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Introdução

Podemos propor a abordagem de nosso tema nos 
seguintes termos: consideramos um sistema 
significante ao qual corresponde um sistema 
significado. Nosso estudo deverá ser iterativo 
em relação aos dois sistemas.

X -
t íl

Por sistema significante entendemos o conjunto 
de figuras que atingem nossos sentidos. Por 
sistema significado, o conjunto de circunstâncias 
próximas ou distantes que propiciaram aquele 
sistema.

a demonstração mediante princípios

Dado o rico acervo de descobertas, nosso 
trabalho inicia-se, procurando estabelecer uma 
abordagem dessas casas encaradas como "objeto" 
de investigação sistemática, a partir das 
considerações iniciais propostas pelo arquiteto 
romano Marco Vitruvio Pollo (4).

Esclarecemos a insistência na palavra sistema: 
um químico irá, através da análise de uma 
superfície crespa e branca de parede de nossas 
casas, concluir, por exemplo,que elas estão 
revestidas de cal e propor como resultado de 
suas investigações até o arranjo molecular dos 
elementos químicos que compõem esse 
revestimento.

Trata nosso estudo de um pequeno número de 
casas próximas à cidade de São Paulo, 
construídas nos primeiros séculos da ocupação 
da terra por parte dos portugueses.
Arroladas durem te a década de 30 em princípio 
por Mário de Andrade e depois por Luís Saia, (o 
primeiro preocupado com "sedes de fazendas") (1), 
essas casas revelaram aos poucos um interesse 
maior que o puramente documental (2). Devido 
aos minuciosos trabalhos de restauração e aos 
estudos teóricos efetuados por Luís Saia, 
podemos afirmar, identificaram-se regularidades 
nessas construções que justificam seu estudo do 
ponto de vista da História da Arquitetura (3).

"Porque, como em todas as coisas, muito 
especialmente em Arquitetura, há dois termos: o 
significado e o significante. O significante é 
aquele de que alguém se propõe tratar. E o 
significado é 
científicos".
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de ocorrências que devera esclarece

justamente o contrário.
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A bibliografia específica das casas bandeiristas 
consta dos seguintes títulos:

• I
' sistena de figuração faremos então corresponder
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Mas convêm observar ainda o seguinte: o que é 
sistema significante para uma disciplina, pode 
ser sistema significado em outra. Por exemplo, 
para um economista os equipamentos produtivos 
podem ser significado de certos procedimentos de 
transações comerciais. Para um estudioso de 
"artes menores" justamente o contrário.
Para nós, portanto, o sistema significante será 
o sistema de figuração, tão completo quanto for 
possível apreender do objeto proposto. A esse

Podemos_dizer que sempre teremos sistemas de 
figuração para estudar, mas nem sempre "estilos". 
Estes correspondem a situações politicamente 
maduras.

Convém estabeleceria distinção agora entre 
sistema de figuração e "estilo".

Se insistimos na expressão sistema desfiguração 
ê em atenção ao fato de que a supressão ou acréscimo de um unico elemento figurativo normalmente altera as relações do conjunto. Cada elemento figurativo, por sua vez, pode ser un sistema figurativo mas escapará ao âmbito deste estudo: pertence ao domínio da arquitetura, 
nosso caso, todo conjunto figurativo enquanto relação com o meio ambiente e com o ambiente 
humano.

Tradicionalmente a palavra "estilo" significa um 
. especial sistema de figuração, em que este foi 
reconhecido como identificado com uma 
ocorrência histórica determinada. Em outras 
palavras, estilo é um termo que designa um 
sistema de figuração integralmente apropriado 
por_uma comunidade humana. Portanto é um 
fenôm^nto politicamente vinculado: não é por 
acaso, por mero capricho, que os "estilos" 
dentro do sistema de figuração francês clássico, 
sucediam-se acompanhando a orientação dos reis.

Por isso os arquitetos - que então floresciam - 
colocaram nos edifícios públicos, em 
substituição das colunas, as imagens daquelas 
matronas, a fim de que se transmitisse também à 
posteridade a recordação do castigo aplicado aos 
habitantes de Cãria".

>nr mis valiosa que reconheçamos essa conclusão, •iá é bastante insuficiente para avançar na 
posse aental de nosso objeto. Recorrenos

- itòrnalaente a todas as ciências exatas e históricas para compreender nossa casa.
Aliãíi, não ê diferente a atitude de Vitruvio . qpandp/ pouco adiante do trecho acima citado, 

. observa:
"0 conhecimento da história (ao arquiteto) lhe c necessário, posto que muitas vezes os arquitetos- empregam nos edifícios diversos ornatos, de cujos temas devem dar razão a quem pedir. Por exemplo, se alguém, em vez desempregar colunas em suas obras, utilizasse estátuas de mármore, 
representando mulheres vestidas com mantos e 
roupagens até os pes, que se chamam Cariatides, 
e sobre elas pusesse modilhõès e cornijas, a 
quem lhe perguntasse a razão disso, daria esta 
resposta: Cãria cidade do Peloponeso, coligou-se 
com os persas, inimigos de todos os povos 
gregos. Estes decomum acordo, declararam guerra 
a Cãria, e a Vitória, pôs fim ã contenda. Tomada
e arrasada a cidade, passaram a fio de espada os . 
homens e levaram como escravas as mulheres, 
porém não consentiram a estas desprenderem-se do 
manto nem dos demais atavios matronais, com 
objetivo não só de levá-las em triunfo, como 
também para que, assim humilhadas com o 
espetáculo de sua eterna servidão, parecessem 
espiar.a culpa de sua cidade.

Finalmentemas não menos importante, nosso 
trabalho não se completa em si mesmo, pois, 
quando eu me propus a estudar essas casas, elas 
já tinham sido descobertas e descritas com 
notável precisão. Entretanto, não tinham sido 
feitos ainda valiosos estudos históricos que 
podem e devem lançar nova luz sobre elas. 
Reciprocamente, levado a bom termo, este estudo 
poderá^então iluminar certas teses inicialmente 
secundárias de história geral, cujo relevo 
poderá abrir novas vias de pesquisa. Assim como o 
trabalho contemporâneo dos arquitetos, por sua 
vez, reforça oc propõe os problemas da história.
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j)k)
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n)

Em primeiro lugar, o professor Flávio Motta, que 
concordou em orientar o estudo, acolhendo o 
trabalho e interessando-se vivamente pelo mesmo.
0 estudante José Saia fotografou obras. Marco 
Antonio Somio Oseki executou os desenhos técnicos. 
Jaelson Briton Trindade efetuou, expontaneamente, 
pesquisas nos Arquivos do Estado e do Museu 
Paulista, procurando documentos sobre as casas em estudo.

Mirim
b) Tatuapé
c) Morrinhos (Chácara S. Bento) 

Santo Amaro
) Jabaquara (Ressaca)
Caxingui
Mandu
Caiu
Padre Inácio
Santo Antonio
Querubim
São Romão
Santana de Parnaíba
Chácara do Quinzinho (Sorocaba)

1. "Notas^sôbre a arquitetura tradicional de São 
Paulo". São Paulo, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
Departamento de História, 1969.

Mesmo em estudo modesto como este, um'número 
muito grande de pessoas colaborou para que 
chegasse ao termo. Algumas devem ser mencionadas.

2. Luís Saia - "A casa bandeirista^(uma 
interpretação)". São Paulo, Comissão do IV 
Centenário da Cidade de São Paulo, 1955. Nesse estudo, feito a propósito da restauração 
da casa do Butantã, usa pela primeira vez a 
expressão "casa bandeirista" que se iria 
popularizar entre os estudiosos.
3. Luís Saia - "Notas sôbre a evolução da morada 
paulista", São Paulo, Ed. Acrópole, 1957.
Onde há referências a mais duas "casas 
bandeiristas": Chácara do Rosário e Fazenda Santa 
Lúcia.

Lia Z. Katinsky encarregou-se de rever a redação. 
Diva C. de Andrade organizou a bibliografia 
consultada, Thereza Koseki datilografou os 
originais.
Muitas outras pessoas colaboraram com sugestões 

„ e informações que seria demasiado longo mencdonar.
A todas essas pessoas, aos proprietários dos 
imóveis que sempre nos receberam com grande 
gentileza, e que geralmente cuidam com alto 
interesse desses monumentos, nossos particulares

2. "A casa colonial paulista". Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, /1972/.

0 arquiteto Júlio Abe Wakahara fotografou 
inúmeras casas e colaborou no levantamento da casa 
do Quinzinho. Armando Rebollo muito nos auxiliou 
com suas observações,acompanhando-nos na quase 
totalidade das visitas ãs casas. A Luís Saia, 
chefe do 49 Distrito do IPHAN, somos gratos não 
só pela documentação de sua repartição posta ã 
nossa disposição, como por preciosas indicações 
bibliográficas. Ricardo Ohtake se encarregou da 
diagramação do trabalho.4. Luís Saia - "Residências rurais do Brasil 

Colonia". Tese de livre docência apresentada na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Minas 
Gerais, 1958, mimeograf. na bibl. do Instituto do 
Património Histórico e Artístico de São Paulo.
Além de posteriores estudos esparsos, os outros estudos sobre a casa bandeirista são de autoria 
do arquiteto Carlos Alberto de Cerqueira Lemos, 
leitor atento e apaixonado dos trabalhos do Sr. 
Luís Saia, além de pesquisador meticuloso de 
inventários e testamentos. 0 Sr. Lemos sempre me 
cedeu generosamentè suas fichas de estudos, das quais procurei o máximp proveito. São de sua

1. Luís Saia - "Notas sôbre arquitetura rural 
paulista do segundo século" - Revista do Serviço 
do Património Histórico e Artístico Nacional, Rio 
de Janeiro, 1944, n9 8, onde se relaciona as 
seguintes casas:
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"Ê fora de dúvida que o Estado de São Paulo 
possui um excelente e vasto documentário sobre 
as suas residências tradicionais. Que estas 
moradas não apresentem uma "riqueza plástica" 
que muitos julgam existir nas peças 
oitocentistas, especialmente mineiras e 
baianas, confundindo assim lamentavelmente, 
intenção decorativa superficial com valor 
plástico efetivo, não subtrae das residências 
paulistas das diferentes épocas da nossa

- Entretanto, as afirmações e indagações que este ' estudo encerra são de minha única
TWBpnniuihl 1 f Rede - (1) Ver: Mário de Andrade. - "A Capela de Santo 

Antonio", Revista do Serviço do Património 
Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 
1937, n9 1.
\"0 critério para um trabalho proveitoso de 
'defesa e tombàmento do que o passado nos legou 
tem de se pautar, no Estado de São Paulo, quase 
/exclusivamente pelo ângulo histórico. No período

j que deixou no Brasil as nossas mais belas
/ grandezas coloniais, os séculos XVIII e XIX até 

fins do Primeiro Império, São Paulo estava 
abatido, ou ainda desensarado dos reveses que 
sofrera. Não pôde criar monumentos de arte. Se 
é certo que uma pesquisa muito paciente 
consegue encontrar detalhes de beleza ou 
soluções arquitetônicas de interesse técnico 
num teto ou tôrre sineira,num alpendre, ou numa 
janela gradeada, é mais incontestável ainda, 
meu ver, que São Paulo não pode apresentar 
documentação alguma, que como arte, se aproxime 
siquer da arquitetura ou da estatuária mineira, 
da pintura dos entalhes e dos interiores 
completos do Rio, de Pernambuco ou da Bahia.

-- lo fin_do trabalho, sinto-me como colaborador de uma ação que ultrapassa de muito as ambições de uma tese acadêmica. No próprio desenrolar doe contactos com tantas pessoas que espontaneamente somem parte de seu lazer na_ conservação da cultura no Brasil, aprendi lição madura: reconhecer uma obra de arte é participar de nascimento.

»>
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Ou quando os arquitetos alemães elaboravam seu 
tardio barroco, não eram contemporâneos dos 
filósofos alemães, aqueles precisamente que 
lançavam as bases do pensamento atual?

Mário de Andrade, em particular, parece ter 
permanecido fiel ao programa que se propôs em 
1937. Pelo menos é o que se deduz de seu 
testamento crítico "0 Padre Jesuino do Monte 
Carme lo11 r estudo de um então obscuro pintor 
ituano. E cuja maior obra teria sido, chamar 
sobre si a atenção do poeta paulistano.

A reação ao pensamento expresso e representado 
por Choisy cristalizou-se na proposição oposta:

Ã premência do estabelecimento de critérios 
seguros que deveriam nortear os trabalhos do 
Serviço recém criado, pode-se compreender 
tanta preocupação em torno do assunto. 0 autor 
que sobressai nesses trabalhos e que, parece, 
presidia 'as discussões, era Benedetto Croce.

evolução, milagrosamente salvas e aos poucos 
valorizadas pelos trabalhos paulatinos de 
restauração e pela análise pormenorizada de sua técnica e significado, a validade 
documentária ou o nível artístico que 
atingiram, mercê das especialíssimas condições 
de formação regional." ("Notas sobre a evolução 
da morada paulista", São Paulo, Acrópole, 1957).
(2) A propósito de "valor artístico" e "valor 
histórico", ver Mário de Andrade: "Ante-Projeto 
do Serviço do Património Histórico e Artístico 
Nacional", em "Curso de Filosofia e História da 
Arte", São Paulo, G.F.A.U., 1955, onde o autor 
coloca então sua posição. Esse problema era 
versado também por Eanna Levy - "Valor 
artístico e valor histórico: importante 
problema da História da Arte", R.SPHAN, Rio de 
Janeiro, 1940, p.181-193.

Esta explicação, se poderia satisfazer em 
primeira instância a um parisiense no fim do 
século passado^ dificilmente satisfaria a um 
inglês ou alemão. Pois esses países poderiam 
reivindicar com toda razão o mesmo grau de 
refinamento cultural que o polo difusor. Pois, 
respectivamente, quando arquitetos ingleses 
transportavam para sua Albion, no século 
XVIII, o modo Palladiano ou arquitetura clássica 
"francesa", não estava a Inglaterra empenhada 
na celebrada "Revolução Industrial" que tantas 
repercussões teve em seguida na França e na

inerentes aos elementos construtivos, quer 
apostos aos paramentos construídos. Este 
conjunto èntão definirá um momento da 
arquitetura. Da excelência desse método, 
testemunho eloquente é o reconhecimento de sua 
validade ainda atestado na "Histoire Generale 
des Technniques" (P.U.F. 1964) ou na 
monumental "History of Technology" (sob 
direção de Charles Singer_- Oxford Press - 1954 - 
tomo II). A primeira edição de Choisy é de 
1899) . •

Sera o fenômeno "tardio" um simples atraso nas 
comunicações? Ou as alterações serão um simples 
"abastardamento", execução inábil de povos "imaturos"?

Entretanto a esse método brilhante, opuseram-se 
•críticas não menos pertinentes: nesse estudo 
apaixonado dos objetos, a própria história se 
desvanece. De fato as "arquiteturas" se sucedem 
ligadas por um vínculo exclusivamente 
cronológico. Porque elas se sucedem, e como 
elas se sucedem não é explicado. Em outras 
palavras, no afã de descrever os objetos, o 
método perde o çróprio processo histórico. Como 
explicar os fenomentos da disseminação de um 
"estilo", ou as alterações que um "estilo" sofre 
ao longo dos caminhos que percorre.

(3) 0 Problema da História da Arquitetura 
coloca-se preliminarmente do seguinte modo:
Em que medida traçar a história da arquitetura 
pode contribuir para o desenho de uma história 
geral, e até que ponto essa disciplina pode 
reivindicar um método próprio de trabalho. As 
soluções propostas, basicamente, podem ser reduzidas a duas: a primeira, de origem 
predomlnantemente francesa, foi sintetizada 
no fim do século passado por Auguste Choisy em sua "História da Arguitetura". Seu trabalho põe 
toda ênfase na descrição dos materiais utilizados, dos elementos construtivos, disposição e dimensão dos aposentos, nas sequências dos elementos decorativos, quer
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Pois^pareceu-me legítimo identificar, em primeira 
instância, a obra de arquitetura cora o signo. 
Penso que não traio o pensamento do linguista 
suíço e nem do arquiteto romano, usando em 
compensação palavras já consagradas pelo uso, 
pelo menos em São Paulo.

"Perche se in ogni altra cosa come specialmente nell'architettura, queste due parti si trovano cioê la cosa, e quella che significa, la cosa significata, é 1’opera proposta, delia quala si parla. Queila, che significa é la prova, e il perche di quella, maestrevole ragione di dotrina espresso e didinarito".

1 t

Para a interpretação deste techo, adotei a 
terminologia de Ferdinand de Saussure (Cours de 
linguistique générale". Paris, Payot, 1966, 
Première Partie, chap. 1, p. 97 e seg.).

Conflito entre senhor e escravo, relações de trabalho na monocultura latifundiãria

(4) Ver: "I dieci libri deli'architettura" de M. Vitruvio. Tradotti et commentati da Mons. Daniel Barbaro reletto Patriarca d'Aquileia, da lui riveduti et ampliati; et hora in piu commoda forma ridotti. In Venetia, appresso Francesco de Franceschi Senese, 1567. Cap.I, p.ll.

Erigiram as comunidades nacionais como ponto de 
apoio, mas não conseguiram apreender o fluxo da história. Iniciada na Alemanha, essa corrente de estudiosos teve seu ponto culmi nante em B. Croce com sua Testética comme scienza deli'espressione e linguística generale", onde o pensador trocou a "comunidade nacional" pela "comunidade 
europeia" como base de sua estética, revigorando o combalido e crepuscular "idealismo" alemão. Como corolário em 1948 surgiu a "História da Arquitetura Moderna" de Bruno Zevi. Sua preocupação com os elementos "linguísticos" revelou-se inepta para apreender os acontecimentos que se deram no âmbito da arquitetura, não ao nível mundial ou europeu, mas no âmbito mais restrito da Arquitetura Italiana (ver: "Desenho industrial: Problemas atuais", Júlio R. Katinsky - Datilografado na Biblioteca da F.A.U., 1970.

a 
historia, através de razões que vão se apoiar em relações internas ã própria sociedade.

na tendência a valorizar exclusivamente o processo histórico. Pois, e com razão, 
argumentaram que todas as arquiteturas no 
início e no fim são produzidas por comunidades humanas historicamente configuradas em nações

Nossa posição frente ao problema serve-se largamente do pensamento brasileiro, elaborado a partir de "Casa Grande e Senzala", do Sr. Gilberto Freyre. Com efeito, esce estudo colocou 
pela primeira vez, que eu saiba, a ênfase dos 
problemas da sociedade brasileira tradicional 
(e por consequência da história) em termos de 
conflitos (ver por exemplo: "Considerada de modo 
geral, a formaçao brasileira tem sido, na 
verdade como ja salientamos às primeiras paginas 
deste ensaio, um processo de equilíbrio de 
antagonismos. A economia agrária e a pastoril. 
A agrária e a mineira. O católico e o herege. O 
jesuita e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas predominando sõbre todos os antagonismos, o mais geral e mais profundo: o senhor e o escravo" ("Casa Grande e Senzala". 6.ed. Rio de Janeiro, J.Olympio, 1950. v.l, p.170.

Evidentemente estudos posteriores vieram corrigir, 
discordar, ou mesmo negar algumas de suas teses. Porém direta ou indiretamente foram forçados a usá-lo como referência (ver na obra citada, os 
prefácios das edições sucessivas).
Nos momentos que pareceram oportunos, a referência 
aos autores mais recentes vai sendo feita, sem entretanto assinalar a orientação do autor, pois escaparia ao objetivo específico desta trabalho. So o faço aqui nesta nota, para caracterizar o 
ponto de partida de nossas investigações.

o livro procura explicar



Capítulo I

1.

e

r^jiiLocalização 
e identificação 

das casas
Assim, junto ao Tietê a montante da embocadura 
do Pinheiros:

Ainda que desfiguradas, parcialmente em ruínas, 
puderam em alguns casos ser salvas.

As casas que estamos estudando localizam-se, 
predominantemente, junto ã bacia de dois rios: 
o Tietê e o seu afluente Pinheiros.
A maior parte está situada no chamado "cinturão 
caipira" de São Paulo (1), vasta área periférica 
ao núcleo urbano primitivo, parcialmente 
abandonada até 1940, época dos primeiros 
cuidados efetivos para sua conservação.

A casa era de propriedade do Sr. Mário de 
Albuquerque Pacini que a vendeu com vasto trato 
de terra para a firma Textília. Pósteriormente esta firma loteou e vendeu os terrenos em volta para terceiros f ficando a casa encravada entre 
construções residenciais. 

•

2. "Tatuapé", situada a cerca de 1500 metros da 
margem esquerda do rio, e a 100 metros da 
margem direita do córrego Tatuapé (Pasta IPHAN 
019/1).

Mesmo abandonados, uma leve crença na 
importância desses monumentos foi conservada, 
como exporemos em seguida, obedecendo na sua 
descrição a ordem de aparecimento ao longo dos 
rios mencionados.

Atualmente o cinturão vem, desde 1940, sendo 
progressivamente ocupado por loteamentos 
indiscriminados, asfixiando o espaço em torno 
dessas casas.

Foi seu coproprietãrio, Sr. Mário de Albuquerque 
Pacini, que comunicou sua existência ao IPHAN, 
procurando o poder público para estudos e 
restaurações. Um croquis e algumas considerações 
críticas desta casa comparecem no primeiro 
artigo de Luís Saia "Notas sobre a arquitetura 
rural paulista do segundo século".

"Mirim", situada a cerca de 100 metros da 
margem esquerda, entre São Miguel e Penha, junto 
ao poste n2 137/57 da E.F.Central do Brasil 
(Pasta IPHAN 018/15).
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Mais tarde, em 1945, Manhã, o referido estudioso

0 Sr. Mariano Filho referxndo-se à casa no 
artigo "0 Património Artístico de São Paulo", escreve:

Estas são as casas no vale do Tietê a montante da foz do Pinheiros.
Hã uma referência a esta casa na monografia 
acima citada do Sr. Baptista Pereira, como sendo 
a casa dos pais do Padre Belchior de Pontes.

- . • •r-

XV-

A juzante do encontro dos rios Pinheiros e 
Tietê, encontrar.os:

"Poucos dias atrás, visitando em companhia de 
distintos arquitetos paulistas a velha casa da Fazenda da Ressaca, eu lhes fiz sentir o caráter 
nitidamente basco de construção". E mais adiante:

Foi identificada pelo Sr. Saia guando procurava alfaias do antigo Mosteiro de Sao Bento (4).

entrevista â Folha da 
___ r^reitera sua hipótese sobre a "casa de João Ramalho". 
Informa igualmente da visita do Sr. Paulo 
Duarte e do Dr. Moura Campos ao monumento, e a promessa deste ilustre homem público, no 
sentido de se empenhar para conseguir o tombamento federal do imóvel (3) .

