
fonso poderia antever da villa Vicentina, á hora de partir, com a 
monção de Março de 1533, mandando as duas caravellas que lhe 
trouxera João de Souza para alcançar Portugal em Agosto do 
mesmo anno. E ao pisar as terras da Patria de novo, com ausencia 
de anno e meio, - para a seguir buscar as Indias, onde iria au- 
gmentar sua fama de guerreiro e marêal-a por vezes - era-lhes 
portador de feitos illustres que determinaram criar-se o Brasil. 
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OS JESUITAS E A FUNDAÇÃO DE S.  PAULO 

NCONTRAVA - M E  ha 
poucos dias numa destas 
pittorescas cidadesinhaq 
do litoral brasileiro. Na- 
quelle remanso de paz 

e poesia, o natural encanto da po- 
voação, erguida pela collina, e 
coroada com a egreja colonial, 
unia-se ás recordações mais pre- 
ciosas de nossa historia e ás tra- 
dições mais puras da religião. 

Foi alli na aldeia de Reri- 
tiha, depois Benevente e hoje 
cidade de Anchieta, que o Apos- 

tolo do Brasil exhalou o ~iltimo suspiro. 

Imaginae como voltariam pressurosos os filhos de S. Ig- 
nacio áq~iella terra sagrada, quando hd quatro annos os chamou 
para lá o illustre Prelado Anchietano d. Helve~io Gomes de Oli- 
veira! Alli se preparam elles para festejar solennemente em 1934 
o quarto Centenario do nascimento de José de Anchieta. Alli 
aguardam a hora suspirada em que a elevação do Apostolo do 
Brasil ás, honras dos altares Ihes permitta transformar aquelle 
templo num Santuario Nacional. 

A egreja é a mesma que os Jesuitas levantaram com seus 
indios argamassando na cal do; mariscos os blocos grosseiros 
do granito subjacente e 03 recifes da praia. 



t 

1 O mesmo campanario ainda chama os fieis para o Sacrifi- 

c cio da Missa e para as novenas da tarde. 
Ao lado do templo, a residencia dos padres, e nella uma re- 

liquia, merecedora da veneração de todos os brasileiros: a cella 
do Missionario illuminada por uma janellinha, de onde o santo 
espraiava os olhos pelas mansas aguas do Benevente, pela serra- 
nia distante e, como Ignacio de Loyola, se elevava das bellezas 
da terra para os encantos do ceu. 

Agora Anchieta está no adro da igreja. Ouve ainda o maru- 
lhar das ondas da praia, o chilro das andorinhas que esroaçam 
pelo campanario e entram confiadamente na egreja, farfalhar 
dos leques das palmeiras agitados pela vi~ação. 

Em redor da estatua brincam os meninos, e nalguns rosti- 
nhos trig~eiros se reconhecem facilmente os traços e a c8r dos 
corumins, outi'ora baptisados por elle na pia grosseira de pedra, 
que se acha á entrada do templo. 

Uma tasde vi duas dessas crianças saltarem as correntes de 
bronze que cercam o pequeno monumento, subirem os degraus de 
granito vermelho e, depois de soletrarem a inscripção do pedes- 
tal, divertirem-se a acariciar com suas mãosinhas o vulto do 
bondoso padre José. Mais qlie um simples brinquedo, aquelle 
gesto infantil parecia um signal da mais reconhecida gratidão. 

Numa terra tão nova, eni que o amor da antiguidade é qua- 
si um privilegio de poucos cultores da nossa hístoria e dos que 
nella veneram os trophéos da nossa fé, vão aos pcucos desap- 
parecendo estas lembranças que outro3 povos conservam e res- 
tauram com tanto carinho. E é grande pena! Além do simples 
dilettante, cujo olhar curioso não passa da superficialidade, ha 
até n9 povo simples, espiritos reflexivos que nos muros toscos 
de um antigo santuario, sabem ler, melhor do que nos bronzes 
modernos ou nas paginas de um livro, as liyões faceis e eloquen- 
tes da grande mestra da vida. E como são proveitosos seus en- 
sinamento;,! 

Sobretudo nesta hora de preoccupaçõe-, e incertezas para r, 
mundo, a patria sente tambem a necessidade de retemperar 
suas energias e reerguer os seus brios, de unir seus filhos nos mes- 



mos sentimentos de verdadeiro amor fraterno. Volta-se então 
para o passado, não somente com a complacencia de uma vai- 
dade satisfeita, mas afim de haurir o estimulo nobre que dão 
as legitimas glorias, os verdadeiros exemplos de valor e de vir- 
tude. 

Creio, senhores, que me não engano ao dizer que esta idéa 
inspirou as festas do quarto Centenario da Capitania de São 
Vicente. Nellas assignalou-me tambem uma parte a benevolen- 
cia dos illustres membros deste Instituto e a gratidão de São 
Paulo para com a Companhia de Jesus. Deveria sentir-me aca- 
nhado pelo rece i~  de amesquinhar as conferencia; com que 
Eduardo Prádo, Brasilio Machado, Joaquim Nabuco, Couto 
de ~ a ~ a l h ã e s  e outros renderam a José de Anchieta e a seus 
companheiros de apostolado a homenagem de sua sciencia e de 
sua admiração. 

Terei pelo menos a satisfacção de não encarecer mais as 
benemerencias de meus antigos irmãos, do que aquelles brilhan- 
tes conferencistas, m2is competentes e menos suspeitos. 

Synthetisar numa conferencia os esforços dos Jesuitas pa- 
ra a consolidação da Capitania de S. T'icente e fundacão da Pau- 
licéa, s ~ l a  metropole, seria escrever um dos capitulas mais in- 
teressantes de um livro já parcialmente esboçado por mãos de 
mestres. Este livro porém, a juizo delles proprio, ainda não se 
escreveu - a Historia da Companhia de Jesus no Brasil. 

Senhores. OA factos mais salientes que constituem os pri- 
mordios desta Capitania, já são mais OLI menos dominio da his- 
toria; mas as causas destes factos, o espirito que os animou, não 
tem sido sempre bem comprehendido. Entretanto, é o espirito 
que deverá animar o Brasil de hoje para fazel-o grande e feliz 
á medida que influir nos seus destinos. 

Reconhecer as benemerencias da Companhia de Jems na 
evangelisação dos Indios, no seu aldeiamento, na fundação e 
no desenvolvimento de Piratininga e não penetrar a razão in- 
tima dessa força, seria para um historiador falta imperdoavel. 
Seria .estacar no vestibulo e contemplar o exterior do edificio, 
seria ver os factos sem lhes dar cabal explicação. 



1 Se Piratininga medrou e com ella toda a Capitania de S. 

P. Vicente de modo a ser hoje um orgulho do Brasil, é porque seu 
Y + berço, sua infancia e seu crescimento foram bafejados pelo es- 

6. pirito christão, por este espirito que, penetrando no coração do 
indio, despojou-o de seus instinctos selvagens e, regenerando os 
brancos que o contacto da barbarie depravára, irmanou-os 
uns e outros numa lingua e numa religião, uniu-os em lares san- 
tos e abençoados, aldeou-os em povoações ao redor da Cruz, á 
cuja sombra puderam aspirar aos beneficios de uma vida civil 
e christan: 

Affirmou-o Joaquim Nabuco do Brasil inteiro, e, cremos 
que com muito maior razão isto se deve dizer de S. Paulo. 

A fundação de Piratininga não se póde isolar dos primeiros 
emprehendimentos apostolicos de Leonardo Nunes, e das pri- 
meiras entradas que facilitaram aos Jesuitas o contacto com as 
tribus do sertão e lhes permittiram plantar seguramente no pla- 
nalto o seu estabelecimento. Pouco tambem teria valido a fun- 
dação do collegio de S. Paulo se elles não tivessem tido prestigio 
e força para defender a sua iniciativa e para promovel-a. 

Em 1532 a armada de Martim Affonso de Souza aportou a 
São Vicente, e a Companhia de Jesus era pouco mais que um 
projecto. 

Sómente dois annos depois, em 1534, o voto na crypta de 
Montmartre estreitaria no primeiro vinculo de união os corações 

' ardentes de Ignacio de I,oyola, l?rancisco Xavier e dos outros 
companheiros. No mesmo anno de 1534 nascera em Teneriffe 
o filho mais illustre que a nova Ordem mandou ao Brasil, ó maior 
bemfeitor da patria e o maior amigo da Capitania de São Vicen- 
te - José de Anchieta. 

Emquanto o menino teneriffenho brinca pelas amenas al- 
turas da ilha natal, á sombra majestosa do Teide, Ignacio, cuja 
milicia se consolidára definitivamente com a approvação da egre- 
ja em 1540, começára a dividir o mundo entre seus filhos. Aos se- 
te annos de edade, viu talvez José passar ao longe a vela branca 
que levava Xavier para as Indias, como oito annos mais tarde 



abraçaria em Coimbra os primeiros Jesuitas que partiam para 
o Brasil. 

Naquelle anno de 1549 depois de auxiliar a fundação da 
cidade do Salvador, Manuel da Nobrega partia para o sul e 
mandava á sua frente Leonardo Nunes, primeiro Aposto10 das 
terras de São Paulo. 

Não saberiamos francamente dizer se aos dezesete annos 
da mocidade em que a iria encontrar tinham sido um passo se- 
guro no caminho da civilisação. Ao menos para o trabalho do 
missionario fora melhor encontral-a (tabula rasa», virgem ainda 
dos preconceitos, das offensas e dos escandalos dos primeiros 
povoadores. 

Theodoro Sampaio, na sua magistral conferencia Anchietana, 
nos vae, mostrando como de um mirante, do alto de Parana- 
piacaba, aqui <o grupo de minusculas casas brancas da nascente 
villa de Santos fundada por Braz Cubas; «mais além, para o la- 
do do mar, quasi dissimulada pelos morros mateados de Itararé, 
manchados dos louros cannaviaes, a alva casaria de São Vicen- 
te, já refeita dos desastres que lhe trouxera o mar embravecido». 
Para o nordeste a Bertioga era a ultima affirmação do poder 
portuguez na terra dos Miramomis. 

Para o Sul, com analuga missão de sentinella avançada en- 
tre os Tupiniquins, Itanhaen, apenas se pov~ára, e afinal Cana- 
néa era «um ninho de aventureiros castelhanos». No alto do 
campo, Santo André, a villa de João Ramalho umais era uma 
traição á idéa civiliçadora do que uma villa de portuguezes». 

Bem carregadas são as tintas do quadro que pintam os mis- 
sionarios para seus irmãos de além-mar. Em materia de religião 
e de moral estava tudo por fazer, e, por este motivo, os começos 
da colonização eram muito precarids. Dupla e ardua tarefa a 
dos filhas de Ignacio, poucos e sem auxilio algum humano! 

Teriam que arrostar não s6 o barbaro das selvas até cate- 
chisal-o e aldeal-o, mas tambem os colonos brancos, em parte 
entrincheirados entre os seus baluartes, preparando sempre 
novas caçadas humanas, em parte foragidos pelos seus crimes, 



barbarisados tatilbem, dispersos pelos bosques e alliados dos 
selvagens contra seus irmãos europeus. 

Cedo começaram os brados apostolicos de Leonardo Nunes 
a atroar as consciencias adormecidas. Apesar da reacção, alguns 
captivos se foram libertando e se regularisaram, por meio de ma- 
trimonios, algumas uniões illicitas. 

Sómente quem ignora ser a organisação domestica proble- 
ma de capital influencia para a moral, para a religião e para 
toda a sociedade civil, pode estranhar a solicitude dos jesuitas 
pela constituição da familia brasileira. 

Desde as primeiras cartas, manifesta-se este empenho nas 
narrações e os bons resultados obtidos, no pedido de dispensas 
de parentesco entre os indios e ainda na insistencia para que 
viessem mulheres brancas e orphams de Portugual que facilitas- 
sem aos colonnos honestos consorcios. 

Depois de santificar os lares profanados e unir os esposos 
desavindos, tratava-se tambem de preparar nas crianças e nos 
jovens aquella pureza e innocencia, encanto da sua edade e a 
melhor garantia de um matrimonio feliz. 

Estas lições podiam dal-as aquelles cujas virtudes os colonos 
mal intencionados expunham ã todos os riscos, e que aos indios, 
admirados de se lhes recusarem as irmans e filhas offerecidas 
por esposas, mostravam as sangrentas disciplinas com que do- 
mavam as paixões. 

A religião, dentre as abominações do paganismo romano, 
aponta ao mundo os exemplos encantadores de Cecilia, de Pris- 
ca e de Ignez. Tambem nas terras vicentinas colheu Jesus 1y- 
rios de innacencia, alojados no sangue do martyrio. 

Aqui as virgens, das nossas selvas affrontam, com nobre 
indignação, as ameaças e os maus tratos dos seus torpes senhores. 
Além, uma esposa india de São Vicente, raptada pelos Tamoyos 
do Cabo Frio, resiste heroicamente a um dos chefes, e prefere . 

deixar a vida em suas mãos a offender a Deus e faltar á fideli- 
dade devida a seu esposo. 

Anchiets, com o olhar illuminado de propheta, vê á distan- 
cia o mzrtyrio, e com a corajosa simplicidade dos santos, accen- 



de as velas que da martyr recebera, e celebra o sacrificio da mis- 
sa em honra da primeira santa do Brasil! 

Como são confortadoreç taes exemplos num tempo em que 
se propugna abertamente o divorcio como imprescindivel para 
a felicidade das familias e da sociedade: num tempo em que a 
juventude e a mesma infancia vão ver, sob os complacentes olha- 
res maternos, nas fitas americanas, scenas que encheriam de 
rubor a um ancião; num tempo em que as lições aprendidas na 
tela, se exercitam na intimidade dos salões, na publicidade das 
ruas e das praias! 

Praias de Iperoyg, alvas paginas de areia franjadas de es- 
puma, que recebestes as impressões sagradas dos versos em que 
Anchieta pediu á Virgem Immaculada a proteção da sua pu- 
reza! 

Ah! quantas manchas vos tem profanado, quantas torpe- 
zas têm que lavar as ondas do oceano embravecido! 

O seculo das luzes e do progresso orgulha-se tambem de 
outros triumphos: o horror da prole, a repulsa daquella bençam 
de fecundidade que Deus concedera a nossos paes no Paraiso. 
Dir-se-ia querem os homens reatar as tradições daquelles tem- 
pos, em que a mãe selvagem abandonava no chão a criancinha 
recem-nascida para se vingar do marido, ou sepultava vivo o 
marabá innocente. Ainda hoje deveria o missionario repetir 
aquella lição de carinho materno, desenterrando a criaturinha 
semiviva e esmolando para ella um pouco de leite das outras 
mães. 

E não é para admirar. O pendor da natureza corrompida 
vicia os sentimentcs mais delicados e mais naturaes do coração, 
no barbaro e no civilisado, impacientes do freio da moral reli- 
giosa. 

Não precisamos ir á Russia dos nossos dias. Siibamos ao 
arraial de Santo André da Borda do Campo, a rival de Pira- 
tininga e dos jesuitas. O ambiente 6 ideal para os divorcistas 
e os propugnadores da natureza livre. 

Eil-o, com as palavras de um escriptor moderno e insus- 
peito : 



<Santo André, villa peccaminosa do amor e da força livres, 
continuando a tradição das cidades exterminadas na Biblia, 
injuriava torpemente o ascetismo de Piratininga, em que depois 
se fundiu. Era o pandemonio da mestiçagem pugnaz, odienta 
e depravada. . . 
, . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . , . . . . . . .  . . .  . .  . .  . . . . .  . .  . 

Gargalhavam diante dos padres, em resposta aos anathe- 
mas desferidos contra sua libidinagem: concitavam, os indios 
a que volvessem ao prazer da chacina e do canibalismo. 

Repintados de urucú, meneando a clava, elles proprios es- 
phacelavam ao prisioneiro a cabeça, tomando-lhe o nome, e 

LI offereciam aos bugres o cadaver. Impenitentes na sua maldade, 

$ arrogantes no seu gentilismo, nada temiam dos ceus nem da 
i terra». 

Scenas semelhantes poderiamos copiar em descredito dos 
patricios de Villegaignon, que se haviam mettido pela floresta 
com os indios. 

Nestes tremedaes de impureza brotavam toda a sorte de 
crimes que, depois de retalhar os povoados em bandos, impel- 
liam seus autores para o meio da barbarie, onde a vastidão dos 
bosques lhes assegurava a impunidade e uma vida ainda mais 
livre. 

Novo inconveniente, e grande a atalhar: novos riscos das 
longas caminhadas, calcando as pégadas dos caçad~res de escra- 
vos, ou rasgando novos caminhos á procura das tribus errantes. 

Na primeira carta mandada de S. Vicente, em Agosto de 
1550, conta Leonardo Nunes «que o campo, quatorze ou quin- 
ze leguas daqui, entre os indios estava alguma gente christan 
derramada e passava-se o anno sem ouvirkm missa e sem se con- 
fessarem e andavam em uma vida de selvagens. Vendo isto de- 
terminei de ir por lá, tanto por dar remedio a estes christãos, 
como por me ver com estes gentios, os quaes estão mais aparta- 
dos dos christiios,, que todas as outras capitanias. . . Trabalhei 
muito com os christãos que achei derramados naquelle logar 
que se tornassem ás villas entre os christãos, no qual os achei 
mui duros. Mas emfim acabei com elles que se ajuntassem to- 



dos em um logar e fizessem uma ermida e buscassem algum pa- 
dre que lhes dissesse missa e os confessassew. 

A 20 de Junho do anno seguine, 1551, escreve novamente: 
<Este mez de Maio pabsado, fui entre os indícs a buscar um 
homem branco que andava entre elles e duas filhas que tinha 
nascidas lá: a maior será de oito annos, ambas estavam por ba- 
ptisar e a mãe: as filhas baptisei, a mãe ainda não, porque 
faço ensinar e tenho agora aqui pae, mãe e filhas. A elle não 
tenho confessado porque de todo tinha já estragado o juizo, 
em tanto que as primeiras praticas que lhe fazia, tenho para 
mim que as não entendia e ainda agora pouco mais entende». 

Interrompe-lhe a mesma carta a visita de «um filho de tim 
christão'e de uma india o qual haverá nove ou dez annos que 
anda entre os indios, nú como indio, e será da edade de vinte 
annos e não sabe coisa alguma da nossa lingua, nem tem mais 
noticia de seu Criador que os mesmos indios antes menos, se 
menos se pode dizer. . . é muito alto de corpo e muito alegre: 
quizera-o mandar neste navio que vireis o que cá ha». 

Taes factos voltam continuamente á penna dos missionarios. 
Pedro C o ~ ê a ,  alludindo provavelmente a si, em 1554, diz 

que Nobrega mandára um irmão cem leguas a dentro libertar 
dois hespanhoes, escapados á hecatombe que os Tupininquins 
haviam feito nos Carijós seus companheiros. Passariam poucos 
mezes, no mesmo anno de 1554, Pedro Corrêa e João de Souza 
haveriam de deixar as vidas numa empresa semelhante. Era a 
primeira gota daquella torrente de sangue jesuita qu'e ferti- 
lisaria de sul a norte e continente americano. 

Se houvera crime, expiara-o agora generosamente o antigo 
caçador de escravos, que a eloquencia de Leonardo Nunes ga- 
nhara á causa da civilisação do chrjstianismo. Tambem o pri- 
meiro jesuita de S. Vicente, destinado a levar informações 
Europa e trazer provavelmente novos reforços, sumira-se nas 
ondas do Oceano, no mesmo anno da fundação de Piratininga. 

Que mal fizessem estes foragidos, se collige do facto que 
elles eram geralmente alliados dos indios, prestes a cahir sobre 
as villas dos christãos. E para consolação das nossas feminis- 



tas, deve-se dizer que neste ponto as mulheres não eram melho- 
res que os homens. Tres dellas, sendo duas moças «filhas de pae 

portuguezn, haviam fugido para os contrarios «as quae.;, con- 
forme Diogo Jacome, dizem que são tão más que ordenaram com 
que os indios vieram dar aqui guerra a uma parte que os bran- 
cos tem feito para resguardo das povoações dos brancos e assim 
os ensaiaram de maneira que deram tal salto estando descuida- 

dos, que levariam trinta indios que estavam em resguardo da 

terra e iim homem branco, e os que ficaram muito mal feridos 
de frechadas; e tambem levaram artilharia que puderam e ou- 

' zeram fogo ás casas de palha: só uma de telha havia em que se 

salvaram os feridos de os não levarem, assim que isso diz que 
causaram estas mulheres com muitas maiores diabolidades que 
nestas terras se fazem.. . . » 

Desde os pí imeiros mezes o padre voador, não se contentan- 
do já das entradas communs de vinte e trinta leguas, lançava 
os olhos a uma expedição de duzentas leguas pelo sertão a den- 
tro, com quatro interpretes que o acompanhariam durante sete 
ou oito mezes. 

Ainda em 1570 vamos encontrar o padre José envolvido 
nas peripecias de uma reza de breviario no fundo de um rio, 
emquanto andava á procura de dois destes transfugas da vida 
social. 

Era necessario defender a Capitania e suas povoações não 
menos Eontra os portuguezes que contra os indios; contra es- 
tes nenhuma arma mais segura que a catechese, mas, para a 
catechese, tornava-se necessario aldeal-os nas proximidades dos 
centros em que habitualmente viviam. O primeiro de todos estes 
emprehendimentos, no dizer de Anchieta, o mais caracteristi- 
camente jesuitd foi tambem o que mais prosperou - Pirati- 
ninga, corda destes infatigaveis operarios. 

São sem duvida lisonjeiros para os naturaes de S. Vicente 
OS elogios que desde o principio fizeram os padres da sua bon- 
dade e disposições para a conversão: a proximidade porém dos 
europeus, as vexações e maus exemplos delles recebidos pelos 



neophytos, eram empecilho não menor que a escassez dos vi- 
veres no littoral. 

Os'doze filhos de Ignacio que a 25 de Janeiro de 1554 se 
ajoelharam em torno do altar de Manuel de Paiva, formam o 
quadro da inauguração official de S. Paulo, cujas actas ficariam 
exaradas nas celebres cartas e informações anchietanas. 