5. "Butantã, Casa do Bandeirante", a cerca de 300 metros da margem esquerda do Pinheiros, próximo a ponte da Cidade Universitária.

3. "Morrínhos", a cerca de 800 metros da marg 
direita, numa elevação a cavaleiro da várzea do 
Tietê, na antiga chacara de São Bento, Casa Verde (Pasta IPHAN 03/16).

Entretanto sua identificação ocorreu devido a 
informantes locais, segunde Luís Saia,~pois a 
casa ficava próximo ao caminhe obrigatório para 
o Embu, local de importantes restaurações 
executadas pelo então IPHAN, no final da década 
de 30.

Levada ã consideração da Comissão do IV Centenário de São Paulo pelo Sr. Paulo Florenzano como sendo a "casa de Afonso Sardinha", 
recebeu amparo de verbas para sua restauração, levada a cabo pelos técnicos do IPHAN. Talvez o Sr» Paulo Florenzano tenha se louvado, para essa atribuição, no artigo do Sr. Paulo Duarte "Contra o Vandalismo e o Extermínio", publicado em 1937 no Jornal "O Estado de São Paulo", onde hã a referência à "casa de Afonso Sardinha junto ao Tietê no Emboaçava" (7).

Baptista Pereira, em 1936, em monografia prendada pela Prefeitura Municipal "A Cidade de Anchieta", refere-se a ela, sugerindo (invoca em apoio de longevidade o nome de João Aguirra) ter sido a primitiva residência de João Ramalho. 
Para essa monografia encomendou um desenho a 
bico de pena ao Sr. Mertig da referida casa (2).

6. "CaxinguV, a cerca de 150 metros da marg direita do córrego Pirajussara próximo ã avenida Francisco Morato, atual "Casa do Sertanista" da Prefeitura Municipal de São Paulo, no bairro do Caxingui, loteado pela Cia. City, que doou os restos e uma área para a Prefeitura construir uma praça (Pasta IPHAN 03/8).

8. "Casado Padre Inácio", na antiga estrada da 
Repartição de Águas do Estado, no caminhe entre 
Embu e Cotia. Segundo Luís Saia, as pesquisas em

7. "Caiu", situada entre os quilómetros 24 e 25 
da atual estrada para o Embu (estrada para 
Curitiba), a direita, junto à sede do 
"Guadalajara Clube" também relacionada, a partir 
de informações de moradores, por Luís Saia.

"Na Fazenda da Ressaca, pude apreciar uma telha 
de canal, de fabricação local, com as iniciais 
do oleiro, e a data de 1714 (6).

'\ Junto ã Bacia do Pinheiros, temos:
kr | 4. "Jabaquara^, a cerca de 100 metros da margem 

‘ ' esquerda do córrego do Fagundes (Ressaca) ,/ próximo ãs cabeceiras do riacho. Nasce este no 
K divisor de águas do riacho Ãgua Funda, afluente \ do Ipiranga, afluente.j>or sua, vez do Tietê.

\Não se sabe quem a teria levado ã consideração do IPHAN. Entretanto, foram publicadas duas 
fotografias dessa casa na R.A.M., vol. XLIX, 1338 (5) com interessantes legendas, que 
reproduziremos adiante, identificando-as como 
residênciâ do Padre Domingos Albernaz.
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14. "Sítio São Romão", situa-se a cerca de um 
quilómetro e meio aproximadamente ao norte de

Conhecendo já as então ruínas do Caxinguí e Padre 
Inácio, tirou algumas fotografias e levou-as 
para os Srs. Mário de Andrade e Luís Saia, 
iniciando_assim o processo de estudo de 
restauração, nos inícios da década de 40.

Trinta anos depois, na Revista de História 
(vol. XLIV, n9 89, 1972), seu filho, Paulo da 
Silveira Santos, publicando um artigo "Duas 
preciosidades do século XVII, Mário de Andrade 
e os monumentos históricos de São Roque - do 
cap. Fernão Paes de Barros ao autor de Macunaima", 
esclarece-nos sobre pontos interessantes. 
Reproduz outra parte do texto de Barão de 
Piratininga: "A 7 km de São Roque, em direção ao 
nascente, o cap. Fernão Paes de Barrros fundou a 
Fazenda de Santo Antonio, construindo no sítio 
de Boy-Poruçuguaba uma casa de estilo gótico, 
baixa, sombria, escassamente alumiada por 
pequenas janelas de grade de pau. Extenso 
paredão de pedra de 2 metros de altura e de todo 
o comprimento da casa, dã ingresso para o 
alpendre, aberto na frente, cujo teto é 
sustentado por colunas de madeira oitavada”.

Esclarece-nos ainda o Sr. Paulo da Silveira 
Santos que foi seu pai que conduziu o Sr. 
Washington Luís a conhecer a capela de Santo 
Antonio em 1921, ocasião então em que o 
prestigioso político e historiador teria 
decidido remover dois tocheiros antropomorfos 
para o Museu Paulista.

"A direita do vasto alpendre - conta ele - se 
estende uma comprida sala, em cuja extremidade 
há um compartimento separado por um tabique onde 
se erguia um altar. AIli o Padre Belchior de 
Pontes celebrava missa e outras funcções de seu 
santo ministério".

11. "Fazenda Santa Lúcia", situada em Mairynk, 
em Lagoinha. Seu estudo foi propoáto por seus 
proprietários, os Lanaris.
12. "Sítio de Santo~Antonio", entre São Roque e 
Araçariguama,junto à capela de Santo Antonio 
(Pasta IPHAN 018/2).
O estudo dessa casa é consequência do interesse 
.permanente em torno da capela referida. 0 Sr. 
Joaquim Silveira Santos publicou no jornal "O 
Democrata" de São Roque, de 1936 a 1938, 57 
artigos de crónica histórica da cidade de São 
Roque. Estes artigos foram publicados pela 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, vol. XXXVII, dez. 1939, p.215 e seg.

-■ .Justamente no capítulo "Ermida de Santo 
i Antonio" (p.464), transcreve trecho de autoria 
?do Barão de Piratininga, Antonio Joaquim da Rosa 
• que, em 1881, no Almanach Literário de São Paulo, 
v- publicou algumas notas sobre a casa.

£orno dessa casa iniciaram-sc por uma 
fotografia publicada em revista, documentando a 
visita à casa pelo Dr. Washington Luís P. de 
Souza (reproduzida em notas sobre a arquitetura 
rural do segundo século). A fotografia mostra 
claramente as primitivas colunas de madeira do 
"alpendre", cachorros requintadamente 
trabalhados, justificando a sua localização 
-posterior estudo (Pasta IPHAN 18/6) (8).

Entre estas duas citações, situa-se todo o 
trabalho de restauraçao conduzido pelo IPHAN.

10. "Casa na cidade de São Roque", localizada 
nas proximidades da estação da estrada de ferro, 
ã Rua Sotero de Sousa n9 274, descoberta por 
acaso por L. Saia, quando percorria a cidade.

9. "Sítio do Mandu", entre Cotia e Barueri, a 
100 metros aproximadamente da margem esquerda do 
"rego do Moinho’’ (Pasta IPHAN 018/4).
Esta casa foi trazida à consideração dos técnicos 
do IPHAN pelo arquiteto [Eduardo kneese cie Mel lo 1 
filho do proprietário das terras ónde ela se 
situava.

Aliás, o Sr. Paulo Duarte no artigo acima citado 
refere-se ã capela com entusiasmo. E o Sr. Mário 
de Andrade dedicou-lhe na época o artigo 
incluído em suas "Obras Completas".
13. "Querubim" ou Sítio Velho, ã margem da 
estrada de São Roque Araçariguama, junto ã linha 
de alta tensão da Light, a cerca de três 
quilómetros do Sítio Santo Antonio. O interesse 
por esta casa,< foi despertado junto ao IPHAN 
pelo Sr. Affonso D’E. Taunay.



*%

i

15.

Lemos salvou uma

•III

V
* Uí» T1. ’ • —

. ■ ... f i Cot» tr

' ’WI;

17. "Fazenda Japão", próximo ao município de Indaiatuba, ainda no município de Itu, a cerca de 8 quilómetros da margem direita da estrada asfaltada que liga Jundiaí a Itu, vizinha da 
fazenda Floresta.

19. "Fazenda da Ponte", à margem direita do Rio Tietê, à direita da estrada acima mencionada, a cerca de 800 metros da entrada da estrada para 
Cabreúva. Foi-nos indicada por José Elias Mattos 
Pacheco. Há um painel no__Museu Republicano de Itu, realizado por ocasião da reforma do Sobrado (1950),que representaria essa casa (Porto de Gões, pintura realizada a partir de um desenho de M. B. Dutra).

23. "Fazenda Taperão", em Tietê, seguindo pela Rua Bom Jesus, atravessa-se a "Ponte Nova^ e segue-se em direção ao rio. Numa bifurcação, hã uma^placa indicativa. Foi indicada_em 1956 pelo, então estudante de arquitetura, João Walter Toscano ao Sr. Luís Saia que, em 1964, fotografou o teto da capela.

Sua descoberta deve-se ao interesse do jovem arquiteto Júlio Abe Wakahara por alguns fotogramas, sobras do filme "Anjo Mau" de Roberto Santos. Nesses fotogramas, no começo de 1972, foi possível identificar uma provável casa bandeirista.
18. "Fazenda de Pirapitingui", situa-se na margem esquerda do Rio Tietê, ã esquerda da 
estrada Jundiaí-Itu. Foi-nos indicada por José Elias Mattos Pacheco.

. 22. "Nossa Senhora da Conceição", situa-se na estrada do "Matadouro" ou das Sete Quedas. Foi indicada ao Dr. luís- Saia para estudo, em 1956, 
pelo Sr. Jose Elias Mattos Pacheco.

.20. Casa do Sr. Eduardo Pacheco e Silva,*"Fazenda do Vassourai", em Itu•. Atinge—se a casar seguindo a Rua Goiás da Via Marginal, em direção 
ao Tietê. Foi-nos indicada por Elias Mattos 
Pacheco.

Diversamente ao que ocorreu no Recôncavo e em 
Pernambuco (9), as referências contemporâneas âs 
casas paulistas sao escassas anotaçoes quase 
distraídas. Afora elogios discretos ao conjunto 
do casario, podemos até distinguir um certo mal 
estar ao tratar do assunto. Mal estar que vai se 
cristalizar no severo juízo, nos primeiros anos 
do século XX, em texto preciso de Theodoro

Além destas casas, hã referências a mais três 
colocadas fora deste roteiro, pois somente 
subsistem documentos e alguns fragmentos: "Casa 
de Santo Amaro", estudada no primeiro artigo de 
Luís Saia citado, o "Sítio do Oratório",(em 
Santo André) da família Cardoso,*da qual o Sr. 
Carlos Lemos já tinha referências há vários 
anos, e uma casa jã demolida em Cotia, de 
pau-a-pique, mas da qual o Sr. 
janela e uma porta completas.

I,1 .

21. "Chácara do Rosário”, à margem esquerda do Rio Tietê, a meio caminho entre Itu e Salto, foi identificada, quando, em 1955, a família Pacheco, proprietária do imóvel, procurou o IPHAN para restaurã-la, após abandono de quase 
oitenta anos.

24. "Chácara do Quinzinho", situada no Parque e Jardim Zoológico, em Sorocaba, foi indicada para estudo pelo Sr. Aloysio de Almeida, distinto historiador da cidade.

•■-Ixaeariguaml??
V^Tambem esta casa foi anotada inicialmente peio 
I Sr. Affonso E. Taunay.
> 15. "Casa urbana de Pamaíba" (Pasta IPHAN 03/10), 
S situada no lado direito da Praça da Matriz, foi 
r descoberta por Luís Saia, quando procurava uma

1magem, Segundo seu depoimento, foram conversadeiras junto ãs janelas que chamaram sua atenção para a longevidade da casa.
16. Descendo o Tietê, na margem esquerda da velha estrada imperial, a beira quase do rio, mrma 1inha transversal ao rio, passando pela cidade de Cabreúva, situa-se a sede da "Fazenda Pau D’Alho", junto ao córrego de mesmo nome. Seu proprietário, Sr. Ubirajara Martins, adquiriu terras postas em concorrência pública pela Light. No interior delas descobriu restos de construção antiga e dedicou-se, desde 1955, com auxílio de técnicos do Património, a restaurar 
o edifício em sua forma original.
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0 interior é amplo, pouco iluminado e de aspecto 
monacal. 0 mobiliamento escasso e feio, feito de 
cêâro"e couro lavrado, ou de_jacarandá, exibe 
peças de valor, mas sem elegância.

onde substitui o sofã e onde as damas fazem a 
sua sesta, ou recebem as visitas de maior 
intimidade. Bancos de pau, pequenos e baixos 
tamboretes com algumas cadeiras, completam a 
mobília da sala de jantar.

Serã interessante, em futuro próximo, verificar 
como repercutiu entre os arquitetos 
contemporâneos o desenrolar dessa descoberta.

"Não hã^gosto nem elegância na construção das 
casas térreas ou sobrados, mas do mesmo tipo 
pesado e tristonho. Em 1811 contavam-se em São 
Paulo 4.017 prédios inclusive os das freguesias 
suburbanas da Penha e de Nossa Senhora do 0, 
creadas desde 1796.

E de Jato, a única coisa que os exemplares em 
questão: os do centro sul e do nordeste têm em 
comum é que foram utilizadas e pertenceram à 
mesma "classe" de usuários: os proprietários de 
terras, membros das "classes abastadas". No mais 
elas em tudo diferem. Até mesmo, com excessiva 
freqúência, nos recursos técnicos disponíveis.

Ainda hoje, o nosso reconhecimento de um 
objeto como "arte" beneficia-se largamente do 
acervo jâ catalogado pela tradição à qual 
pertencemos pela transmissão da língua e dos 
costumes, pelo ambiente em que estamos incluídos 
e do qual participamos fatalmente.

Nesse sentido, até as afirmações mais 
improváveis, absurdas às vezes, testemunham um 
empenho na conservação de uma memória que se 
pressentia ameaçada. E é assim pois, que elas 
encontram acolhida aqui.

Foi- assim que os arquitetos do IPHAN as 
encontraram, e puderam até certo ponto 
recupera-las. 0 mérito específico a meu ver.

Na falta de biçame metálico que ninguém emprega 
e por evitar os”’estragos da chuva na base das 
paredes de terra, o telhado avança para a rua em 
demasia, com o forro branqueado, e as pontas dos 
caibros com lavores, em algumas casas ricas, 
donde não raro, sobressaem grandes ninhos de 
vespas, exagerando o ar tristonho que o prédio 
inteiro affecta.

Mas, curioso fato que também merece registro: 
não foi a camada "culta"_paulista que mais se 
empenhou nessa conservação. Afora uns raros 
exemplos jâ mencionados, a carga maior para a 
conservação dessas obras, quem a suportou, 
parece, foi a própria população caipira. Mesmo 
"deformando", adaptando a novos usos, adulterando 
certos elementos, conservaram a lembrança âs 
vezes fantasiosa de sua importância, mas nunca 
inteiraroente falsa.

Os costumes paulistas eram singelos, quase 
igênuos" (10).
Parece-me oportuno salientar nessa crónica de 
apreciações sobre o nosso objeto de estudo, 
crónica estabelecida em traços ainda ligeiros, 
problema que ela coloca, ou seja, o do 
reconhecimento do objeto como "arte". Com 
efeito, o que nos interessa é evidenciar os 
tropeços e as dificuldades que o pensamento 
aborígene enfrentou*para poder se afirmar, sem 
modelos de uma cultura mais refinada, quase sem 
instrumentos teóricos de trabalho; para 
distinguir um fenômeno novo, em sua integridade.

As paredes de taipa, branqueadas com tabatinga, 
espessas e pouco elevadas, com gelosias, dão âs 
edificações esse aspecto maciço e abarracado, 
que uns poucos e malfeitos ornamentos em nada 
atenuam.

A rede mals ou menos guarnecida de rendas e 
lavores bizarroe é a peça principal das varandas,

Ora, nesse caso, o "objeto" nao econtrava 
paradigmas anteriores. Esta situação ê 
evidenciada pela expressão "Casa Grande", com 
que o Sr. Luís Saia as batiza em seu primeiro 
estudo, numa evidente analogia com o fenômeno 
nordestino descrito pelo Sr. Gilberto Freyre. 
Mas o último autor nao "inventou" a palavra e 
conceito: recolheu-o da linguagem corrente, como 
atesta Vauthier. Enquanto no sul essa expressão 
nunca serviu - que_se saiba - para designar as 
casas dos proprietários de fazendas.
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cabe em primeiro lugar ao arquiteto Luís Saia*, que restaurou algumas casas e estabeleceu .. publicamenteos primeiros critérios para sua caracterização. Mas não deve ser esquecida a contribuição dos Srs. Rodrigo Mello Franco de 
Andrade, que amparou o referido arquiteto e com ele -travou discussões documentadas em cartas arquivadas no IPHAN e do arquiteto Lúcio Costa, pelas sugestões e pareceres que emitiu ao longo 
das restaurações e dos processos de tombamento.

construída ao fundo de um grande pátio cercado 9 por uma grade de madeira, pela parte da frente e, dos lados, por_nnxros. A parte residencial só tinha o rãs do chão; ã frente dos edifícios 
estendia-se uma varanda larga, a qual terminava de um dos lados por linda capela e, do outro, por um pequeno salão” (13).
Nessa casa, situada no arrabalde de São Paulo, 
Casa Branca, o célebre botânico iria ficar hospedado. Infelizmente não há mais traços dessa 
chácara.

"Cada proprietário de chácara tem o cuidado, efetivamente, de possuir pastagens cercadas por 
valos, enquanto, nas vizinhanças de uma cidade muito habitada, não seria prudente deixar pastar livremente nos campos os cavalos e animais de■ carga-.A casa do Senhor Joaquim Roberto era

Os textos mais significativos que resolvemos transcrever são os seguintes:
Saint Hilaire não teve olhar mais longo para as casas dos "senhores abastados". Estava sensibilizado pelas miseráveis condições de 
existência da população paulista. Preciosas informações (e muito mais completas) nos dá 
sobre a habitação e os costumes populares.
Mas ê curioso, mesmo assim, a referência a "pequeno salão" e não a "quarto de hóspedes".
0 texto apresentado em seguida, do Barão de 
Piratininga, foi publicado no Almanach Litterario de S. Paulo para 1881 - São Paulo, 
1880, ã p.7. Sob o título: "Ermida de Santo 
Antonio".

Um texto do século XVIII, do Padre Manyel da Foriseca, retirado de sua "Biografia do Padre Belchior de Pontes* (foi elemento valioso para certificar a validade de certas interpretações):
(...) "Similhante era o rigor, com que uzava da 
disciplina; porque ainda estando em casa de seculares a não deixava nos dias, que conforme a sua devoção tinha destinado: mas com tal recato, que sahia de casa ã alta note para não ser sentido. Nem he isto difficil em S. Paulo, onde . costumão seus moradores fabricar nas suas 
fazendas recamaras para os hospedes de tal sorte unidas às casas, que, ficando da parte de fora, se possão servir sem detrimento, e independentes da mais familia"(11).

"Se as habitações muito ricas (fazendas) não são tão comuns nesse distrito como na maior parte dos 
outros, conta-se ao menos em redor da cidade, um 
grande número de chácaras. Exceto nas proximidattes 
do Rio de Janeiro, pouquíssimas vi durante todo o curso de minhas viagens; mas nos arredores de São Paulo, estão elas disseminadas por todos os 
lados contribuindo singularmente para o 
embelezamento da paisagem" (12).

"A seis quilómetros de S. Roque e em direção 
ao nascente, o Capitão Fernão Paes de Barros 
fundou a fazenda de Santo Antonio, construindo 
no sítio de Boy-Poruçuguaba uma casa de estylo 
gothico, baixa, sombria, escassamente 
allumiada por pequenas janellas de grade de páu. 
Um extenso paredão de pedra de dous metros de 
altura e de todo comprimento da casa, dá 
ingresso para um alpendre, aberto na frente, 
cujo tectc ê sustentado por colunnas de madeira 
oitavadas, entre as quaes se levanta um parapeito 
de um metro e dez centímetros de altura. Da 
parede do fundo pendia um retrato a óleo em 
taboa de cedro, que o último administrador 
alferes João de Deus assegurava ser do venerando 
Padre Jose de Anchieta" (em nota de pé de página: 
"Emprestamos esta preciosidade archiológica a um 
amigo que a levou para Ytú, onde se acha no 
colégio de S. Luiz"). "A direita do vasto 
alpendre se estende uma comprida sala, em cuja 
extremidade há um compartimento, separado por um 
tabique, onde se erguia um altar. Alli o Padre

O texto seguinte, ainda que publicado em fins da primeira jnetade do século XIX, corresponde a observações entre 1816 e 1819. Trata-se de observação de Saint Hilaire:
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(...) "0 esquema da planta define claramente uma 
faixa fronteira, tomada pelo alpendre central, 
tendo aos lados a capela e o quarto de hospedes; 
atrás desta faixa, e conservando de certo modo 
as mesmas divisões da fachada, distribuem-se 
lateralmente os quartos de dormir e, na parte 
central, uma sala terminada por um alpendre ou 
por pequenos compartimentos de uso 
secundário" (19).

Em nosso estudo, no século XX, o texto que agora 
nos guia para o reconhecimento dessas casas 
apresenta-se como segue:

• "Desde o inicio de suas atividades no Estado de 
São Paulo, tem o Serviço do Património Histórico 
e Artístico Nacional encontrado, entre as peças 

A recenseadas no planalto, um tipo de residência 
rural que várias razões induzem a considerar c_
solução arquitetônica típica para os fazendeiros 
mais abastados do século XVII, naquela região" 
(15).

0 fato de preferirem sempre para esta a cobertura 
de telha va, que permitiria o escoamento da 
fumaça, não nos parece suficiente para justificar 
tal hipótese, sobretudo quando se considera que 
não restou nenhum indício de lareira ou qualquer

Resta ainda analisar as peças dispostas na parte 
posterior de tais_residéncias. Quando nesta 
parte da construção também há alpendre (exemplos, 
os sítios Mandu e Caxingui), dois compartimentos 
se dispõem lateralmente, com acesso pelo 
alpendre.fAs vezes a sala central atinge a 
parede posterior, como no caso da chácara do 
Calú“. Mais, geralmente se encontram 
compartimentos de permeio entre a sala e a face 
posterior da residência; estas peças têm sempre 
acesso pela sala principalEm dois casos, daí 
partem as escadas de acesso para o pavimento 
assobradado (Querubim e Padre Inácio). \

Num caso único (além do já citado, a capela da 
casa do bairro do Tatuapé), o retângulo recebe 
um acréscimo: é o da casa do sítio do Caiu (v. 
fig.). A parede encontrada, a porta de acesso e 
os vestígios existentes na armadura do telhado 
(v. fig.) demonstram que a peça é contemporânea 
da construção primitiva. Entre todos é este o 
único caso onde vemos surgir um compartimento 
que pode ser interpretado como cozinha. De fato, 
parece estranho que construções com o porte e a 
riqueza da casa de Fernão Paes de Barros ou da 
casa grande do sítio do Padre Inácio não 
apresentem sequer vestígios de cozinha. É 
verdade que os alpendres posteriores existentes 
em dois exemplares destas residências rurais 
devem ser interpretadas como alpendres de serviço. 
Duvidamos que se possa afirmar, como explicação 
da ausência de uma peça especial destinada a 
cozinha, gue os colonos transplantassem para 
esta região o velho costume europeu de cozinhar 
na própria sala.

(...) "Uma constante verificada em exemplares de 
ambas as épocas ê a maneira de escolher o local 
onde se assentava a residência, e o próprio modo 
de agenciã-la num determinado terreno. Em 
primeiro lugar, sempre se dava preferência a um 
ponto situado a meia altura da paisagem" (17).

•

(...) "Uma segunda constante é que todos os 
exemplares estão assentados sobre plataformas; 
mesmo quando as condições da topografia não 
favorecem a libertação do edifício com relação 
aos acidentes do terreno, nesta última hipótese 
se estabeleciam plataformas artificiais, as 
vézes de pedra, como no caso do sítio Santo 
Antonio. Esta constante era obedecida ã rifea, 
não apenas como processo preferido, mas sobretudo, 
porque a solução arquitetónica estava inicialmente 
comprometida com a plataforma plana. Nessa etapa, 
o fazendeiro já conhecia a planta da residência 
e já se comprometera com a técnica de construí-la: 

. a planta é sempre desenvolvida num retângulo, e 
obedene a um esquema fechado e rígido, tanto do

. ponto de vista da construção como noque se 
ã definição arquitetônica, plástica e 

funcional do edifício" (18).

(...) "De resto, é interessante notar desde logo 
que,_via de regra, as construções datadas são de 
uma época posterior ã daquelas que não apresentam 
inscrição alguma. Parece-nos mesmo que, do fim 
do segundo século em diante, se estabeleceu o 
hábito de fixar nos portais a data da construçãcT 
(1€) .

Belchior de Pontes celebrava missas e outras 
funções do seu santo ministério" (14). -
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Entre as mulheres da terra certamente seriam 
escolhidas cozinheiras, muito mais afeitas a 
cozinhar fora em tripeça, do que em fogões fixos 
casa a dentro (20).

(2) Baptista Pereira - -A cidade de Anchieta", 
maio de 1936, ano II, vol. XXIII, p.49R.A.M., 

e seg.
(3) "A Casa em que viveram os Ramalhos", 
entrevista com o Sr. Baptista Pereira, Folha da 
Manhã, 10 de janeiro de 1945.

no
"Raça de Gigantes", 

Hélios, 1926, p.262.

Ml
• IhI

ti resumo, através de enormes dificuldades, 
estudiosos brasileiros, nos últimos trinta nos, 
estabeleceram com nitidez um conjunto de 
caracterizações em torno dè algumas casas e 
procuraram extrair um sistema de figuração 
coerente, capaz de esclarecer um fenômeno dado, 
posteriormente batizado "Casa BandeiriSta". 
Trata-se agora, com os elementos coligidos, de 
verificar esse sistema de figuração para 
avançar no conhecimento desse fenômeno.

(1) PasqualePetrone - "A Porta e o Porto do 
Planalto", São Paulo, Instituto de Geografia, 
1969, 15 e seg.

(7) Paulo Alfeu Junqueira de Monteiro Duarte - 
"Contra o vandalismo e o extermínio". São Paulo,

(6) José Mariano Filho - "A Margem do Problema 
Arquitetônico Nacional" - Rio de Janeiro, 1943, 
p.115 e seg.

(4) Há uma referência à casa de Morrinhos 
livro do Sr. Alfredo Ellis - 
São Paulo, Ed.
"Mais antigas do que essa casa setecentista, 
existe a que pertence aos beneditinos em Santana, 
datada de 1702, a qual também pelas suas 
proporções demonstra bem o typo patriarchal 
paulista, no que corroboram duas casas 
seiscentistas existentes uma em M'Boy, e outra 
em Apotribuú, as quaes infelizmente não 
conhecemos; mas sobre ellas nos ministra 
informações relevantes o sabio mestre Affonso 
Taunay". /

Barros justificaria largamente una tal aolução.
Por outro lado, aparecem duas pistas 
promissoras para a solução do problema. Ona i a 
existência de rebaixo* em peças do alpendre posterior da casa grande do sítio do Mandu. 
Esses rebaixes serviriam certamente para agenciar qualquer diapositivo de vedo ou prateleira; vedo necessário em certas épocas, se 
o alpendre funcionasse como cozinha. Por outro 
lado, ê comum encontrar em documentos do segundo 
século referências a tripeças para cozinhar. 
Parece aceitável a hipótese de que tais alpendres fossem usados para os serviços de cozinha. Mas 
são justamente os exemplares pobres de residência 
rural que apresentam o alpendre posterior. As 
construções mais ricas, ao contrario, não 
fornecem o menor indício da maneira habitual de 
resolver o problema. Sentimo-nos inclinados a 
formular uma hipótesetalvez audaciosa, admitindo 
uma influência marcada dos costumes indígenas na 
maneira de cozinhar dos colonos. Que houve 
influência dessa natureza na elaboração do 
cardápio seiscentista da região, não resta dúvida; 
que os indígenas e sobretudo as mulheres tivessem 
influenciado os colonos quanto ã maneira de 
preparar os alimentos, parece-nos inteiramente 
plausível, não somente a vista da quantidade de 
escravos nativos que povoavam as fazendas de 
então (entre os quais seriam escolhidos alguns 
para o serviço doméstico), mas também por 
paralelismo com as influências de outros costumes, 
lingua, técnica de caçar e andar no mato, de 
tratar da lavoura (coivara) e outras.

(5) Revista do Arquivo Municipal, ano V, vol. 
XLIX, julho e agosto, 1938 - Encartes entre as 
p. 120 e 121 e p. 136 e 137.
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este significativo parágrafo (p.214):

se ve, da situaçao

•li

•1 •

Nada mais distante c 
paulista.

(8) Ricardo Severo - "Architetura Velha", 
revista "A Cigarra", São Paulo, ano III, n9 
XXXIX, 31 de março de 1916.

Que o aproveitem e aperfeiçoem os que 
sentem a expressão artística destas rudes formas, 
os i “ ’ -----
ruínas, e saibam traduzi-las na linguagem 
çòm . M < 
e sinceras".
(9) Gilberto Freyre - "Casa grande e senzala". 
Rio de Janeiro, J. Olympio, 1950, 19 volume, p. 
462.

Sobre a arquitetura e construção em Pernambuco, 
possuímos quatro substanciosas cartas do 
engenheiro francês Vauthier, publicadas em 
Paris, por ocasião de sua estada no Recife entre 
1840 e 1846. A revista do IPHAN (Rio de Janeiro, 
1943, n9 7), publicou-as em tradução de D. Vera 
Melo Franco de Andrade, e com introdução de 
Gilberto Freyre.

"Absorvido em investigações a que me dediquei, 
menos pela paixão histórica do que pelo desejo 
de contribuir com todas as forças para a 
consolidação de uro bem entendido espírito 
nacional, bem é de ver o quanto aplaudo a sua 
campanha pela defesa das poucas e escassas 
coisas tradicionais que nos restam (não ousei 
escrever monumentos nem obras de artes)".

(...)"Desse luxo, é bem de ver, não falam apenas 
frades - capelães, em tom de quem faz panegírico 
de santo; também estrangeiros da marca de Pyrard 
de Lavai. Foi talvez Pyrard o primeiro europeu a 
fazer o elogio das casas grandes dos engenhos do 
Brasil: "Belas casas nobres” - "De belles 
maisons nobles". Refere-se às do Recôncavo. Numa 
delas esteve o francês em visita ao senhor de 
engenho; mas só nos dã o apelido do dono da 
casa, e este mesmo, ao que parece, estropiado: 
Mangue-la-bote. Pois este mangue-la-bote vivia 
no seu engenho, em princípios do século XVII, ã 
maneira do grande fidalgo: até banda de música 
mantinha para alegrar seus jantares. Uma banda 
de trinta figuras, todos negros, sob a 
regência de um marselhês. A mangue-la-bote 
atribuia-se uma fortuna superior a trezentos 
mil escudos, feitos todos no açúcar ("riche de 
plus de trois cent mille écus"). No açúcar e em 
negros. Foi, aliás, em que se fundou a 
colonização aristocrática do Brasil: em açúcar 
e era negros" (O livro de Pyrard de Lavai, 
Gilberto Freyre é que nos esclarece, foi 
publicado em Paris, em 1679)." /

que interpretam a eloquente mudez destas . .. —.«----------- ---- Jerna
limpidez 'Crystallina das obras verdadeiras

(...) e maior originalidade acrescenta a este 
exemplar, a forma dos dois pilares de madeira, 
entalhada de _modo a dar-nos um nove typo ou 
estylo que só tem similares no próprio / 
continente americano, nos povos do centro.

Departamento Municipal de Cultura, 1938. 
Coletânea dos artigos do Sr. Paulo Duarte, a 
partir de 11 de junho de 1937, bera como cartas 
de solidariedade que recebeu na ocasião e 
projetos de lei na defesa do património histórico 
e artístico estadual. Entre as cartas, há uma 
de Batista Pereira, em que ele reitera suas 
hipóteses sobre as casas do Tatuapé e Caxingui, 
jã citadas.. E termina suas considerações com

Ainda que não haja tanto entusiasmo em Vauthier 
como no seu conterrâneo do século XVII, sua~ 
descrição é suficiente para nos dar uma visão 
panorâmica da arquitetura nordestina. Nada 
escapa a esse observador rigoroso: as casas 
urbanas dos comerciantes abastados, as casas 
rurais dos engenhos ("Casa-Grande" no apelido 
dos escravos e humildes, como ele anota), as 
edificações da industrialização do açúcar, as 
senzalas e os mucambos. Estas cartas são um 
verdadeiro breviário da arquitetura do açúcar.

(10) Theodoro Sampaio - "São Paulo no século XIX", 
R.I.H.G. São Paulo, vol. VI, 1900/1901 (ed. 1902),

Na verdade, as fotografias acompanhavam um 
, pequeno artigo sobre a casa considerada, onde o 
pioneiro do movimento neo-colonial apresentava 
suas apreciações críticas. Deste artigo, o maior 
da época exclusivamente dedicado a uma de nossas 
casas, destacamos- os seguintes trechos:

•' (...) "A planta da casa colonial tem jã u 
caracter ibérico que a aproxima dos modelos 

. romanos^ ••>/
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p.159 a 203. O texto referido p.168.

de Janeiro, 1944, n9 8, p.210.
213.Ide», p.(16)
213.Iden, p.(17)
214.Ide», p.(18)
216.Id(19) , P-
226 e seg.Id(20) • P«
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trouxe-lhe a expansao, a confiança e o 
progresso, engrandeceu as suas cidades e 
deu-lhes esse cunho europeu que impressiona s 
chocar, porque através do que nos parece 
estranho e alienígena, se pressente vigorosa e 
preponderante a alma nacional, fazendo de 
tantos elementos nacional, fazendo de tantos 
elementos aparenteroente discordes, um sõ todo, 
o povo brasileiro".

• • * 
• •

(11) Padre Manoel da Fonseca - "Vida do Venerável 
Padre Belchior de Pontes", São Paulo, 
Melhoramentos, s/d (Circa 1921, 2. ed., 1. 
1759) .

. >• •% v

"A capital transforma-se rapidamente. E, como 
por encanto, as suas planícies ermas e sem valor 
em outro tempo, cobrem-se de edificações inúmeras, 
animam-se, povoam-se e passam a valer milhões. A 
velha cidade dos governadores e dos capitães 

. generais vê cair aos poucos, com as suas
tradições esquecidas, os antigos e feios edifícios 

' por onde tinham jã passado 06 ultrajes de mais
de três séculos, substituindo-se por 
edificações novas em cuja face se reconhece um 
sõpro de elegância ede arte. A gente reais 
abastada levanta palácios pelos subúrbios, que 
de súbito se tornam cidades.

» « —. ~ «w

(13) Id.», p.203.
(14) Barão de Piratininga - -Ermida da Santo 
Antonlo". Almanach Litterario de Sao Paulo para 
1881, São Paulo, 1880, p. 7 e eeg.
r>.> TnT. Saia - "Notas aôbre a arquitetura rall £Ju»tâ do segundo século". R. SPHAN, Rio

Architetos hábeis como Ramos de Azevedo e 
Thomaz Bezzi ditam o gosto e a arte nas 
edificações novas.

(12) Auguste de Saint Hilaire - "Viagem a 
Provincia de São Paulo e resumo das viagens ao 
Brasil, Provincia e Missões do Paraguai". Trad. e prefácio de Ruben Borba de Morais, São Paulo, a M laia M

Effi oposição a essa descrição melancólica, veja-se 
no mesmo artigo, a p.199:

D. Veridiana Prado edifica em 1884 o seu 
elegante palacete sôbre a collina de Santa 
Ceeilia, no centro de formosíssimo parque, 

-■ dando o primeiro passo nessa vereda do 
progresso era que não faltaram imitadores.
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Jabaquara

Fotos: Luís Sala, aprox. 1940
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Casa Urbana em São Roque

Fotos: à esquerda, 
à d l r e ’ t a ,

1950
1972

Luís Saia, aprox.
Julio A. Wakahara,
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Japão

Fotos: Jullo A. Wakahara, 1972
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Chácara da Ponte

Fotooi Jobo Sala, 1972
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Vassourai

Fotos: Julio A. Wakahara, 1972
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Rosário

Fotos: ante-reforma, Herman H. Graesor, 1955
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Rosário

Graeser, 1957põs-restauração; Herman H.Fotos:
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e situação 
atual

A área em torno da casa corresponde â descrição 
do Sr. Haroldo de Azevedo, para o vale do Tietê 
nessa região: "A Região de São Miguel" cap. V, 
p.125, em "Subúrbios orientais de S. Paulo*.

0 Sr. Mário Albuquerque Pacini, co-proprletãrio. 
do sítio, estudou com auxílio do Sr; Campos 
Aguirra todos os sucessivos proprietários da 
casa desde 1750 até os nossos dias. Estes 
estudos serviram para instruir, por parte do 
Sr. Luís Saia, o processo de tombamento. 
Entretanto, acredita o referido arquiteto que 
esta casa é de construção quase cem anos 
anterior a essa data (1).

”0 grande domínio das várzeas - 0 traço marcante 
na paisagem natural da região de São Miguel ê 
dado pela presença das planícies de aluvião. C 
efeito, as altitudes do seu relevo são modestas 
e as cotas só por exceção ultrapassam os 775 
metros; a média oscila entre 725 e 750 metros, 
contrastando assim com a região de Itaquera.
A várzea do Tietê ocupa mais da metada da área 
que estamos focalizando. Apresenta-se geralmente 
larga, chegando a ter 2 km, sendo recoberta por 
um manto vegetal de aspecto variável ora de 
caráter arbustivo e bastante denso (como em 
Comendador Ermelino e no trecho entre São Miguel 
e Itaim), ora rasteiro. Em áreas restritas a 
mão do homem modificou a paisagem botânica c 
a plantação de eucaliptos. Através dessa 
planície, que se amplia sobretudo a leste de São 
Miguel, desenvolve-se o Rio Tietê, com seus já 
conhecidos meandros. Apesar de todas as 
semelhanças existentes, distingue-se do trecho 
da região da Penha, pois mais rápida ê a corrente 
e mais ativo o seu trabalho; de fato, não ê 
difícil encontrar nos "terraços" próximo a São 
Miguel, os vestígios de sua ação erosiva nas 
margens dos meandros".

• 

£ num desses "terraços" que se situa a casa do 
Mirim. Ela foi objeto de alguns trabalhos da

4- MIRIM

Apresentaremos em seguida a situação das casas, 
e estudos empreendidos em tomo delas, e sua 
descrição. Iniciaremos seguindo o mesmo 
roteiro anteriormente apresentado.

iiie]
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Figura 1

>

0 piso é de terra batida.

Figura 2

0 telhado termina por beiral de cerca de 70cro 
de projeção.
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As portas e janelas são construídas exclusivamente 
de madeira, sendo guarnecidas por folhas de 
tábuas ensambladas no sistema saia e camisa e 
entaleiradas pelo lado interno. 0 sistema de 
abertura é de gonzos de madeira embebidos na 
padieira e na soleira (nas portas) e na padieira 
e parapeito nas janelas. Nestas, o vão livre é 
guarnecido por barras verticais de secção 
quadrada de cerca de 4cra, colocadas com 2 arestas 
em posição normal à abertura.
Os elementos decorativos mais evidentes são os 
seguintes: os panos do telhado apresentam dupla 
inclinação, mais acentuada quando cobrem as 
salas gemeas, mais suave na "galeria" ao sul e 
na varanda norte. Os caibros no beiral, jã 
danificados em sua maior parte, atualmente é 
difícil dizer qual seria o arremate dos mesmos.
As janelas e portas figuram quadros inseridos 
nas paredes com a largura das ombreiras 
aproximadamente igual à largura da padieira e 
soleira ou parapeito.

0 retângulo inicialmente mencionado possui 
divisões que o repartem em três cômodos assim 
distribuídos: duas salas contíguas de 5,50m, 
sendo uma.de 5,50x5,50m com porta e janela na 
face leste. A outra mede 5,50x5,60m, 
comunicando-se, com a sala jã descrita, duas 
portas na face norte, uma janela e uma porta na 
face oeste (comunicação com a sala jã 
mencionada, e uma porta na face sul, 
comunicando-se com uma espécie de galeria fechada, 
ao longo das duas salas gêmeas (ll,60m) medindo 
3,25m de largura. Esta galeria não possui portas 
para o exterior, sendo sua comunicação com os 
outros cômodos da casa feita pela porta jã 
descrita.
A estrutura da casa é constituída de paredes de 
taipa de pilão de cerca de 50cm de espessura, 
sendo em oitão as três paredes divisórias das 
salas gêmeas, correndo na direção norte-sul, 
formando as duas águas do telhado. Hã uma 
grande diferença, entretanto, entre as duas 
salas: a sala leste conserva ainda alguns 
barrotes indicando a existência de um jirau 
que ocupava toda a área da sala. 0 pé direito 
embaixo do jirau é de aproximadamente 2,60m, 
assim como a parede externa sul, e as paredes 
de fecho do alpendre. Atinge-se este jirau 
pela galeria jã mencionada. «

** \ X
0 telhado é constituído de dois panos que cobrem 
a galeria sul, as duas salas gêmeas e a varanda 
norte. A varanda leste é coberta por um pano 
iniciado no frechai e avança através de dois 
rincões de acomodação com os dois panos descritos,

As portas apresentam ainda um detalhe decorativo: 
na face oposta àquela em que bate a folha, as 
peças apresentam um chanfro em 459, arrematado 
sempre a alguns centímetros do encontro de duas 
peças ortogonais. Para isso apresentam um 
arremate que varia um_pouco de porta para porta: 
na porta de comunicação entre a sala e a 
varanda norte, o arremate é idêntico ao da porta 
principal da Igreja de São Miguel (ver fig. 1).

■"—---------------— ------------

A armadura do telhado é composta do pau da 
cumieira mergulhado na taipa, no ápice dos tres 
oitões, de duas terças que correm embebidas nas 
faces internas das paredes limite das salas 
gêmeas e dos frechais que se situam nas faces 
externas, respectivamente da parede sul e das 
paredes de fecho das varandas norte e leste. 
Amarrando as terças, na sala leste (com jirau), 
ainda se encontram dois tirantes justapostos 
aos oitões. Sobre essa armadura pousam os 
caibros e ripas que suportam as telhas capa e 
canal.

consolidação das paredes, estando no momento 
parcialmente destelhada. 0 estudante de 
arquitetura Eideval Bolanho, sob 
responsabilidade do Prof. Eduardo Kneese de 
Mello e orientação do arquiteto Luís Saia, 
executou levantamento bastante completo desta 
residência, avançando reconstituição do 
monumento em 1964.

até encontrar a parede em oitão, limite da 
varanda cora as salas. 0 aspecto do telhado por 
esse lado se assemelha à pequena capela de Santo 
Angelo, descrita por C. Lemos em "Capelas 
Alpendradas de São Paulò". A sala anexa, a oeste, 
seria coberta por telhado ae duas águas, sendo 
uma prolongamento do pano voltado para o sul.

uma.de
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Figura 3

"Chronclogia Paulista de Jacintho Ribeiro,
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A esse propósito hã um.documento na referida 
pasta, pequena folha datilografada, assim 
redigido:

*A petição que serviu de base à concessão e que 
se acha archivada no Cartorio da Thesouraria de 
Fazenda é do teor seguinte;

x

Sobre proprietários anteriores, hã uma referência 
no já citado artigo de Batista Pereira ("A cidade 
de Anchieta" p.50).

de que em setembro de 1668, é fundada a 
povoação de N.S. da Penha de França, sendo para 
isso concedida a Matheus Nunes de Siqueira, 
pelo Capitão-mor Agostinho de Figueiredo, uma 
sesmaria de terras no lugar Tatuapé.

Na porta de comunicação da varanda leste, o 
arremate ê mais simples, como de resto nas 
outras: uma simples curva de concordância 
(ver fig. 2 e 3).

De fato, hã um registro de dada de terras em 
nome do Padre Jacintho Nunes de Siqueira, em 
1667, a partir do córrego de Aricanduva em 
direção ao caminho de Sao Miguel (7).
0 mencionado córrego fica quase ao sopé do 
morro da Penha, e não teria sentido seu pai 
reivindicar, em 1668, terras que jã pertenciam 
ao Padre, por petição de 1667.