Naquella nova terra de promissão reuniram-se, sob o pa- 
terno governo do misçimario, tupys, carijós e guayanazes, que 
ouviam os salutares ensinamentcs da religião, emquanto Tibi- 
riçá e Caiuby velavam pela sua defesa. 

«O methodo de ensino e de catechese dos indiosx foi o the- 
ma de uma monographia em que Americo de Novaes, irmão 
de Anchieta, estudou este aspecto principal do apostolado je- 
suita. Se tal ponto precisaise ainda de esclarecimentos, bastaria 
ler a obra grandiosa em que um jesuita paulista, o saudoso mes- , 

tre, padre J. M. de Madureira, compilou e exhzuriu o enorme 
mzterial que sobre esta questão se accrimulara. 

A tudo se estendera a operosidade dos fundadores: acs cui- 
'dados mais elementareç de carrear, juntamente com os indiqs, os 
madeiros do bosque e preparar a habitação; ao exercicio meca- 
nico dos officios que a necessidade lhes ensinara e que seus au- 
xiliares ignoravam por completo. Vinte e um annos mais tarde, 
em 1575, não se encontrará ainda em S. Paulo um carpinteiro 
capaz de engenhar uma arca para salvaguardar as actas offi- 
ciaes, os pesos e medidas do Comelho, nem serralheiro que aup- 
pra a fechadura subtrahida por um escrivão manhoso. 

O primeiro passo, passo decisivo, estava já dado. Ao jesui- 
t a  tocava agora defender e promover a sua obra, sozinho cr>iitra 
todos. Contra os portuguezes, oppressores doa indios, contra os - 

m%melucos de Santo André, que provocavam os catechumenos, 
contra a innumeravel hgrda de selvagens, arremesçados pelos 
francezes, das praias de Guanabara, sobre os campos de Pira- 
tininga. 

A transferencia do pelourinho de S. André para S. Paulo, 
a defesa de Piratininga por Tibiricá, o armisticio de Iperoyg, 
e a expulsão dos francezes do Kio de Janeiro, foram qiiatrc es- 



plendidas victorias alcançadas pelo zelo e patriotismo destes 
apostolos, apesar da conjuração universal. 

Sem duvida não foi o jesuita que, a poder de seus braços 
alcançou taes resultados, mas a alma de todos estes emprehen- 
dimentos foi elle incontestavelmente. 

O arraial jesuitico de Piratininga e a villa de João Ramalho 
desde o principio se entreolharam com maus olhos. «Mors tua 
vita inea». Não fossem os mamelucos os escravistas incorrigi- 
veis, os polygamos já tantas vezes censurados, bastaria para 
atiçar a rivalidade o crescimento da nova fundação. As tribus 
desciam confiadamente do sertão e nucleos de colonos emigra- 
vam para S. Paulo, desejosos de viver em maior paz e mais per- 
to de quem tivesse caidado de suas almas. 

Varias razões têm aventado os eruditos para explicar cabal- 
mente o acto com que Mem de Sá mandou transferir em 1560 
o pelourinho ramalhense para a reducção dos jesriitas. O que 
resulta porém bem claro é que este acto foi, ao menos em gran- 
de parte, devido aos padres. Torçam-lhes embora alguns, coino 
frei Gaspar, as intenções, nem por isto deixam de reconhecel-o. 

Razões de sobra tinham elles para acabar com aquelle foco 
de turbulencia e de immoralidade, onde Leonardo Nunes cor- 
rera outróra perigo de vida, de onde ainda partiam os peiores 
incitamentos aos neophytos para abandonarem as aldeias e tor- 
narem ás suas praticas de anthropophagia e polygamia. 

Um primeiro triumpho na aldeia de Mani~oba havia ani- 
mado os mamelucos, que em fins de 1554, appareciam acompa- 
nhados de enorme quantidade de barbaros ás portas de Pirati- 
ninga. A intrepidez da esposa de um cacique, alçando a cruz, 
levantara e repellira os assaltantes. 

Se o desapparecimento de S. André livrava so jesuitas de 
um pesadelo, por outro, a presenca $e novos hospedes, mais ou 
menos indesejaveis, veiu em breve confundir a caiisa dos missio- 
narios com a dos inimigos da vespera, envolvendo S. Paulo no 
odio commum das tribus. Quantas vezes estivera para saltar a 
centelha, se não fosse a paciencia dos prudentes parlamenta- 
res, de Manuel de Chaves especialmente! 



Afinal, a 10 de Julho de 1562, deu-se o violento assalto de 
Piratininga, theatro magnifico da bravura e lealdade de Tibi- 
riçá, cuja amizade os padres haviam sabido captar, sem tran- 
sigir com os habitos anthropophagos do velho guerreiro. 

Os jesuitas souberam igualmente aproveitar o prestigio dc, 
genro de Tibiriçá, o alcaide de Santo André, e apoiaram agora 
a escolha de João Ramalho para capitão da guerra. 

A posi~ão da villa, superiormente escolhida, e o denodo na- 
tural dos seus defensores, não bastariam para explicar a victo- 
ria. O affecto que os padres haviam inspirado aos indios para 
com a religião e para com seus ministros dobraram-lhe as forças. 

Apesar do insuccesso contra Piratininga os Tamoyos não 
desanimaram. Eram fortes e numerosos demais, elles que cobriam 
com suas gentes os planaltos de São Vicente e o valle do Pa- 
rahyba até a sua foz. Assaltos, correrias, roubo, perturbavam a 
paz de Piratininga e dos outros povoados; os portuguezes viam 
seus campos talados, roubados os seus bens, arrebatados seus 
filhos e suas esposaç. 

Foi bastante o gesto pacificador de dois homens para-dis- 
Sipar o procellaso nimbo. Dir-se-ia que sobre as vagas enturne- 
scidas o Divino Mestre estende novamente a sua mão: «et fa- 
cta est tranquilitas magna». 

O armisticio de Iperoyg, feito ousado de Manuel'da Nobre- 
ga e de José de Anchieta, foi reconhecido por todos os nossos 
chronistas no seu justo valor. Inspirou os versos dos nossos poe- 
tas e o pincel dos hossos artistas. Teve origem no espirito de 
sacrificio dos dois refens jesuitas, e ficou concluido quando in- 
dios e portuguezes se abraçaram na egreja de S. Vicente. Entre- 
tanto, o triu~npho diplomatico só ficaria assegurado com a ex- 
pulsão dos francezes do Rio de Janeiro. Tornava-se necessario 
extirpar o mal pela raiz. 

Já em 1560 Nobrega e Anchieta haviam preparado em S. 
Vicente o reforço indio, pratico da terra, que auxiliara Mem de 
Sá na primeira victoria e no arrazamento do forte de Coligny. 



Do mesmo modo seu sobrinho Estacio de Sá recebera, em 
1564, contingentes dos jesuitas, indo desta vez acompanhal-os 
José de Anchieta e Gonçalo de Oliveira. 

«Elles (os indios de Piratininga), diz Leonardo do Valle, em 
Julho de 1565, são os que sustentam a terra, defendendo-a dos 

iiiimigos assim do campo onde estão, como cá no mar, por que 
a maior parte dos indios que a armada levou comsigo a povoar o 
Rio são os nossos discipulos de Piratininga, os quaes têm tanto 
conhecimento do amor com que a Companhia os trata e traba- 

' lha por sua salvação que, com terem bem que fazer em defender 
suas casas e sabendo que se apregoa grande guerra contra 
elles, soffreram deixar suas mulheres e filhos e repartirem-se 
por favorecer a armada, que sem elles rnui mal podiam povoar, 
e lá andam ha seis mezes soffrendo mui grandes trabalhos de dia 
e de noite por amor de nó?». 

Se não fora Anchieta, os indios do Espirito Santo teriam 
debandado, e Mem de Sá n3o houvera talvez trazido os reforqos 
que elle, Anchieta, fora buscar á Bahia. 

Njbrega fôra o Pedro Eremita da nova Cruzada contra 
aquelles intrusos «que não são pzpistas e não têm missa, antes 
perseguem e até matam aos que a dizem e crêm em tim só Deus». 

O mesnio enthuçiasmo despertava em todos Anchieta, de 
quem &o estas expressões ao narrar o encontro que tivera com 
um destes herejes em Iperoyg. Não vos escandaliseis, senhores, 
do zelo dos missionarios. Os paes daquelles que hoje declamam 
contra a Inquisição derramaram mais sangue jesuita na Europa 
do qiie os barbaros americanos. 

Daqui a poucos annos os calvinistaç francezes da Rochella 
tingirão com elle as ondas do mar das Canarias: Alli pereceram 
52 dos 73 jesuitas que vinham evangelisar o Brasil, na expedição 
de d. Luiz de Vasconcellos. Entretanto, o chefe desta legião 
thebana, o beato Ignacio de Azevedo, aporta ainda com o bispo 
do Brasil, com Mcm de Sá, com José de Anchieta ao Rio de 
Janeiro, e a 30 de Janeiro de 1567 presencia uma victoria em 
grande parte devida a seuç irmãos. 



«Que contas darei a Deus e a El-Rei, se deitar a perder es- 
ta armada? perguntára Estacio de Sá, meditando na temeraria 
empresa. - Eu, respondeu Nobrega, darei conta a Deus de tudo, 
e, se f6r necessario, irei diante de El-Rey a responder por vós,. , 

Só então se podia dizer que Piratininga estava seguramente 
estabelecida. Xas silas immediaçõee começava a reinar a paz re- 
lativa que os tempos e as circum~tancias permittiam. 

Entretanto, os seis annos de sua infancia, desde 1554 até 
1560, tinha-os passado unicamente entregue aos cuidados dcs 
seus paes, e mesmo depois da 'elevação á categoria de vilia, a 
menoridade, sob a tutela mais ou menos influente dos jesuitas, 
durou ainda por varios decennios. 

Aos medicos das almas deveram em muitas conjunturas 
os paulistas de então os mais solicitos desvelos pela saude de 
seus corpos, como na variola de 1563 e nos habituaes recursos 
aos remedios de que havia farta provisão na enfermaria do Col- 
legio. No jardim dos padres haviam crescido os frutos mais sa- 
borosos e as flores mais delicadas da Europa. 

Na escola de Leonardo Nunec, que o padre José e o irmão 
c 

Antonio Rodrigues continuaram em Piratininga, haviam apren- 
dido as crianças os elementos de ler, escrever e contar, arte esta 
mais difficil que a solfa para as niissas cantadas. 

Os jewitas que, ao chegar a São Vicente, tinham pensado 
logo em recrutar irmãos linguas para a catechese, ampliavam 
agora as primeiras tentativas de Pedro Corrêa e Manuel de 
Chaves, na arte da grammatica, no vocabulario e nos pre- 
ciosissimos opusculos tupys. do padre José. 

O mesmo Anchieta, que, tentara por primeiro um esboço 
da fauna e da flóra da capitania, sobre optimo pedagogo, era 
tambem delicado humanista e iria em breve cantar na lingua do 
1,acio as façanhas de Mem de Sá e o poema da Santissima Vir- 
gem. Elle tambem, o dramaturgo cujos autos desbotados em 
traducções incolores ou em edições fragmentarias não foram a té  
hoje devidamente apreciados. 

A mesma facilidade das commhnicações era em grande par- 
t e  devida á obra dos missionarios. Promoviam-na suas frequen- 



tes e longinquas viagens; seu prestigio e a forca dos seus cate- 
chumenos defendiam as estradas; mantinha-se, de umas para as 
outras povoações do Brasil, e destè para a Europa, uma corres- 
pondencia epistolar sem exemplo. 

As cartas de Manuel da Nobrega, Leonardo Niines, Pedro 
Corrêa, Antonio Blasquez, as cartas e as informações de An- 
chieta e de Cardim, são as fontes mais preciosas para a historia 
de São Paulo. Escriptas com a sciencia e testemunhas contem- 
poraneas, têm a lhaneza e sinceridade de quem não escreve para 
o publico, mas informa os superiores e consola os irmãos. 

Quanto deveu o Brasil de então aos appellos que os filhos 
de Ignacio dirigiam aos companheiros de além mar e aos reis 
de Portugal! Sobre, estas reliquias que hoje tocamos com res- 
peitosa veneração correram as lagrimas de Ignacio de Loyola, 
de Francisco Borja, de d. João 111. 

Senhores, o Congresso Pan-Americano de Historia julgou 
dever seu prestar á Companhia de Jesus um preito official de 
reconhecimento pelo rude trabalho dos filhos de Loyola no novo 
continente; mas juntamente, com as missões do Canadá e as 
reducções do Paraguay, póde-se affirmar que Piratininga é uma 
das facetas mais bellas deste esplendido diamante. 

E entretanto este grandioso apostolado é um capitulo apenas 
da historia que os filhos de Ignacio iam escrevendo em todas 
as plagas da Africa, da Asia e das ilhas distantes: uma pagina só 
da historia gloriosa da civilisação christan, uma demonstração 
triumphal da sua força, da sua vitalidade. 

O espirito de fé, que impregnára a té  a ultima fibra o coração 
desses homens votados ao sacrificio e á morte, passára tambem 
para o peito dos seus catechumenos. Não seria somente o sangue 
de Pedro Corrêa e de João de Souza, a regar a nova christandade. 
Ao sul de São Vicente os campos já haviam bebido o dos indios 
carijós no martyrio descripto pelo mesmo Pedro Corrêa, ao pas- 
so que a heroina indigena sellava com o seu a sua crença e sua 
dignidade de esposa christan. O mesmo fervor estimulava a rude 
pregadora de Santo André da'Borda do Campo, alentava a mu- 
lher do cacique que incutia valor nos defensores de Piratininga, 



mostrando-lhes a cruz, e inspirava aquella menina de cinco 
annos, que, no assalto dos Tamoyos a Sãó Vicente, exclamou: 
a Mãe, lembrae-vos de Deus!, . 

A capitania de Piratininga soube corresponder a seus mes- 
tres. Tivessem desapparecido todas as provas, bastaria o elogio 
que Anchieta fez de Tibiriçá. Este elogio se deveria gravar so- 
bre o bronze no monumento do heróe. 

P6ra elle, no dizer do Jesuita, <o nosso principal grande 
amigo e protector, «não só bemfeitor, mas ainda fundador e 
coniervador da casa de Piratininga e das nossas vidas, ainimig~ 
de seus proprios irmãos e parentes por amor de Deus e da sua 
Egreja,. 

Reconciliado já com Deus, o benemerito chefe pediu aos 
padres perdão de não haver bem guardado seus ensinamentos, 
recommendou á esposa e aos filhos fidelidade á religião e aos mis- 
sionarios, e encerrou a sua carreira no dia de Natal de 1562. 

Filhos desta illustre terra paulistana, recolhei as derradei- 
ras palavras, o testamento sagrado de Martim Affonso. 

Guardemos a nossa fé. Não arranquemos do altar a cruz 
do missionario, a cuja sombra Piratininga na,ceu e prosperou. 

Sim, não nos podemos entregar ao desanimo fiinesto e ao 
pessimismo esteril; no coração do povo brasileiro pulsa ainda o 
amor á sua religião, alentado pela illustração e pelo zelo do sei1 
clero e do seu Espiscopado; a mocidade catholica ergue-se in- 
trepida, disposta a soffrer e a lutar pelo ideal sagrado. 

Não devemos porém confiar demais nos sentimentos reli- 
giosos e ordeiros do nosso povo. Sem chegar ás fronteiras da 
Russia, nem recuar aos tempos do terror, não vemos, em nossos 
dias,, nações catholicas e civilisadas da Europa e da America 
repetirem as inglorias proezas de Pombal, deportando para o 
estrangeiro religiosos e jesuitas, o pesadelo da civilisação; o 
Mexico a fuzilar sacerdotes e enforcar donzellas nos jardins pu- 
blico~; não vemos, na catholica e fidalga Hespanha, arderem ás 
centenas templos e mosteiros, asylos sagrados da Religião, 
relicarios de um passado de gloria? Que explendidoi fachos 
para illuminar o seculo das luzes! Basta para accendel-o um 



punhado de atrevidos saturados de odio, e a inercia dos bons. 
Se por fatalidade soasse uma hora semelhante para Pira- 

tininga, uma das primeiras fogueiras seria, não'já a Egreja e o 
Collegio levantados por Anchieta e Tibiriçá, mas o monumento 
que em seu logar relembra a São Paulo as suas origens catholi- 
cas e a roupeta detestada dos fundadores. Ruirá o mcnumento e 
em seu logar se levantará um a Judas Iscariotes, decalcado n9 
original de Moscou. O trahidor será o symbolo mais expressivo 
da ingratidão. I I 

Não senhores! Não ficam bem tão funebres presagios no 
ambiente festivo destas commemorações. 

Vejamos como, Eduardo Prado, os paulistas modernos, fieiù 
ás tradições de seus maiores, e contemplemos, envolta na nebli- 
na matinal, a Piratininga de ha trezentos annos. «Só eram vi- 
siveis para quem de longe, das paragens predestinadas do Ipi- 
ranga, contemplasse aquelle espectaculo, as ogrejas; e só as cru- 
zes emergiam das nuvens, elevadas como os mastros grandes de 
navios. Naquella illusão do mar ennevoado, os corpos das Egre- 
jas, justamente chamados naves, representavam uma esquadra 
ancorada nas alturas, esquadra do Ideal, esquadra vigilante 
tangendo nas nuvens as suas campanas, aos perigos e escuridões 
do mar, e lembrando aos homens que a terra é uma estação, 
onde não devemos ter demora e de onde devemos todos partir 
aligeirados de remorsos, em viagem para o Infinito»! 
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a evocação desta n~ite.  á 
vida paulistana da se- 
gunda metade do seculo 
XVI, não deveis esperar .., 
explanações de theses 

doutoraes. Nem eu saberia desco- 
brir veios novos de informação onde 
pesquisadores insignes hão labo- 
rado superiormente, alentados por 
uma curiosidade admiravel, que 
tudo aproveita e nada ésquece na 
documentação antiga. Paciente e 
aguda, essa curiosidade rebusca nos 
inventarios e testamentos, respiga 

nas actas da Edilidade, remexe nos archivos dos conventos, re- 
ctifica asserções, rehabilita caractere~, ausculta, numa palavra, o 
coração do passado regional; afim de lhe perceber o rithmo das 
pulsações ethnicas e desvendar os motivos de sua actividade sin- 
gular e de sua efficiencia na forma<;ão da nacimalidade. I% com- 
yrehendereis assim que, no curto espaço de uma palestra com- 
memorativa de fastos vicentinos, eu nada mais poderia aspirar 
que a realisação de :Ima tentativa de arte para o enfeixamentù 
de luzes já accendidas, de modo a focalisar na tela de vossa ima- 
ginação a visão rapida dos feitios e atitudes da antiga gente nos- 
sa, em terra muito amada. 
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Percebereis tambem a relatividade da evocação. Faltos da 
tradição oral, não podemos sentir e viver o que sentem e vivem os 
moços de hoje, quando escutam de labios paternos a narrativa 
esmiuçada e saudosa de usos e costumes paulistanos de 1880, 
por exemplo, com seus folguedos de Entrudo, suas luminarias 
por janellas e portas, nas grandes datas, sua, fogueiras festivas, 
seus drdmalhões berrantes e suas serenatas melancoficas de violão 
ao lyar. Tambem os moços de 1880 logravam reviver, através 
de outros labios tremulos pela edade, os costumes de 1830 e 
chegar mesmo aos dias da Independencia, quasi que ouvindo o 
estrepito da cavalgada dos dragões pela rua São Gonsalo ou o 
brado triplice, á noite, do padre Ildefonso, quando o principe 
appareceu ufano em seu camarote, entre ovações interminaveis, 
onde já passava, perturbador e fascinante, o bello riso de joven 
senhora e futura marqueza. Mas nesta noite incumbe-vos 'al- 
gum esforço proprio, se quizerdes abstrahir dos arranha-ceus e 
rumores desta moderna metropole, para rever o planalto qui- 
nhentista, desde esse dia memoravel de Janeiro em que selvi- 
colas espantados da tribu dos guayanás, maravilhados e nGs 
como a collina virgem, assistiram á primeira misa  e viram, sem 
comprehender ainda, o padre Paiva erguer para o ceu, com mãos 
ambas, a pequenina hostia santa mais branca do que a bruma 
da manhan. 

A historia de São PauLo, em seus primeiros annos, envolve 
duas phases inconfundiveis: a que vae da fundação, em 1554, 
a té  o fora1 de villa, e a que dahi prosegue, em 1560, até a viçita 
de dom Francisco de Sousa, governador geral do Brasil. A pri- 
meira assignala o esforço intenso da catechese, o dedicado afan 
do,, treze irmãos da missão loyolista para conservar os primeiros 
brótos verdes da boa nnva na gentilidade e de preserval-os dc  
quente contacto da mestiçagem proxima e afoita da borda do 
campo. A segunda exhibe a planta já formada, que distende os 
ramos resistentes, e vae subindo, vae crescendo no ambiente 
rude. Uma é a dos fremitos primordiaes da alma sefvatica sacudi- 
da e espertada para a claridade. Outra é a das manifestações 
iniciaes mamelucas de uma autonomia irrequieta ou de um au- 



toritarismo algo irigenuo, que faz sorrir pela precocidade e exag- 
gero de suas aspirações. Mas ambas coincidem no testemunhar 
o mesmo anseio de conquistar e conservar a terra, alli com as 
promessas e aiisteridades de doutrina, aqui com a vigorosa au- 
dacia de uma raça nova produzida no mundo hostil. E quer de 
uma quer de outra phase não havemos de buscar a successão 
chronologica dos factos, senão apenas os aspectos e attitudes 
caracteristicos da vida regional. 