As janelas não apresentam este tipo de 
decoração. Intenção decorativa só percebemos, 
inequivocamente, nas barras verticais já 
descritas que, aliás, seguem também um desenho 
comum na Igreja citada. As folhas da janela da 
sala a leste, de saia e camisa entaleiradas, 
apresentam um desenho semelhante ao da porta 
lateral da Igreja de São Miguel (ver fig. 4 e 
5) .

Trecho de carta de Sérgio Buarque de Holanda, a 
Luís Saia (sem data)•
"O Rodrigo talvez tenha comunicado a v. umas 
suspeitas minhas a respeito do sítio do Tatuapé 
fundado na segunda metade do século XVII pelo 
famneo Padre Nunes de Siqueira. Mande-me dizer 
se está certo*.
De fato, em apoio a essa suspeita, hã notícia no 
livro "Chronclogia Paulista de Jacintho Ribeiro,

A documentação desta casa foi_bem estabelecida 
a partir de uma Carta de Doação da Baronesa da 
Silva Gameiro, feita ã sua sobrinha Dona 
Antonia Maria Quartim, de julho de 1882 (3). 
Desta senhora, por sucessão,coube a casa ao 
Sr. Mário de Albuquerque Pacini que a vendeu, 
como já foi dito, â firma Textília, atual 
proprietária.

Azevedo Marques também transcreve a mesma 
petição, justificando a hipótese dessa ermida 
não ser a capela de Belém, pois o filho de 
Mateus Nunes de Siqueira, o Padre Jacinto Nunes, 
consta como proprietário e protetor da Capela 
da Senhora da Penha de França, em 1682 (6).

"O que se sabe ao certo dessa casa, colocada ao 
lado ou talvez dentro da sesmaria ramalhense, ê 
que pertencia em mil e setecentos e .tantos ao 
mestre de cavalos Antonio Fernandes do Vale. Mas 
talvez tenha sido construída muito antes". (4).

"Diz o licenciado Matheus Nunes de Siqueira, 
morador na villa de São Paulo, que elle 
suplicante tem uma fazenda com ermida e curral 
de gado legua e meia desta villa na paragem 
chamada Tatuapé, terras que houve dos 
herdeiros do defunto Francisco Jorge, e por 
quanto não tem terras para lavrar, e na 
testada destas terras para o Rio Grande (assim 
chamavam os antigos o Rio Tietê) em uma volta 
que faz o rio tem um pedaço de terra dentro da 
qual ha algumas campinas, brejaes e restingas de 
matto que se pode lavrar, por isso pede a Vossa 
Mercê que, como procurador bastante do 
dcnatario, lhe faça mercê dar por carta de 
sesmaria a terra que pede para maior augmento 
da capella, havendo também respeito ser o 
supplicante filho e neto de povoadores e não 
ter até agora carta de sesmaria, a qual terra 
correra de umas campinas que partem da banda 
de baixo do ribeirão do Tatuapé, correndo pelo 
Rio Grande e riba pela volta que faz por uma 
campina que chamam (Itacurutiba até uma aguada 
que foi do defunto João Leite” (5).
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O passo seguinte será identificar Francisco Jorge, de quem Matheus Nunes de Siqueira obteve as terras. Até o momento, entretanto, não foi ' possível localizar inventário ou testamento de Francisco Jorge.

No trecho em estudo, entretanto, o grande rio difere completamente daquele Tietê, caudaloso e encachoirado, que atravessa a maior parte do Estado. Se bem gue mal saido de suas cabeceiras, que se situam nao longe da escarpa da Serra do Mar, apresenta todos os característicos de um rio cansado e senil. De fato, ê um "outro" Tietê, quando comparamos com o trecho que atravessa a região de sedimentos paleozoicos e mesozoicos: sinuoso, com um número infinito de meandros, percorre extensa planície aluvional

Sobre essa região, há uma descrição do Sr. Haroldo de Azevedo, a qual, ainda que se refira ao trecho Aricanduva (a montante do Tatuapé) , dada a proximidade, pode ser grosso modo estendida ate onde se encontra nossa casa.

Ha, contudo, um registro de carta de sesmaria para Francisco Jorge, morador da vila de São Paulo no ano de 1639, que corresponde aproximadamente às terras em questão (8).
Este Francisco Jorge poderia ser filho de Francisco Jorge, irmão de Aleixo Jorge, pai do Padre Mateus Nunes de Siqueira (9).

é nossa convicção: estas duas camarinhas não são 
primitivas, mas resultado de reforma posterior. 
Atualmente uma delas funciona como banheiro. 
Também o compartimento atrás da sala central nos 
parece resultado de reforma, pois a parede que 
o separa do corredor já mencionado sõ tem 40cm 
de espessura, quando todas as outras paredes 
de taipa têm 60cm. Essa parede tornou supérflua

"Todos os cursos d‘água que regam os subúrbios orientais de São Paulo sao tributários dessa importante artéria genuinamente paulista, que é o Rio Tietê.

0 que fica fora de dúvida, ê gue em 1668 junto ao córrego do Tatuapé havia ja uma "ermida" 
com suficiente qualificação, para merecer _ 
destaque na petição. Portanto, sua construção terá sido anterior a essa data.

Portanto,_ê plausível supor que a ermida referida ê a própria casa em estudo.

Ainda que tenhamos somente indícios, penso que podemos recuar provisoriamente a data de 
o dessa casa uma data entre 1640

que se amplia desde Mogi das Cruzes até_ encontrar os terrenhos cristalinos da série de 
São Roque, no extremo oeste da capital 
paulista" (10).
Os meandros já desapareceram, nesse trecho, por efeito da retificação do Tietê.
A casa situada a cerca de 100 metros do córrego 
Tatuapé,em pequena elevação, constitui-se num retângulo de 16,15x13,35m de paredes de taipa de pilão de aproximadamente 60cm de espessura.

> OO a- / ?
A casa possui três lanços, com faixa fronteira 
em cujas extremidades comparecem pequenas salas 
e a varanda entre elas. Estas salas comunicam-se 
com a varanda por melo de portas ricamente 
trabalhadas.
Adjacente à varanda, situa-se uma sala de 6,00x 
6,00m, local de comunicação com os outros compartimentos da casa. A esquerda, para quem 
entra, situam-se dois compartimentos: um de 3,85x6,00m, onde se notam sinais de escada para um jirau. Este compartimento é vizinho ã sala da faixa fronteira. Contíguo a este no mesmo lanço, encontra-se um outro compartimento de 6,00x6,60m que chega ao limite da construção. 0 jirau, que cobre todo o compartimento anterior, avança para este ainda 3,00m, suportado por estrutura de 
madeira. Há, entretanto, um fechamento entre o 
jirau e o telhado por meio de parede de 
pau-a-pique.
Atrás da sala central encontra-se pequeno 
corredor que se comunica com o exterior, e um 
compartimento que se comunica com o lanço 
direito da casa. 0 lanço direito é constituído 
pela sala já mencionada na faixa fronteira, e um 
grande salão, terminado ao fundo por um 
tabique de madeira e pequena parede de 
pau-a-pique, formando duas camarinhas.
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janelas todas sensivelmente da mesma dimensão 
com cerca de 0,90xl,20m de luz, uma para cada 
compartimento primitivo (inclusive uma para 
cada jirau). Todas gradeadas. As janelas ainda 
existentes, providades de postigo (são três).

Este elemento decorativo encontra-se nas portas 
internas da casa jesuítica de Embu. Foi 
encontrado em padieira da casa do Caiu, e também 
na Ressaca.

Sobre esta casa, hã uma cartade Dom Beda Nebei 
O.S.B. prior do Mosteiro de São Bento, de

Nas esquadrias destas aberturas, notam-se os 
chanfros como em Mirim, com arremates mais 
requintados na varanda, num desenho conforme 
fig. 7.

A estrutura dacasa é formada por quatro 
paredes em oitao que definem os lanços descritos, 
e paredes de respaldo horizontal a separar os 
compartimento s.
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Todo o lanço direito encontra-se provido de 
• jirau.

Nas outras portas,inclusive nas janelas, o 
arremate dos chanfros é mais simples com curva 
de concordância já descrita. Atualmente o piso 
da casa encontra-se revestido por um cimentado 
liso.

As portas da faixa fronteira sãoguarnecidas de 
folhas engradadas com "almofadas", formando 
losangos, cujo desenho é semelhante ao da 
portada principal da Igreja de São Miguel.

Sobre as paredes, embebidas na taipa, encontram- 
se o pau da cumieira (trave de 17,5xl9cm ao 
longo dos três lanços da casa), duas terças e 
os frechais. No frechai da faixa fronteira, 
encaixavam-se dois esteios oitavados, 
substituídos atualmente por pilares de tijolo.

Tratar-se-ia, nocaso do Tatuapê, de adaptação 
muito posterior â construção da casa.

uma porta de comunicação entre a sala central 
; e o referido corredor. A porta de comunicação 
entre o compartimento considerado e o lanço 
direito é mais baixa que todas as outras 
embebidas na taipa e de secções com dimensões 
diferentes.

Os elementos decorativos mais visíveis são os 
seguintes: os dois panos de telhado possuem 
dupla inclinação como Mirim. 0 beiral, simples 
prolongamento dos caibros (onde boa parte 
deles aparenta ser primitiva), termina com uma 
tãbua de 30cm, presa sobre os caibros. Estes 
arrematam-se com o desenho: reproduzido com 
fig.6, que encontraremos com bastante frequência 
em outras casas.

As outras portas são do tipo saia e camisa 
com gonzos de madeira, enquanto as da faixa 
fronteira são providas de gonzos de ferro tipo 
macho e fêmea.

Não há tirantes amarrando as terças nessa casa^ 
Mas há uma peça no centro geométrico da sala 
central, uma barra de madeira com um orifício 
circular, apoiada nas paredes divisas cora a 
varanda e o compartimento de trás. Barra 
toscamente executada, assemelha-se a uma trave 
existente no^engenho de Piraquara (II) . Esta, 
entretanto, ê melhor executada Zrr ata-se 
provavelmente da "porca", na expressão de 
Antonil, que segura o eixo do cilindro maior 
de engenho de açúcar, movido a besta ("trapiche 
Esta peça, bem como a do Piraquara, revela-se 
modesta, em comparação com restos de equipamentos 
existentes na região de Itu.

As janelas, como já foi mencionado, são 
guarnecidas por barras verticais de secção 
quadrada, colocadas de quina era relação ao plano 
da abertura.

■>7

início da construção, uma
E não teria sentido reservar (para trabalhos de 
engenho de açúcar), no ;  
sala ornada com portas tao requintadas como as_ 
que existem, como veremos adiante. Louvado então 
no estudo "Lavoura Canavieira em São Paulo" (12), 
poderíamos situar esta mudança de uso da sala, 
bem coroo às outras alterações já mencionadas, em 
meados do século XVIII.

mencionadas as seguintes aberturas:



------ -----

cm

• 4 *J • I
JH

**• '•

w

Vejij»

• Hll»• >

III

I • i H

II.*1

• ima

V%v 
>

52
-. • •

_T„:__ w„r_T~2r; a maior delas sendo um mirante construído no lanço direito 
pera quem olha para a varanda. p®”u^8 

saber que o frechai da varanda era

Do lado direito, localiza-se uma sala de 5,33m 
de largura, por 6,84m de comprimento, cuja 
comunicação com a sala central se dava, 
primitivamente, por porta ricamente trabalhada, 
quase a meio do comprimento e que hoje se 
encontra bloqueada pela escada que se dirige 
para o mirante já mencionado. Aos fundos, nesse lanço, hã também um compartimente, separado da

encontra-se ofício do Sr._ .. ... .. ,. Jestaria deTurismo e Fomento da Prefeitura de São Paulo,

Transpondo a varanda,encontramos uma sala retangular de 7,22m de largura por ll,15m de 
comprimento, que atinge o limite posterior da casa. A esquerda, localizam-se dois compartimentos de 3,05m e 3,62m de largura respectivamente e 
comprimento igual ao do quarto de hóspedes. Estas 

’ salas conservam suas portas originais. Ainda 
nesse lanço, no fundo, localiza-se um 
compartimento separado da sala central por 
parede de tijolos de fatura visivelmente recente.

Sofreu grandes deturpações, 
sendo um i----- -- ' _ -para quem olha para a varanda. Possuímos fotografias antigas dessa casa, 
permit*». —---- ,sustentado por esguia coluna oitavada de 
madeira•

cavaleiro do Campo de Marte, cc® sua ***** fronteira franoamente voltada para a antiga 
vila de São Paulo.

Cr. Uiía Sala, . wepímMndoque,apÕs dar busca nos papeis do

Sobre dados mais completos, D.Beda aconselha consultar Dom Clemente da Silva Migra O.S.B. U3).
* VBo arquivo do IPHAN, euw Secretário Edenyr Machado, da Se

ide 12.10.71, endereçada ao Sr. Luís Saia, onde informa que a Casa Grande do Sítio dos Moxxinhoii foi doada ã Prefeitura e que sua Secretaria cogita de transformá-la em centro de laser (|). .
Im "notas sobre a evolução da mora paulista", . LàísSàia informa que a càsa foi morada de Joséde Gois Morais (1702) (15).
De acordo com .Carvalho Franco,Josê de Gõis de Morais foi .pesquisador de ouro nas cabeceiras dos Rios PardO’, Doce, das Velhas e Verde, conforme ordem de D. João deLenCastre, na Bahia, de 159P.
Fói nomeado; capitãò-mor governador da capitania de Sab Paulo, proposto_pelo donatário em 27 de outubro de,1704,. mas não exerceu o cargo, pois não se retirou das Minas Gerais, onde então -residia.

" " e • •• •
, * U * • - d * |

■ Foi por duas vezes Juiz ordinário da vila de São Paúlò e sucedeu no posto ao sargento-mor de■ Santos, Manuel Lopes de Medeiros.
- 1 * • • « • • * - r * t •

Possuiu em Curitiba três estâncias de criação, ai&n de várias sesmarias. Em 1718 teve patente de guarda-^nor das Minas de Paranapanema (16). z

<1. . W ■ I, , „ — _

- - ■ ’ ——

foi * • .*•»• > \' •'.• i/ . /» * r .

otósttto a. 1547, «adereçada . -y-"~-
Boateira, podia afirmar:

• . • * " * . • , '

*• «‘«Inhos foi loteado■ - em eociedade do Mosteiro com a firma corria s/X.
2. Consta que um dos socios, o 6r. Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, tornou-se proprietário, a título particular, do lote 1 (onde se situa a casa). /

Também do madeiramento do telhado, parece, subsistem somente o pau da cumieira e as 
terças.
Inúmeras aberturas, reconhecidamente recentes, 
desfiguram a casa.
Tentemos entretanto descrever os elementos 
originais da construção.
A faixa fronteira está definida, em sua forma nanaif por um compartimento à esguerda de 5,37x3,70m, provável quarto de hospedes; varanda, de 4,34m de largura por 7,77m de comprimento e um outro compartimento à direita, onde se situa uma janela original, atualmente fechada com alvenaria de tijolos.

I



sala central por parede de tijolos.

JABAQUARA

Figura 8
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Como já fizemos referência, duas fotografias foram publicadas na R.A.M., em 1936, julho e agosto, com as seguintes legendas:

A casa constitui-se de duas salas de 5,70x5,20m, e por uma~galeria de 8,20x3,00m terminada em uma pequena câmara â direita de 3,20x2,7Om.

"Outro aspecto da antiga sede do sítio da Ressaca, no Jabaquara (fot. Vamp.).

Em frente a uma das salas, situa-se a varanda de 5,70x3,44m com sala anexa de 5,70x2,90m.

I I

I
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Sobre esta casa nenhuma informação possuímos, além de que pertence à viúva do Sr. Cantarelli, loteador das terras em torno.

A estrutura dacasa é constituída por três paredes em oitao, na direção norte-sul, de taipa de pilão de 50cm de espessura, sendo as paredes horizontais de fecho dos compartimentos também de taipa..
O telhado em duas aguas ê constituído de pau da cumieira de 17,5x21cm, de duas terças de 18x12 que correm embebidas na face interna das paredes horizontais, limite das duas salas gêmeas, e dos frechais nas paredes extremas da casa vencendo o vão livre da varanda, sem coluna aparente. Sobre

"Lado direito e frontespício da antiga sede do sítio da Ressaca, nos fundos do Jabaquara. 0 sítio pertenceu, entre outros, ao padre Domingos Albernaz. 0 prédio de estilo rural antigo é feito de taipa, possuindo um alpendre na frente. Em diversas das suas telhas se encontram
I interessantes inscrições. E sobre a porta de entrada, de grossos batentes, vê-se gravada a' data de 1719 (foto Vamp.) - (encarte entre as p. 120 e 121). Entre as p.136 e 1367, a outra foto com a legenda:

â pequena dimensão da janela externa (0,88m de largura por l,09m de altura, medidas de luz) faz-nos supor que a casa possuía jiraus nos lanços laterais,r providos de janelas do mesmo feitio (a janela da varanda é maior: l,21m de largura por l,44m de altura, medidas de luz).

direito dessa casa é excepcionalmente alto: _ ii_rerf>a±áD frechai da varanda por 7,55 dQ. pau da cumieira. Este fato, aliado

A estrutura dacasa é constituída por duas paredes em oitão, limites laterais da sala central e paredes de respaldo horizontal, onde se embebem os frechais na periferia, e as terças internamente.
A cobertura ê constituída por pau de cumieira, que atravessa a sala_central, duas terças e os frechais. O telhado é de quatro águas com dupla inclinação em cada pano.
As aberturas originais são comprovadamente as seguintes: duas portas na varanda para o"quarto de hospedes" e para a sala central; três portas que abrem, respeçtivamente para os dois compartimentos do lanço esquerdo, e a porta que abre para o lanço direito; duas janelas, uma da sala central abrindo para a varanda e a outra do conçartimehto direito para fora, jã.. mencionada.

* a • * * • • •

Tanto ãs portas da varanda, como a do lanço •direito, bem como as janelas ~ o atentam na esquadria, na face paralela â parede, entalhes com desenho em "torsal", idênticos aos da capela de Santo Antonio em São Roque. A porta da sala central para a varanda ostenta na verga a data JL7Ò2. ■ ,
A janela externa mostra, além disso, que era / 
guarnecida por barras de-secção quadrada, com I faces paralelas ao plano da janela, caso único- encontrado em São Pauloi se bem que Júlio Abe Wakahara tenha fotografado como solução corrente no Paraguai.

— • • • ' • • • • I

As .duas portas restantes são de.fatura ma is lsimples, resumindo-se seus entalhes Idecorativos aos chanfros usuais, arrematados j 
conforme a fig. B. 

f * * * • •• • • **•*’•* • â • ‘

Este desenho vamos encontrar na padieira original da porta dã .casa , de Santana de Pamaíba, • em uma porta e janela conservadas em suapaio arquiteto Carlos Lemos.
O <4
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construída,

A casa.

Figura 9

Elementos decorativos:
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As janelas remanescentes não apresentam outros elementos decorativos, a não ser as barras quadradas, colocadas em aresta para o observador. As folhas com seus gonzos de madeira, também em saia e camisa, entaleiradas apresentam pelo lado externo, frisos ao longo das junções.
0 telhado, de duas ãguas, não apresenta dupla inclinação: seu único elemento decorativo

As folhas são de madeira ensamblada do tipo saia e camisa, entaleiradas, com articulação em coice de madeira, prolongamento da última tábua, embebidas na soleira e padieira. 0 desenho segue o da porta esquerda da Igreja de São Miguel.

x á

- toscamente executadas na altura do pau de cumieira e das
I

telhado pouco sofreu desde que a casa foi

---- --

A sala que se abre para a varanda, e se comunica com todos os compartimentos da casa, seria provavelmente de telha vã.

A estrutura da casa apresenta peculiaridades: 
podemos descreve-la como constituída por dois 
"anéis’’ retangulares concêntricos de paredes, 
com respaldo horizontal; constituindo o primeiro, 
mais central, os limites das duas salas de 
"distribuição". A altura dessas paredes (de 
taipa de cerca de 50cm de espessura) é de 5,50m. 
0 outro "anel" constitui os limites externos da 
casa, interrompendo-se nas duas varandas, tem 
altura média de 3,80m. As outras paredes 
serviriam como "amarração" e contraventamento 
dos anéis descritos.

a armadura pousam os caibros articulados nas pontas com cavilhas horizontais, 
terças. Aparentemente o madeiramento do

Os arremates desses chanfros nas portas da varanda são do mesmo tipo da varanda do Tatuapé, executados, entretanto, em dimensões menores. Nas outras portas, o arremate é aquele mais simples, jã descrito: uma curva de concordância.

explícito ê o arremate dos caibros terminados em 
■ um corte reto, com a linha inferior interrompida por incisões em meia lua (ver fi.
9).

/ BUTANTÃ
/ —-----------

Na sala à esquerda hã sinais de aberturas a 2,60m~de altura, na taipa, sugerindo a existência de jirau. Esta hipótese é reforçada pela existência de pequena janela gradeada acima da porta da sala da varanda, e por una das - fotografias acima mencionadas, onde aparece janela alta, possivelmente de ventilação e iluminação^do sobrado. Nesta sala ainda, fato cufioso, hã uma porta com os rasgos feitos externamente, contemporânea da construção da casa. Para se atingir o jirau, possivelmente, utilizar-se-ia escada pela galeria jã descrita.

r

Sobre a casa de Butantã ainda não possuimos documentos que nos orientem para conhecer a 
origem de sua construção.
Quase em frente ao Rio Pinheiros, foi construída 
em uma das raras elevações da região,(cerca de 
l,5m acima da altitude média da várzea).
_ , um retângulo de 17,70x20,20m distribui-se 

em três lanços, respectivamente de 4,50, 6,70 e 
4,50m de largura.

O telhado, de quatro ãguas, apresenta também-a

Após a faixa fronteira encontra-se a sala adjacente ã varanda, com três portas das quais uma é reconstituída: é a porta queliga a sala central mencionada a uma outra simétrica, que 
constitui junto com a primeira um retângulo de 6,70m por ll,20m.’ Aliás,_a planta desta casa é 
simétrica tanto em relação a um eixo paralelo ao 
comprimento, como era relação à largura. A segunda sala termina em varanda com dimensões 
idênticas às da varanda da frente. A diferença entre as duas partes da casa limita-se ã forma da verga das portas: na parte da "frente" ela 
é arqueada. Na parte dos fundos é reta. Também 
o frechai da varanda de trás apresenta uma 
particularidade: é suportado por um único esteio. 
Enquanto o da frente é suportado por dois 
esteios oitavados, simetricamente dispostos.