Após a fundação de São Paulo de Pratininga, aconteci- 
mento historiado com saber e engenho por um dos oradores da 
commemoração vicentina, os dias primeiros confirmam e assi- 
gnalam a celebrada argucia dos missionarios ignacianos. Argucia 
prudente fora essa que, nestes campos immensos estendidos 
para nordese até onde as cordilheiras anilam o horizonte, escc- 
hera, para, erguer a sua cabana primordia, centro da catechese, 
um ponto de lombada triangular, de onde pudesse vigiar o des- 
campado e lançar o alarme ao primeiro movimento dos cocare- 
do inimigo, nas selvas, a tempo de acudirem, com seus saggi- 
tarios, os marubichabas que tornara amigos: aqui Tibiriçá, 
cacique de Inhapuanbuçú, arranchado agora ao bngo do ribeiro 
Anhangabahú, alli Caiuby, maioral da tribu de Jeribatiba, trans- 
mudado para os extremos da Tabatinguera, em face do cami- 
nho que leva á serra e ao mar. Paternal ao mesmo tempo, 
aquella sagacidade fundadora aconselhara a creaçáo dos pri- 
meiros casebres aos lados da casa de ensino, deixando-os 
a principio ainda á moda aborigene, com seus tectos gra- 
rnineos e suas aberturas mal veladas por esteiras de junco, 
ageitando-os, mais tarde, sob a direcção do irmão Affonso Braz, 
com paredes de pau a pique mais resistentes, e, ainda mais tar- 
de, com paredes firmes e socadas, recobertas de colmos loiros 
estendidos sobre traves desbastadas. Precavida, aquella argucia 
rodeia agora de muros o p~voado, com a mesma solicitude com 
que prove 'de ensinamentos a alma accessivel dos conversos. 
Adaptando-se ao falar indigena, o padre dará em troca o pro- 
prio idioma, que logo com o primeiro se entrelaça e se mescla. 
Na casa do collegio, o altar não fica longe dos utensilios trazidos 



do littoral, a bilha d'agtla se irmana com os frascos e ingredien- 
tes medicinaes, ao lado das redes de tucum necessarias ao re- 

k 

8: , pouso nocturno. E, dia a dia, as tarefas crescem, e se dividem, e 
se accumulam. A Missão ensina a grammatica, ensina o canto 

I .  :: coral, préga, consola, admoesta, cura, edifica. Em breve a col- 
S. lina se alegra com risos de crianças e cantares de gente moça. E- 
XI" No espaço claro sobem altos louvores melodicos á Virgem Santa, 
:: L 

!A compostos em lingua tupy. O irmão Rodrigues doutrina o ca- [ / 
tecismo. O irmão Jacomo torneia contas de pau para os rosarios 

i- .. devotos. Mais forte de musculos o irmão Affonso Braz maneja R 
p os ferros trazidos d'além, e golpeia as vigotas e as prepara, pe- 

rante os guayanás surpresos, que o viram pouco antes acariciar 
de leve a face das crianças, com essa mesma nodosa mão que ora 
levanta os mais pesados lenhos. E, estimulado, o nativo empresta 
o braço côr de bronze para o socar dos muros, para o transporte 
de terra, para o corte de madeiras. Em frente dos casebres ajun- 
tam-se mulheres semi-cobertas de trapos encardidos, restos dos 
panos da Missão aproveitados por sua vez das rotas velas nau- 
ticas. E logo apparece Anchieta, o padre joven, seguido de me- 
ninos em algazarra para os hymnos, que elle compuzera á noite, 
ao lado da rêde esquecida. Acompanham as crianças as mães 
sensibilisadas, buscando imitar o c6ro dos catechumenos auxi- 
liares trazidos de São Vicente. E ahi vão todos, atrás da cruz 
alçada, pelos trilhos da collina, em passeio processional, vozeante, 
á vista dos marubichabas regosijados, testemunhas da transfor- 
mação. Então alguns naturaes descem a ladeira ingreme que dá 
para o Tamanduatehy, deslisam na leve igara pelo rio abaixo, 
vão informar as tribus distantes, além do Anhemby ou Tieté 
accendendo a curiosidade de taba em taba. E logo outros homens 
nús, côr de óca, sobem a ladeira, vem espreitar essa gente de 
revestimento negro e face branca, gente amiga e prestimosa. 

Velhos selvagens da tribu de Ururay; região de Piqueroby, 
e setteiros de Ipirapuera e de Guariís visitam o planalto. Os pa- 
dres da Missão partem com elles. Quando voltam, mais gentios 
os acompanham, sobem ao povoado, querem ver esses homens 
estranhos para os quaes não ha canseirak, nem cardos, nem mos- 



cardos que os vençam, nem perigos que os amedrontem, nem 
geadas que os esmoreçam, bella gente clara e rija, cujo olhar se- 
reno purifica e cuja voz consola, caraibas superiores quem sabe, 
vindos de longe por cima das aguas para ensinar e confortar, 
e que, em vez de aterrorisarem a tribu com vaticinios crueis, ou 
de aconselharem matanças e banquetes sangrentos, ccmo esses 
pagés lugubres escondidos nas tujuparas da floresta, sabem con- 
tar historias vivazes, que deleitam, e sabem tambem soffrer 
risonho.;, carregam madeiras, removem terras, dão a bencam e 
aspergem a agua sagrada que dá paz e alegria ao corasão. Pelos 
dias invernosos o frio enregela, o alimento é escasso. Mas a Mis- 
são tem o fogo, a frugalidade, a hiimildade. Adapta-se á ali- 
mentação indigena, pede a esmola da farinha empoada, que os 
naturaes lhe trazem solicitos. De outros recebe os frutos da ter- 
ra e legumes, que ella prepara de um modo novo, a ferver o mi- 
lho, e a misturar-lhe o mel silvestre, no arremedo de um vinho 
bom. De outros ainda aufere algum peixe ou caça apanhada na 
carreira ou no v60 com a setta ponteada de osso. Edoso, mas 
ainda andejo, Caiuby converso desce ás vezes de sua palhosa 
e vae buscar á sua antiga roça de Jeribatiba os restos de manti- 
mentos que lá deixara. E não o faz (assim o relata a impreçsio- 
nave1 padre Simão de Vasconcellos) sem pedir licença aos pa- 
dres e sem se despedir de Nossa Senhora na Egreja, no novo 
templo. Este de facto é outro, com paredes rijas socadas a pilão, 
sob um entravamento em que o antigo abrigo de folhas de 
palmeiras cede logar a coberturas telhifqrmes, que as aguas 
pluviaes não penetram. Muitas luas tambem não passam e já 
nos cercados do collegio se alastram vegetaes folhudos, ao lado 
das rosas, dos cravos e dos lirios alvos, que enfeitarão o altar. 
Mais tarde os trilhos da area triangular se alargam, outras ca- 
sas se enfileiram de lado a lado, uma via mais ampla se forma, 
passando pela ermida de Santo Antonio de que tira o nome e que 
futuramente se chamará rua Direita. Uma outra maior procura 
a confluencia das aguas na direcção dos campos, e será a futura 
rua de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos, mais 
tarde rua da Imperatriz e, mais tarde ainda, Quinze de Novem- 
bro. E, fechando o triangulo, de que a primeira via constitiie 



a base, estende-se, com mais vivendas, a rua Martim Affonso 
Tibiriçá, vindoura São Bento. Outras communicações se pro- 
longam na direcção das matas do alto, outras na direção dos 
pinheiraes e da serra longinqua de onde se avista o mar. 33' São 
Paulo que começa. 

Periodicos sobresaltos perturbam a vida piratiningana du- 
rante essa alentada phase catechista. Para inquietal-o, tem o 
pequeno nucleo filiado á grey ignaciana a ameaça dos brasis 
indomaveis e a attitude hostil da mestiçagem de Santo André. 
Nas furnas o pagé conspira, no seu despeito contra o exito dos 
missionarios. Uma reacção anthropophagica levanta aldeias 
circumvizinhas, zomba da prégação e promove um festim can- 
nibalesco em Jeribatiba. Já vae em meio o cerimonial, e a tan- 
gapema fatal vae cair sobre a cabeça da victima enlaçada, com 
o alarido das velhas harpias ululantes, que bracejam, acompa- 
nhando os rhythmos dos saracoteios selvagens, quando penetram 
no recinto os padres da Missão, expulsam as megeras hediondas, 
entornam as bilhas de cauim inebriante, cortam a mussurana 
e salvam o prisioneiro. Tambem em Maniçoba as ocas se amo- 
tinam, uma investida arrojada vae arrebatar vidas, arrazar quem 
sabe os casebres do planalto. Mas, intrepida, uma guayná cor- 
re a espertar os brios da tribu assustada, invocando o Deus dos . 

Christãos. Piratininga vence. E a Missão prosegue, mais valo- 
rosa, mais decidida, por entre a fome, o frio, geadas, rios e fe- 
ras, conforme a synthese endecassyllaba do chronista. E, quando 
ao fim da tarde voltam os pddres ao outeiro, trazem o olhar ma- 
cillento, as pernas feridas, rotas as alpercatas de fibras silvestres. 
Mas a alma vem contente, porque venceu. 

E, em verdade, triumpha a Missão, pois volvidos seis annos 
de labor evangelico, o Provincial da Companhia, padre Manuel 
da Nobrega, alcança do governador geral do Brasil, Mem de 
Sá, a passagem do fora1 de'villa de Santo André para a lomba 
do campo, extincto aquelle reducto de João Ramalho e trans- 
mudados os moradores para o arvorado altiplano de Piratininga. 
Reconhecem no seu coração o alcaide-mór andresino e muitos 
de seus mamelucos, não obstante a malquerença com os loyo- 



listas, a superioridade estrategica da situação paulistana para 
a defesa commum contra, os autochtones inconvertiveis, 'e a 
preponderancki moral da Companhia sobre a mentalidade plas- 
mavel dos habitantes da região. Antolha-se-lhes de geral con- 
veniencia a fusão das duas energias fecundantes da vida social. 
E, dess'arte, quando, a instancias do grande Provincial, appare- 
ce a ordem overnamental para a transmudação do pelourinho, 7 
syrnbolo da autoridade civil, este memoravel acontecimento 
assume perante a Historia imparcial menos o aspecto de uma 
derrota e desprestigio para o grande regulo de Santo André 
que a consummação de um acto já virtualmente victorioso no 
pensamento do famoso luso e de sua grey. 

Subindo a Tabatinguera para aqui installar-se com seus ir- 
requietos mamelucos, já de outros precedidos, trará Ramalho 
a paz ou a guerra? De uma verdade está certo o Provincial 
Manuel da Nobrega, e é que se divide o poder. Logo se remove 
para a villa de São Vicente a séde dc> Collegio, e um enthusias- 
mo novo organisa no planalto o governo civil. Quem é este João 
Ramalho? Dizem-no alg~ins antigo n&frago, tripulante de al- 
guma nau batida dos ventos e arremessada contra uma das pe- 
nedias dolittbral. Degredado, affirmam outros, desembarcado 
com imputação de graves culpas de uma galera de el-rei de Por- 
tugal. Mercador aventureiro, querem outros, vindo com Anto- 
nio Rodrigues atrás de aprezamentos e de ouro no novo mundo. ~ 

Mas do borborinho das hypotheses a Historia serena recolhe 
que o beirense João Ramalho, enobrecido na plaga brasilea 
por mão de donatario illustre, galardoado a principio com o 
titulo confiante de guarda-mór do Campo e premiado mais tar- 
de com uma alcadaria-mór de Santo André, potentado em arcos 
e tronco de descendencia atrevida, era em realidade um bravo, 
um forte. Quando outrora vagueara pelo littoral, encontrara sel- 
vicolas que lhe disseram dos vastos campos além dessa cordi- 
lheira muito alta e afastada, que se estendia até muito longe, 
parecendo interceptar, vigilante, de temerarias devassas o im- 

-menso mundo mysterioso e novo. Mas elle afrontara a selva, 
subira a serrania escura, penetrara a mata virgem, impuzera-se 



ao gentio por siia audacia, vencera o coração dos maioraez, sel- 
vagens com sua attitude franca e yronil. Tibiriçá confiara-lhe 
como companheira a princeza Bartira. E o luso, proseguiodo 
em sua aventura, prosperara, venerado, querido. Assistira ao 
desembarque auspicioso de dom Martim Affonso de Souza, va- 
rão eminente entre os mais nobres filhos de Portugal, e lhe pres- 
tara auxilios inestimaveis que lhe grangearam a estima do guer- 
reiro. Poderoso, em seu reducto da borda do campo, onde cúm 
cinco mil arcos enfrentaria, se preciso, os proprios archeiros e 
arcabuzeiros do reino, indispuzera-se entretanta com os padres 
da Companhia, que lhe tiravam os nativos. Não os hostilisara 
entretanto, não os odiara e perseguira, ante.: individualmente os 
favorecera. Nem fora elle proprio o desaffecto, senão a prole 
sua irreflectida. A elle, Ramalho, Martim Affonso, prudente 
e considerado no falar, reputara incapaz de perpetrar e autoi-i- 
sar abusos. Irnmune de vaidades, ora recalca o resentimento 
das accusações acerbas levadas contra elle ao governador geral 
e se dedica de boa mente á defesa commum e á consolidação da 
terra. Não chamareis verdadeiramente um vencido a esse que a 
Camara da villa em breve homenageará, por occasião difficil, 
com honras que elle somente acceitará porque o'habilitarão a 
enfrentar e a rechassar os inimigos do mimicipio. 

A forte espiritualidade da povoação paulistana, em seu des- 
conforto e desolante isolamento, nas origens de sua vida social, 
entre hordas enfurecidas, constitue notavel phenomeno, que ha 
movido e sensibilisado a penna de nossos historiographos. Cer- 
tamente grande e bella era a terra, dadivosa e boa, conforme a 
antiga linguagem lusa. Mas o braço escasso, a descommodidade 
immensa. Pobre e pequenina, a casa do Conselho, acima da er- 
mida Santo Antonio, possue apenas quatro paredes, que as 
as chuvas penetram e fendem pouco a pouco. Recobrem-na os 
colmos glaucos de onde ás vezes a agua goteja. Que importa? 
As autoridades remem-se periodicamente. Quando não podem 
deliberar no interior do predio, vão para a rua, dão posse, ou re- 
solvem casos sob a cupola azul do ceu, perante o povo solicito 
em ajuntamentos. Faltam a povoasão artifices, faltam pannos, 



sapatos, ferros, moedas. O povo arranja-se de qualquer maneira, 
improvisando e cumulando actividades. A' mingua de um ar- 
mario os papeis do Conselho se encerram numa caixa unica de 
g~ande fechadura conquistada ao cabo de discussões quentes. 
Faltam cadeias e grilhões para os criminosos. Inventa-se para 
elles o tronco pesado e resistente. Os prisioneiros ficarão então 
por alli mesmo, na casa, ouvindo as discussões dos edis. Pelas 
ruas agora augmentadas passam mamelucos de biirel e pelo- 
tas, mulheres morenas em vestes de estamenha ensacadas .ou, 
por vezes, em roupetas de algodão tinto, com amarrilhos na cin- 
tura. Apenas aos domingos, caminho da missa collegial, alguns 
roupões de baeta com cacheira, sem capa, annunciam melhores 
posses e qualidades. Tudo simples, rudimentar. Sob a luz diur- 
na, antes da vinda sensacional do primeiro oleiro, irmanam-se, 
mais achegadas, as cazinhas toscas, recobertas ainda, em sua 
maior parte, á moda das cabanas agrestes, com o seu colmo qua- 
si negro agora, maltratado pelo fumo, pelo sal, pelas chiivas. 
Não ha dinheiro. As raras moedas cahidas- no cofre da Edili- 

dade possuem o valor das coisas raras. Vendas, permutas, pa- 
gamentos realiçam-se em especie. Pagam-se impostos com pan- 
no de algodão, cera e couro. Torna-se este, pela lei da neceesi- 
dade, o succedaneo occasional do panno, da madeira lavrada e 
do ferro, que valorisa a madeira. Ha gibão de couro, portas de 
courb, camas de couro, leitos de couro-, atC adagas de couro de 
anta afunilado e ponteagudo. Nas hastas publicas, acudindo á 
voz du leiloeiro, o arrematante offerece, para cobrir o lanço, 
uma medida de assucar branco e rijo. Paga-se o salario do por- 
teiro da Camara com manojos de palha. O Conselho dá o exem- 
plo da pobreza pedindo de emprestirno o predio em que func- 
ciona. Das actas da Edilidade recolhe pacientemente o historia- 
dor Taunay que a causa de se guardarem os papeis numa pobre 
arca. singular proviera de que um armario importaria em despesa 
por demais forte para o erario municipal. E se o Conselho obteve 
a caixa (assam commenta o caso o arguto excavador das coisas 
idas) foi porque aproveitou a visita á villa do senhor capitão- 
m6r governador da capitania de São Vicente, representando-lhe 



Povo e Cclmara sobre a necessidade de um cofre com fechadura 
para nella estarem os papeis, conforme el-rei mandava. Consti- 
tuirão mais tarde acontecimentos memoraveis os adventos do 
primeiro oleiro, do primeiro sapateiro, de um barbeiro, de um te- 
celão. Quando o primeiro ferreiro leigo acende a sua forja na 
collina,,vencendo o arecord~ deixad:, outrora pelo padre Matheus 
Nogueira, deve haver para o robusto homem um momento de 
agigantado prestigio. Tudo entretanto é por emqdanto raro, e 
ha muito que adquirir, mesmo a lei basica das justiças de el- 
rei para estas provincias do Reino. Um dia o almotacé João 
Maciel annuncia a falta de um livro das Ordenações, e declara 
alto e bom som que sem elle não poderá cumprir com exactidão 
os seus deveres funccionaes. Quasi que vislumbramos, senhores, 
nesse escrupuloso official quinhentista, o primeiro constitucio- 
nalista do planalto. 

E, não obstante, em meio de tão desconcertante penuria, 
insulada a villa no alto desta lombada d3s campos, rodeada de 
hordas irritadas em preparativos de assalto, desprotegida dos 
poderes reinóes e apenas confiada em seu resumido apparelho 
judiciario composto de um juiz ordinario, Lim alcaide, um procura- 
dor, um almotacé e dois vereadores por elles assistidos, ella, a 
pequenina povoação paulistana, representa, na segunda metade 
do seculo da descoberta, a intrepidez rude no perigo, o auto- 
ritarismo intransigente para com os faltosos, e a inaubmissão 
atrevida para com as determinações desarrazoadas ou incurias 
damnosas da alta administração. 

Primeiro a intrepidez. Florestas e matagaes tenebrosos do 
lado do sertão occultam guerreiros enfurecidos contra o branco 
invasor. Elles espreitam o momento opportuno. Outros barba- 
ros se adiantam de outro lado, procedentes numa alliança de 
odios, de plagas distantes. Uma serra inhospita interpõe-se entre 
a villa e o littoral, separando-a da civilisação e do mundo. Que 
importa? Ella se defenderá. Num dia invernos0 de 1562 um na- 
tivo fiel sobe a correr o pendor da collina, avisa os p a d ~ s  da apro- 
ximação de tribus valentes confederadas. Trazem ellas vozes 
de guerra impiedosa, & arrazamentos e morticiilios. O seu nume- 



ro é incontavel. Suas settas formarão uma nuvem grande que 
impedirá a luz do sol. Já seus cantos bellicosos atroam as matas. 
Velhas mulheres gritantes carregam alguidares onde se hão de 
coser os corpos dos captivos. E não ficará na terra de Pirati- 
ninga vestigio de forasteiro. Então a pequena grey da villa es- 
quece azedumes, rivalidades. Defensores filiados ao Collegio 
irmanam-se aos mamelucos da Edilidade. Martim Affonso Ti- 
biriçá lutará em nome daquelles que lhe deram o bapltismo e 
civilisação. De seu lado, João Ramalho, nomeado pelo Conselho 
Capitão de Gente para a Guerra, pugnará, em nome do poder 
civil. E os dois chefes observam da estacada a horda immensa 
que se aproxima com urros, agudos silvos, batendo arcos e péa. 
São as tribus ferozes do nordeste e do poente. Lá estão os carijós 
crueis envolvidos em suas pelles mosqueadas arrancadas aos 
corpos dos jaguares. ~a vociferam os tamoyos indomitos de per- 
furado beiço e temeroso aspecto. Lá se agitam, revoltados, os 
proprios gayanás ageis e destros no manejo de arcos e hontem 
amigos, ora hostis. Sua algazarra atroa, tonteia as mentes 'im- 
pressionaveis. A avalanche esmaga os campos, esmagará a co- 
lina. Mas não ha ~aCi l la~ã0 no peito desses alliados defensores 
da terra. O cacique a prótege porque ella é slia, porque essa cam- 
pina verde e aquellaç montanhas aniladas, e essas aguas reman- 
sosas est5o cheias de uma claridade que elle se acostumou a 
amar desde longos annos, e porque muito grato é servir aos pa- 
dres benemerentes que lhe deram a fé. O luso, esse a defende 
porque a consciencia lh'o ordena, porqrie elle é forte, e porque 
prometteu perante o Canselho da Villa «fazer verdade». Ora, 
que era fazer verdade? Para João Ramalho e para todos os mo- 
radores do outeiro, para o povo e para a Camara de São Paulo, 
fazer verdade era defender a honra de Piratininga. E por isso 
os defensores triumpham. Nos dois dias bramantes de wmbate, 
emquanto a Missão e seus auxiliares contem o alarido de mu- 
lheres e crianças refugiadas no templo, e a disciplina da peni- 
tencia rasga as carnes dos exhorantes, lá fóra silvam as flechas, 
entre imprecações e gritos, e pelo alto rebôa, de espaco a 
espaço, a voz potente do arcabuz, terror do gentio. Na derrota 
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i: rolam por terra irmãos, tios, sobrinhos, agora inimigos. Tom- * 

bam parentes do marubichaba. Temeratio tenta Jaguanharo : 
5 

assaltar pela horta o reducto do Collegio. Mas uma flecha o apa- 

K nha pelo ventre, precipita-o v a r a d ~  pela encqsta. A um outro 

:1 ousado abate-o a arma implacavel daquelle a quem Anchieta 
$ enalteceu mais tarde, affirmando commovido, pois que o 
?. 

%. 7 maioral resistira aos avisos insistentes de Ararary e do Cão &,  
Bravo, que elle tivera em mais o amor de nóç outros e dos 

t christãos do que o dos seus proprios. Vencidas refogcm desor- L 
i denadamente as confederadas hordas. 3% Piratininga póde por 
$ .  alglim tempo respirar e refazer-se. 

Mais tarde, sob o; auspicios do Provincial, sobe a Piraii- 
ninga Estacio de Sá, insigne capitão da Armada Real Portugue- 

r* 

i' za. Vem bus~ar  homens e viveres, na sua empresa de expulsar 
de Guanabara gaulezes e tamoyos que a oppriinem. Piratininga 
tem queixas contra a metropole, e diz verdades amargas ao re- 
presentante de el-re~. Xo entanto não lhe nega homens e viveres. 
Aborigenes e mestiços, em grande namero, acodem ao chamado, 
e seu sangue vae incentivar ao longe uma das victorias do g-uer- 
reiro, pois, como relata o minucioso chronista padre Vasconcel- ' 

los, havendo os tam3yos aprisionado um dos naturaes de São 
Paulo, varando-o a flechadas, após tel-o amarrado a um pau, 
<bem cara Ihes sahira a valentia, porque, em logar de acovarda- 
rem, tornaram-se os nossos de tanto brio á vista de tal cruelda- 
de, que, rompendo tranqueitas, sahiram fora após elles, mata- 
ram a muitos. puzeram os vivos em desconcertada fugida e fi- 
zeram presa nas canoas em que tinham vindo e se aproveitaram 
do seus costumados despojos». 

E, por ser valente, a grey paulistana é tanibem autorita- 
ria e intransigente. Denominam-se os membros do Governo Mu- 
nicipal pomposamente o Senado da Camara de Villa de São 
Paulo. Sua disciplina exige austeramente o desempenho dos car- 
gos publicas. Pero E'ernandes reluta em servir na Portaria. A 
Camara o intima a que se preste ao serviço, pena de multa e pri- 
são. E'alta um camzrista á sessão. Seus collegas chamam-no á 
ordem com u m i  pena pfcuniaria. Um empleiteiro contemporisa 



no ripamento da casa do Conselho. Este o castiga inexoravel- 
mente. Escasseiam colmos para a cobertura. Pornecel-os-ão os 
possuidores de escravos, na proporção de dois feixes para cada 
senhor de oito peças. Assim o respigou pacientemente o mestre 
Affonso Taunay nas actas eloquentes da Edilidade. E, quando, 
bem mais tarde, por patriotica iniciativa, se delibera cobrir 
de telhas o predio das sessões, não ha paulistano que refuja ás 
fintas necessarias, conforme as posses de escravaria e chãos. 
Uma egreja se vae ergvendo. Lenta e difficil a socagem das 
taipas, esquivados os habitantes ao fornecimento de captivos. 
Então a vereança admoesta aos moradores e o trabalho reco- 
meça. ~ecusa-se um mameluco a acompanhar a procissão de 
Santa Isabel ou de São Sebastião. Terá de acompanhal-a, filho 
de alcaide que seja, pena do penhora. Mais tarde annuncia o 
vigario seu intento de partir para a Bahia, afim de reclamar 
do senhor Governador Geral o pagamento das congruas atra- 
sadar. Não irá porém, emquanto não se ajuntar o povo e se 
concertar com o Conselho da villa sobre a justiça e conveniencia 
da pretensão. O proprietario do predio em que funcciona o 
poder civil quer rehaver a sua pose, pois já a vereança deter- 
minara passar-se para outro immovel. Não o rehaverá, entre- 
tanto (assim o descobre a pesquisa de Taunay), emquanto suas 
mercês, os edis, não decretarem solennemente a libertação da 
casa afim de que o seu dono a feche e della possa dispor como 
entender. Complexa e prolifera a severidade republicana do 
planalto cohibe o jogo, remove o escandalo dos lavadouros pu- 
blico~, reprime o falatorio e a malidicencia, regularisa officios, 
expulsa os forasteiros indesejaveis. Ao mesmo tempo sobrepõe-se 
áa justiças do littoral com resolver não bastar a licença do senhor 
Capitão-mór da Capitania para que possa alguem metter-se pelo 
sertão a dentro, mas cumpre obter o beneplacito da Vereança 
da Villa. E, assim providenciando sobre homens e coisas, o Se- 
nado da Camara da Villa de São Paulo de Piratininga impõe a 
sua austera soberania e confia em seu futuro opulento, embora. 
lhe faltem soldados para suas sancsões, grilhões e grades para 
seus prisioneiros, e numerario para seus emprehendimentos. 



Algo havia, entretanto, de mais solido e notavel na vida 
dos primeiros paulistanos para dar-lhe na historia vicentina, a 
verdadeira e singular significação como factor de nacionalidade. 
Era sua attitude indomavel ante a actuação governamental, 
que de longe estranhava esta vigorosa eclosão de invulgares 
energias. Já não são unicamente os igpetos e repulsões contra 
deslizes dos prepostos do governo geral, nem as reclamações que 
atordoam juizes ordinarios e almoxarifes de São Vicente, nem 
os protestos contra dizimos absurdos, nem a representaçiio á 
sua majestade a rainha regente quanto ao povoamento da ter- 
ra, com a desabusada suggestão de que se lhes enviaisem ho- 
mens, degregadoç que fossem, menos ladrões. E nem é mais 
apenas a invectiva contra o senhor Capitão de São Paulo para 
que providencie sobre a carencia de polvora nos paióes, com 
ameaça de responsabilisal-o pelo mal que de sua incuiia decor- 
rer. Mas são resoluções bravias, collectivas, onde a audacia da 
opposição recgbre a autoridade do mandante. Exemplos acó- 
dem solicitas. 

E' em verdade grande e poderoso Estacio de Sá, parente 
do Governador Geral do Brasil. Ostenta o alto posto de Capitão- 
mór da Armada Real, com seis caravellas, um galeão e uma nau 
de carreira da India. Elle vem a Piratininga em busca de re- 
forços na guerra aos intrusos de Guanabara, e imagina, com pre- 
visão de potentado, cabeqas recurvadas, facilidades servis ao 
primeiro gesto ordenador. &gano grande, pois Povo e Camara 
recebem com azedume o dignitario illustte. Sua mercê, lhe di- 
zem, devia ver o abandono completo em que os deixavam os 
representantes de El-Rei. E pois que sua mercê não se fosse ar?- 
tes de deixar a terra em paz e o gentio conquistado por guerra. 
Se tal não fizesse, a Villa protestaria por perdas e damcos, e 
então iriam t o d ~  caminho do mar, e elle capitão «obrigado a 
dar contas de tudo a Deus e a El-Rei e de lhe ser tudo mui es- 
tranho diante de Sua Alteza». Se sua mercê quizesse fazer a guer- 
ra estavam promptos para o ajudarem com sua pessoa e fazenda 
e tudo que necessario fosse. Mas que sua mercê providenciasse. 
Ouviu sua mercê a acrimoniosa queixa. Maç houve por bem le- 



var os reforços e esquecer pedidos. E talvez por issa mesmo, quan- 
do mais tarde o Capitão-mór de São Vicente consulta a gente 
do Conselho paulistano sobre a conveniencia de pedir reforços 
aos do Rio de Janeiro para guerrearem o gentio ameaçador, 
respokdem Edilidade e Povo que se excuse a gente de fóra, pois, 
para' s campanha bastam os da Capitania. 

De muita reverencia e amor ainda gosam os padres da Com- 
paahia, esteio è fortaleza espiritual de brancos e gentio, assim 
como veneravel C a jurisdicção ecclesiastica da Villa de São Vi- 
cente. Adverte-09- no entanto a Vereança piratiningana. Aos 
irmãos do Collegio obtempera a inconveniencia de tocarem na 
muralha defensiva. Que se abstivessem do acto, pena de ser le- , 

vado o caso ao conhecimento do Visitador do Santo Officio. 
Aos de São Vicente previne-os de que não devem importunal-os 
com chamados frequentes para assentamento e outras obriga- 
ções do fBro religioso, pois no planalto ha representantes do po- 
der ecclesiastico hein aptos para cuidarem dos interesses dos 
habitantes. E, convocados para irem a São Vicente, com a pe- 
cha de amotinados, protestam com ardor que a Camara da Villa 
não póde ser assim infamada. 

Jeronymo Leitão scbreleva em prestigio e forqaleza entre 
os capitães-mores, varão guapo e afoito, bemquisto dos dona- 
tarios, que por duas vezes o chamarão á locotenencia da Capi- 
tania. Mas sua tranquillidade vive turbada pela Camara de 
Piratininga. Esta lhe exige mais acção, guerra aos selvagens. O 
apresa,mento é a preoccupação do mameluco. O Capitão pro- 
mette actuar, mas contemporisa. Então Caspara e Povo inti- 
mam a sua mercê a que de uma vez se decida, ou que lhes per- 
mitta fazerem guerra elles mesmos. 

N ~ Q  menos potente é Jorge Corrêa, capitão atrevido, que, 
compondo-se com os jesuitas, dá ordem para que se Ihes entre- 
guem as povoações selvagens. A proviaão irrita sobremaneira a 
grey irrequieta, offende os brios do Conselho. Sua mercê é no- 
vo, assim lhe fala, e não sabe das coisas do Brasil. Trate sua mer- 
c& de inspirar-se no proceder de seu antecessor, o qual por vinte 

. amos .regeu a Capitania. E, levadas as queixas ao Governador - 



Geral, resolve Dom Francisco de Souza suspender o Capitão- 
mór de suas funcções. 

Maior resentimento ccube por certo ainda no tempo de Je- 
ronymo Leitão, ao inclito d. Manuel Telles Barreto, Governa- 
dor Geral do Brasil, quando viu desrespeitada a sua provisão 
concedida ao arrojado Dom Diogo da Armada Real Castelhana, 
que requisitara dos moradores de São Paulo remettessem á 
Esquadra duzentas rezes necessarias ao consumo da tripulaçáo. 
Multa e degredo - taes as penalidades contra os infractores das 
ordens trazidas pelo bravo marinheiro. Deveriam os proprie- 
tarios mandar os bois, que no mar seriam pagos. Mas por ex- 
periencia bem sabiam os paulistanos que ao fim somente lhes 
dariam em pagamento, não moedas, senão apenas mercadorias 
deterioradas com preço arbitrado em São Vicente. Então, num 
ajuntamento, como os de costume responderam os moradores, 
por proposta do Procurador Gonçalo Mendes, que não dariam 
o gado. Se o quizessem os da Esquadra que s,ubissem a serra, 
viessem compral-o á Villa pelo preço do logar. E, com igual fei- 
tio de linguagem, repelliram a requisição de oitocentos alqueire, 
de farinha para o consumo de Pernambuco. Ao Procurador do 
Conselho acudiram palavras de summa indignação. A cumprir 
tal ordem, dizia, antes lhes confiscassem os bens e todos cumpris- 
sem o desterro, fosse onde fosse. Se o Senhor Provedor da Arma- 
da quizesse que mandasse buscar os generos ao pé das lavouras 
e com escravos que os carregassem. 

Nada asmberba ou humilha esta Edilidade bravia, que 
resiste a provisões, repelle insinuações, desobedece a mandados. 
Sabendo o Procurador do Conselho dt: insultos contra a Cama- 
ra assacados em petição levada ao Ouvidor da Capitania, requer 
investigação para castigo do atrevida. Quando da parte do OU- 
vidor chega a ordem peremptoria para que se registem forros 
e escravos de guerra, o Conselho revida que uma tal determina- 
ção não é de cumprir-se, por falta de competencia. Quem tal or- 
dem poderia expedir fora sua majestade, não um preposto, cujas 
exigencias perturbam o serviço. Motivos ponderosos, por certo, 
occasionaram a pena de degredo lançada pelo Ouvidor Gera 



do Brasil contra o oleiro Fernão Alvarez, morador da Villa de 
São Paulo. Mas Camara e Povo protestam. Degredal-o porque? 
Pois não era Fernão Alvarez um bom miliciano e um bom oleiro? 
O decreto é injusto, é inexequivel, não se cumpre. Contra Bal- 
thazar Borges, Capitão da Villa, investe o Procurador do Con- 
selho porque prdhibira a descida de gente ao littoral como acau- 
teladora medida. Não convinha a dispersão de foiças na immi- 
nencia de ataques selvagens. O capit3oi é sobrinho do locote- 
nente. Que importa? O Procurador declara que sua mercê não 
tem valor algum e ninguem faz conta de sua autoridade, e nem 
é necessaria a sua presença. Franqueza rude, mas sincera; in- 
submissa, atrevida, mas leal. Estes homens deveriam vencer. 

Sob essa aspera franqueza do mameluco do ultimo quartel 
quinhentista havia no entanto um sentimento de hospitalidade 
que prendia e encantava o forasteiro. A Historia o regista desde 
o tempo do egregio Visitador do Santo Officio, padre Christo- 
vam de Gouvêa, quando, pelo anno de 1585, subiu a serra acom- 
panhado do padre Fernão Cardirn, prestante ministro do Colle- 
gio da Companhia de Jesus em Evora, com larga fama de me- 
recimento em virtude e letras. Longa e penosa fora a travessia 
dos hospedes eminentes por terra e aguas, cheia de accidentes, 
em que as mãos ajudavam pernas e em que os olhos do jesuita 
reparavam medrosamente, nos fluviaes, que a borda da ubá 
voadora distava apenas meio palmo da superficie liquida e ba- 
tia nos paus. Mas compensadora e gososa f6ra a acolhida pira- 
tiningana, com uma vintena dos principaes da villa, a esperal- 
os bem longe, numa cavalgada festiva, e depois com as reveren- 
cias ás reliquiw trazidas para o Collegio, mais as procissões, ser- 
mões e communhões, em que tudo se via (assim o declarou depois 
o letrado) «uma grande alegria e consolação do povo e muito mais 
dos nossos que- com grande amor, no meio do sertão e cabo 
do mundo nos receberam e agasalharam». E, quando partiu 
para São Vicente, confessou o visitante amavel terem sido tan- 
tas lagrimas de mulheres e homens, que o confundiram. E não 
lhe deram apenas lagrimas ardentes, senão tambem tima galli- 
nha para a matolagem e caixas de marmelada, além do bóta 



fóra dos maioraes, em cavalgada luzida. <Nosso Senhor lhes 
pague, dizia o padre, tanta caridade e amor!)). 

Já por aquelle tempo, não obstante a pobreza do erario e 
a carencia de effeitos importaveis, a terra exhibia, em compen- 
saqão, as diviciaa de summa productividade. O gado enchia 
oppulentamente pastagens e curraed. Pejavam-se as hortas de 
legumes, as roças de cereaes, os pomares de aureos e rubros fru- 
tos. Era a terra-mater a alimentar os filhos com solicitude e 
abundancia. Dava-lhe o trigo, o assucar, o azeite, o vinho, o 
feijão, o milho. As vistas se estendiam contentes pelos algodoei- 
ros alvos, pelos verdes parreiraes. E não f6ra sem razão que das 
janellas do Collegio agora renovado e garrido, percorrendo com 
o olhar os pomos vermelhos e os figos roxos, ou mais alem as 
eiras fartas, onde as rosas e cravos refloriam, exclamara o padre 
Cardim, numa voz de saudade, que resumia as suas impressões: 
<Esta terra até me parece um novo Portugal!). 

Tambem vida e costumes prenunciam organisação e me- 
Ihorias, embora permaneça o temor de assaltos, e continue, evi- 
tando outros entretenimentos, a preocclipação da caça aos ani- 
maes e ao gentio. A arte refoge dos serões quinhentistas. No so- 
mno pesado do mameluco, após a faina diurna, perpassam vi- 
sões de rudes embates sertanejos, onde silvam frechas e retum- 
bam estampidos de arcabuz. Falham as melodias. Das paredes 
encardidas não pendem ainda as violas, senão apenas armas, 
polvarinho, paineis devotos. O Collegio monopoliza ainda a ar- 
te nas cerimonias lithurgicas domingueiras, para as litanias e 
cantos coraes dos catechumenos, acompanhados pelo orgamzi- 
nho da Missão. Tambem o selvicola monopoliza,a dansa, entre 
toadas monatonas. Se alguns jovens mamelucos de ardoroso 
sangue tomam parte nessas tapuyadas orgiacas da det-esa, o 
Conselho da Villa chama á ordem os desatinados, bem c e ~ t o  
de que bacchanal indigena desmoralisa o branco. Só o templo 
conserva puro e rubro o lume da harmonio. A fé entreterá o 
calor da brasa humilde, a Civilisação a assoprará mais forte 
um dia, e Piratininga será chamada a capital artistica do Brasil. 
Por emquanto o mestiço não canta, não dansa, não pinta. Elle 



ama, sonha, caça e luta. As mamelucas rezam, cosem e dão or- 
dens, se tem escravos. Não os tendo ajudam a economia domes- 
tica, lidando com as roupas, com a cozinha, com os doces. Fami- 
lia patriarchal, onde o arguto investigador Alcantara Machado 
descobre uma feição romana militar. Quem manda é o chefe da 
casa, o rei da casa. Mulher, filhos, escravos lhe obedecem reli- 
giosamente, disciplinadamente. Para o casamento em geral não 
ha prolegomenos de namoros efficazes, não ha entrevistas en- 
tre futuros conjuges. Os jovens que se amam trocam olhares 
furtivos, e não se declaram, mudos, suffocando ás vezes o tu- 
multo do coração, porque comprehendem a inutilidade das con- 
fabulações pr6vias entre elles. O caso quem o decide é o pae de 
cada um dos pretendentes. 8 a solução pode vir, e virá frequen- 
temente, em favor de um terceiro, mais edoso, mais apatacado, 
ou de uma feiosa, mais alentada em possibilidades de successão. 
Casados os conjuges ficarão ainda por algum tempo sob a vi- 
giiancia e autoridade paternas. Bem mais tarde virá a comple- 
t a  independencia. O marido sahirá para a caça os para negocios, 
para a lavoura. A mulher ficará em casa, ordenando o serviço 
ou trabalhando ella mesma, entre os poucos utensilios de sua 
vivenda. Os guarnecimentos e mobiliarios são effectivamente 
minguados, muito simples e toscos, objectos de primeira neces- 
sidade, a mesa central grossa e pesada, tripeças e escabellos. O 
mameluco dispensa commodidades e cerimonias caseiras na éra 
quinhentista. $e tem sede, bebe na cuia commum. Para comer 
toma com a mão o pedaço de vianda sangrenta que lhe trazem á 
mesa, e arranca o que quer com os dentes fortes herdados dos 
avós portugiiezes. Existem facas. Mas faltam inteiramente os 
garfos, que os dispensam os dedos, e as colheres de pau ou de es- 
tanho com que se tiram as papas. Na cozinha negra reluzem os 
tachos onde sefervem os marmelos para os doces de exportação. 
Mas algo de novidade vae brotando, vae surgindo nos habitos, 
nas maneiras, na indumentaria. No quarto de repouso o canas- 
trão de couro de boi, ao lado do catre retrançado, guarda já 
entre as camisas e vestes de algodão tinto os bellos gibões e 
mantos de bom estofo para as missas domingueiras e procissões. 



Certo ainda escasseia o panno. Mas já no meio social se distancia 
dos dias da fundação, em que a nativa embora recoberta de ve- 
lamens arranjados nas selvas, dispensava gostosamente o te- 
cido europeu. A catechese deu-lhe depois uns trapos em nome 
da Civilisação. E vieram então os grosseiros saccos rarefeitos, com 
aberturas faceis para cabeça e braços. No entanto agora, com O 

eminente Visitador do Santo Officio e seu illuminado auxiliar, 
apparecem rapazes e moçoilas desenvoltos, com seus bornéos. 
de cacheira e saias bizarras apertadas á cinta sobre a camisa de 
algodão ou linho alargada nas espaduas. Os cabillos da mame- 
luca se ageitam, os pés já calçam escarpins de meia, e apparece 
o gibão de tafetá azul ou,ainda a roupeta de gorgorão sob capa 
de baeta, se ha noivado e festa. Esta carencia de pannos cessa- 
rá entretanto. E em dias dos seculos XVII e XVIII uma enor- 
me profiisão de roupas superpostas vestirá as paulistanas ca- 
sadoiras á maneira de camadas envolventes do miolo das pal- 
meiras, porque as deidades amarrarão sobre a camisa o corpinho e 
a saia de roda; sobre estes envergarão o jubão d e  tafetá; sobre 
o jubão o casaco rahilongo com abertura nos cotovellos; e sobre 
tudo isso um largo manto de baeta protector, segundo nol-o 
informa Alcantara, profundo esquadrinhador dos inventarios 
priscos. 

Não menos bella se mostrou a hospitalidade piratiningana 
quando acolheu a visita sensacional do magnificente e manei- 
roso dom Francisco de Souza, Governador Geral, senhor de al- 
tissima linhagem, com promessa de marqtiezado por parte de 
el-rei Phillipe Segundo. Em seu empenho de descobrir minas de 
ouro, desceu ao sul Sua Grandeza e subiu a São Paulo com bri- 
lhante comitiva engalanada de ricas librés multicores, onde ha- 
via periquitos, calções á moda européa e mantos de soprilhos. E 
de tal arte se houve a gentileza da juventude piratiningana, e 
tão bellamente impressionou a retina governamental a visão 
de homens e coisas da villa já então séde da capitania, que, con- 
forme assignala com asodamento frei Vicente do Salvador, mui- 
to, muito mais se pagou dom Francisco de Sousa de São Paulo 
que da Bahia. Rejubilavam-no os panoramas dos campos que 



comparou aos de Portugal, e os amplos vergeis de trigos e os 
de uvas, rosas e açucenas, regados de frescos ribeiros. E, sempre 
sagaz e penetrante, insinua Taunay que a esse contentamento 
do fidalgo não era estranha a sua vaidade ante o alvoroço de 
admiração e imitação que invadiu a alma da mocidade paulis- 
tana ao se lhe deparar o fausto do governador e de seu luzido se- 
quito. 