As portas apresentam chanfros nas ombreiras, padieira e soleira, na face oposta àquela em que batem as folhas.
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O piso atualmente encontra-se revestido.
4 CALU

PADRE INÁCIO
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0 piso primitivo provavelmente seria de terra 
batida.

Constitui-se de um retângulo de 19,30m por 17,30m 
sendo dividida em três lanços.

0 telhado, de quatro águas, tem os seus panos 
com dupla inclinação. Os beirais são formados 
pelo prolongamento dos caibros, com arremate 
semelhante ao da casa do Tatuapê.

Francisco Soares de Medella seria filho de 
Roque Soares de Medella, proprietário 
documentado de terras em Ctotia (20).

As vergas das aberturas são retas, sendo as 
janelas guarnecidas pelas barras quadradas já 
conhecidas, e que chamaremos com certa 
impropriedade, para simplificar, de "balaústres 
retos".

Situa-se hoje em pequeno jardim, em loteamento 
da referida companhia, em plataforma a alguns 
metros do córrego Pi-rajussara,

Não há sinais de entalhes decorativos nessas 
aberturas. As folhas das aberturas, ou são 
inteiriças, como nas janelas, ou são do tipo 
corrente de saia e camisa.

Os caibros descansam sobre as paredes e o 
beiral é formado por cachorros entalhados e 
pelo prolongamento do caibro.

b •

' Os elementos decorativos mais salientes são o 
telhado com dupla inclinação, os beirais já 
mencionados/ os esteios oitavados, terminados 
empeça ã guisa de capitel (que reune o frechai 
ebcontrafrechal) e a forma das aberturas jã 
descritas. Não se notaram entalhes nas ombreiras 
como nas casas anteriores.

Tomando como ponto de partida o nome popular 
tradicional do sítio. Dom Clemente da Silva 
Nigra O.S.B., em 1947, efetuou pesquisas no 
Arquivo do Estado e no Arquivo da Cúria

peculiaridadè da cumieira ser sustentada por 
caibros amarrados por contra-nível nos 2,00m 
que diferenciam o comprimento da largura.

Ha documentação sobre esta casa, referente ã 
compra por parte da Cia. City e seus 
proprietários próximos (17).
As cogitações para sua restauração estão 
registradas desde 1958. Somente em 1966, 
entretanto, iniciaram-se providências efetivas 
(18).

fato de seu pé direito ser muito menor, (a 
altura do frechai é de 3,10m - a altura do 
"anel" interno é 3,70m - comparar com a casa 
anterior), a impressão geral que se acolhe é 
de que esta casa é muito menor que a casa do 
Butantã (em planta, os retângulos são 
equivalentes: 17,70mx2,20m para Butantã e 
19,30x17,30m para Caxingui).

Do Caiu, reduzido a alguns pedaços de taipa, 
transportamos uma padieira decorada, abandonada 
às intempéries, para o sítio do Padre Inácio, 
onde estará protegida e poderá ser estudada 
posteriormente.

Metropolitana de São Paulo, por solicitação do 
IPHAN, concluindo pela existência do Padre 
Inácio Franco do Amaral, morador em Cotia, junto 
a uma tia, D. Luzia Leme de Barros, viúva de 
Francisco Soares de Medella, nos inícios do 
século XIX (19).

A faixa fronteira, do lado esquerdo é limitada 
por parede, e do outró por um pequeno 
compartimento de 4,00x4,10m.
A sala adjacente à varanda mede 9,10x6,7Om, 
comunica-«e com três compartimentos da casa, e 
com uma varanda posterior de 6,90m de comprimento 
por 4,70m de largura, muito próxima, aliás, â 
largura da varanda d® frente.
A estrutura desta casa ê semelhante â da casa 

z do Butantã. /
%

Ocorre entretanto um fato curioso: devido ao
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A estrutura é semelhante à do Mandu: dois 
"anéis" concêntricos de paredes de taipa onde 
descansa o madeiramento do telhado. Este, em 
pirâmide, ostenta além da dupla curvatura

Comunica-se ainda atrás com um pequeno corredor 
de acesso para os fundos do terreno e com um 
compartimento que dá acesso, por meio de escada, 
ao jirau que envolve a sala central até a faixa 
fronteira. Este jirau é iluminado por janelas 
nas três faces.

O geografo Ab’Saber descreve como se segue o 
sítio da implantação da casa:

Por último, o topo de espigão escolhido possuía 
um aspecto híbrido de interflúvio elevado e de 
patamar de morro, com vertentes suaves em 
relação ao fundo do vale que continha as aguadas 
de maior utilidade para a vida doméstica da 
moradia (córrego do Lajeado)" (23).

.Juiz ordinário da Câmara de São Paulo, 1720, 
Roque Soares de Medella seria o construtor desta 
casa.

O aspecto diferencial marcante do sítio 
escolhido relaciona-se com a escolha de um topo 
de morro ao invés de um fundo de vale ou retalho 
de terraços fluviais como acontece com diversos 
outros casos de casas coloniais bandeiristas. 
Possivelmente, a escolha do sítio, no conjunto 
das terras de sertões florestais do proprietário, 
obedeceu a um esquema de melhor adaptação da 
moradia ã topografia regional, que é acidentada

"hospede" 
de um lado, com 4,00x4,6Om; varanda de 4,60m de 
largura e capela (identificada pela presença 
na porta de comunicação com o compartimento 
contíguo, onde foi aberta grade típica de 
confessionário). Adjacente à varanda: a sala de 
distribuição, vasto volume de 8,80x8,80ra por^ 
5,60m de altura no respaldo da parede junto ã 
armação do telhado. A sala comunica-se com dois 
compartimentos no lanço esquerdo de 6,00x4,60m 
cada um, e dois compartimentos equivalentes no 
lanço direito.

O Sr. Carlos Lemos põe em dúvida entretanto esta 
atribuição, baseado no inventário inédito de 
Dona Marta Camargo Lima, viúva de Roque Soares 
de Medella, onde se fala de "paredes de mam", 
quando a casa considerada ê de taipa de pilão 
(21). Um estudo mais pormenorizado deverá ser 
feito. Pois podemos adiantar que, se há 
concordância entre o inventário e a sesmaria 
quanto a acidentes de terreno, é preciso 
estabelecer um exame cuidadoso das expressões 
usadas na época para descrever estas casas._ 
Poder-se-ia objetar que a "parede de mam" não 
se refere ã casa propriamente dita, mas a 
outras dependências.

"O sítio da moradia rural do Padre Inácio ocupa 
um topo de morro da região serrana de 
Itapecerica-Cotia-Embú. Construída nos fins do 
século XVII e início do século XVIII, tinha o 
caráter de edifício situado em "boca de sertão" 
para a época. Disto resultou, aparentemente, 
um aspecto de moradia em estilo de caixa-forte, 
ao lado de um desdobramento de espaços internos, 
como resposta ao gosto de conforto e a um 
esquema de auto-suficiência, a toda prova.

e de relevo dotado de forte energia.
Tratando-se de um setor mais ou menos típico do 
domínio dos "mares de morros" dos arredores de 
São Paulo, ali havia deficiências de planícies 
e ocorriam vales estreitos e descontínuos. Um 
local alto, porém não dos mais elevados e inacessíveis, preenchiao conjunto de condições 
ideais para a implantação de uma moradia 
situada além do círculo de aldeias 
complementares de São Paulo de Piratininga. As visuais em relação à paisagem e em relaçao á 
defesa contra possíveis ataques de índios não 
catequizados, eram sobretudo mais favoráveis 
do que aquelas passíveis de serem obtidas no 
fundo das planícies alveolares, embutidas por 
entre morros.

topo de espigão escolhido possuia

A casa, em três lanços, ocupa uma área de 
20,00x18,OOm. Possui a faixa fronteira 
perfeitamente caracterlzada: quarto de

A casa do Padre Inácio foi, juntamente com a 
casa do sítio Santo Antonio, objeto de minucioso 
estudo no processo de restauraçao. Foram as 
duas primeiras casas a serem restauradas. Do 
rigor e do apuro com que foi reconstituída o Dr. 
Washington Luís deixou expressivo testemunho 
(22) .
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O piso atualmente é revestido, sendo de supp

As paredes de taipa de 6 Ocra constituem a 
estrutura da casa. Esta, basicamente, pode ser 
assim descrita: dois anéis retangulares 
concêntricos, sendo o primeiro quadrado, de

0 quadro das aberturas possui o chanfro em suas 
quinas externas, sendo o arremate uma simples 
curva de concordância.

Situada a meia encosta, a parede de fecho da 
faixa fronteira faz, com a linha N.M., um ângulo 
de 35°.

Além disso, a pasta 013/4 contêm o traslado de 
escritura de doação que fizeram Eduardo Kneese 
de Mello e sua esposa de urna lado, e o Governo 
da União de outro, pela qual fica transferida 
para a União a posse e a propriedade da casa e 
de pequena área em volta. Esta, define um 
quadrado de 20,00x20,OOm.

ta 
O

"Meu pai, Horacio de Mello, comçrou o sítio do 
Mandú, que era vizinho à sua chacara, em 
5.12.46, do Sr. Kenshima Komatsu, que o comprara 
de Roberto Gallego em 4.12.26.
Quando tomei conhecimento da existência de um 
casarão de taipa do tipo das casas nbandeiristas" 
do Butantã e Caxingui, que eu já conhecia, 
fotografei-o e fui mostrã-la ao Saia.
Dias depois fomos visitá-la, eu, Saia, Mario de 
Andrade, Artigas e o Padre Romeu Dale".

Contíguo à varanda, uma sala de 6,00 aproxm. 
por 9,60, limitada por uma varanda posterior. 
Esta sala comunica-se por meio de quatro portas 
com compartimentos laterais. Estes, do lado do 
quarto de hóspedes, são dois de dimensões 
5x5,5m. Do lado da capela, um compartimento de 
4,50x5,5m contíguo ã mesma. E um compartimento 
de 5,5rax9,00m, parcialmente dividido, formando 
uma espécie de "camarinha" na parte posterior. 
Do lado do quarto de hóspedes, e comunicando 
com a varanda posterior, situa-se um compartimento 
de 4,00x5,5m. Nos compartimentos laterais à 
grande sala, de ambos os lados, notam-se ainda 
barrotes indicativos de jiraus a 2,60m de altura.

0 último^elemento decorativo que nos chama a 
atenção ê uma "teia“ de madeira, tábuas 
justapostas, formando um tabique de piso a forro, 
serradas em tiras até meia altura, dispostas no 
compartimento contíguo à capela e que nos sugere 
a imagem imediata do espaço onde fica o Padre no 
confessionário. A simplicidade deste elemento 
decorativo, e a sua perfeita execução nos 
associam a elementos decorativos orientais.

Junto ãs paredes de fecho da varanda na mesma 
prumada do frechai, situam-se dois alisares 
entalhados com losangos. As janelas, com verga 
reta, possuem os balaústres retos, já assinalados 
em outras casas. As portas da capeia também 
ostentam o mesmo desenho entalhrdo de losangos. Excluída a faixa fronteira, com seu quarto de 

hóspedes, varanda e capela (na qual foi 
encontrada o forro decorado, e marcas na parede 
de fixação do altar, posteriormente encontrado 
em capela próxima), a casa constitui-se de três 
lanços bem definidos a saber:

Os esteios são de madeira e têm bem marcada u 
disposição conhecida: soco fuste e capitel, 
soco ê formado por prisma reto de secção 
quadrada, com entalhes em losango. Apcs uma gola 
de concordância inicia-se o fuste em tronco de 
pirâmide de secção quadrada. O fuste na ponta 
superior abre-se numa espécie de_equino, onde se 
apoia um "balão". Sobre esse "balão" com outra 
pastilha de concordância um prisma semelhante ao 
soco, com os mesmos entalhes, através de uma 
peça de concordância, suporta o frechai.

tantas vezes mencionada, a suavização da segunda 
inclinação, provocada pelos contrafeitos 
articulados com os cachorros entalhados com 
desenho "oriental". Estes cachorros entalhados 
situam-se apenas na faixa fronteira. O arremate 
dos outros, mais simples, ê semelhante ao dos ( 
caibros do beiral do Tatuapé.r

Sobre esta casa somente sabemos, através de 
documentos diretos’, o que nos transmitiu o 
arquiteto Eduardo Kneese de Mello num 
depoimento (anexado a pasta 018/4):
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As asnas acima descritas parecem ser reforma 
posterior à construção da casa, ainda que muito 
antigas: logo embaixo do tirante, distinguem-se 
nas paredes secções de madeira de cerca de 
20x35cm, aparentando os restos de antiga viga 
que sustentava o telhado.

Sobre o sertanista Fernão Paes de Barros e seu 
irmão, Pedro Vaz "Guassu", fundador de São 
Roque, as informações são numerosas (27).

•W*4 /

A distância de 3,00n do centro, localizam-se 
duas "terças” de 25xl6cm que atravessam a sala 
no sentido do seu menor comprimento e mergulham 
na taipa.

FAXPCPA SANTA LÚCIA
% 

Localizada em área atualmente de um clube de 
campo, dela restam algumas paredes, material 
útil ainda para t 
pilão.

O piso dessa casa, presumivelmente, era de 
terra batida na sala maior, nas duas varandas e 
no compartimento que se comunica coou a varanda 
traseira. Os outros mostram sinais de pesados 
barrotes indicando um piso assoalhado.

A partir destes dados, concluiu-se que a casa 
foi construída por volta de 1640. Sobre a 
disposição da casa no terreno, transcrevo as

)

A documentação desta casa talvez seja a mais 
completa de todas as de que dispomos sobre 
casas do século XVII, e permite-nos ter uma 
vaga ideia de sua história.

O encaibraraento apoia-se nas paredes protegidas 
por frechais e cpntra-frechais (nas paredes 
externas), nas terças e nas asnas acima descritas. 
Os panos do telhado possuem dupla inclinação, a 
primeira dada pelas pernas das asnas. A segunda, 
pelo desnível entre o "anel" externo e o interno. 
O beiral ê formado pela projeção dos caibros 
além das paredes externas.

2Ômx2Qm, interrompido pelas varandas e cuja 
altura constante e de 3,20 no frechai. O segundo 
anel, de altura variável, define o limite da 
sala entre as duas varandas, com altura de 4,90, 
jystamente nas paredes de separação entre a
alto, nas paredes de separação

Os elementos decorativos mais explícitos são os 
seguintes: coluna "oitavada" na varanda 
principal, balaústres retos nas janelas, folhas 
das portas e janelas em saia e camisa, 
arremato dos caibros do beiral semelhante ao 
de Tatuapé, dupla curvatura do^telhado, forro 
da capela pintado e altar também decorado.

"Uma análise mais cuidadosa do sítio da moradia 
e capela do notável Sítio de Santo Antonio (São 
Roque) nos mostra um esquema de seleção de sítio 
para construção de moradia rural altamente 
sugestivo. Trata-se de um pequeno compartimento 
de vale situado em posição suspensa e em setor 
de perfil marcadamente assimétrico.
O córrego "Boy-Poruçuguaba", no local onde foi 
implantado o Sítio de Santo Antonio, comporta-se 
como a primeira planície suspensa e terraceada 
(com terraço ímpar) , situada ã montante de um 
trecho onde as águas percorrem vales estreitos e acidentados. A drenagem pertence aos córregos

mjtia • as varandas - Mede 5,30m no ponto mais
. — w ...— r_—w o» compartimentos menores. As outras paredes

‘ fwwHfinariam como travaraento dos anéis acima 
apresentados.
_A estrutura do telhado, de quatro aguas, é 
composta dos seguintes elementos: duas asnas 
típicas, com seus competentes contraníveis de 
secção de 12xl2cm, descansam no melo da maior 
distância da sala, sobre vigas baldrames de 
madeira embebidas nas paredes maiores da sala. 
Ela se st ão .separadas por uma distância de 
cerca de 60cm. Entre elas, localiza-se um 
tirante de madeira de 12xl2cm, amarrando os 
dois ha 1e absorvendo os empuxos 
horizontais devido ao peso do telhado.

Possuímos o inventário de Fernão Paes de Barros 
de 1714 (24), data da bênção da capela de Santo 
Antonio (25). Sabemos que pertenceu ao Barão de 
Piratininga no século XIX, e a Mario de Andrade 
no século XX (26).
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Sobre a restauração efetuada pelo IPHAN, 
possuímos valioso testemunho manuscrito de 
morador da região, que atesta a fidelidade da 
reconstituição (29).

0 telhado é de quatro águas, com o sistema 
corrente nas outras casas do período: pau de 
cumieira, terças ancoradas na taipa, e frechais. 
Os beirais são formados pelo prolongamento dos 
caibros cujo arremate é também semelhante ao dos 
seus similares de Tatuapê. 0 pé direito no 
frechai da varanda ê de 2,80 aproximadamente, 
o pau da cumieira tem pouco mais de 5,00 m.
As aberturas, como jã foi notado, são escassas, 
sendo as vergas retas. As janelas são 
guarnecidas pelos balaústres retos, os 
madeira.

A casa constitui-se de um retângulo de 36xl6m, 
em quatro lanços, sendo os lanços laterais de 
aproximadamente lOm. A sala central, de acesso 
à varanda, comunica-se com o compartimento do 
lanço direito, de 10x6,5m, e com uma sala em 
"L", que a limita pela parte de trás. A 
estrutura é constituída basicamente, por três 
paredes em oitão que definem os dois lanços 
centrais, e pelas paredes externas de respaldo 
horizontal, que definem o retângulo>

Além dos elementos decorativos já descritos, há 
ainda a salientar que os panos do telhado 
possuem uma única inclinação, e os chanfros nos 
quadros são arrematados por simples curva de 
concordância. O piso, primitivamente, seria de 
terra batida.

semi-isolados que se dirigem para a margem 
esquerda do Tietê, em um setor em que esse rio 
possui um encaixamento por demais marcante 
(gargantado Tietê, no trecho entre Cabreúva 
Salto). Não sendo possível encontrar bons 
sítios ao longo do trecho encaixado do Tietê, 
na ãrea das serranias de São Roque-Jundiaí 

. onde, além disso, existiam muitos blocos de 
granitos expostos, ausência de solos favoráveis 
e vertentes florestadas por demais íngremes, as 
sedes_ fazenda tiveram um outro critério de 
seleção de sítios para sua implantação.

atualmente está barrado, sob a forma de pequeno 
lago. Note-se que tal esquema de paisagem deve 
ser mantido e ampliado, pois não se deve 
remover sob qualquer alegação as capoeiras das 
vertentes ditas "noruegas" em áreas do domínio 
dos "mares de morros". Mormente se sabendo que, 
coraumente, esta tem sido uma prática mais ou 
menos corrente, no estilo imediatista e 
degradado do uso dos solos nas regiões serranas, 
de enormes áreas do Brasil de Sudeste (sobretudo 
na bacia do Paraíba do Sul)" (28).

Procurou-se, através de admirável processo de 
escolha empírica, ocupar os vales suspensos dos 
afluentes locais do Tietê, onde além das aguadas 
fartas existiam sítios dotados de retalhos de 
terraços fluviais, capazes de servir de 
"taboleiro" natural para a construção de 
importantes moradias. No caso particular da 
moradia de Fernão Paes de Barros (Sítio Santo 
Antonio), houve a preocupação de encontrar um 
sítio de fundo de vale, para atender às 
necessidades de água para a vida domiciliar e 
ao mesmo tempo, um ponto de espaço relativamente 
longo, dentro de uma ãrea de vales estreitos. 
Isto para não dizer que existiam ali, ainda, 
boas condições naturais de relevo para acesso 
ãs porções planâlticas da região de São Roque 
e de acesso â própria vila de São Roque.
A assimetria local do compartimento do vale do 
Boy-Poruçuguaba ainda hoje tem um aspecto 
curioso na moldura da paisagem em que se 
localizou a moradia do Sítio de Santo Antonio. 
A vertente direita do vale é de tipo "noruega", 
para usar a terminologia popular usual em 
relação âs encostas de morros sujeitas a menor 
insolação e maior umidade. Em contrapartida, a 
vertente onde se situa o retalho do terraço, 
Ruave e enxuto, que serviu para alicerçar a 
moradia, possui um aspecto de vertente 
jftyavpmente escalonada: da planície ao terraço, 
•m rampa suave, e do terraço ãs encostas pouco 
íngremes dos morros situados â montante da 

. planície alveolar restrita da região, e, à 
retaguarda da moradia e capela. Os restauradores 
e conservadores do monumento histórico houveram 
por bem manter uma "matinha" na encosta íngreme, 
enquanto se fez um esforço para gramar a rampa 
do terraço ate a beirada do córrego, que
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O forro da capela (a ma is rica em todas as 
residências encontradas), guardando certa 
semelhança com a decoração pintada da capela 
de Santo Antonio, faz-nos provisoriamente datar 
esta casa pelas alturas de 1680.

Não temos informações sobre estudos históricos 
em torno dessa casa.

Os outros elementos da casa jazem entregues às 
intempéries, a espera talvez do desaparecimento total«

As outras envasaduras: janelas, pelo menos as da 
faixa fronteira, nos aproximam da técnica 
corrente na segunda metade do século XVIII.

Um retângulo de 20,70x14,00m, afastado da 
testada do lote atual cerca de 50m, situa-se a 
mela .altura em relação ao meio-fio.

Esta casa, como a de Mirim, ostentava as duas 
salas gêmeas defronte à varanda. Sua estrutura 
era constituída de três paredes de taipa de 
pilão em oitão, que limitavam as duas salas 
mencionadas, e paredes horizontais que 
suportavam o beiral. O telhado era um quatro

Justifica-se a insistência no estudo desta 
tapera, pois os seus restos permitem 
reconstituir talvez a mais bela casa desse 
período (30).

Esta casa como já foi dito, foi registrada devido 
ao interesse do historiador Afonso E. Taunay. 
Pertence ao Governo do Estado, pois situa-se nos 
terrenos da Fazenda Butantã. Quando foi estudada 
por Luís Saia em 1945, a ala direita para quem 
olha a casa de fora jã estava no chão. Subsistem 
as paredes da varanda e a ala esquerda e o 
telhado em estado precário dessa área. 0 forro 
da capela, transferido há muitos anos pelo Sr. 
Herman Graeser e por Armando Rebolo, está 
relativamente a salvo na casa do Sítio Santo 
Antonio.

aguas. Fotografias antigas permitem garantir 
que os panos apresentavam dupla curvatura, 
resto a técnica é similar à da casa do Sítio 
Santo Antonio.