E ahi temos, senhores, no fim do seculo XVI, prosperando 
e crescendo neste altiplano, um pequeno povo apenas de 1.500 
almas, singularmente forte entretanto e apto para preparar o 
advento de acontecimentos epicos para a historia do Brasil. 
OS primeiros defensores da villa desde muito haviam desappa- 
recido. Após o chefe Tibiriçá outros lutadores cahiram. Esse 
grão principal guayaná pouco sobrevivera ao desbarato das 
confederadas hordas de 1562., E seu trespasse fora grande las- 
tima e perda, dizia Simão de Vasconcellos, para o coração dos 
padres, porque usem elle Piratininga succumbiria ás mãos da- 
quelles barbaros:. Gigante era elle, bom e sensivel, que vertera 
lagrimas, ao receber o baptismo, por se lembrar, conforme ex- 
plicara aos missionarios, de seus antepassados, que morrexam 
privados de tão grande bem. E porque fora elle quem sustenta- 
ra OS outros e defendera a terra bem o proclamara Anchieta não 
só O bemfeitor mas ainda o fundador e conservador da Casa de 
Piratininga. Tambem João Ramalho se finara, venerado e que- 
fido pelo muito que pelejou em pró1 da Villa e pelos assignalados 
tifulos de conquistada nobreza. Amara-o e honrara-o Martim 
Affonso de Souza. Quizera-o Tibiriçá e o attrahira a seu lar 
majestoso das selvas. Jorge Perreira, cavalleiro da casa real 
fidalgo de dom, limpo de geraç60, csem infestação de má casta» 
como outrora se dizia, solicitára de sua mercê a hcnra de pene- 
trar como genro em sua grey patriarchal. E f8ra o regulo tenii- 
do, com seu exercito de saggitarios fieis. E fora,tambem magna- 
nimo para não passar como um tufão sobre a povoação rival, 
antes procurara incorporar-se a seus destinos. A lei da morte 
levára os dois valentes, o rei e o ex-alcaide. Mas ficara em Pi- 
ratininga a promissora prole de amalgamadas raças excellentes. 



Na historia vicentina João Ramalho, figura quasi lendaria, de 
rija envergadura portugueza e Martim Affonso Tibiriçá, nòme 
com que se baptizara o incola, da tribu docil mas aguerrida 
dos guayanás, nestes campos immensos, revelam sem duvida o 
designio providencial que, para a conquista espiritual da terra 
descoberta, combinou a alliança animica de uma raça de possan- 
tes iniciativas com a dos mais amoraveis filhos do Brasil. Sof- 
freram a principio os missionarios de Nobrega o temor de que o 
bafejo europeti'crestasse na alma dos selvagens os effeitos da 
incipiente evangelisaç50. Não previram, porém, esse admiravel 
phenomeno que aproveita os factorer; ethnicos em prol de uma 
nova representação racial, pela transfusão reciproca de valores. 
Com exhuberancias de saber demonstraram os doutos a comple- 
xidade dos elementos de que resultou nos seculos XVII e XVIII 
a alma do bandeirante. Não ha muito, neste augusto recinto, 
produziu-se mesmo a eloquente imagem de um prodigioso funil 
onde se caldeassem as mais variadas composições ethnicas para 
a producção do sertanejo paulista. Mas não vejamos taes com- 
plicações de dados eruditos em referencia aoç nossos mamelucos 
quinhentistas. Para estes ainda estavam muito proximas as 
duas sinicaç fontes originaes da primeira agremiação paulistana, 
sem affluentes varios que viessem dispersar as formadoras aguas. 
E a tarefa naturalmente e evidentemente se simplifica perante 
os d ~ i s  unicos rios que se encontram e se misturam, transforma- 
dos em um só: o rio que vem das selvas e o rio que vem da Ci- 
vili,ação, o dos caciques e o dos lusos, o aborigene e o portuguez. 
Mescla perfeita e clara. A's durezas da pura linguagem lusitana 
acode o guayaná, alisando-a, com o seu idioma tupy. -40 espi- 
rito descuidoso do selvagem oppõe o luso primevo o espirito 
prudente, mas energico, de iniciativas magnificas. O luso é a 
gloria intelligente de mandar. O selvicola 6 o sentimento de uma 
liberdade ingenua, que a principio crê e confia e, por fim, sus- 
peita e se revolta. O luso traz a decisão audaciosa. O selvagem 
entrega-lhe a bondade. Um é austero, algo arrogante. Outro jo- 
vial e humilde. O primeiro é rude e leal. O segundo hospitaleiro 
e valente. O portuguez quinhentista não guarda sentimenta- 



lidades, em seu amor sensual. O guayaná, pelo contrario, é apai- 
xonado, sensivel. E desse cruzamento de energias e branduras, 
de lealdades e desconfianças, de prudencias e de bravuras, de 
franquezas e de blandicias hospitaleiras, sahiu o bravo e glorioso 
mameluco paulistano quinhentista, que procura firmar a sua 
Ltutoridade no planalto, já pensando em tomar da escopeta para 
entrar no rumo do sertão a desbravar a terra do Brasil. 

Com seu positivismo erudito e seu formoso pessimismo in- 
transigente observou Paulo Prado que na radiosa terra brasi- 
leira vive um povo triste. E attribue essa melancolia a causas 
complexas de onde sobresáe a desillusão na conquista do ouro. 
A decepção teria estancado para sempre o riso nos labios dos 
desbravadores do territorio. Será verdade? Não o indaguemos 
no momento. Mas se o f6r, não ha de estender-se a douta ob- 
servação a esses bravos homensdo seculo XVI que sonhavam 
ainda no alti-plano piratiningano com expansões e riquezas. Uma 
grande esperança vivia ainda ridente na alma dos primeiros 
paulistanos e os convertia em forças vivas e resolutas, capazes 
das mais atrevidas realisações. E porque confiava em seu des- 
tino esse povo era uma estirpe contente e forte, a prodigaliiar 
os gestos heroicm e desabusados, que surprehendiam a Metro- 
pole e a Egreja. Conheceis por certo aquella esfusiante bravata 
do mameluco dos dias de Santo André, quando dizta, ameaçado 
com o Santo Officio pelos seus desatinos: <Eu acabarei com a 
Inquisição a frechadas, . 

Abre, senhores, o segundo volume das actas da Edilidade 
quinhentista paulistana uma resolução notavel ditada pela per- 
spectiva de assaltos selvagens á Villa e pelas novas de massa- 
cres no sertão, o que tudo ameaçava as lavouras em derredor. 

: I% então dizia a acta relevante que, asahindo-se o povo com alguns 
assignados, os Officiaes da Camara ficaram e assentaram todos 
com o Procurador do Conselho a requerer que houvesse sobre 
tudo isso meia duzia de homens que vigiassem e guaraassem a 
terra, Esta pagina antiga revela, mais do que qualquer outro 
d~cumento, o caracter e a feição originaes dos moradores do pla- . 

nalto. Exprime affecto e valor. Qual dos dois sentimentos mais 



avulta, qual sobreleva? Talvez se irmanem, perfeitamente iguaes 
na projecção de sua grandeza, á maneira de duas torres monu- 
mentaes de cathedral medievak~~uel la  iniciativa dizia, em sua 
simplicidade primitiva o consciente amor á terra natal e a in- 
condicionalidade defensiva desse mesmo amor. Dizia o apego do 
mameluco paulista a este claro altiplano, a esses prados que o 
Tietê banha solicito, e talvez decerto áquelles longes bem a des- 
coberto ainda, que seu olhar percorria satisfeito, nas manhans , 
brancas e tranquillas, quando as nevoas, pouco a pouco se en- 
treabriam para mostrar o vulto sumptuoso do Jaraguá, symbolo 
de nossa riqueza, ou ainda quando contemplava a cordilheira 
distante, que parecia ir muito ao longe, toucada de brumas, ao 
encontro do sol cortejador que vinha do oriente. E dizia tambem 
o valor daquella forte gente. Vós o ouvistes: a Edilidade se con- 
tentava com uma guarda permanente apenas de meia duzia de 
homens. Contra a Villa estava o sertão bruto e immenso, com suas 
hordas bravas, agora mais fortes, mais resolutas, mais temiveis, 
já conhecedoras da tactica dos brancos e affeitas ao estampido 
das armas de fogo. Mas Camara e Povo não vacillavam. Oppu- 
nham aos saggitarios e lanceiros sanguinarios das selvas a guar- 
da vigilante e resoluta de seis homens. Ora, meus senhores, nes- 
tas festas vicentinas, em que celebramos valores irreductiveis 
de nossa raça, não devemos esquecer a attitude magnifica desses 
bravos em face do perigo. Sejamos gratos a esses que, impertur- 
bavelmente, em diw difficeis da vida regional, cuidaram de pre- 
servar de duros males, que lhe retardassem a grandeza futura, 
a villa minuscala de São Paulo de Piratininga. Elles, em ver- 
dade, vigiaram e guardaram a terra. 
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MARTTM AFFONSO DE SOUZA 

A quatro seculos a es- 
quadrilha de Martim 
Affonso de Sousa, por 
uma noite de temporal, 
fundeava na baia de 

Guarapissuma. Ao alvorecer de 21 
de Janeiro de 1532, como o vento 
de oéssudoéeste sibilasse de rijo 
nas enxarcias e as ondas se amo- 
tinavam, refugiaram-se os lenhos, 
arfando em luta contra os ele- 
mentos, numa abra da ilha do 
Sol, a. Gaiabé do; selvicolas (Santo 
Amaro). 

A 22 de Janeiro; Pero Lopes, irmão do capitão-mór, e por 
ele incumbido de fazer o roteiro e a descrição da viagem, desceu 
num bate1 a examinar o local do desembarque, a achou «hum 
rio estreito, em que as naos sè podiam correger, por ser mui 
abrigado de todmlos ventos; e á tarde meteram as náos dentro 
com o vento sal». 

Entrando em relações com o gentio, que encontrou pacifi- 
ficamente pescando, fez o capitão-mór desembarcar sua gente 
na praia, ao sul da iihd, á dextra da entrada do esteiro. 

E fundou-se SÃO VICENTE, cujo nome foi dado em honra 
a um dos mais illustres santos martires de Valencia (Espanha). 



>i Estabelecer o dominio politico portuguêç e a colon~zação i 
ocidental da TERRA DE SANTA CRUZ - eis a missão for- 
midavel de Martim Affonso de Sousa, atento á vastidão do tez- $ 

p, ritorio, distante cêrca de duas mil leguas da metropole, infes- 

5 tado de selvagens e cubiçado por nações estrangeiras. 
f 

!i O DIARIO DE PERO LOPES 
k *  

è. Visava-se, não só a instituir um sistema de c~lonização 
européa em terras do Novo-Mundo, mas, como asinala um dos 
nossos historiografos, Rocha Pombo, crear desde os alicerces 
uma sociedade nova; ou, na frase expressiva de Eugenio de Cas- 
tro - «crear o Brasil» (Diario da navegação de Pero h p e s  1530- 
1532, Rio, 1927, vol. I ,  Introdução, pág. 33). 

Este Diario foi publicado a ia. vez por Varnhagen, em 
1839. Typ. da Sociedade Propagadora de Conhecimentos Wteis 
- Lisboa; a 2a., na Typ. Freitas Guimarães, em 1847, Rio de 
Janeiro; a 3a. na REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO, 
tomo 24; (1861). Typ. de D. Luiz dos Santos, Rio de Janeiro; 
a 4a. em 1867, por Varnhagen, na Typ. de D. Luiz dos Santos, 
Rio de Janeiro; a Sa., pei3 sr. Eugenio de Castro, com prefacio 
de Capistrano de Abreu - série Eduardo Prado, editor Paulo 
Prado. Typ. Leuzinger, 1927, Rio de Janeiro. 

O dr. José Carlos Rodrigues em seu monumental Catalogo 
alzotado dos Livros sobre o Brasil (Typ. do Jornal do Comércio, 
1907. Rio de Janeiro), diz sobre o Diario de Pero Lopes de Sousa, 
á pág. 379: <Para editar este Diario, Varnhagen comparou tres 
cópias antigas, retificando assim o texto. Da página 61 até o 
fim do opusculo, acrescentou-lhe 89 notas, desejoso de ilustrar , 

a história geografica e civil e juntar novos troféus ás glorias dos 
descobrimentos portugueses e oferecer considerações sobre a 
colonização de extensa parte do novo mundo. Martim Affonso 
era grande amigo, diz Navarrete (Bib Mar. 1,515) do capitão 

1 Gonzalo Fernandea de Cordona, de quem houve por mimo uma 
'i 

' - espada que nunca deixava: morou em Salamanca onde casou 
com uma espanhola». 



Para isso, reclamava-se estadista de tino e ampla visão, 
como fora a de Martim Affonso, contornando em exame de con- 
junto esse nosso belissimo litoral, lançando o olhar penetrante 
do planalto de Piratininga sobre o horizonte maravilhoso dessa 
nova Terra da Promissão, de que nos fala Vespucio. 

Para tal empresa, era indispensavel um homem que, ao va- 
lor militar, aliasse sens:, politico e administrativo pouco vulgar. 

Infelizmente, não sobravam estadistas de alto coturno nos 
conselhos de d. Manoel. (Conego Fernandes Pinheiro, O que se 
deve pensa? do sistema de colonização segzlido pelos Portuguêses 
no Brasil, 1871). A c4rte e sociedade portugubas da época eram 
em m6r parte compostas, além dos da nobresa, de monges e mi- 
litares, de maritimos arrojados, armadores de navios, mercado- 
res, contratadores e aventureiros do mar. 

MAS TERRAS DESCOBERTAS 

Filibusteito, de Castela e de Franca varejavam livremente 
a costa do Brasil, exercendo o contrabando dos seus produtos 
naturais em determinados pontbs da costa, em que se avistavam 
regularmente com o gentio, em suas continuas correrias pelo 
litoral do Atlantico. 

Para a resolução real do envio ao Brasil daquela armada 
expedicionaria de 1530, muito contribuiram, não só as infor- 
mações levadas ao reino por Pero Capico, capitão-mór de no3- 
sa costa e, mais tarde, escrivão de Martim Affonso de Sousa, 
na Capitania de São Vicente; mas ainda a carta de 30 de Abril 
de 1528, escrita por Diogo Leite a d. João 111, e existente no ar- 
quivo português da Torre do Tombo (Revista do Institztto His- 
torico, tom. VI., pag. 222); bem assim as informações dadas 
pessualmente ao rei por Christovam Jacques, de regresso a Por- 
tUgai. 

Refere varnhagen que os trabalhos preparatorios da ex- 
pedição de 1530 jA iam bastante adeantados, quando e'i-rei 
recebeu a carta de 2 de ,4gostc dêsse ano, que, de Sevilha, lhe 



k enviava o dr. Simão Affonso, justificando a opportunidade de 
fundar-se no Brasil uma colonia, deante do malogro das expe- 
dições espanholas á America Meridional, do fim tragico de So- 

-1is e do recente insucesso de Sebastião Caboto, em cuja expe- 
dição Castela depositava as melhores esperanças. 

Na sua Breuissima, e sumaria relaçam Oue fez de sua Vida 
e obras, á Serenissima senora Raynha dona Catharina, mulher 
de El-Rey dom João o terceiro, o proprio Martim Affonso, em au- 
tografo, publicado em 1877 no Archizio Bibliographico, Coimbra, 
Impr. da Universidade - assim claramente se refere ao tempo, 
em que foi tomado o projeto da sua expedição: 

« E  fiquei seruindo asSy na Corte até a Era de Vinte 
E Nove, que por El-Rey ter noua, que no Brasil hauia 
muyto; franceses, me mandou laa em huã armada, onde 
lhe tomei quatro nács, que toda; se defenderão muy 
valentemente. E me ferirão muita gente. E assy nisto 
como no descubrimento de alguns Ryos, que me El- 
Rey mandava descubrir, tardei perto de tres annos, 
passando muytos trabalhos, E$ muytas fomes, E muytas 
tormentas, até por derradeiro me dar huã tam grande, 
que se perdeo a náo em que Eu hya, E escapei em huã 
taboa, E mandoume El-Rey Vir de laa a cabo de tres 
annos. 2 

Entende o professor Jordão de Freitas, A expedição de 
Martim Affonso de Sousa (1530-1533), cap. 111, livro 3.0 da His- 
toria da Colonisação Portuguesa do Brasil, pag. 99, not. 12, - 
que esta Brevissima, e surnaria relaçam, autografo preciosissi- 
mo de Martim Affonso, não se deve confundir com o Epitome 
de sua vida, de que nos fala Diogo Barbosa Machado, na Bi- 
bliotheca Lusitana, tom. 111, pag. 436; e que, tendo o mesmo ci- 
melio figurado na coleção bibliografica dos condes de Vimieiro, 
mde a viu o conde da Ericeira, ~orventura foi consumido pelo 
incendio conseguinte ao terremoto de Lisboa de 1.0 de Novem- 
bro de 1755. 



Portugal fora assim levado na salvaguarda da sua conquista 
de ultramar a despachar primeiro simples carregadores por con- 
trato do páu-brasil, como lhes fazem referencia Ruysch, no dis- 
tico latino do seu celebre mapa de 1508; Avehuntur hinc n Lu- 
sitanis Eigna Brasi alias verzini et cassiae; e o grande épico de 
Os Lusiadas, no canto X, estrofe 140; ~ c o  páo vermelho nota», 
aludindo, de passagem, a esse fato. 

RESOLUÇÃO DE COLONIZAR ' 

Resolveu então a côrte manoelina enviar ao Brasil floti- 
lhas e armadas de guarda-costa, e fundar no litoral as primei- 
ras feitorias militares, o11 capitanias maritimas, como a de Pe- 
ro Capico, citado no Alvar6 régio de nomeação de Christovam 
Jacques, datado de Almeirim, 5 de Julho de 1526. 

Reconhecido, não obstante, que tais feitorias de costa, além 
de muito dispendiosas em seu custeio, não ofereciam uma base 
segura de operações para aquelas armadas, como se faria mistér, 
tomou d. João II1,'o Colonizador, a deliberasão de fundar no li- 
toral do Brasil, forte nucleo colonial, bem abrigado em vizinho 
porto, para refresco de mantimento, aguada e gente de tripula- 
ção e equipagem ás esquadras lusas, de crazeiro aos corsarios 
franceses que infestavam o nosso Reconcavo. 

«As armadas de guarda-costas eram simples pa- 
liativos; s6 povoando a terra, cortar-se-ia o mal pela 
raiz. Christovam Jacques ofereceu-se a trazer mil povoa- 
dores; oferecimento semelhante, fez João de Mel10 da 
Camara, irmão do capitão-mór da ilha de São Miguel. 
Indignava-se este vendo que até então a gente que 
vinha ao Brasil limitava-se a comer os alimentos e a 
tomar as indias por mancebas, e propoz trazer nume- 
rosas familias, bois, cavallos, sementes, etc. 

«Preferiu-se a estas propostas práticas e razoa- 
veis aparelhar nova e mais poderosa armada ás ordens 



de Martim Affonso de Sousa, meio termo, entre ar- 
mada de guarda-costa e expedição povoadora». (Ca- 
pistrano de Abreu, Capitdos de Hist &ia Colonial, 
Rio de Janeiro, 1907, pag. 30). 

Com os proprios recursos locais aderidos em seu desenvolvi- 
mento, bem poderia essa primitiva fundayão colonial abastece1 
de pronto e sem sobrecarga ao erario do Reino, todo o serviço 
de patrulhamento do litoral contra as investidas audaciosas do 
corso e a ambição dos paises hostis a Portugal. 

Na carta que de Lisb6a escreveu ao embaixador em Fran- 
ça, João Silveira, em data de 16 de Janeiro de 1530, assim expu- 
nha d. João 111: 

«Os castelhanos foram para a parte do poente 
onde ninguem podia cuidar qlie havia terras e tanto 
que as descobriram e houve alguma differença, se as- 
sentou entre Castella e Portugal que de lá para aquém 
os castelhanos não pudessem ir, o que eu não tolho 
senão á parte que pelos Sawtos Padres me foi concedida 
que eu tenho descoberto, e vou em processo de descobrir. 
(Documento existente no Arqiiivo Nacional de Torre 
do Tombo, em Portugal). 

Havia o trono de Avíz assentado definitivamente a idéa 
de colonizar a ourela do rio devassado por Solis, em 1513. Se- 
duziram-no a tal empreza, além da amenidade do clima, as cubi- 
çadas jazidas de argento que os de Castella, c,m Caboto, já 
agora, desamparavam. 

«Aprontou-se com mais rapidez, segundo expõe o visconde 
de Porto Seguro, em sua História Geral do B ~ a s i l ,  3a. edição 
integral, annotada magistralmente e posta em dia pela erudi- 
ção de Capistrano de Abreu e Rodolpho Garcia (este, herdeiro 
legitimo do saber historico de Capistrano), obra, cujo 3.0 tomo 



acaba de vir a liime, e representa um padrão definitivo da ver- 
dadeira sciencia da Historia Nacional (tom9 I, 4a. ed., págt. 
135 e 136), - a frota composta de duas náus, um galeão e dua, 
caravelas. Além das competentes guarnições e tripualcões, em- 
barcaram-se nella familias inteiras. 

-%Vão para o Rio dà Prata». 
E bastava esta voz para não faltar quem quizesse alistar-se. 
«Ao todo, contam-se nas cinco vélas 400 pessoas. Mnitas 

destas diziam adeus á patria, no momento em que porventura 
sonhavam que dentro de pouco volveriam a ela com grossos 
cabedais, com rios de prata». 

Cotejando o Diario de Pero 1,opes (Codice relativo á via- 
jem de Martim Affonso, Bibliotheca da Ajuda, descoberto ali e 
publicado por Varnhagen em 1839), vê-se que essa esquadrilha 
compunha-se da náu Capitanea, de cêrca de 150 toneladas, sob 
o comando do referido Pero Lopeç, e trazendo a bordo ,o capitão- 
m6r seu irmão; da náu, de 125 toneladas, São Miguel, do co- 
mando de Heitor de Sousa; do galeão, da mesma tonelagem, 
São Vicente, capitaneado por Pero 1,obo Pinheiro; e de duas 
caravelas : Princeza, comandada por Balthazar Gonçalves e Ro- 
sa, comandada por Pero Capico e Diogo Leite. Estes ultimos 
vinham. de regresso ao Brad ,  pois aqui já haviam abordado. 

Outro, que, tendo feito parte da referida expedição de Cabo- 
to e da de Solis, regressava tambem ao Brasil na armada de 1530, 
feito cavaleiro e agraciado com o oficio de provedor dos manti- 
mentos, a bordo como em terra, foi Henrique Montes, segundo 
consta de Herrera (Dec. IV, 1, X, c. 6). 

Em frei Luiz de Sousa, Anais de d. Jogo I I I ,  4 283, encon- 
tra-se, porém, essa dita armada com um efetivo de sete vélas, 
tres náus e quatro caravélas. 

A Martim Affonso, como assinala o mesmo professor Jor- 
dão de Freitas (Op. loc. cit.), foi incumbida uma triplice missão: 
escorraçar os franceses das costas e litoral do Brasil, despejan- 
do-o de worsarios franceses que iam tomando nêle muito pé,, 
como escreveeu frei Luiz de Sousa Cronica ou Anais de EL-Rey 
don JoãoIII ,(1627a 1632,I,iv., part .I ,cap.  I),cujooriginal, . 



incompleto faz parte de um Codice, hoje pertencente á Biblio- 
teca da Ajuda e outr'ora á do Convento das Necessidades. 

Reportando-se ao ano de 1530, com informaçóe~ seguras 
no Liv. I do conde de Castanheira, cuja larga correspondencia 
privada e de oficio com Martim Affonso de Sousa, foi compul- 
sada por Varnhagen (Coleção de Antonio de Vasconcelos e Sou- 
sa, 4.0 marquês de Castelo Melhor) assim entra a relatar o feito 
frei Luiz de Sousa: «Neste ano (1530), despachou Siia Alteza 
segunda armada para o Brasil, de que fez capitão-mór Martim 
Affonso de Sousa . . . » 

Desfazem-se, portanto, as dúvidas entre os chronistas exis- 
tentes sobre a verdadeira éra da partida dessa expedição. 

Entre os mais antigos cronistas do século XVI, ociipa- 
ram-se, detidamente ou de passagem, da expedição de Mar- 
tim Affonso de Sousa, e de seu capitão-mór, os seguintes: Gas- 
par Corrêa (1561), Pedro de Magalhães Gandavo (1576), Ga- 
briel Soares de Sousa (1589), Pero de Mariz (1594) e Fr. Giu- 
seppe de Santa Tereza (1598). 

Entre os do século XVII: Diogo do Couto (1612), padre 
Francisco Sachino (1620); .Frei Vicente do Salvador (1627) Frei 
Luiz de Sousa (1627), Francisco de Brito Freire (1655), Padre 
Simão de Vasconcellos (1663, 1668 e 1672) e Frei Raphael de 
Jesus (1679). 

São do século XVIII,  os seguintes: Frei Agostinho de San- 
ta Maria (1722), Antonio de Herrera (1725), Sebastião da Rocha 
Pitta (1730), abade Vallemont (1734)) Frei Francisco de Santa 
Maria (1 744), Diogo Barbosa Machado (1 752), Padre Francis- 
co Xavier Charlevoix (1756), Frei- Antonio de Santa Maria Ja- 
botão (1761) Pedro Tacques de Almeida Leme, que em 1772, 
escreveu a sua preciosa História da Capitania de São Vicente, 
desde a sua fundação por Martim Affonso de Sousa em 1534; 
e frei Gaspar da Madre de Deus, autor das Mevnorias para a 
Histmia da Capitania de São Vicente, LisbBa, 1797. 



AS CARTAS REGIAS 

Nas tres cartas régias datadas de Castro Verde, 20 de No- 
vembro de 1530, registadas no Liv. 41 da chancelaria de d. João 
111, fls. 103 e 105, investia-se Martim Affonso de Sousa, fidalgo 
da Casa Real e Conselho, c;enhor do Prado e de Alcoentre, al- 
caide-mór da Casa de Bragança e do Rio Maior, de poderes am- 
plos e discricionarios, com a dignidade de logar-tenente de E1- 

\ Rei. Procurava-se assegurar o futuro politico e colonial do Bra- 
sil, deante da ineficaciz das negociações diplomaticas entabo- 
ladas com o Rei de Fqança, Prancisco I. 

A expedição tinha triplice aspecto; militar, de exploração 
e\  colonização. 

Na primeira das tres cartas régias que Martim Affonso 
recebera d'E1-Rei, em Castro Verde, era ele autorizado a explorar, 
tomar posse das noyas terras que descobrisse, chantar padrões, 
organizar governo e administração civil e militar, prover oficios 
d e  justiça e tudo .o mais necessario ao serviço público. 

Na segunda dessas cartas, eram-lhe conferidos os titulos 
e dignidades de capitão-mór e governador das terras do Brasil, 
com autoridade plena e poderes amplos, devendo todos obede- 
cer-lhe, prescrevia Ei-Rei no texto da carta, ac3mo si por mim 
em fiessoa fosse mandado e sob as penas que elle, capitão-mór, 
impuzer B. 

No civil e no criminal, tinha jurisdição e alçada, segundo 
o direito das Ordenações Manoelinas e leis vigentes, até a pena 
de morte sem apelação nem agravo, para o povo e não para os 
fidalgos que- deveriam ser remetidos presos para a Metropole, 
.com a competente nota de culpa. 

Na terceira carta, fnalmente, dava-se-lhe concessão de ses- 
marias e colonias nas novas terras que fosse descobrindo, e que 
deveriam ser dadas a quem requeresse, sempre em atenção aos 
bons serviços e meritos de cada um. 

~ e s h e  1514, quando a flotilha armada de d. Nuno Manoel, 
com o piloto João de Lisboa, transpuzera o meridiano de demar- 



cação com Castela era a região do Prata considerada territorio 
litigioso. 

O tratado de Tordesillas invalidava a legitimidade da 
posse lusitana em margens do estuario; e as cartas levanta- 
das no comêço d~ seculo XVI, por navegantes portugueses 
concluiram, até certo ponto, que o dominio português cessa- 
va nas proximidades de Santo Amaro e Cananéa, na falta de 
melhores subsidio; de exploração e exame cartografico. 

«A expedição de Martim Affonso é a tentativa 
para encontrar outra solução mais facil ao proble- 
ma da colonização americana, e testemunha a refle- 
xão e o largo descortino que presidiam aos vastos 
emprehendimentos coloniais portugueses. 

O capitão-mór vinha preparado para as diversas 
hypotheses de um programma de grande amplitnde. O 
seu princicipal objectivo consistia na exploração do Rio 
da Prata e fundação, á sua margem, de uma primeira 
colonia ? 

O vento de uma tempestade mudou então os des- 
tinos da America do Sul. 

Si Martim Affonso tivesse podido attingir o es- 
tuario, o Brasil estender-se-ia, possivelmente, a té  
aos confins do continente, embora talvez diminuido 
dos territorios ao norte do Maranhão. 

Mas os pampeiros atiraram á costa, junto ao ria- 
cho do Chuy, nas plagas sul-riograndenses, anáo ca- 
pitanea, e o naufragio do primeiro povoador ficou 
demarcando a baliza do extremo sul do dominio por- 
tuguez. 

Dois annos depois, em 1534, a expedição de Pe- 
dro Mendonza lançava os alicerces de Buenos-Aires~. 
(Histeria da Colonização Portuguesa do Brasil, Intro- 
dução, pág. XXXIII.) 



QUEM FOI MARTIM AFFONSO DE SOUSA 

Mas quem era esse primeiro povoador do Brasil, primei- 
ro semeador de cidades, demarcador de costas e administrador 
colonial e senhor de donataria? 

Em sintese - reveste, na sua éra, a primeira figura da his- 
tória da nossa colonização. 

«Com este fidalgo notavel, soldado valente e brioso, tan- 
to quanto estadista, define-o João Pandiá Calogeras (Forma- 
ção histórica do Brasil, Rio, 1930, pag. 24), começa propriamen- 
te a História do Brasil,. 

Dos escritores e cronistas antigos, não hesitaram os de 
maior vulto, como Antonio de Sousa Macedo, Flor de Hespanha 
e História Geneal ógica; Diogo do Couto, Decadas, (5) 10, 11, 8 ,  
e João de Barros, Decadas da Asia (4, 6)  em tecer-lhe os mais 
altos louvores. 

Este último classico de renome reconhece-lhe <além do 
valor nas armas e conselho na guerra, aprazivel conversação 
e outras b8as qualidades,. 

Traços seus de glorificação refletem-se ainda no expressi- 
vo conceito do canto X,  estrofe 67, da epopéa camoneana: 

Este será Martinho, que de 'Marte 
O nome tem co'as obras derivado, 
Tanto em armas illustre em toda parte 
Quanto em conselho sabio e bem cuidado, 

~Camões, um dos principais inteletuais da RENASCEN- 
ÇA, não inclue o nome da America no seu poema, e só nele es- 
creve a palavra Brasil, na estancia 63, do canto X, de louvor 
a Martim Affonso de Sousa: 

. . . . . . . . . . . . . . . . <illustrado 
N o  Brasil com vencer e castigar 
O pirata francez, ao mar usado,. 

São Francisco Xavier diz-se dele ter louvado a piedade. 
Para Garcia da Orta, fora <excelente varão)); e d. João de Cas- 
tro considerou-o <muito suficiente para governar a Indian. 



O conde da Ericeira mostra-o insigne nas letras e nas ar- 
mas, como na ciencia astronomica, em que versou altas questões 
com o sabio Pedro Nunes, que dele fez menção no seu t~a tado  
de 1537. 

Nomeado capitão-mór da India, Martim Affonso, con- 
quistou Damão, levanto  Diu, desbaratou OS principes mala- 
bares, destroçou a frota do Samorim, a de Pachi-Marcá, soccor- 
reu os reis indianos vassalos de Portdgal, piiniu piratas, e re- 
gressou a 1,isbBa depois de outros heroicos feitos. 

Como governador da India, ali tornou a 7 de Abril de 1541, 
com uma armada de cinco náus,levando a bordo os primeiros 
jesuitas que, de Portugal, foram ao Levante entre eles o gran- 
de aposto10 São Francisco Xavier Roberto (Southey, Historia 
do Brasil, tradução de Luiz Joaquim de Oliveira e Castro, ano- 
tada pelo conego Fernandes Pinheiro. Rio, B. I,. Garnier, 1862, 
tomo I, pág. 61 ; Varnhagen, Revista do Instituto Hist órico, 
tomo V, 3a. edição, pág. 251). 

Aportando a G6a, a 6 de Maio de 1542, governou a India 
por tres anos e meio; teve por sucessor o famoso d. João de Cas- 
tro. Fez excelente administração, cuidou do exército e das for- 
tificações, pagou 54 contos de dividas velbs, deixando em co- 
fre 50 mil cruzados. 

Em 1.550, aconselhava d. João I11 a trasladar para o Brasil 
a sede da monarquia portuguesa. (Calogeras, Formação His- 
t órica do Brasil, pág. 96). 

Nascido no ano do DESCOBRIMENTO, contava o al- 
mirante Martim Affonso 29 anos, quando lhe foi entregue o 
comando da primeira expedição geral de colonização do Brasil, 
pois que as antecedentes limitaram-se a tentativas de explora- 
ção e policiamento da costa. 

PELO ATLANTICO 
<) 

Zzrpou a sua esquadra do Tejo, segundo se lê na introdu- 
ção do Diario de Pero Lopes, - no dia 3 de Dezembro de 1530, 
em cuja data comemora a Igreja a festa do grande Aposto10 do 



Japão e das Indias, que o fundador de São ~iEente deveria, cerca 
de onze ano3 mais tarde, ter a glória de transportar ao Oriente. 

Assinado 'ainda pela rainha d. Catharina, na ausencia de 
d. João 111, o Alvarh de 23 de Novembro de 1530, ordenava aos 
corregedores do arquipelago de Cabo Verde e demais portos 
de escala da expedição, que facultassem ao capitão-mór expe- 
dicionario os mantimentos e dinheiro necessarios. 

Além de seu irmão mais novo, Pero Lopes de Sousa, e do 
vigario Gonçalo Monteiro, seu substituto legal na administra- 
são  das novas colonias e terras a descobrir, iam embarcados 
nessa expedição: Pero de Góes da Silveira, futuro donatario da 
capitania da Paraiba do Sul; o piloto-mór Vicente Lourenço, 
Pedro AnneS, piloto e interprete do gentio; Manoel Alpoim, 
escrivão d'armada; Heitor d'Almeida, feitor; Lourenço Fer- 
nandes, mestre; Diogo Vaz, bombardeiro, e outros. 

Levava, afora bom aprovisionamento de armas, munições 
apetrechos, instrumentos e materiais de construção, sementes 
de plantas europeas, dentre as mais uteis, com uma tripulasão 
e guarnição de homens da plebe, fidalgos, mareantes, arcabu- 
zeiros, bésteiros, artesãos, operarios, patriotas e aventureiros, 
não só portugueses como alemães e italianos. (História da Co- 
lonização Portuguesa no Brasil, tomo 111, pág. 126: Eugenio 
de Castro, Diario da navegação de Pero Lopes, págs. 31 a 33). . 

NAS COSTAS BRASILEIRAS 

Na altura do cabo de Santo Agostinho, aprisionou tres náua 
franceoas, com as quais entrou em Pernambuco, de onde en- 
v im João de Sousa a Portugal, em uma das náus apresadas, a 
dar parte do ocorrido; e aespachou mais Diogo Leite, ccm duas 
caravelas a explorar o rio do Maranhão. 

Na Baia, capturou ainda lima caravela e se avistou com 
Diogo Alvares Corrêa, o Caramurd, e mais tarde, com João 
Ramalho (Carta de Thomé de Sousa, de 1.0 de Junho de 1553, 
ao rei). Entrou na baia do Rio de Janeiro, onde se demorou tres 



mêses, fez levanter uma feitoria, com estaleiro improvisado, 
forja e oficina de reparo de náus e nela se construiram, c ~ m  le- 
nho nativo, dois bergantins de 15 bancos cada um, com os quais 
enviou uma esc~lta á exploração dos rios do interior. 

Por mais de um ano explorou toda a nossa costa do Ma- 
ranhão ao Chui, onde, pouco além, perdeu a capitanea. 

Enviou ao Sul seu irmão, Pero Lopes autor do Diario da 
navegação da armada que foi á terra do Brasil em 1530 - afim 
de visitar e p6r marcos no litoral do tio da Prata; e foi esperar- 
lhe o regresso, após trinta e tantos dias, no ilhote das Palmas 
ao norte do Cabo de Santa Maria. 

m aí partiu com a armada o capitão-mór Martim Affonso 
para o porto de São Vicente, onde surgiu a 20 de Janeiro de 
1532; e, de conformidade com as instruções régias que trazia, 

I 

encetou a 22 a sua empresa colonizadora e propriamente ad- 
ministrativa, fundando a vila de SÃ0 VICENTE a primeira 
que teve o Brasil, no que obedeceu em tudo, ao regimen comum 
ás vilas da Corda e do Mestrado da Ordem de Cristo. 

Aproando á barra de SÃO VICENTE, - a esquadra com- 
punha-se da náo N. S. das Candêas, onde vinham Martim Af- 
fonso e Pero Lopes; do galeão São Vicente e da caravela Santa 
Maria do Cabo - o capitão-mór operou o seu desembarque 
no porto de Tumiarú, onde tinha residencia o português Anto- 
nio Rodrigues, companheiro de João Ramalho. 

Ali se lançou a primeira vila do Brasil, junto á praia que 
fica entre a ilha do Sol, hoje ilha Porchat, e a ponta do morro 
de Tumiarú, ou de Santo Antonio. 

Ao fundar a vila de SÃ0 VICENTE, fez Martim Affonso, 
na fórma legal, demarcar e armar o terreno necessario para a 
municipalidade, distribuiu lotes de terras aos sesmeiros, fez 
edificar a casa da Camara, a Cadeia, a igreja, a alfandega, e 
proveu oficios de justiça. 



Para a solenidade religiosa, arvorou-se uma cruz junto ao 
altar armado em frente á praia, onde o pároco Reverendo Gon- 
çalo Monteiro celebrou o oficio divino, com auxlio dos frades 
francisanos. Assistiram ao ato os indios iegionais, sob chefia 
dos caciques Tibiriçá e Caiuby, dando mostras de aliança com 
os nossos primeiros colonizadores. 

Assim reza textualmente o citado Diario de navegação de 
Pero Lopes, (pags. 339-342), no passo referente ao dia 22 de Ja- 
neiro de 1532. 

Eil-o : 
<Como fomos dentro mandou o capitam fazer 

hua casa en terra para meter as velas e enxarcia. Aqui 
neste porto de Sam Vicente varámos hua nao en ter- 
ra. A todos nos pareceu tambein esta terra que o ca- 
pitam determinou de 'a povoar, e deu a todolos homes 
terras para -fazerem fazendas e fez hua villa na ilha 
de Sam Vicente e outra 9 leguas dentro pelo sertam, 
á borda de um rio que se chama Piratininga; e repar- 
tiu a gente nestas duas villas e fez nellas officiaes; e 
poz tudo en b6a obra de justiça, de que a gente toda 
tomou muita consolaçam, com vereni povcar villas, 
e ter leis e sacrificios, e celebrar rpatrimonios, e vi- 
verem em communicaçam das artes; e ser cada hum 
senhor do seu, e vestir as enjurias particulares e ter 
todolos outros bens da vida segura e conservavel,. 

Reptoduzindo a HISTORIA DA CAPITANIA DE SÃO 
VICENTE de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, cujo ori- 
ginal se acha no arquivo do INSTITUTO HISTORICO E GEO- 
GRAFICO BRASILEIRO e foi pela primeira vez publicado em 
o Tomo I X  da nossa Revista (1847), escreveu Affonso D' Es- 
cragnolle Taunay, o historiador magno das BANDEIRAS PAU- 
LISTAS, formosissimo estudo sobre o primeiro e grande linha- 
gista. 

> . .  , , . , .  
i X r. . ,  <' r I.. . , 



SÃ0 VICENTE 

Bm 154'4 foi a primitiva São Vicente destruida pela préa- 
mar, que inúndou completamente o local, sendo só após o an t  
imediato trasladada para o sitio atual, junto ao morro, onde 
se achava de ha tempo ereta a igreja local. 

Hans Staden descreveu-nos a ilha de São Vicente com as 
suas aldeias, seus engenhos de assucar e os ataques continuos 
dos tupinambás e tamoios. (Revista do Instituto Historico, tomo 
55, parte I ,  pag. 283). 

Florecera S ~ ~ O  VICENTE civil e economicamente, por 
forma que seu exemplo decidiu de prontc. o rei d. João 111, a 
Colonizadqr, a organizar em definitivo o ser&o de povoamento 
geral do Brasil, pelo sistema feudal de donatarias ou capitanias 
hereditarias. 

Riò Branco, em sua Esquisse de 1'Htstoire du Brésil, assim 
refere o fato: «E'undou então a colonia de S. Vicente, denomi- 
nada pelos indios Guirdpiran ou Uirápiran; Marpion, segundo . 

TheVet; Urbioneme, Orbionem, ou Orpiomrna, segundo Staden; 
ou ainda Warapiiumama, segundo Puichas». 

Em 1772, diz Pedro Taques, a villa de São Vicente con- 
servava sua primitiva igreja, com invocação' ao seu orago, a 
Casa da Camara,. etc. 4 

Falando da fundação de Martim Affonso, o historiador 
inglês Robert Southey, Historia do Brasil, tomo I,  pag. 62, trad. 
Oliveira Castro, citada, expõe : 

«Bem explorada a costa, escolheu o capitão-mór 
para séde do seu estabelecimento uma dessas ilhas 
que, como G6a, estão separadas de terra firme por um 
braço de mar. A sua lat. é 24 1/2" sul, e seu nome 
indigena é Guaiba, gssim chamada de uma arvore 
que ali crescia com grande abundancia,. 

A OBRA DE MARTIM AFFONSO 

Na misção e obra de Martim Affonso caraterizam-se qua- 
lidades que não é comum, é antes mesmo mui raro se encontra- 

. r 



-rem reunidas, tais - fina têmpera de senso da administração, 
energia inquebrantavel e espirito moderador. 

Em Martim Affomo, atestou-se ainda lima outra circum- 
stancia notavel: foi &e quem teve o primeiro rasgo de vista lon- 
gitudinal, em conjunto sobre zl. imensidade do litoral brasilei- 
ro; e a' sua expedição, que representa a primeira página da His- 
tbria do Brasil l~olitico e administrativo, teve ainda por padrão 

* de glória e como um de seus principais fins, o de levantar o pri- 
meiro mapa geografico da costa do Brasil, segundo o traço de- 
marcatorio tordesilhano. 

De fato, como observou o insigne Calogeras, Formação 
historica do Brasil, cap. I, pag. 24, a Carta de Viégas, que data 
de 1534, resultou dêsse esforço chorografico: ainda hoje mere- 
ce atenção e respeito, como primeira tentativa de esboço apro- 
ximadamente verdadeiro,, do nosso contdrno litoraneo. 

Por outro lado, como fruto de sua missão, Martim Affon- 
so deixorl, não só a primeira cidade, o primeiro mapa, o primei- 
ro lineamento de govêrno e adininistração geral do nosso pais, 
mas ainda outro registo da sua exploração de contbrno total, es- 
se minucioso Diario de Viagem, de Pero Lopes de Sousa (ulti- 
mamente reeditado e prdicientemente comentado por Eugenio 
de Castro), que, depois da Carta de Caminha, em seus porme- 
nores do Descobrimento, é o mais importante dos documentos 
basicos sobre História Geral do Brasil. 

Cumpre salientar aqui o que Moreira de Azevedo publi- 
cou ,em a REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO, em seu 
tomo 49, parte 2a. pags. 260-265: 

<Os primeiros exploradores do Brasil lançaram 
pela costa padrões de marmore que, como monumen- 
tos priinitivos do conhecimento deste paiz; têm gran- 



de valor historico e merecem ser guardados com cuida- 
do e veneração. * 

Possue o INSTITUTO HISTORICO dous que 
foram offerecidos pelo barão de Capanema. 

Pexcorrendo em 1866, em desempenho de sua 
missão telegraphica, a costa da ilha do Cardoso, ao 
sul da barra de Cananéa, encontrou o nosso digno con- 
socio, tencostado no promontorio pedregoso composto 
de calháos soltps sobre rocha argilosa salpicada de crys- 
taea de magnetito, um marco de marmore já bastante 
carcomido pelo tempo. 

Esse promontorio é conhecido por ponta1 de 
Itacurussá, hoje Tacurussá, fronteiro á ,ilha do Botn 
Abrigo, junto ao qual se abria o caminho do Rio, hoje 
inteiramente intransitavel. 

Passando um anno antes por alli um inglez ou 
americano, tentára levar o marco, pelo que, para sal- 
val-o, officiou o barão de Capanema ao ministro do Im- 
perio pedindo-lhe que fosse dada á municipalidade de 
Cananéa autorização para trasladar o monumento 
para o INSTITUTO HISTORICO. 