Sua planta desenvolve-se em três lanços típicos. 
Entretant-n, casa utilizada para moradia ainda 
hoje, sofreu modificações que somente estudo

• prolongado poderá explicar. A porta da 
varanda que comunica com a sala ostenta verga 
encurvada, característica da segunda metade do 
século XVIII.
Apresenta uma característica que deve ser 
registrada: clhando-se de fora para a varanda, 
o lanço esquerdo ê terminado por parede em 
oitão. O lanço direito ê limitado por parede 
horizontal, apoio de telhado em tacaniça:

As colunas oitavadas da varanda apresentam a 
mais requintada decoração entre todas as 
remanescentes. Os arremates dos chanfros das 
envasaduras acompanham o desenho das colunas. 
As vergas são retas, e as janelas eram 
guarnecidas pelos balaústres retos.

Esta casa, de propriedade da família do Sr. 
Romeu Barboza desde 1940, encontra-se tal como 
Luís Saia a viu em 1945. A ala esquerda já se 
achava ruída. Entretanto, verificações in loco, 
permitem-nos afirmar que a casa se constituia 
de um retângulo de 21,00x15,80m, com a face 
maior correspondente ã faixa fronteira voltada 
para o sul, "olhando" para Araçariguama. Esta 
casa provavelmente não possuía varanda. Ilas as 
aberturas atuais não correspondem às primitivas, 
pois estas deixaram marcas nas paredes 
recompostas. Sua planta pode ser assim 
reconstituída: duas salas gêmeas sendo a da 
direita, para quem entra na casa, provida de 
jirau. Ã esquerda, a principal se prolongava em 
galeria pelo lanço esquerdo onde se situava um 
compartimento entre a capela e esta galeria, com 
entrada exclusivamente pela sala descrita. Estas 
duas salas gêmeas terminavam na parede posterior 
de f echo.

A sala adjacente (5,80x6J.5m) ã sala principal 
(8, 00x6,15m), do lado esquerdo, deveria possuir 
sobrado. Esta disposição nos faz aproximar a 
daquelas salas gêmeas já descritas.

•*** ——
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telha vã (pé direito total), e o lanço direito 
aproveitado para a construção posterior do 
sobrado.

£
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Na parte existente, a estrutura é constituída 
por duas paredes era oitão e por paredes 
horizontais que suportara o beiral. Na ala 
esquerda, o telhado termina era tacaniça. A ala 
direita, caída, poderia terminar em tacaniça 

7 também (sua dimensão insinua essa 
possibilidade), mas poderia ser semelhante ã 
"casa urbana de São Roque", sendo provida de 

.jirau, o que explicaria sua ruína. Nesse caso, 
o pau da cumieira deveria continuar até a 
parede externa. Mas o estudo atual não permitiu 
concluir em definitivo.

Aceitando-se as descobertas de L. Saia como 
validas, e examinando as plantas térreas da casa 
e do sobrado, é-se tentado, devidoa simetria de 
medidas, a acreditar em uma casa térrea de 
quatro lanços (como o Querubim), sendo a sala de As portas externas e janelas não apresentara os 

rebaixos jã assinalados. As janelas externas

Esta casa, descrita por Luís Saia no seu primeiro 
artigo, confirmou, por ocasião da restauração, 
todas as suas hipóteses. De fato, o sobrado ao 

. lado foi construído parcialmente sobre paredes 
da primitiva casa seiscentista. Aliás a 
atribuição de uma origem seiscentista ainda é 
uma hipótese viável.

Esta casa constitui-se de um retângulo de três 
lanços, ocupando um deles a sala contígua ao 
pretório a qual atinge a parede do fundo. Os 
outros dois lanços ladeiam a sala, e os seus 
compartimentos comunicam-se com ela. 0 pé 
direito do pretório já é superior a 3,50m na 
altura do frechai. A estrutura ê constituída 
de quatro paredes em oitão que suportam a 
estrutura do telhado: terças e pau da cumieira. 
O telhado é constituído de duas águas com uma 
única declividade em cada pano.

Além da decoração nos quadros das envasaduras e 
das almofadas em losango nas janelas, há ainda, 
para se notar, os cachorros trabalhados que 
arrematam o beiral. Foram encontrados atacados 
de cupim e serrados na ponta. Um delicado 
trabalho de reconstituição foi proposto com o 
concurso do arquiteto Lucio Costa por ocasião 
da restauração.
O telhado acusou dupla inclinação em cada pano. 
É lícito supor, portanto, que a casa primitiva 
seria de quatro águas, com estrutura semelhante 
à do Querubim: paredes em oitão, terças e 
cumieira nas paredes internas; frechais e contra 
frechais nas paredes periféricas. 0 traço mais 
saliente, como Luís Saia assinalou, foi, por 
força de sua situação urbana, não comparecer 
nesta casa toda a faixa fronteira: quarto de 
hóspede, pretório e capela. Mas convém salientar 
todas as características rurais desta casa de 
cidade onde (tudo indica) jã estaria estabilizada 
um tipo de construção eminentemente urbano 
(sobrados, com pequeno pé direito, sendo a 
elevação fronteira da rua quase da altura de uma 
residência térrea comum no século XVIII) nesta 
cidade de Santana. Esta situação sugere a 
imposição simbólica, na praça da matriz, de um 
sinal de poder perante as outras casas que não 
deve ser menosprezado. Sugere a casa de um 
"potentado". Popularmente esta casa é hã muito 
conhecida como casa do Anhanguera.

A decoração consta de chanfros nas ombreiras, 
vergas, parapeitos e soleiras com seus 
arremates de vários desenhos: algumas janelas, 
semelhantes ao Querubim, uma porta com desenho 
semelhante ao das^portas da varanda do Tatuapé. 
Nessa porta, que é a de entrada, hã ura dístico 
com a^data de 1688. As janelas indicam a 

. existência de balaústres retos conhecidos. 0 
telhado apresenta uma única inclinação, estando 
os caibros do beiral serrados para receber uma 
tabeira. Isto nos faz supor que primitivamente 

7 possuiam um arremate desenhado.
4/ £/ -

D. Maria Regina da Cunha Rodrigues, orientada 
pelo chefe do 49 Distrito, desenvolveu exaustiva 
pesquisa, para relacionar os documentos da casa. 
Conseguiu encontrar o documento mais antigo com 
data de 1768: um inventário de um membro da 
família Paula Barros. Esta família, Paula 
Barros, relaciona-se a esta casa em função de 
seu último proprietário, Valério Paula Barros, 
ub escravo forro (31).



• «• •

Paulo, de provável proveniência portuguesa.

FAZENDA VASSOURAL
CHÁCARA DA PONTE

PIRAPITINGUI

I

t
€2

•4 I

--- --------_

A casa está bastante transformada, porém facilmente se percebe o plano primitivo.

A família Pacheco possui a mais completa documentação sobre esta casa.

sCHÁCARA DO ROSÁRIO

A primeira aquisição de terras por Antonio Pacheco e Silva, em Itu, deu-se em 1756. A data provável de construção estará portanto por essa altura ou ano seguinte (32).Possui, entre a varanda e a sala maior, dois compartimentos formando pequeno corredor. Nu desses, à direita de quem entra, notam-se ainda elementos embutidos na parede, indicativos de 
oratório.

Nota-se também, nessa casa, o alteamento dos pés direitos e conseqflente aumento dos vãos das envasaduras externas, que não apresentam decoração entalhada nas esquadrias.

Também esta casa sofreu, por ocasião do século passado, acréscimos externos que a tornam elemento importante para o estudo da arquitetura 
do açúcar e do café.

Constitui-se de vasto retângulo de 22,5mxl7,5m, dividido em três lanços, e um anexo de taipa aos fundos, para serviço. Suas paredes de taipa de pilão são de 70cm de espessura.

Para nosso estudo, vale notar a semelhança de disposição dos cômodos com as casas de Itu já mencionadas e com sua vizinha próxima: 
chácara do Rosário.

As envasaduras externas da faixa fronteira 
ostentam verga arqueada e são de dimensões 
correspondentes ã massa construída. As outras 
envasaduras, janelas laterais e portas internas, são de verga reta, sem decoração nas ombreiras ou vergas.

ostentam os balaústres retos conhecidos, porém, de secção bem maior: 7x7cm. Essas envasaduras também se caracterizam por seu gigantismo. No entanto as portas internas, além de serem mais baixas, (2,10m) voltam a apresentar o mesmo chanfro em bisel já descrito, com um arremate 
tosco em pirâmide.

Seu telhado possui uma particularidade (ainda que muito reformado recentemente) que merece ser mencionada: ê composto de duas águas com pequenas tacaniças, e "prolongo" na parte de trás. Seus panos são de inclinação constante. A estrutura apoiava-se em tesouras toscas, típicas da carpintaria oitocentista no estado de São

Pertence ã família Wissmann que a adquiriu em 1940. Amigos de Afonso D. E. Taunay, prometeu este, para a restauração, indicações que não se 
concretizaram.

Muito transformada pelos atuais proprietários, pouco pudemos ainda deduzir em relação ao seu aspecto primitivo. Tudo indica que sua planta acompanharia aquelas jã descritas de três . lanços, sendo ura constituído do "alpendre"^e sala contígua. Um dos lanços laterais, porém, se prolongaria além do retângulo, dando lugar a compartimento de serviço: cozinha principalmente.

Suas janelas e portas com verga arqueada sugerem em primeira aproximação: fins do século XVIII, inícios do século XIX, como a data mais provável 
de sua instalação inicial.

Contíguo ao pretório, localiza-se a sala 
principal que atinge a parede posterior da casa. 
Suas dimensões eram 9,00m de largura por 13m de 
profundidade. O pé direito desta sala, na 
cumieira visível, é de cerca de 7,00m, não sendo, 
como todas as outras, forrado primitivamente.

Situa-se nas terras dos domínios do primeiro Pacheco de Itu. Esta casa, primitivamente de quatro águas, sofreu acréscimos no século XIX. Também, provavelmente nos fins desse século, 
recebeu vários ornatos neo-clássicos, tanto 
externa quanto internaroente.

A capela reduziu-se a pequeno oratório, e o 
quarto de hóspede foi ampliado para moradia de 
um agregado.
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A sede desta fazenda, de propriedade do Sr. 
Lara, que a recebeu em herança, tendo tomado 
posse ainda este ano de 1972, apresenta 
curiosas particularidades.

com altar ricamente 
três esteiras conserva um 
imagem da santa que

0 telhado, i
de duas águas e duas tãcaniças pequenas, 
marcando dois "prolongos" simétricos nas 
elevações laterais.

Situada a cavaleiro do Tietê, esta casa, desde 
1960 de propriedade do Sr. Gettaes Athie Cury, 
sofreu uma reforma, sem contudo desfigurar-se 
nos seus elementos construtivos primitivos.
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Todas as janelas (com exceção das aberturas na 
"faixa fronteira") são providas dos balaústres 
retos conhecidos, com secção de 7x7cm. Os 
caibros, prolongando-se para formar o beiral, 
são arrematados da maneira usual. Duas colunas 
oitavadas,com perfil levemente cónico, 
sustentam o frechai da varanda.

Também ostenta ã esquerda da varanda, para quem 
entra, um "oratório" 
decorado. O forro de 
medalhão oval com a 
consagra a fazenda.

A planta de três lanços ê coberta por duas águas 
com os panos de inclinação constante. As pinturas 
(que atrairam primeiro a atenção do estudante 
Toscano) indicam filiação com a Escola Ituana. 
Outro fato que mereceatenção ê opretório 
fechado (como São Romão e Santa Lúcia), sendo a

Como planta assemelha-se às outras de Itu: três 
lanços, sendo o central ocupado pela sala maior 
e çela varanda. Ã direita conserva capela em 
abóbada de berço, com altar e peças de alto 
interesse para estudo das artes plásticas em 
São Paulo, destacando-se pequeno retábulo em 
madeira.

A cozinha,nos fundos, é atualmente de tijolo (em 
contraste com as paredes^predominantemente de 
taipa de pilão), mas o vão da porta nos indica 
que primitivamente também ali havia um apêndice 
de serviço.
Esta casa (que na verga da porta de comunicação 
entre a sala e a varanda apresenta a data 1763) 
difere de todas outras da região de Itu por 
apresentar vergas,padieiras e soleiras de madeira, 
do tipo seiscentista; e portas de gonzo de 
madeira. Entretanto, os chanfros não comparecem. 
Mas a terça posterior, peça que atravessa toda 
a casa, apresenta os chanfros nas quatro quinas, 
com seus arremates simples, em cada um dos três 
lanços, indicando que estes foram executados 
in loco, com a peça já ancorada na taipa.

sustentado por paredes em oitão, é

desenho geral semelhante ã da chácara do 
Rosário, somente sendo um pouco menor, esta casa 
talvez seja a que menos sofreu modificações nos 
seus prováveis duzentos anos de existência. Foi 
adquirida da Sra. Ceeilia Almeida Prado no 
início de 1972, pelo Sr. João Calfat, industrial 
paulista.

Na mesma prumada da capela, foram construídas 
habitações (?) mais modestas de pau-a-pique que 
deverão ser estudadas posteriormente.
x
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

No frechai da varanda há um esteio central de 
45x17cm oitavado^ sendo a parte superior ornada 

- com golas à feição de capitel. A um metro, uma 
coluna de 17x17cm oitavada, mas que parece 
servir somente de arremate ã grade que fecha a 
varanda. Há duas outras colunas de madei ra de 
45x15 nas extremidades do frechai, junto ãs 
paredes que limitam a varanda. O pé direito é 
de 4,00m sob o frechai. O telhado ê de quatro 
águas com inclinação única nos panos, 
completando um prolongo o lado do retângulo.
Também esta casa apresenta um prolongamento de 
um dos lanços (o correspondente ã capela) onde 
se localizam cozinha e serviços. 

I • •

As envasaduras são retas,sem incisões 
decorativa* e sem os balaústres retos nas janelas.' Entretanto, muitas transformações 
posteriores são visíveis. A sala contígua ã 
varanda apresenta-se forrada, o quarto de •hóspedes" foi unido a outro compartimento, 
sendo hoje utilizado como sala de visitas.
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1. O pé direito sob o frechai na varanda nunca 
é inferior a 3,50, atingindo normalmente 4,00m.
2. As envasaduras externas acompanham o 
alteamento da casa, ocasionando janelas com 
altura por volta de 2,00 e portas de 2,50m 
aproximadamente.

----- ——

4. A sala contígua à varanda continua sem forro, 
comunicando-se com todos os cômodos da casa, 
como nas casas bandeiristas; porem sempre 
atingindo a parede externa posterior.

3. Via de regra, não apresentam incisões 
decorativas nas ombreiras e vergas.

—— ————M .

O primeiro é constituido pelas casas: Mirim, 
Tatuapé, Morrinhos, Jabaquara, Butantã, 
Caxingui, Mandu, Padre Inácio, Santo Antonio, 
Querubim, São Romão e casa "urbana" de Santana 
de Parnaíba. São as "casas bandeiristas" 
propriamente ditas.

Enumeraremos rapidamente algumas diferenças.
Nas casas de "tradição bandeirista" temos:

5. Há um compartimento (construído frequentemente 
de taipa de pilão) como se fosse um anexo à 
casa, destinado ã cozinha e serviços, porém com 
ligação direta com a sala maior (exceção: Pau 
d*Alho e casa urbana de São Roque).

Assim, provisoriamente, dividiremos estas casas 
em dois lotes característicos:

O segundo lote, pelas casas: casa urbana de São 
Roque, Santa Lúcia, Pau d’Alho, Pirapitingui, 
Chácara da Ponte, Vassourai, Chácara do Rosário, 
Japão, Nossa Senhora da Conceição, Taperão em 
Tietê e Quinzinho em Sorocaba. São construções 
que chamaremos de casas de tradição bandeirista 
pois, por analogia com a Chácara do Rosário, 
parecem ter sido construídas já em pleno surto 
açucareiro paulista.
Apesar de conservarem traços semelhantes às 
casas do primeiro lote, apresentam 
características próprias, denunciadoras de 
programa social diferente.

ODINflNHO
Para esta casa, informações históricas são dadas 
\por Carlos Lemos, apoiado segundo nos comunicou, 
no ilustre historiador sorocabano, Sr. Aluisio 
Almeida (33)- A casa, de planta retangular, 
possui nos fundos um compartimento anexo, 
contemporâneo da primeira construção da casa.

• Tem um telhado de quatro águas, com água 
furtada, que cobre o compartimento anexo 
mencionado. Como Pirapitingui, entre a sala e a 
varanda situam-se duas câmaras de pau-a-pique, 
uma delas voltadas para a varanda (possível 
oratório?). Como Pirapitingui, em parte, o 
telhado era sustentado por asnas toscas que 
sofreram reforço em algumas partes. O frechai 
na varanda é sustentado por quatro descomunais 

...Colunas de madeira de secção cilíndrica, de 
.leve feição neo-clãssica. Não subsistem 
perceptíveis, nem a capela, nem o quarto de 
hóspedes. Todas as aberturas possuem quadros 
retangulares.

€4 •

Em resumo, os documentos diretos sobre estas 
casas não foram ainda relacionados completamente, 
para traçarmos crónica pormenorizada.

A atribuição de datas para outras casas e 
•'feita ’., a partir de similitudes de processos

.•» / . • ’ • • • • • t

,s parede divisória entre a sala maior e a "faixa fronteira" de pau-a-pique e não atingindo o
. telhado, funciona nitidamente-como "Tabique".
»>Ab janelas da faixa fronteira são de verga 

arqueada. As outras aberturas~são de verga 
reta, sem decoração incisa. Há sinais nas 
janelas laterais de balaústres retos.

< Os arquivos paulistas, por outro lado, nao
'• receberam ainda o cuidado que merecem. Por mais
- falhos entretanto que sejam, acreditamos que

. - pesquisadores habilitados poderão reconstituir 
preciosos dados, para um configuração mais 
efetiva da sorte destes monumentos.

■=< • . -

No momento, somente as casas: Chácara do Rosário, 
Sítio Santo Antonio e casa do Tatuapé fornecem- 
nos provas documentais da época aproximada de 
sua construção.
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8. Estas casas, situando-se num espaço 
organizado para atividades conhecidas: ou 
engenho de açúcar, ou construções anexas, 
estabelecem uma relação mais próxima com o 
espaço rural brasileiro corrente.
Mas ê curioso verificar a presença nesse grupo 
de casas de capelas e oratorios em bom estado 
(em doze casas estudadas, quatro apresentam 
capelas: Rosário, Conceição, Japão e Taperão. 
Nas casas bandeiristas, somente duas: Querubim 
e Mandu conservaram, como vestígios, algumas 
alfaias de suas capelas).

6X As casas, qualquer que seja sua dimensão, 
são construídas em três lanços exclusivamente.
7. Estascasas, via de regra, não sofreram uma 
destinação muito diferente daquela para a qual 
foram construídas: permaneceram residências de 
famílias abastadas. Assim é que o "quarto de 
hóspedes" ou foi incorporado por meio de porta 
interna ao restante da casa, ou a parede 
divisória foi eliminada, ampliando até a faixa 
fronteira um compartimento contíguo.

Até certo ponto portanto, as casas de tradição 
bandeirista auxiliam-nos para a caracterização 
das casas bandeiristas.
Há também invariantes nos dois lotes que merecem 
destaque, além dos já mencionados.

moradores utilizavam "privadas" fora. Para 
necessidades de higiene, usariam os córregos 
sempre próximos; ideia esta reforçada por 
costume paulista das pessoas se banharem 
regularmente nos rios próximos (34) ,
As descrições feitas no capítulo precedente 
seguiram um modelo que pretendemos expor em 
seguida, não só para explicitar os limites^de 
validade das próprias descrições, mas também 
porque ele nos permite propor as nossas 
interrogações sobre o significado dessas casas.

A sala central, adjacente ao pretório, 
as casas estudadas, comunica-se com a maior 
parte dos compartimentos das casas, revelando 
sua situação privilegiada como uso: elas 
efetivamente centralizam todos os percursos 
possíveis. Em algumas casas, houve necessidade 
mais recentemente de disfarçar certas 
comunicações (Vassourai com um tabique de 
madeira escondendo a porta da cozinha. Na Chácara 
do Quinzinho, criando-se uma câmara intermediária 
de passagem para uma possível alcova, ou 
compartimento íntimo); o que acentua ainda mais o 
uso primitivo desses espaços•

Pm nenhuma delas foi notado traço de 
compartimentos sanitários. A ideia que nos acode 
e para as necessidades fisiológicas, os



•••
—JSF. 

(1) Conforme depoimentos pessoais prestados
pelos Srs. Pacini e Luís Saia.

Pasta 03/16 IPHAN - "Sítio de Morrinhos"(13)(3) Documento n9 9 - Pasta IPHAN 019/1
(14) Idem
(15)

"Chronologia paulista".

1954,

(8) "Sesmarias

ira]

2^_____ “*■

■ —

"Registro de huma carta de dada de terras que 
os Senhores Offeciais da Camara derão ao Padre 
Jacinto Nunes de Siqueira".

(8)"Sesmarias - Documentos do Arquivo do Estado de Sao Paulo". São*Paulo, publ. Oficial do

O registro especifica que o trato de terra fica 
a partir do riacho Aricanduva, entre os caminhos 
do Mar e São Miguel.

(10) Haroldo de Azevedo - "Subúrbios orientais 
de S.Paulo", p.47 e seg.

Arquivo do Estado de São Paulo, 1921. v.II, 
p.378.

(11) A primeira notícia sobre o engenho do 
Piraquara, encontra-se em Luís Saia, "Notas 
sobre arquitetura rural paulista do segundo 
século".

(5) Jacintho Ribeiro - 
São Paulo, 1901, p.433

Os restos da casa pertenceram a Alberto Christie, 
que vendeu 22 alqueires da terra ao Sr. Alberto 
Penteado em 1917.

(17) ver: Pasta IPHAN 013/1 - Notícias sobre 
Monumentos Históricos de Interesse Regional".

Luís Saia - "Notas sôbre a evolução da 
morada paulista", p.7.
(16) Francisco de Assis Carvalho Franco - 
"Dicionário de bandeirantes e sertanistas do 
Brasil". Sao Paulo, Comissão do IV Centenário, 

p.255.