Obtida a permissão da Camara Municipal res- 
pectiva, conduziu comsigo o nosso collega o referido 
padrão, com um dos tenentes ou testemunhas, não 
podendo extrahir o outro por estas muito encravado. 

Ambos os tenentes achavam-se píecipitados no 
mar desde longa data. 

Em 16 de Janeiro de 1767, foram estes padrões 
encontrados pelo coronel Affcnso Botelho de Sampaio 
e Souza. 

Guiado pela descripção que delles faz o chronista 
frei Gaspar da Madre de Deus, foi o historiador Var- 
nhagen, com alguns companheiros, a6 local, em Ja- 
neiro de 1841, e ahi deparou com tres padrões com as 
quinas, sem esphera, nem castellos, nem data». 



Escreve o ilustrado consocio : 

<Os padrões erão iguaes, estavam juntos, um no 
meio com seus dous tenentes aos lados; destes, um ti- 
nha cahido e estava lá mui no fundo, onde o levára 
o rolo de mar que o cobria, estando já sujo de ostrase 
sururús. Lá os deixamos em paz. Lembro-me que meu 
exame foi tão miriucioso que até descobri as pequenas 
covas, que se tinhão brocado ou antes aberto á pica- 
reta no rochedo, afim de poderem neste segurar sem 
resvalar os pés da cabrelha, que tiverão de armar para 
içar aqueles. De tudo que vimos e examinamos, se la- 
vrou um auto declarando que não havia em taes pa- 
drões esculpidos nem espheras nem data)). 

Tratando de Cananéa, diz Southey: 

«Um dos padrões de pedra cdm as armas de Por- 
tugal erguidos pelos primeirx descobridores, ainda 
se vê na terra firme contiguo á barra». 

Escreve Ayres do Casal: 

<Na entrada da barra de Cananéa, da banda do 
continente, sobre umas pedras, está um padrão de mar- 
more europeu com quatro palmos de comprimento, 
dous de largo, um de grossura e as armas reaes de Por- 
tugal sem castellos; posto que mais deteriorado que 
muitos pensarião, bem se conhece que ahi foi colloca- 
do em 1503,. 

As armas de que fala Casal eram simplesmente quinas. 
A respeito, diz o nosso finado consocio Candido Mendes o 

seguinte : 
<Na ponta ou ponta1 de Cananéa denominado de 

Itacurussá, perto ou fronteiro da ilha do Bom Abrigo, 
foi onde se acharam os celebres padrões de marmore 
com as quinas reaes que os navegantes portuguezes 
costumavam deixar em pontos do litoral quando iam 
a descobertas,. 



Mas por quem foram chantados estes marcos? 
F'rei Gaspar, Machado de Oliveira, Porto-Seguro, e Aze- 

vedo Marques dizem que foram deixados por Martim Affonso 
de Sousa; Ayres do Casal e Constarrcio, por Gonçalo Coelho; 
Gabriel Soare>, por Christovam Jacques; e Candido Mendes 
afirma que foram lan~ados pela armada lusitana de 1501, que 
teve por chefe André Gonçalves e por piloto, astronomo ou cos- 
mografo Americo Vespucio, escolhido para esta comissão não 
só pelos seus conhecimentos nauticos, como por ter prática de 
viagens á America, em que os portugueses não eram ainda 
peritos. 

Parece mais certa a opinião de Candido Mendes que, fir- 
mado na carta de Ruysch de 1508 e no mapa da America da edi- 
ção de Ptolomeu de 1513, prova que não passou de Cananéa 
a armada de André Gonçalves. 

Depois de alguma demora nesse ponto do litoral, conti- 
nuou a flotilha de André Gonçalves a sua derrota em 15 de Fe- 
vereiro de 1502, deixando um ou mais degredados, e plantando 
padrões para assinalarem seu direito de prixidade e senhorio. 

Acrescenta o senador Candido Mendes: 

kPel? Carta de Americo Vespucio vê-se que che- 
gando á altura de Cananéa resolvêra deixar a terra e 
ir examinar o paiz por outra parte. E era mui natural 
que, deixando a frota o litoral brasilico para se lançar 
no oceano com outra direcção, deixasse bem assigna- 
lado o ponto de sua ultima exploração para em qual- 
quer tempo assegurar-se o direito de Portugal». 

Repete ainda o mesmo ilustrado escritor: 

<O ponto ultimo da nossa costa ao sul em que to- 
cou a frota exploradora portugueza, onde servio Ves- 
pucio, foi precisamente Cananéa ou CananBr,. 

Capistrano de Abreu, em seti esplendido trabalho intitu- 
lado Descobrimento do 'Brasil e seu desenvolvimento no Seculo 
X V I ,  expende razões que corroboram a opinião de Candido 



Mendes de que foi Cananéa o ultimo ponto da costa brasilica 
aonde chegaram esses exploradores. 

Tinham por fim esses padrões firmar e assegurar, como diz 
Vespucio na sua carta, a posse do pais que ordenára a explor- ' 
ção, logo que a frota chegava á primeira terra descoberta. 

Não foram elevados por Martim Affonso porque muito 
antes da sua vinda já era conhecido o porto de Cananéa. Antes 
dele vir colonizar e estabelecer-se no litoral do Brasil, já eram 
procurados pelos navegantes os portos de São Vicente e de Ca- 
naqéa. 

Diz Gabriel Soares que Gonçalo Coelho e Christovam Ja- 
cques se empregaram em explorar o nosso litoral, e em mui- 
tos pontos fixaram padrões ou marcos e outrotanto não diz de 
Martim Affonso. Mas não podiam ter sido erguidos por Gonçalo 
Coelho, porque não veio este navegante fazer descobrimentos. 
Assim não consta que a armada de Pedro Alvares Cabra1 lan- 
çasse algum padrão, limitando-se a chantar na praia <a Cruz 
com as armas e devisa de Vossa Alteza que lhe primeiro pre- 
garom, (Carta de Pero Vaz de Caminha), pois que não ia fazer 
descobertas em territorio de selvagens, mas dirigia-se para um 
paiz mui habitado e culto. Tambem não foram deixados por 
Christovam Jacques, pois quando realizou êste último navegan- 
te os trabalhos de sua segunda expedição, Cananéa já era muito 
conhecida. 

Divergem os autores do nossa historia sôbre quem fôsse 
o capitão ou chefe da expedição de 1501. Firmado na opinião 
de Gaspar Correia, prova Candido Mendes que foi André 
Gonçalves o comandante da primeira armada exploradora das 
costas do Brasil. 

O marco que o INSTITUTO HISTORICO possue tem qua- 
tro palmos de comprimento, dous de largura e um de grossura; 
não tem data alguma, mas contem a cruz da Ordem de Cristo 
sdbrepostq a um escudo com as quinas portuguesas em cruz. E' 
de marmore branco, e está muito carcomido. O tenente ou tes- 
temunha, tambem dC marmore branco, e menor no comprimen- 



to, não tem inscrição nem relevo algum: e manifesta haver 
adormecido longo tempo debaixo dagua. 

«Memorando factos da historia patria, que vão 
longe de n6s quatro seculos,' - se expressa Moreira 
de Azevedo - indicando qual o ultimo ponto em que 
tocou a primeira frota exploradora no litoral sul do 
Brasil, são esses padrões de alta importancia historica. 
E essas preciosas reliquias do passado estão collocadas 
em nichos dos lados da entrada principal deste INS- 
TITUTO que, com amor patrio e ufania repetimos, 
habita as salas do palacio imperial,. 

A conselho de Affonso de Escragnolle Taunay e com a 
aquiescencia do benemerito Presidente do INSTITUTO, esse 
marco figura hoje no salão nobre do INSTITUTO. 

O MARCO DE NOSSA FORMAÇÃO HISTORICA 

Si Cabra1 devassou apenas a terra de Santa Cruz e implan- 
tou-lhe os simbolos da soberania portuguesa como da fé catolica; 
si Christovam Jacques inaugurou-lhe a historia naval, - Mar- 
tim Affonso é, cronologicamente, o primeiro vulto de Admi- 
nistrador que teve o Brasil. 

Outra nota carateristica assinala a sua missão colonizadora 
- a magnanimidade de trato, o gesto largo e cavalheirescj 
para com o aborigene, mui diferente das atrocidades castelha- 
nas, dos mortirinios praticados pelos espanhóes nas Antilhas, 
Mexico e Perú. 

Na narrativa do Diario de Pero Lopes, a bravura, a pru- 
dencia, o tino,*a benignidade, o perfeito conhecimento da pro- 
fissão e do roteiro do mar, edificam-nos a cada passo. 

Poderiam ser respigados muitos episodios desse genero no 
Diario. Mas dos sucessos principais da expedição de Martim 
Affonso, recolheram-se frutos de experiencia e de previdente 
organização, com todos os caracteristicos de uma obra defini- 



tiva, destinada a desafiar, como esses marcos de pedra histo- 
rica, a ação dos seculos, e a glorificá-lo heróe entre os mais ilus- 
tres da nossa Historia Patria. 

São Vicente é o marco inicial dos fastos da administração 
e civilização nacionais, a celula-mater da formação histoiica do 
Brasil. 

E lançando um olhar retrospectivo a té  1532, retempera- 
mos, como bem o disse o nosso grande Affonso Celso, «a fé 
portentosa, que engendra, conserva, estimula, prevalece, - fC 
na actividade construtora, na eficacia e invencibilidade de nossa 
Patria!~. 

Notcs: Esta conferencia foi escripta para ser pronunciada em S. 
Paulo, mas seu autor, por motivos de força maior não pode nos honrar 

. com sua presença. Realizou-a no entretanto no Rio, em sessão magna 
convocada pelo Inst. Hist. Brasileiro, em commemoração ao IV Cente- 
nario Vicentino. 
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DOM FRANCISCO DE SOUZA E O INICIO DO 
IMPULSO BANDEIRANTE 

STINGUIDOS pelo Instituto Historico 
e Geographico de São Paulo para 

realizarmos uma das conferencias 
commemorativas do quarto centenario 

da fundação da Capitania de São 

Vicente, cingindo-nos ao thema do 
inicio do impulso bandeirante, oriun- 
do da acção do setimo governador- 

geral do Brasil, d. Francisco de Souza, lembraremos desde 
começo que, não possuindo dotes de orador, nem de escriptor, 
a nossa exposição irá resentir-se da ausencia dessas qualidades ' 

indispensaveis a que devidamente pudessemos exsurgir, do occaso 
quinhentista, toda grandeza da tarefa nesse sentido realizada 
por esse delegado régio colonial. 

Assim é que necessitavamos saber bem evocar o seu appa- 
recimento, precisamente quando o colono serenava na occupação 
do littoral e começava a tactear a penetracão do interior. 

Não o tolhia mais, numa gigantesca nesga costeira, o te- 
mor primitivo do aborigena, de modo que ia attentando melhor 
nas legendas maravilhósas, nascidas do recésso da terra. 

No sul principalmente, favorecido por varias circumstan- 
cias, éra irrefreavel essa sua anciedade pelas entradas - e já 

O autor deixou de proilunciar esta conferencia por motivo de molestia. 



nesse fim do seciilo XVI, tendo como centro a villa de São Pau- 

lo de Pircltininga, havia escarvoado tres grandes caminhos, que 
a acção ulterior de d. Francisco de Souza tranformou em tres 

directrizes maximas do seu expansionismo no seculo sequente., 

Esse governador-geral do Brasil pertencia em Portugal a 
uma valerósa fámilia de fidalgos de cóta d'armas. Seu bisavd 
d. Pedro de Souza, herdeiro da casa de Beringel e prado, tirná- 
ra-se alcaide-mór de Beja e.tão altos feitos praticára em Africa 
que fora agraciado por d. João I11 com o titulo de primeiro con- 
de do Prado. 

Seu progenitor, hamonyino deste e casado na casa do se- 
nhor de Bobadella, fora tambem dos valentes d'Africa e arras- - 
tára, desde adolescentes, todos os seus filhos varões para o ser- 

viço militar do reino. 

, ' Conqiiistára assim, d. Francisco de Souza, desde moço, 
a commenda de Santo André de Ursilhão, na Ordem de Christo. 

Casára-se primeiro com uma filha de d. Rodrigo da Costa, 
o «Hombrinhos» e, enviuvando, com tima sua sobrinha, d. Viu- 
lante Henriques, filha de Jorge Furtado de Mendonça. 

Residindo na corte de Felippe I1 de Hespanha, que desde 
d. Diogo de Souza, seu conselheiro, éra sobremodo affeiçoado á 
casa dos condes do Prado, d. Francisco, tornado galaciano pres- 
tigioso, teve logo a approximaçáo de Gabriel Soares de Souza, 
senhor de engenho na Bahia e nrn dos deslumbrados pela Jegen- 
da do Sol da Terrà, a montanha resplandecente, alteada pelos 
tupiniquins nas nascentes do grande rio de São Francisco. 

Herdeiro dum aranzel que indicava o itinerario para se at- 
tingir tamanha maravilha, o colono bahiano andava desde an- 
nos na Metrópole, offerecendo a El-rei .tal descobrimento, me- 
diante mercês e privilégios. 

Seis annos aguardou pacientemente decisão aos seus re- 
querimentos até que por fim, escudado pelo marquez de Castel- 
10-Rodrigo, conseguiu-lhes deferimento, para o caso de exito, 
numa promettida jornada. 



Mas ao mesmo tempo que satisfazia ao senhor do engenho, 
E'elippe I1 de Hespanha deliberava valer-se dessa opportuni- 
dade para, pondo termo ao sonho dispendioso das minas de Mo- 
nomotapa, experimentar officGdlmente as possibilidades das 
riquezas mineraes do Brasil. 

Desse modo, ordenou a transferencia do apparelhamento 
administrativo daquellas minas para a Bahia e como seu repre- 
sentante alli, escolheu a d. Francisco de Souza que sabia se 
achar empolgado pelas fabulas do colono bahiano. 

Tinha certeza que esse seu cortezão havia de ser não s6- 
mente um vigia fiel da diligencia assegurada, como tambem, em 
caso de ralidade de minas, um timoneiro ardorbso no prosegui- 
ménto de taes emprezas, na nova colonia que lhe adviéra ao do- 
minio. 

Mixto de soldado e de grão-senhor, já de idade madura e de 
animo decidido, polido e culto, facilmente adaptavel a tòda con- 
vivencia e a todos os meios, sabendo além disso valer-se como 
ninguem desses recursos pessoaes, o que lhe grangeá~a o cogno- 
me de manhoso, d. Francisco de Souza soube transladar da cor- 
te consigo um grupo de escól, com representantes de todas as 
camadas sociaes da época, formando a comitiva mais douta, 
mais operósa e mais luzida, que já vira a nascente colonia. 

E' bem de se vêr que poude desse modo realizar obra con- 
sideravel de administração. e 

A face poiém em que propriamente se notabilizou, aquella 
que lhe valeu como que uma aureola de legenda, foi justamente * 

a prevista pelo monarcha castelhano. 
D. Francisco de Souza foi um convicto das riquezas mine- 

raes do Brasil e um obstinado na sua pesquisa. 
Com tal fé, que nenhuma desillusão conseguiu abalar, foi 

o promotor e o m:thodizador dos vehiculos que posteriormente 
crearam, quasi por completo, a nossa hodierna feição geogra- 
phica. 

Antes desse governador éram as entradas ao 160, os ban- 
dos desordenados dos aventureiros ou da gente de guerra. Na 
sua regencia as lévas arrumadas, em divisões militares, com 



ouvidbres do campo, escrivães, partidbres, capellães e roteiros 
preestabelecidos. 

assim é que arribando á Bahia, a 9 de junho de 1591, o seu 
primeiro cuidado foi animar a Gabriel Soares de Souza que, 
tendo aoffrido a perda de seus preparativos com o desbarato da 
urca flamenga «Abrahão,, nas costas de Sergipe, alcançara 
aquella cidade por terra. 

A sua jornada passou desse modo a ser uma organização 
de d. Francisco de Souza e della adveio a constituição posterior 
das bandeiras paulistas, até no uso do gibão d'armas, ahi em pri- 
meiro verificado. 

E' sabido o fracasso dessa expedição, pela morte do cabo 
nas nascentes do rio Paraguassb. 

A fantasia que elle demandava, fora creada pelo provedor 
Felippe de Guillen, que, em 1550, escrevia a El-rei: 

-- «E porque sempre meu intento foi inquirir e saber as 
estranhas cousas deste Brasil e vêr se poderia achar caminho 
para se correr seguramente a terra, o primeiro anno que a esta 
Bahia cheguei, me disseram que por Porto Seguro entravam pela 
terra dentro e andavam lá cinco ou seis mezes, pela qual razão 
me fui ã Porto Seguro e tirei um instrumento que mandei a V. 
A. desejando seu favor para buscar e da maneira como fossem 
descobrir as minas de ouro que os in'dios diziam que havia. . . 

, Succedeu agóra que este março passado, viéram a Porto 
Seguro indios dos que vivem junto a um grande rio, além do qual 

' dizeni que está uma serra junto delle que resplandece muito e 
que é muito amarella, da qual vão ter ao dito rio, pedras da 
mesma c6r, a que nós chamamos pedaços d'ouro que della caem, 
e os indios. . . dizem que aqueMe metal endoença pela qual ra- 
zão não ousam passar a ella e dizem que é muito temerósa por 
causa do seu resplendor e chamam-lhe Sol da Terra,. 

Pero de Magalhães Gandavo, um dos maravilhados dessa 
Ituberabaassú dos tupiniquins, augmentou-lhe o brilho, atean- 
do-lhe nos cimos nunca vistos, incendios de esmeraldas. 

E, gradualmente, na imaginação daquelles homens de além- 
mar, que não podiam deixar de ter em suas pupillas a centelha 



dalgum sonho, como incentivo ás suas arriscadas aventuras - 
essa Serra Resplandecente, cujo nome indigenal haviam alte- 
rado para Sabarftbossú, passoii a desenhar-se toda de  prata, 
á beira duma lagba dourada, inscripta em seus roteiros nebu- 
lósos com o nome de Vup&bossú e no fundo da qual entreluziam 
e~meraldas. 

Foi essa illusão secular que empolgou inteiramente o es- 
pirito cavalheiresco de d. Francisco de Souza. 

Após a desventura de Gabriel Soares de Souza, enviou em 
sua demanda dois dos maiores caminheiros nortistas - Bento 
Maciel Parente e Diogo Martins Cam. 

Não obtendo resultados, emprehendeu fazer buscar o pon- 
to desejado por quatro entradas simultaneas, que partiram res- 
pectivamente do rio Real, da serra dos Aimorés, de ~ a r a t í  e 
de São Paulo de Piratininga (1596). 

O cabo desta ultima expedição, João Pereira de Souza Bo- 
tafogo, morador no Rio de Janeiro, havia recebido pessoalmente 
instrucções de d. Francisco de Souza, que da Bahia o havia des- 
pachado como capitão-mór, loco-tenente do donatario de São 
Vicente e cuja pósse se realizou aos 14 de marco de 1595. 

A sua bandeira foi a primeira em São Paulo organizada nos 
moldes da de Gabriel Soares de Souza. 

O itinerario demarcado éra o sertão da Parnahiba, para 
dahi ir demandando as nascentes do rio de São Francisco. Esta- 
va-lhe confiado o duplo ohjectivo da guerra ao gentio e da procura 
da serra de Sabarábossú. 

Nella figuravam diversos reinóes, companheiros do fidalgo 
governador, taes como Domingos Dias, Sebastião de Freitas, 
Simão Borges Cerqueira, o velho, e o fundidor Domingos Ro- 
drigues. 

O todo éra composto de mais de cem homens brancos, além 
dum corpo de mamelucos e indios. 

Em junho de 1597, achando-se a diligencia em pleno sertão, 
Botafogo se viu preso por ordem regia, passando o commando 
da tropa ao seu immediato Francisco Pereira. 



Um troço da mesma, chefiado por Domingos Rodrigues, 
resolveu no entanto ganhar outro rumo que não o que ia levando 
Botafogo, o qual havia >penetrado nas terras dos rios Verde e 
Sapucahi. 

Domingos Rodrigues impontára seus companheiros pela 
bocca do rio de São Francisco, penetrando no territorio goiano 
e indo se deter nas regiões do Paraupava. 

Desse modo, alguns delles transviados, parecem ter arri- 
bado á Bahia, pois é certo que por esse tempo, d. Frdncisco de 
Souza alli recebeu dum mameluco, a amostra dum minério que 
dizia f6ra tirado da serra de Sabarábossfi, setenta ou oitenta 
leguas andadas da villa de São Paulo (1598). 

Não tardou por isso, esse governador-geral, a passar para 
esse local, donde lhe acenavam com a realidade do que tão an- 
ciadamente sonhava. 

Os paulistas cokeçavap a ter fama de homens capazes 
de todos os sertões. 

Numa actividade ininterrupta, haviam progredido do sim- 
ples escambo dos nativos pelo littoral, ao que denominavam jus- 
ta guerra, num raio limitado das suas quatro villas e desta, aos 
saltos, já em longas caminhadas pela terra dentro. 

O pequeno cyclo das minas tambem alli vinha se desdobran- 
do desde as achadas de Luiz Martins, acrescidas pelas do mame- 
luco Affonso Saidinha, o moço, com o mineiro 'pratico Clemente 
Alvares, que além do ouro -encontrado em varios sitics ao entor- 
no da villa de São Paulo, haviam constatâdo ferro no Araçoiaba, 
o que lhes valêra a construcç5o alli de dois fornos catalães pa- 
ra o seu preparo. 

Assim, d. Francisco de Souza, resolvida a sua viagem, en- 
viou para a Capitania de São Vicente, como administrador das 
minas e capitão de villa de São Paulo, a Diogo Gonçalves Laqo, 
o velho, que trouxe consigo dois mineiros e um fundidor. 

Para capitão-mór da donataria nomeou a Diogo Arias de 
Aguirre, que com trezentos indios e tendo todas as despesas de 
transporte custeadas pelo almoxarifado de Santos, não demorou 
visitar as minas do Jaraguá e do Araçoiaba. 



Dom Francisco por sua vez, chegou á v-illa de São Paulo 
de Piratininga em maio de 1599, seguido de consideravel comitiva. 

Jornadeou sem demóra para as minas do Araçoaiaba, onde 
Affonso Sardinha, o moço, lhe fez doação dum dos fornos cata- 
lães para o preparo do ferro, passando deppis a visitar as minas 
de Bacaetava, São Roque e Jaraguá. 