- —

(9) Silva Leme - "Genealogia Paulistana". V.29, 
Título Pires, p.135 e seg. e Tit. Jorges Velhos, 
p.361. e seg.

"E que se declara a posse legal de terras, no 
termo de Mogi Mirim, rio abaixo, confrontando 
com Francisco Jorge, pai do suplicante, em 15 
de novembro de 1639".

(18) De acordo com a pasta IPHAN 03/8 Ofício n9 73/58 - PMSP - Cult. 4 em 10.10.58 e ofício 86/66 - PMSP Cult 4 em 5.7.66.

pref .
• ’ • * •

(7) "Cartas de Datas de Terra". Sao Paulo, 
.Departamento de Cultura, 1937. Vol. III (16151

< a 1700) p.71.

Em 1937 seu filho, o Sr. Carlos Alberto de 
Almeida Prado vendeu o sitio para a Companhia 
City. Esta separou pequena área para a praça 
e a doou à Prefeitura, com a condição de 
restaurar a dita moradia histórica.

(6) Manuel Eufrasio de Azevedo Marques - 
■Apontamentos históricos, geográficos, 
biográficos, estatísticos e_noticiosos da 
Província de São Paulo". São Paulo, Martins, 

1952, l.ed., 1876, Tomo I, p.165.

(12) Maria Schorer Petrone - "Lavoura 
canavieira em São Paulo". São Paulo, Difusão 
Europeia do Livro,.1968.

(4) Baptista Pereira - "A Cidade de Anchieta". 
São Paulo, R.A.M., 1936, nP 2 p.50.

(2) Aroldo de Azevedo - "Subúrbios Orientais de 
São Paulo". Tese de concurso ã cadeira de 
Geografia do Brasil, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
Sao Paulo, 1945. Cap. V, p.125 e seg.
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(28) Aziz Nacib Ab'Saber - Obra citada

Clll

(23) Aziz Nacib Ab'Saber - O sítio e as moradas 
rurais paulistas - manuscrito.

(27) Azevedo Marques - Obra citada, Tomo I, 
p.272.

(19) Conforme relatórios constantes na Pasta 
IPHAN 018/6.

(29) Pasta 018/2
A carta do Sr. Manuel Oliveira da Rosa abaixo 
transcrita, está redigida em caligrafia, firme, 
indicando coerência do autor:

Críticos mais severos, entretanto, fizeram 
reparos ãs restaurações.

(25) Pasta 012/5
"Relação dos monumentos tombados"

(24) Pasta IPHAN 018/2 - "Auto de inventário de 
18 de abril de 1714". Fernão Paes de Barros 
falecera em 30 de março de 1709.

"São Roque, 30 de setembro de 1948
Exmo. Sr. Dr. Luís Saia
M.D. Chefe do 49 Distrito da Diretória do 
Património Histórico e Artístico Nacional.
Respeitosas saudações
Visitando o sítio "Santo Antonio", no dia 2 do 
corrente, tenho o imenso prazer de informar a 
V.Excia. que as obras de restauração da casa 
grande me pareceram exatas, sobretudo na parte 
da recomposição da ala, que destruida, o seu 
material aproveitado pelos Senhores João Venâncio- 
Fernandes e Euclides d'Oliveira. Tanto o 
telhado como os compartimentos e o alpendre estão 
atualmente do mesmo modo que eu os conheci em

corrente, o que demonstra o acerto da denominação 
dada à sua obra.
Reiterando as minhas felicitações subscrevo-me
Compatriota e admirador
Washington Luis"

(26) Pasta 04/1 - "Documentos imobiliários do 
Património Histórico e Artístico Nacional. 
Escritura de doação dos herdeiros de Mario de 
Andrade ao IPHAN, de lote de terra contendo a 
casa".

É a mesma que percorremos no dia 18 de abril

"S.Paulo, 26 ab. 1948
Presado Sr Luis Saia
Das mãos do Dr. J. A. Salles Moreira recebi as 
guatro fotografias que fixam e recordam minha 
ultima visita a casa do Padre Inácio, 33 anos 
apos â primeira, realizada em 1915, com o 
engenheiro arquiteto Dubougras.
A meu ver, o trabalho que o senhor realizou lá 
ê completo e perfeito, pois que a casa do Padre 
Inácio foi posta no seu antigo estado, sem nada 
esquecer, sem nada acrescentar, fazendo, em 
suma, verdadeira restauração. Queira aceitar as 
minhas sinceras felicitações.
Em minhas excursões tive ocasião de observar em 
diversas casas de Itu o Pretório, como naquele 
tempo se chamava a essa parte da edificação que 
èm outros lugares é designada como Alpendre.
Encontrei, no meu arquivo de fotografias, doze 
tiradas em 1915, que, documentando a sua obra 
de restauração, provam o que afirmo. Estou 
pondo em ordem o meu arquivo de fotografias, 
que é imenso, o que consumirá muito tempo, mas 
essas fotografias de 1915 ficam à sua inteira 
disposição para exame, mesmo demorado e onde 
queira faze-lo.
Jã encontrei também umas vinte fotografias de 
igrejas e capelas em diversas localidades, em 
São Paulo e nas suas proximidades, com valor 
histórico apenas, que da mesma maneira estão a 
seu dispor.
Nos trabalhos levantados pelí Comissão 
Geográfica e Geológica de São Paulo, na folha 
de S.Roque,preliminar de 1912, está traçada uma 
estrada com a denominação "Estrada do Padre 
Inácio", que termina no "Convento do Padre 
Ignacio".

(20) Carlos Alberto Lemos - "A casa bandeirista 
nos inventários do segundo século", em "Notas 
sóbre a arquitetura tradicional de São Paulo". 
São Paulo, FAUUSP, 1969, p.25.
(22) Pasta IPHAN 018/6 - Dada a importância do 
documento, transcrevemo-lo na íntegra.
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Meus agradecimentos pelo modo carinhoso com que

São Paulo,

mas

Na Pasta 03/17 - IPHAN - Também se encontram

tf)

111 ti

(31) Pasta 03/10 IPHÀN
Pesquisas realizadas em 1959 e da qual constam 
oito relatórios endereçados ao chefe do 49 
Distrito do IPHAK
(32) O Sr. José Elias Mattos Pacheco, 
co-proprietãrio e atual ocupante da chácara, 
cedeu-nos gentilmente fac-simile do traslado da 
primeira escritura de compra de terras de 
Antonio Pacheco da Silva, de 1756.

fui recebido no referido sítio no dia mencionado.
Pedindo desculpas pelos erros e falhas nestas 
informações subscrevo-me de V.Excia
atto admor e m9 obrig9
Manuel Oliveira Rosa"

(33) Carlos Alberto Lemos - Obra citada, p.39 e 
seg.

Aliás, o próprio Aristóteles reconhece em outra 
obra as limitações do conceito do belo 
(reproduzido na mesma_tradução, como nota de 
rodapé). Esta limitação, antes da sistematização 
acadêmica francesa do século XVII, era bem notada. 
Por exemplo, Paladio (Andrea Palladio "Quattro 
Libri Dell’Architettura" - Ed. Facsimilada de 
Hoepli - Milano, 1945 - Livro II - Cap. Primo, 
p. 3) chama a atenção para que os elementos 
constituintes da construção sejam estudados de 
forma que "delle case private onde 1’opera 
riesca bella, gratiosa, e perpetua".

três artigosdo Sr. Nardy Filho, publicados no 
"Estado de São Paulo" de 6.7.55 e 24.7.55 sobre 
o título "Os Pachecos e os Ferraz^, onde se 
encontram referências não só â Chácara do 
Rosário,como à Chácara da Ponte.

(34) Padre Manuel da Fonseca - "Vida do 
venerável Padre Belchior de Pontes".
Melhoramentos /1921/ p.14
"Era costume antigo em São Paulo, ou porque 
fosse mayor a sinceridade daquelles tempos, ou 
porque, estando menos povoada esta terra, dava 
occasião mais opportuna, sahirem seus moradores 
no tempo do verão, nas horas em que o calor do 
sol mais se accende, a banhar-se nos rios 
Tyetê, Tamandatiy, que com as suas agoas regao 
aquella cidade".

1884. Nessa data o Barão de Piratininga construiu 
uma casa nova entre a antiga e a capela, 
abrindo nessa ocasião uma porta para fazer 
ligação entre a construção nova e a antiga.
As senzalas que existiam na frente da casa nova 
foram queimadas em 1887.

(30) Usei a palavra "bela" no mesmo sentido de 
Aristóteles em sua Arte Poética, na tradução de 
Antonio Pinto de Carvalho, capítulo VII, p.274, 
da edição da D.E.L. - 1964. Isto é, as condições 
da beleza são a ordem e a grandeza. Ambas 
satisfeitas pela casa em apreço. Raramente foi 
usada a palavra "bela" para designar estas 
casas. Ninguém lhes nega uma certa "graça", 
poucos ousaram empregar a palavra belo.
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Capítulo III

Técnica
e

arte

4”

I

Em nossas casas, podemos observar as seguintes características:

A técnica de terra socada (ou compactada) para 
obras de construção ainda é largamente empregada, 
mesmo no mundo contemporâneo onde, em barragens 
e em leitos de estrada, em regioês pobres, ela se faz presente.

■ t

No Brasil, tanto a técnica empírica e tradicional da taipa de pilão ocorre em algumas regioês, por exemplo em Goiás, como a moderna tecnologia de compactação de terra para barragens de usinas hidroelétricas e para sub-base de rodovias (4) .

Os estudos mais notados sobre taipa de pilão 
em São Paulo são : "Construções de taipa" de 
Carlos B. Schmidt (2), e o primeiro artigo de Luís Saia. É processo construtivo bastante 
disseminado pela superfície do globo, inclusive 
em toda a Europa (3).

Em todas as casas que foi possível verificar (Tatuapé, Caiu, Mandu, Santo Antohlb, , "Querubim,~S~arita~Lúcia, Jabaquara) , correndo ao longo do centro das paredes de 60 em 60cm (um côvado aproximadamente) encontram-sp cabos horizontais de madeira de 5cm de diâmetro, que conservam ainda a casca. 
•

É lícito supor que este procedimento, evidentemente para assegurar a coesão das '* paredes, era generalizado no Planalto Paulista (5).

A espessura das paredes gira em torno de 50 a ^60cm, sendo-a Châcarado Rosário-exceção-(70cm") compreensível pelo gigantismo de seus pés direitos.
0 modo de amarração das paredes é por "Malbete", ou simplesmente por justaposição dos blocos de *' taipa (Querubim); ficando, nesse caso, cada 
pano de parede de pé por seu exclusivo equilíbrio próprio.

I • .

Estas casas todas são de taipa de pilão, 
processo construtivo que caracterizava o 
planalto, enquanto no resto da colónia 
portuguesa as construções permanentes e de 
maior importância social eram construídas 
de pedra ou tijolo (1).
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As aberturas nessas paredes apresentara dois procedimentos que merecem descrição.

Este procedimento guarda forte semelhança com técnica portuguesa de aberturas, porém lã executadas geralmente com pedra. Podemos pois afirmar que nestas aberturas trata-se de uma adaptação em .madeira de uma técnica portuguesa 
para pedra (7)i.'"'

E nos rebaixos das peças horizontais jã descritos, localizam-se junto as ombreiras furos redondos (de 4 a 5cm de diâmetro), que irão receber os coices das portas ou janelas, geralmente de madeira.

Uma primeira observação é de que a composição ótima de terra para a taipa é aquela onde, junto 
ã argila, comparece uma certa porcentagem de areia e pedrisco miúdo. De fato, enquanto a

Ê fato bastante difundido, que as paredes de 
taipa de pilão são executadas era camadas de 
15cm de terra, levemente umidecida e socada 
até reduzir-se a 2/3 ou 1/2 do volume original. 
Mas sabe-se também que certas terras propiciam 
ótimas taipas, outras ocasionam taipas medíocres, 
outras ainda não são adequadas. Na ausência de 
ensaios granulométricôs feitos em laboratórios 
com amostras retiradas dessas casas, restam-nos 
estudos feitos fora do país, e observações 
empíricas.

A fundação destas paredes era igualmente construída de terra socada, em desacordo com a , técnica ainda vigente na Europa (6). Esta variante condena-as a uma fragilidade incontornãvel: as fundações executadas com pedra, subindo 10 a 20cm acima da superfície do solo, funcionam como dreno, impedindo portanto o solapamento das paredes por meio de erosão no seu pe. Ora, nestas paredes, que formam um corpo inteiriço com os alicerces, verifica-se em inúmeros casos sua corrosão 
ao longo do encontro com o solo. Com o progresso dessa corrosão a parede desapruma e gira feito uma porta nos gonzos, caindo de um só golpe; não por esboroamento provocado por erosão da chuva (processo muito mais lento), mas por umidecimento de sua base.

Quando as vergas se encurvam nas casas de tradição bandeirista, o tratamento das aberturas sofre alteração; as vergas passam a ter a mesma largura das ombreiras. 0 arremate da taipa é • feito sobre a padieira com um plano inclinado e somente forrado com tãbuas finas, presas a um rebaixo na padieira e nura caibro embebido na 
outra face da parede, (Ver figura 11). 

" """ '*•

0 arremate mais requintado deste’segundo tipo, de onde estão excluídos os gonzos de coiceira de 
madeira, encontra-se na Chãcara do Rosário.
Examinados os procedimentos de trabalho das 
paredes na taipa de pilão, resta-nos fazer 
algumas considerações sobre sua composição 
granulométrica.

As paredes, como é notório, eram construídas por meio de taipais, descri tos-por- Carlos B. 
Schmidt-, aproximadamente de 4,00m de 
comprimento, e cerca de l,00m de altura, 5cm de espessura (2 polegadas), como deixam entrever dois frontais existentes em rasgos de 
uma porta em Querubim.

O primeiro é característico das casas bandeiristas; tanto portas como janelas são construídas da maneira seguinte: Dado o quadro da abertura estar sempre situado na face ce una das prumadas da parede, a soleira (ou parapeito) e a padieira sao feitas de um pranchao de madeira da espessura aproximada das ombreiras. As peças horizontais, entretanto, são maiores que o vao final, ficando encravadas na parede de taipa (no mínimo 14cm de cada lado). Nessas peças pratica-se um rebaixo (4 a 5cm de profundidade) em toda a sua extensão, até atingir a prumada do rasgo das paredes. Estas recobrem cerca de dois‘a três centímetros das ombreiras, (Ver figura 10). _... ...

. Padieira e parapeito, alinhados com as ombreiras, encaixes, onde se assentam os• balaústres retos com as arestas ã vista, tão características dessas casas rurais.

A largura da padieira é de cerca de 30cm. Sobre a parte das peças horizontais não rebaixadas, executam-se encaixes, onde se vão ensamblar as mechas das ombreiras.
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taipa da casa de Tatuapé se esboroa 
facilidade, as taipas de São Roque e Itu, nas 
casas visitadas, revelam um monolitismo que 
dificulta qualquer trabalho sobre elas (8).

a mão de obra deveria ser relativamente 
abundante e barata. Acresce que, excluído o 
taipal (executado por carpinteiro) e o mestre 
taipeiro, o resto da técnica consiste em 
deslocar terra e socã-la, duas operações 
mecânicas bastante simples e que não requerem 
grande especialização.

ser 
c

Entretanto, como a acentuar a pobreza de 
recursos técnicos, a cal seria preferentemente 
obtida das ostreiras do litoral, sem de leve 
explorarão calcâreo próximo de Gato Preto, cuja 
utilização só sedará próximo à independência e 
com a disseminação da fabricação de cimento (12).
Além das paredes de taipa de pilão, encontramos 
algumas paredes de taipa de mão ou pau-a-pique, 
técnica conhecida e uma das mais disseminadas 
popularmente. Hoje, no planalto, encontra-se 
extremamente empobrecida, pois as gretas que as 
casas ostentam demonstram sua decadência. Mas 
podemos supor que assim não se dava no princípio 
da colonização. Afora a trama de paus cruzados, 
a massa de barro aplicada deveria ser dosada, 
como Gilberto Freyre registrou no processo 
popular nordestino, pois taipas de mão bastante 
antigas mostram sua resistência ao tempo (13).

0 motivo mais provável / e / aqueie invocaao para 
justificar, em 1944, a execução de obras com 
solo cimento, isto ê,/ insuficiência de capitais 
a curto prazo e mão de obra barata (10). <
Ambos os motivos, tudo indica, estavam presentes 

gão Paulo. A circulação de mercadorias deveria 
diminuta na colonia paulista descrita sempre 
muito pobre nos dois primeiros séculos, e

Sabe-se também que a argila é altamente 
contratil:qualquer ceramista nos dirá que, 
para evitar deformações na nassa dos vasos de 
barro, hã necessidade de se acrescentar ã 
argila (silicatos de alumínio, óxido de ferro 
etc),um material "anti-plástico", geralmente 
areia (sílica). Entretanto, essa proporção 
de areia não pode ultrapassar certos limites: 
"caso dõTimite inferior, a taipa gretará, 
deixando ver nitidamente as camadas de 
compactação, no caso do limite superior, a 
argila nao conseguirá garantir a coesão do 
conjunto e a taipa esfarelar-se-ã.

0 revestimento dessas paredes de taipa seria 
executado com película de Tabatinga ou reboco 
de cal e areia (11). Não tivemos a oportunidade 
de ver nenhum revestimento de Tabatinga, argila 
de um tom branco acinzentado, se comparado com 
a cal, cujo branco luminosos parece caracterizar 
São Paulo. É compreensível que os colonos, assim 
que possível, tivessem optado pelo revestimento 
de cal.

As telhas encontradas, contemporâneas das casas, 
revelam preferência por argilas claras, em 
oposição à preferência atual pela argila 
vermelha (com grande porcentagem de óxido de 
ferro), fato que, se as toma muito porosas, 
absorvendo água durante as chuvas, aumentando- 
lhe o peso; por outro lado, na seca toma-as 
bastante leves e resistentes. Essas telhas 
apresentam sempre a forma tronco-cónica, sem 
beiçps ou ressaltos que as ancorem no 
madeiramento. Algumas telhas apresentam um 
"risco de dedo" na parte convexa, possivelmente

Não hã indícios de que aqui no Planalto se 
fizesse correção empírica da granulometria das 
terras da taipa de pilão. Ao contrário dos 
autores europeus, que insistem nessa correção, 
a tradição nao conservou em São Paulo nenhuma 
regra nesse sentido.
Parece-me que, sendo o processo mais difundido 
de edificação de paredes, não cabia, dado o 
volume de terra requerido para cada uma dessas 
casas, proceder âs correções para o 
.estabelecimento de material tecnicamente 
perfeito. Mesmo porque a casa citada de Tatuapé, 
mesmo com baixo téòr de areia, convenientemente 
protegida, durou razoavelmente conservada cerca 
de 320 anos (9).
Muito se tem especulado sobre a "preferência" 
paulista pela taipa. A_razão mais invocada é a 
ausência de pedra. Razão pouco plausível, se 
atentarmos para o "maciço cristalino" de São 
Roque, ou para a região de Itu.

mais provável/ê/aquele invocado para 
isto é,/insuficiência de capitais

ui
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De um modo geral, pode-se dizer que o ferro era 
pouco usado na construção em São Paulo, resumindo-se seu emprego mais a elementos

(,A/Vo
tara aumentar a aderência ao "emboçamento”.

via

0 ferro utilizado também se resume a cravos 
caibrais, dobradiças (de macho e fêmea), 
principalmente nas casas de tradição 
bandeirista.

Apesar de saqueadas, principalmente nesse 
particular e nos espelhos que guarneciam os 
buracos das fechaduras, nota-se que um ferrolho 
frequente nas portas era aquele semelhante ao 
da Capela de Santo Antonio. As janelas possuiam 
ferrolhos mais simples, semelhantes aos da Casa 
do Tatuapé, que consiste em pequena barra 
chata provida de um gancho.'

\ \

Nas casas bandeiristas as portas e janelas, 
de regra, giram em gonzos de madeira (sendo o 
coice mero prolongamento da última prancha), e 
são providas de ferrolhos.

Resta-nos agora o exame das pelas de 
carpintaria que comparecem nessas casas.
Em primeiro lugar, nas_casas bandeiristas 
confirma-se a observação de Luís Saia: nenhuma 
apresenta estrutura de tesoura para a armadura 
do telhado. De fato, esta ê sempre reduzida ao 
pau da curoieira e duas terças, ãs vezes 
engastalhadas com tirantes; normalmente 
embebidas na taipa. Esta me parece a razão pela 
qual geralmente se encontram com a maior 
dimensão de sua secção, aproximadamente na 
horizontal. 0 que faz com que nas casas menores, 
ao atravessar vãos livres, invariavelmente 
tenham cedido, formando barriga.

A casa do Padre Inãcio apresenta a 
pãrtictflãridadê dã sála-céntràl sér coberta por 
pir&mlde~sem tirantes, sendo os èôfõrços 
horizontais absorvidos s^^sív^enEe_pélo_ 
respaldcrdè madeira. das_paredes.~Ne s sa sala 
comparecem vigas horizontais nos ahgúíos dãs 
parédes~~para garantir aamãrração dos frechais. 
Dispositivo que também' comparece no Caxingui.

A execução dessas telhas elimina a hipótese de 
ausência de fabricação de tijolos pelo 
desconhecimento técnico de barros favoráveis: 
grosso modo, a fabricação de telhas usa os 
mesmos procedimentos, do_ponto de vista de 
material, que a fabricação de tijolos. Trata-se 
ha verdade de problema económico: o transporte 
de lm2 de parede de tijolo pode significar uma 
carga de 0,28m3 de •barro" queimado. Um metro 
quadrado de telhado corresponde a 0,02m3.

assemelha â asna portuguesa. Também no engenho 
de Viegas no Rio de Janeiro nota-se o mesmo 
dispositivo, provavelmente de origem medieval 
portuguesa (15).

As outras peças de madeira resumem-se nos 
quadros das envasaduras jã descritas, e nas 
folhas das çortas e janelas em saia e camisa. 
As folhas sao sempre tipo saia e camisa 
entaleiradas pelo lado mais íntimo da casa, ou 
mesmo entaliscadas recebendo taleiras 
normalmente em número de três (16). Uma única 
exceção: Tatuapé,- cujas portas da faixa 
fronteira são engradadas .j
As casas de tradição bandeirista seguem 
estreitamente esses procedimentos de trabalho 
mas, em dois exemplos pelo menos, o madeiramento 
do telhado mostra a utilização de tesouras: y 
Pirapitingui em Itu, e Quinzinho em Sorocaba.