Poucos mezes depois retornava ao Araçoiaba e dalli envia- 
va uma bandeira, mais para o interior, da qual fez parte Anto- 
nio Knivet, que da mesma deixou uma noticia. 

As emprezas porém de maior vulto realizadas por esse go- 
vernador-geral, nessa sua primeira vinda a São Paulo e attinen- 
tes á devassa dos sertões brasileiros, foram as expedições che- 
fiadas por André de Leão e Nicoláu Barreto. 

O primeiro destes éra um morador do Rio de Janeiro, de 
onde viera com d. Francisco de Souza. A sua diligencia teve por 
fim demandar as nascentes do rio de São Francisco, devasssan- 
do o valle do rio Parahiba e transpondo a Mantiqueira. Nella 
seguiu como mineiro pratico, o hollandez morador em Santos, 
Wilhem Jost ten Glimmer, que deixou o roteiro da jornada (1601). ' 

\ 
Nicoláu Barreto foi encarregado de chefiar uma grande léva, 

Tikte abaixo, destinando-:e a pexetrar o territorio do Perú, a 
procura de minas, pois todo continente então se achava sob o 
dominio do mesmo soberano (1602). 

Por esse tempo, porém, d. Francisco de Souza deixava o 
cargo,do governador-geral do Brasil, pela pósse em Pernambilco, 
de D2ogo Botelho. 

Continuou assim mesmo em São Paulo, engolfado no seu 
sonho de ouro, aguardando o regresso da expedição de Nicoláii 
Barreto. Esta apenas ihe trouxe novas desillusóes. Não havia 
cuidado de minas e sim de piesa indigena e nella fallecera o seu 
denodado companheiro mameliico, Affonso Sardinha, o moço. 

Que esse primeiro e incansavel pesquisador de ouro em São 
Paulo pereceu na diligencia de' Nicoláu Barreto, quando já de 
regresso, se deduz duma declaração acostada ao inventario de 
Manuel de Chaves, praça da bandeira, fallecida nàs margens 
do rio Paracati?, em confronto com uma asserção de Azevedo 
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Marqiies, que teve azo de, conhecér muitos dos inventarios, hoj,e 
desapparecidos, dos primeiros cartorios de São Paulo.' 

Assim, esse grande investigador do nosso passado, escreve 
que Affonso Sardinha, o moço, falleceu no sertão, em 1604, ten- 
do ahi o seu testamento escripto pelo padre João Alyares. 

E no inventario de Manuel de Chaves se lê uma declaração 
dos padres João Alvares e Diogo Moreira, na qual se firmam; a 
oito de março de 160'4 annos, acapellães deste arraial do capitão 
Nicoláu Barreto». 

Segue-se portanto que, ao redigir nesse anno, no sertão, 
o testamento de Affonso Sardinha, o moço, ahi fallecido, o pa- 
dre João Alvares era um dos capellães da bandeira de Nicoláu 

,   ar reto, cujos ultimos componentes, como é sabido, sómente 
alcançaram são Paulo, ao fim de tal anno. 

Forçado a se retirar para a Metrópole, em principias de 
1605, d. Francisco de Souza fê-lo no entanto levando em sua com- 
panhia dois mineiros hespanhóes, testemunhas do muito que ha- 
via feito em São Paulo e do que ainda tencianava alli realizar 
em pró1 do desvendamento de riquezas mineraes, 

E si nullos foram ahi os resultados da sua acção, nesse sen- 
tidq, eificientes no entanto se apresentavam, quanto ao conhe- 

I 
cimento da terra. 

Deixára fixados, defiqitivamente, com sciencia perfeita do 
terrend, duas das grandes directrizes da expansão paulista: - 
o centro mineiro e a região parano-paraguaia. 

Para o levantamento topographico, empregára d. Francisco 
de Souza, a par dos nortead6res aborigenes, os seus engenhei- 
ros, que taes foram Domingos Rodrigues, Baccio de Filicaia, 
Wilhem Jost ten Glimmer e outros. 

E no seu elogio, 'deve-se incluir, principalmente, a iniciativa 
de utilizar-se do valle do Parahiba para attingir o centro mineiro. 

Collocou como dirigentes da expedição de 1601; um mora- 
d6r de Santos e outrò do Rio de Janeiro, conhecedbres da pe- 
netkação pelas vias do Quilombo e de parati. 

A directriz usual éra a de Atibaia ou sapuc?hí; feita atra- 



do e de Atibaia, como apontamos na jornada de João Pereira 
de Souza Botafogo. 

- <Foi mais facil, escreve Gantil de Assis Moura, ás ban- 
deiras quinhentistas alcançar o baixo-paraná, na região do Guai- 
rá, que estava a mais de cem leguaõ do seu povoado, que attin- 
girem o valle do Parahiba que lhes ficava a pequena distancia- 
Para o-primeiro, havia a vasta extensão de campos, cerrados e 
pinheiraes, que éra a vegetação corrente da planicie percorrida 
em São Paulo e Paraná o que auxiliava a travessia, enquanto 
que, para chegar ao Parahiba, havia uma região de mattas fron- 
dósas a transpbr. Talvez, por esse motivo, é que não houve, 
a té  1611, outra via de comiinicação directa entre Piratininga 
e Mogí das Cruz&, sinão a que éra feita pelo rio Tietê, sendo que 
a estrada, que depois ligou esses povoados, foi mandada abrir 
por d. Luiz de Souzs. O povoamento de  MO^^ foi feito pelos 
santistas, que penetraram o sertão pelo valle do JZuilombo~. 

Após a partida de d. Francisco de Souza, os paulistas conti- 
nuaram incessantemente a devassa dos sertões. 

Homens porém de objetividade pratica, haviam relegado 
para plano inferior a chiméra aurifera do seu grande orientador 
e firmaram-se no bem immediato da caça ao indio. 

Assim contam-se nesse periodo, entre outras, as expedi- 
ções de Diogo de Quadros e Manoel Preto aos carijós do sul 
(16061, a de Belchior Dias Carneiro, aos indios da bacia parano- 
paraguaia (1607) e a do hespanhol Martim Rodrigues Tenorio 
de Aguilar, aos biireiros (1608). 

Belchior Dias Carneiro foi grande sertanista que desde 1590 - 
batia os sertões do rio TietC abaixo, sendo grande pratico dessa 
região, até ao Guairá, que attingiu na bandeira de Nicoláu 
Barreto. 

A mandado do proved6r das minas e com o fim ostensivo 
da descoberta de oiiro, prata e mais metaes, organizou ama léva 
de cerca de cincoenta homens brancos e muitos mamelucos e 
indios e a 9 de março de 1607, descia o Tieté. buscando a região 
dos caiapós. 



Falleceu porem em pleno sertão, tres mezes após, tendo-o 
substituido no commando da expedição o seu immediato Anto- 
nio Raposo, o velho, que conseguiu trazer a povoado, mais de 
um ànno após, o restante da léva destroçada. 

Matheus 1,uiz Grou, cunhado de Belchior, consegui0 co- 
lher ao acaso, algumas oitavas de ouro, con as qiraes, de regresso, 
pagou suas despesas de jcrnada. 

Martim Rodrigues Tenorio de Agtiilar, sogro de Clemente 
Alvares, possuia um engenho de ferro, sob a invocacão de Nos- 
sa Senhora de Agosto, em Santo Imaro, onde residia. 

Sob a mesma capa de descoberta de minas, saiu de São Pau- 
lo em agosto de 1608 em demanda dos bilreiros e da sua expe- 
dição s6mente quatro annos após se teve noticia de que fora 
exterminada nos fundos sertões desconhecidos que attingira 

No entanto, na Metropole, d. Francisco de Souza havia 
se achegado ao duque de Lerma, e, com o que alli explanou, con- 
seguiu obter a nomeação e tititlos que ambicionava, volvendo 
assim ao Brasil como governador das Capitanias do Sul, e, em 
mer,dos de 1609, já se encontrava em São Paulo, tendo firmado 
contracto dumasociedade com Diogo de Quadros e Francisco 
Lopes Pinto, para exploração do que ent%o denominavam en- 
genho de ferro. 

Dessa sua oegunda administmçãw em São Paulo não se tem, 
porém, perfeito conhecimento. Não são quasi conhecidos seus 
passos e seus auxiliares. Sabe-se apenas que persistia, ohstinada- 
mente, em encontrar prata na Sabarábossú e no Arasoiba. 

Para desvendamento da primeira caseguiu, nesse periodo, 
a entrada pela Espirito-Santo, de Marcos Antonio de Azevedo 
Coutinho. 

Sobre essa diligencia, escrevia de Lisbôa EI-Rei, a 22 de 
fevereiro de 161 3, ao governador-geral de Brssil, Gaspar de Souza : 

- <Marcos de Azevdo me fez relacão do descobrimento que 
fez da serra das Esmeraldas, sendo disso encarregado por d. 
Francisco de Souza, governador que foi das Capitanias do Rio 
de Janeiro, São Vicente e Espirito-Santo, offereccndo quatro 



pedras que disse ter tirado das minas della, nas quaes mandei 
fazer exame e se achou serem esmeraldas finas.. . » - 

A esta expediq5o tambem se refére frei Vicnte do Salvador, 
dizendo que Marcos Antonio de Azevedo Csutinho fora re- 
compensado por E l - ~ e i  com o habito de Christo e a promessa 
de dois mil cruzados para que retornasse á serra, o que não ti- 
véra effeito por ter fallecido o referido colono. 

De outros documentos se póde inferir que o roteiro de Mar- 
cos de Azevedo foi, com pequenas variantes, o mesmo de Se- 
bastião Tourinho, desde o d o  Doce até o Sassuhf. Dahi, passo?J 
á actual Araunã, chegou depois por terra á lagha da Agua Pre- 

, ta (~upsbossú! e dahi, em final, d Serra ~es~landecentt :  ou das 
Esmeraldas. 

Tendo assim encarregado Marcos de Azevedo dessa expe- 
dição ao sonho de Sabarábossú, d. Francisco de Souza conti- 
nuou em SCio Paulo, na faina obsideqte de encontrar metaes 
preciosos no melro do Araçoiaba, quejrté e n t á ~  apenas revelára 
possuir ferro. 

Inteiramente identifiado com a alma bandeirante, mergc- 
lhado desde janeiro de 1611 no isolamento daquelles grotões, 
desamparado de toda sua antiga comitiva e de todo seu antigo 
fausto, o fidalgo governador veio assim a perecer, em meados 
de junho, como o mais humilde e desbaratado dos seus antigos 
caminheiros do sertão. 

Da melancoliã e da singularidade desse final do douto e 
magnifico cortezáo dos reis de Hespanha, nasceram, a maneira 
de legendas, versões varias. 

Dom Antonio de Anasco contava que - amurió de um eno- 
jo, porque le trouxeron nueva que su hijo quese llamava D. An- 
tonio, 10 cojieron 10s yngleses, enbiando-le a la CGrte, con cierto 
presente de oro a sq majestadw . - 

Frei Vicente do Salvador, que bastante o estimava, escre- 
via, na Bahia, onde se encontrava: 

1 - S.. .morreu duma enfermidade' grande que teve na villa 
de São Paulo, estando tão pobre que me affirmou um padre da 

. Companhia que se achava com e!le á sua morte, que nem tima 

'i 



véla tinha para lhe metterem na mão, se a não mandára levar 
do seli convento; mas quereria Decs alumial-o em aquelle te- 
nebroso transe, por outros muitos que havia levado deante, de 
muitas esmolas e obras de piedade que sempre fez». 

E por ultimo, o governador Antonio Paes de Sande affir- 
mava em carta a El-Rei que - <acompanhando os paulistas ao 
mineiro que mandára á serra de Sabarábossú, para saberem a 
parte donde elle occultava as minas, depois de achadas, do que 
se fez aviso ao dito d. Francisco de Souza, e tiradas muitas car- 
gas de pedras, que o mineiro trazia'fom grande contentamento, 
mataram no caminho ao mineiro e esconderam as pedras, dis- 
seram a d. Francisco que morrêra no caminho e se enganára no 
que havia escripto, de que resultou morrer o dito d. E'rancisco 
de Souza em breve dias e se perpetuar na suspensão daquellas 
minas a tradição de as haver muito ricas» -- 

Os paulistas, no entanto, iniciados por esse maravilhado das 
terras brasileiras, não mais se detivéram no impulso das suas 
arrancadas em favor do nosso desenvolvimento geographico. 

Crearam desse modo. a acavallaria dos sertões> - emula 
por mais dois seculos na Colonia, pelo seu estoicismo e pelo seu 
arrojo, da sua reinóta similar ibérica, cujo espirito viéra sobre- 
vivendo, sonhadoramente, na figura daquelle admiravel pro- 
r>ulsionador de homens qye foi o sefimo governador-geral 'do 
Brasil, d. Francisco de Souza. 



MOEDAS, MEDALHA E SELLOS 

COMhIEMORATIVOS 

DO IV 'CENTENARIO VICENTINO 





MOEDAS E SELLOS' 

NSTITUTO, de acc6rdo com o seu 

programma, solicitou do Governo Fe- 
deral, em data opportuna, a emissão 
de moedas e sellos commemorativos, 
que de certa forma perpetuassem a 
data que se ia commemorar. E não só 
solicitou, como tambem enviou desde 
logo, oç desenhos e legendas que pode- 

riam ser aproveitados, no caso de acc6rdar o governo com o seu 
jristissimo pedido. Com tadta felicidade se houve que poucos 

- mezes após, via inteiramente realizado o seu programma com a 
cunhagem de moedas e impressão de sellos.0 decreto do Governo 
.Federal que autorisou a cunhagem das moedas é o seguinte : 

Decreto n.) 21358 de 4 de maio de 1932. ' 
<Autoriza a cunhagem de moedas divisionarias de pra- 

ta, cobre-aluminio e niquel, commemorativas~do I V  Centenario 
da Fundação do Munzcipio de S.  Vicente, no Estado de S. Paulo, 
inzcio da Colonisação do Brasil. 

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o art. 
1.0 do ikcreto n: 19,398, de 11 de novembro de 1930, e 

cònsiderando que a fundação, em 1532, do municipio de S. 
Vicente, no Estado de S. Paulo, assinála o inicio da colonisação 
do Brasil; 

considerando qlle a passagem do 4.0 Centenaria desse acon- 
tecimento 6 digna de especial commemoragão; 
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considerando o apelo nesse sentido feito pelo Instituto His- 
torico e Geographico de São Paulo, 

Decreta; 
Art. 1.0 -Fica o Ministro da Fazenda autorizada a man- 

dar cunhar na Casa da Moeda, moedas de prata, cobre-alu- 
minio e niquel, comemorativas do IV Centenario da Pundação 
do Municipio de São Vicente, no Estado de São Paulo, inicio da 
colonização do Brasil'. 

Art. 2.O - As moedas de prata que se cunharem por força 
deste decreto, terão o valor, peso, composição e modulo seguin- 

Valor em reis Modulo Composição 
26 m/m Prata- 500 , 

Cobre - 400 
Niquel - 050 
Zinco - 050 

Paragrapho unico - A tolerancia para mais ou para 
menos no peso e na composição da liga dessas moedas será res- 
pectivamente de 1 por mil e de 0,005. 

Art. 3.0 - A liga monetaria das moedas de cobre-alurninio 
e de niquel, seu valor, peso e modulo e bem assim as tolerancias 
permittidas serão os mesmos das atuais moedas dessa especie. 

Art. 4.0 - Nos modelos das moedas serão aproveitados 0s 
motivos sugeridos pelo Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo, sendo que os caracteristicos de cada valor são 0s se- 
guintes : 

2$000 - Anverso - Effigie de D. João 111. 
Reverso - Brazão real. 

1$000 - Anverso - Effigie de Martim Affonso de Suza .  
Reverso - Brazão de Martim Affonso de Souza. 

$500 - Anverso - Effigie de João Ramalho. 
Reverso - Gibão de armas bandeirante. 

$400 - Anverso - Brasil dividido pelo meridiano de Tor- 
desilhas. 

Reverso - Cruz da Ordem de Christo. 



$200 - Anverso - Esfera Armilar. 
Reversg - Uma caravela. 

$100 - Anverso - Effigie do cacique Tibiriçá. 
Reverso - Panoplia indigena. 

Nos anversos das moedas de 2$, i$, $500, $400 e $100, se 
«IV Centenario da colonização do Brasil, 1532-1932, .e nos 

reversos o valor expressc em reis. 
No anverso da moeda de $200 se lê apenas: «IV Cente- 

nario da colonização do Brasil» sem a éra, que figura no rever- 
so, acima do valor. 

Art. 5.0- 0 poder liberatorio das moedas de que trata O 

art. 1.0, será, salvo mutiio consentimento das partes, respecti- 
vamente de 40$, 20$ e 458, para as de prata, cobre-aiuminio e 
niquel. 

Art. 6.0- 0 Governo aplicará na cunhagem das moedas 
de prata, a prata existente na Casa da Moeda e com o producto 
da mesma e por meio de opeiações de credito, adquirirá mais 
prata em barras ou em moedas 40s titulos de 917 e 900, de ac- 
cordo com a cotação mensalmente fixada por aquelle reparti- 
ção. 

Paragrapho unico - A despieza correspondente ao custo 
da prata será escriturada sob o titulo «Conversão de Especie~. 

Art. 7.O- A cunhagem das mcedas em apreço ficará li- 
mitada ao anno de 1932 e nas quantidades reclamadas pela sua 
normal circulação. 

Art. 9.0 - Revogam-se as disposições em \contrario. 
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1932, 11 1.0 da Independencia 

e 44.0 da Repitblica. - (aa) Getulio Vargas - Owaldo Aranha,. 
(Publicado no «Diario Oficial, da União de 9 de maio de 

1932). ' ) - 

Deseripção dos sellos : 
20 réis - «Purpura - Mappa da Brasil com o meridia- 

no de Tordesilhas e indicação do loca1 da Capitania de São Vi- 
cente. 
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100 réis - <Sepia» - Effigies de Tibiriçá e João Ramalho. -. 
200 réis - «Violeta vivo) - Retrat6 de Martim Affonso 

700 réis - «Azul da Prtrssia» - Deseqbarque de Martim 
Affonso, reproducção do quadro de B. ~ á l i x t o .  

MGDALHA COMMEMORATIVA 

uíz tambem, de pleno acc6rqo com o Instituto HistoAco, en- 

Essa medalha, cujoç elementos iconographicos sáo identi- 
aos das moedas e sellos, tem os seguintes caracteristicos. 
Anverso: Campo bipartidb por uma grega. Na parte supe- 

do no velame a cruz 
andeira das Nave- 

nario da Coloni- 

Na parte inferior, quatro medalhões enramados em folhas 

o Ramalho e Tibiríç4. 
7 - 

A6 centro uma placa emoldurada com a inscripção: <São 
icente - 1.532~. 

Reverso; Abrangendo a quasi totalidade do campo, de alto 

f,  
+, &>>~,&'i %% <* dfJ2*" 
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SE1,LOS POSTAES commemorativos do 4.' centenario da fundaçáo de S. Vicente. confeccio- 
nados na  CASA DA MOEDA, e emittidos pelo Governo Fedexal, a pedido do Instituto Historico 
e Geographico de S. Paulo, de conformidade com motivos, symbolos e lependas por este apresentados. 

Postos em circulaç5o em Jnniio de 1932. 

MEDALHA CBMMEMBRATIVA 
(SOCIEDADE NUMISMATICA ) 







I 

I N D I C E  





INDICE DO TEXTO 

Introdzccçüo . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  
< 

Discurso Inmgural pelo DR. JOSÉ TORRES DE OLIVEIRA . . . .  
Origem e factos da expansüo portugtbeza no Bnasil até 1530 - 

conferencia do DR. RICARDO SEVERO . . . . . . . . .  
Joüo Ramalho e Santo André - conferencia do DR. AFFONSO DE 

E. TAUNAY . . . . . . . . . . . . . . . .  
O s  primkiros troncos paulistas e o cruzamento euro-awwricano - 

conferencia do DR. ALFREW ELLIS JUNIOR . . . . . . .  
A expedição de Martim Affonso de Souza - conferencia do 

COMMANDANTE ~ J G E N I O  DE CASTRO . . . . . . . . .  
OJ Jesuitas e a Fundação de São Paulo - conferencia do PADRE 

JosÉ DA FROTA GENT~L, S. J. . .  1. . . . . . . . . .  
O s  primeiros anms de São P014l0 - conferencia do DR. AFFONSO 

JosÉ DE CARVALHO . . . . . . . . . . . . .  
Martim A f fonso  de-Sozcza - conferencia do DR. MAX F~EIUSS . 
D. Francisco de S o y  e 9 inicio do ikpulso bandewa~te - knfe-  

rencia cio DR. FRANOISCO DE ASSIS CARVALHO FRANCO . . .  
Moedas, medallm e sellos comrmemorativos. do I V  Cen tewio  

Vicentino . . . . . . . . . . . . . . . . .  




	Edifício do Instituto Historico e Geographico de São Paulo - Foto
	Introducção
	Discurso Inaugural pelo Dr. José Torres de Oliveira
	Origem e factos da expansão portugueza no Brasil até 1530 - conferencia do Dr. Ricardo Severo
	Mesa do Instituto Historico que presidiu a primeira conferencia - Foto
	João Ramalho e Santo André - conferencia do Dr. Affonso de E. Taunay
	Os primeiros troncos paulistas e o cruzamento euro-americano - conferencia do Dr. Alfredo Ellis Junior
	A expedição de Martim Affonso de Souza - conferencia do commandante Eugenio de Castro
	Os Jesuítas e a Fundação de São Paulo - conferencia do padre José da Frota Gentil, S. J.
	Os primeiros annos de São Paulo - conferencia do Dr. Affonso José de Carvalho
	Martim Affonso de Souza - conferencia do Dr. Max Fleiuss
	D. Francisco de Souza e o inicio do impulso bandeirante conferencia do Dr. Francisco de Assis Carvalho Franco
	Moedas, medalha e sellos commemorativos, do IV Centenario Vicentino
	Moedas, medalha e sellos commemorativos do IV Centenario Vicentino - Foto
	Sellos Postaes e Medalha Commemorativa - Foto