■' Como as paredes normalmente são construídas de 
' modo a formar a empena do telhado,- sobre essas 

vigas assentam-se os caibros (geralmente de 
11x8cm) sem nenhuma amarração com as terças ou 
pau da cumieira: os caibros são amarrados 
pelas pontas por meio de cavilhas horizontais, 

'■ inclusive sobre o pau da cumieira, e permanecem 
em sua posição pela fixação das ripas (grossas 
em geral de 1/2 polegada por 4 polegadas: 
l,2xl0cm aprox.). Este sistema, assinalado por 

i Choisy para a carpintaria medieval, garante a 
transmissão exclusivamente vertical dos 
reforços do telhado sobre as paredes (14). 
Explica também a rigorosa simetria dos panos do 
telhado (os esforços horizontais anulam-se 
mutuamente).
Nas quatro casas construídas em anel concêntrico 
(Padre Inãcio^ Mandu, Caxingui e Butantã), 
ainda assim não se nota o aparecimento de 
tesouras, originalmente.xNo Caxingui, caibros 
amarrados por contra-nível, ã feição de cavernas 
de barco, são a estrptura que íevemente mais se 

; . • - “ I "li I *
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casas bandeiristas, 
tradição bandeirista, 
apresentar.

0 arremate do telhado é invariavelmente feito 
por beirais: pelo simples prolongamento dos 
caibros com as pontas decoradas, ou com 
encachorramento requintadamente desenhado, como 
nas casas do Padre Inácio, Santana de Parnaíba 
e Butantã.

T

- - I • ■ ■ suntuários.
Até os "ganchos" das redes eram feitos de 
madeira embebidos na taipa. Nossa Senhora da 
Conceição conserva (a única casa) esses 
"ganchos" que, entretanto, deveriam ser mais 
comuns.

Inicialmente assinalemos os panos de telhado de 
dupla inclinação jã indicados na maior parte 
das casas bandeiristas. Quando o telhado se 
apresenta com quatro águas (como no Padre 
Inácio, Caxingui, Mandu, Butantã, Querubim, 
Santana do Parnaíba), a semelhança cora a 
arquitetura oriental foi logo assinalada (18).z 
Esta dupla inclinação, como jã acentuamos, 
tanto é produzida'por contracaibros, como pelo 
desenho dos oitões.

Se acrescentarmos a esta descrição a pequena 
calçada de pedra seca que guarnecia o lado 
externo da construção, penso que teremos 
enumerado sumariamente todos os elementos 
construtivos das casas.
Resumindo,(com poucos recursos contava o

■ arquiteto desconhecido para construir estas 
__ u casas: mestre taipeiro e o carpinteiro, sendo 
/--'éste o profissional mais importante, desde que 

X- sua intervenção se fazia em todas as etapas da 
obra. Desde as formas (taipais) para as paredes, 
esquadrias e folhas das portas e janelas e 
armadura do telhado. É provável que alguns 
elementos decorativos também fossem de sua 
responsabilidade, principalmente aqueles c 
ãs peças construtivas. Examinemos pois os 
elementos decorativosy
Preliminarmente chamaremos elementos decorativos 
todos sinais encontrados nessas casas que se 
explicam pela vontade consciente de transmitir 
um significado: recortes de arremate de peças, 

\ forma de peças, incisões ou dísticos. /

Estas duas classes coexistem nas mesmas casas, 
havendo uma predominância da primeira nas 

da segunda nas casas de 
como passaremos a

No primeiro casoo tratamento me parece 
francamente mediterrâneo. Como a confirmar essa 
hipótese-, nota-se o mesmo tipo de arremate 
tanto na maioria das casas de Itu (casas de 
tradição bandeirista), como em casas das 
regiões do norte de Portugal (19).
Quanto ao segundo tipo, as opiniões divergem 
atribuindo-se as mais desencontradas 
procedências, inclusive orientais (20).
Em seguida, o elemento decorativo que nos\fere 
a atenção ê a forma característica dos esteios 
da varanda. Podemos dizer, à luz dos exemplares 
estudados, que colunas oitavadas eram também 
uma constante nessas casas: Querubim, Tatuapé, 
Mandu e Morrinhos apresentavam, em época 
recente, esteios completos que puderam ser 
reconstituídos. Possuimos fotografia antiga de 

- -. <* • , •

Expliquemo-nos um pouco mais: guando um artesão 
termina uma peça, procura arrematar "bem", já 
ultrapassou a preocupação do uso da peçh 
simplesmente, e propoepara que a contempla um 
novo universo de relações: então nos transmite 
uma "mensagem" que pode ter várias significações. 
Esses vários sinais articulam-se, geralmente, 
formando um sistema de significados em vários 
níveis: podem representar em conjunto somente a 
coesão da prática de um ofício, como nos 
arremates que atravessam milénios nos ofícios 

xnais hum4 Ides (17). Mas^podem também nos 
transmitir as preocupações de grupos definidos 
na sociedade, num instante determinado: são as 
"ordens" e os "estilos", conhecidos e estudados 
Intensamente pelos eruditos desde os finais do 
século XV na Europa.

r /-
\ \ vtf
1 .(J x

Nas casas em questão, ainda que em número 
diminuto, julgo ver duas classes de elementos 
decorativos: uma classe indica elementos 
decorativos cuja origem parece situar-se no 
Extremo Oriente, isto é, China e Japão. Outra 
classe indica para sua origem as costas do 
Mediterrâneo.



.1A A

Z *

;■

ni»

Hl nle

• ui»

11 •

> a 11

• Ml

kllf

Fato interessante é que, nas janelas arqueadas, 
raramente aparecem sinais de balaústres.

90

'Nas ombreiras de janelas e portas aparecem, como 
jã mencionamos, chanfros com arremates especiais quase para cada casa, no lote de casas• toandeiristas.

Nas casas de tradição bandeirista desaparece a 
dupla curvatura dos panos do telhado, 
aproximando-se do desenho dos telhados de casas 
mineiras e portuguesas da época. Desaparecem 
também os entalhes nas esquadrias, permanecendo 
entretanto os entalhes ao longo das folhas das 
janelas e portas.
Os balaústres também persistem nestas casas, ainda que aumentados, como jã acentuamos.

Estes arremates, bem como o chanfro, parecem 
aer também de origem oriental (verzreprodução). 
Entretanto, nas janelas e portas externas da 
casa de Morrinhos» os entrelaçados entalhados 
fazem-nos pensar no soco da capela de Santo 
Antonio e da faixa inferior da porta da 
matriz de Araçariguama. Aliás, são estes 
entrelaçados um elemento mediterrâneo bem 
identificado (24).

I Nas envasaduras, o primeiro elemento decorativo 
.] gue.' chama a atenção são os balaústres retos, 

espécie de grade de proteção, com hastes de 
secção quadrada, com uma diagonal perpendicular 

. ao plano da abertura. Ainda que tenhamos - 
. procurado nos documentários de arte ibérica, 
. nada achamos que se parecesse a este elemento 
decorativo. Em contrapartida, parece ser 
bastante corriqueiro no oriente, sendo o 
castelo de Himeji no Japão, além das janelas 
guarnecidas com esses balaústres, portador de 

gradeado, em uma dependência, que é bastante 
fácil de associar com a galeria lateral da 
Igreja de_São Miguel (23). A partir dessa 
verificação pergunto-me, prolongando-se a 
padieira em algumas janelas além das prumadas 
das ombreiras (Mirim, Santo Antonio etc.), 
se não poderia ser também uma reminiscência 
de janelas orientais.

As ombreiras faceiam uma das prumadas da parede. 
A concordância da outra face com as peças de 
madeira geralmente forma um ângulo inclinado, 
abrindo-se para a face contrária da 
envasadura constituindo-se nos "rasgos". Estes 
são sempre feitos de tal modo que a esquadria 
fique junto ã face exterior, ou junto ao 
compartimento mais "público". Isto é, o rasgo 
ê sempre voltado para o compartimento mais

\

Como jã foi notado, algumas vergas ostentam 
inscrições ou datas mas, como observou L.Saia, 
sempre a partir dos fins do século XVII.j
As aberturas com verga arqueada, segundo Dom 
Clemente M. da S. Migra, foram introduzidas na 
colónia pelo engenheiro Alpoim Fernandes, 
documentadas na Sede da Fazenda São Bento de 
Iguaçu. Convêm entretanto observar que as 
vergas da Fazenda São Bento são levemente 
arqueadas, quase uma insinuação de curvatura 
(25). Algumas vergas (Rosário, Butantã) em 
São Paulo, por outro lado, apresentam um 
curvatura tao acentuada, que a face inferior 
da padieira tangencia a horizontal que passa 
pela face superior da verga no topo das 
ombreiras, aproximando-se de certas vergas 
populares portuguesas (26).

ratúãpfi.X
■ •■ ■ ■ • ' ’ X - • • • • x

®as_casas de tradiçao bandeirista: 
Rosário, Nossa Senhora í “ ** ~

\ Ostentam suas colunas o

.com seu caracteríatiço esteio 
^Oitavado, e ainda existe parte de um esteio do 
:?atuape.^ ' ; , .

X. - X . \- . \! as casas do 
da Conceição de Japão 
djtavadas intactas.

Sua Origem tanto pode ser mediterrânea como 
Oriental. De fato, há inúmeras capelas 
Jalpendradas # no norte de Portugal com pilares 

. .de pedra de secção quadrada na base e no ábaco 
Xe com fuste chanfrado, resultando uma secção

• X'octogonal (21).
Entretanto,* o capitel do Padre Inácio nos 

--. associa âs "Arquiteturas da Madeira" e sabemos 
que em período muito anterior â chegada dos 

; ocídehtais, usavam-se no Japão colunas
X. oitavadas (22). Contudo, o galho dos esteios do 

-■ Querubim reproduz os três 'elementos das colunas 
europeias: soço, fuste e capitel. Parece, nesse 

..caso, mescla de intenções decorativas diferentes 
e harmonizadas.

A.y^-^rxlii^os, ® .
x.V. * •;

CSHi
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0 poeta é um fingidor.
Finge tão coinpletaroente
Que chega a fingir que ê dor 
A dor que deveras sente (31)

Final mente, observemos que as capelas existentes 
nas casas bandeiristas revelam um apuro de 
acabamento que contrasta com o resto do 
tratamento das casas. Compreensível pois, que 
Saint Hilaire tivesse olhos só para essa peça. 
Querubim e Mandu apresentam nos restos das 
capelas elementos decorativos que os associam 
a arte moderna europeia pós-renascentista. Julgo 
ver no forro da capela do Querubim elementos 
florais maneiristas, aliás, semelhantes aos da 
capela de Santo Antonio. 0 forro da capela do 
Mandu,_ainda que muito apagado, também indica 
tradição de pintura barroca.

Outros, como arremates de telhado, forma e 
acabamento de ombreiras e vergas de portas e 
janelas, são de proveniência popular.; Como já 
aludimos, estes tenderão a predominar na segunda 
metade do século XVIII, coincidindo aliás com a 
expulsão dos jesuítas do Império Português.

A contribuição moderna a essa consideração ê 
a idéia de que esta situação não é específica 
da arquitetura, mas compartilha com outros 
objetos humanos: os instrumentos de trabalho em 
geral, e todas as máquinas em particular. De 
fato, nas máquinas, os elementos constituintes 
significam aquilo que efetivamente realizam,_ 
como um tirante de uma tesoura, ou a roda d’água 
de um moinho. Compreende-se que esta verificação 
só poderia começar a preocupar vários estudiosos, 
quando as máquinas impusessem sua presença 
maciça na paisagem que os homens estabelecem 
(30). /
Duas formulações modernas, por exemplo, 
sublinham essa nova maneira de apresentar o 
velho problema. A do poeta Fernando Pessoa, 
quando diz:

Também nas casas de tradição bandeirista, 
capelas existentes: em Nossa Senhora da 
Conceição, Japão e Taperão, os elementos 
decorativos acompanham as Vicissitudes de 
elementos decorativos ocidentais; em particular 
no Taperao, a associação que normalmente se. faz 
é com a pintura do Padre Jesuino do Mont.e^ 
Carmelo e seus discípulos (27) . .

Finalmente, algumas janelas e portas do período 
bandeirista, comparecem desenhos em forma de 
losangos, também de tradição europeia, mas que 
comparecem nas igrejas jesuíticas do planalto 
(28). Aliás, os elementos decorativos, como já 
acentuamos, tendem sempre para as construções 
jesuíticas.
O mais plausível é que tenham sido os padres da 
Companhia os introdutores desses elementos 
decorativos orientais no planalto. Há inclusive 
o forro da sacristia da Igreja do Embu, onde os 
elementos decorativos pintados reproduzem a 
linha típica de pagodes. A insistência dessa 
orientação,^que atravessa todo o século XVII (a 
Igreja de São Miguel ostenta na portada a data 
de 1622. A Igreja do Embu é de 1680), permite- 
nos formular a hipótese de £ue ela não 
respondia a uma mera preferencia pitoresca, mas 
atendia provavelmente a algum intuito ordenado, 
de alcance mais longo. Teriam os jesuítas 
suspeitado ou proposto para si mesmos a idéia 
de proximidade entre os índios sul-americanos 
e as populações asiáticas?

• Quanto aos elementos decorativos europeus, de diversa procedência: alguns, como na 
decoração das capelas, são de origem erudita.

Examinemos agora um outro conjunto de elementos 
significativos, que são aqueles transmitidos 
pelo próprio agenciamento e dimensões dos 
espaços organizados.
Considerar o espaço como significação,é uma ’ 
velha conquista da civilização. É^conhecido 
mesmo um velho aforismo de Lao Tsê, segundo o 
qual "Arquitetura não consiste nas quatro 
paredes e o teto, mas é o espaço no qual se 
vive”. Quer dizer, o espaço traduz diretamente 
a organização social, o modo pelo qual as 
pessoas se utilizam do meio físico. Isto é, a 
arquitetura encerra, como significação, a 
apropriação num dado instante, por parte de um 
grupo humano, dos recursos naturais e^do modo 
dessa_apropriação, ou melhor, da histórica 
relação entre os homens (29) .
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Retornando ao nosso tema, podemos fazer um 
balanço das aquisições:

Todo esse imenso esforço, como é óbvio, 
repercutiu no Brasil, podendo-se dizer que é 
sintetizado pelas preocupações do poeta paulista 
Mário de Andrade e as pessoas com as quais se 
correspondia, ou com quem discutia. Por outro

J

/ Examinemos era primeiro lugar a^situação da casa 
no terreno. Obviamente, como já foi assinalado, 
a escolha do sítio atendia a motivos de ordem 
prática para favorecer os futuros moradores: 
proximidade de aguadas, junto a manchas de terra 
agricultãvel, e mesmo a conveniências de ordem 
construtiva, como plataformas naturais, e 
qualidade do terreno para erguer as paredes.

Finalmente , parece-nos sintomático que essas 
pessoas que se preocuparam com as nossas casas, 
tambéme em larga medida, tenham procurado 
■reconhecer" seu "ambiente próximo", revelando 
e valorizando as "diferenças" em relação à 
civilização ocidental europeia, naquela época 
considerada em decadência. (Ver Raízes do 
Brasil de Sérgio Buarque de Holando e Casa 
Grande e Senzala de Gilberto Freyre, já citado).

(agir) e o "fingir* (representar)t nas ao 
contrário trata-se de uma unidade. A outra

• formulação é do arquiteto francês Le 
rbusier.

92
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Um outro dado importante, para a inesperada 
valorização destas casas, apoia-se na crítica_ 
ao exclusivismo da categoria "belo" da tradição 
neo-clãssica acadêmica. Essa crítica toma 
várias formas, mas sempre o objetivo será o 

s colocar em causa o valor absoluto do 
" para aferir as obras de arte. Um 

anto.será a introdução das ideias 
en torno de "arte popular" e "arte erudita", 
para diferençar duas classes de objetos 
produzidos em uma mesma comunidade. Esta 
tendência caractexística do século XIX ganhará 
seu maior relevo cora os estudos de "folk-lore", 
já na primeira metade do século passado; e 

tara com grandes representantes de 
pesquisadores no Brasil, principalrnente nas 
áreas.de literatura e música. Posteriormente 
com a valorização da arte oriental,particulamente 
arte japonesa, e por influencia dos etnõgrafos 
europeus, já nos fins do século XIX, inícios do 
século XX, aquela tradição neo-clãssica sofrerá 
novos desgastes.

Afirmação polêmica, feita "pour êpater" em que 
muitos espíritos bem intencionados viram o 
perigo de una estética que pretenderia reduzir 
o viver dos homens a gestos puramente maquinais, 
eliminado ó livre arbítrio; guando se tratava 
justamente do inverso, isto e, descobrir a 
humanidade nas máquinas (enquanto sinal) e a 
coerência do espaço enquanto apropriação humana 
(ainda enquanto sinal), sublinhando portanto 
sua soberania sobre seu próprio destino (32).
Compreende-se pois aqui porque as nossas casas 
bandeiristas so poderiam ser valorizadas por 
pessoas familiarizadas com as preocupações 
contemporâneas da arquitetura.

lado, a tentativa de caracterizaçao de 
"Arquitetura Popular" é extremamente recente. 
Coincide com a valorização de certas obras 
"oníricas" na França (em particular Cheval) a 
dos contingentes de construções dos "povos 
primitivos".
Se todas essas tendências do pensamento 
contemporâneo aqui comparecem, contribuem para 
tornar estes intelectuais desconfiados contra 
qualquer exclusivismo. 0 que os caracterizarã 
nessa época será uma certa "flexibilidade", ou 
pelo menos tolerância perante as várias 
correntes do pensamento contemporâneo.
Ora, nossas casas apresentam essa particularidade 
sugestiva: não sabemos quem_as projetou, 
portanto em certo sentido são "anónimas" como 
as obras "populares".‘De fato, ainda hoje não 
sabemos o nome de um único profissional que 
tenha trabalhado nelas. Nem sequer de pintor 
ou entalhador que nelas tenha deixado o sinal 
de seu trabalho. Os elementos decorativos não * 
eram também identificáveis, a não ser era 
exceções, com os elementos decorativos da 
tradição "erudita" europeia. Daí, talvez o 
descaso com que os intelectuais roais presos à 
tradição académica neo-clãssica trataram 
essas casas.

%25c3%25a1reas.de
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cozinha, 
das casas
espaços

I
r • 1 ®

r \ dada por Luís Saia
/•

deliberação para locação das casas em função da 
paisagem encontra-se no seguinte fato:

A essa explicação poder-se-ia objetar que a 
cozinha nao é local só da criadagem, ou das 
escravas^ mas também da senhora. Para que essa 
explicação fosse válida seria necessário que a 
própria senhora fosse índia para assim exercer 
suas preferências (o escravo como é sabido não 
ê gente, é instrumento e como tal se adapta, 
até certo ponto, ao viver do senhor)..

Mas o que nos prende a atenção preliminarmente 
é a situação das casas, de tal sorte que as 
torna ponto de referência imediato em relação ã 
paisagem_circundante. Poder-se-ia objetar que 
este fenômeno é decorrência inevitável da 
escolha de plataformas ligeiramente elevadas em 
relação ãs terras vizinhas. Uma indicação de

A primeira explicação só seria válida como 
expediente provisório. Que houve situações 
desse tipo, podemos acreditar a_luz de alguns

0 sí-tio de São Romão volta-se francamente para 
a vila de Araçariguama (cerca de um quilómetro 
e meio ao sul, e mais baixo).

varanda, uma grande sala,que funciona 
obrigatoriamente como distribuição para os 
outros compartimentos da casa. Nota-se também, 
nas casas bandeiristas, a ausência de um 
compartimento que nos transmita a ideia das 
operações que se desenvolvem na "cozinha”.
É obvio, os habitantes dessas casas preparavam 
seus alimentos em algum lugar. Simplesmente, 
nenhuma peça conservou sinais que a 
identificassem obrigatoriamente como 
Finalmente, os outros compartimentos 
não são identificáveis com os nossos 
familiares europeus. Por exemplo, a uma série 
de compartimentos laterais foi atribuída a 
função "quarto", querendo dizer câmara. Ora, 
esses compartimentos, via de regra, competem 
em dimensões, nas mais antigas casas, com a 
grande sala de distribuição. Se o "quarto de 
hóspedes" apresenta dimensões rigorosamente 
compatíveis com suas funções, o mesmo não se dã 
com os restantes compartimentos laterais. Eles 
são de dimensões inusitadas, pelo menos para \nossa cultura (33), 
Não há dúvida de que nas casas mais tardias, i 
século XVIII, e nas casas de tradição 
bandeirista, os compartimentos tipo "quarto" 
ocidental comparecem com mais frequência. Mas 
este comparecimento sõ acentua a inexistência 
dos mesmos nas casas antigas.
A explicação para a ausência de cozinha foi

. como um "expediente" dez os 
fazendeiros paulistas, ao utilizar mão de obra 
escrava para esses serviços, e, sendo essa mão 
de obra feminina e índia, eles aceitariam a 
preferência das índias por cozinhar ao ar 
livre.

Das 22 casas examinadas, dezenuve apresentam a 
faixa fronteira voltada p/quadrante norte. Três, 
quais sejam a chácara de Morrinhos, o sítio São 
Romão e a chácara da Ponte têm a faixa fronteira 
francamente voltada para a face Sul. Ora, dado 
o clima de São Paulo, sabemos que as faces das 
casas voltadas para o sul sofrem os rigores dos 
ventos vindos dos panças argentinos._Sõ razões

x muito poderosas explicam essa inversão de 
\ jar ientação.

No sítio de Morrinhos, Luís Saia já assinalou em 
seu primeiro estudo, a razão dessa situação se 
explica pelas excepcionais condições da 
elevação em relação ã várzea do Tietê e, mais 
adiante, da vila de São Paulo.

A chãcara_da Ponte apresenta a particularidade 
de o Tietê, abandonando as gargantas 
escalavradas do maciço cristalino de São Roque 
se espraiar em um remanso ate a plataforma da 
casa, de onde inflete para noroeste. Com o Rio 
cheio no passado e com a capa vegetal Intacta, 
não ê difícil compreender porque o "arquiteto" 
escolheu essa orientação. • »* •

y Podemos entretanto generalizar essa observação 
para as outras casas, dado que seria 
relativamente fácil compatibilizar a orientação 
Has casas com o outro objetivo: da varanda 
sempre se dominavam vastos tratos de terra, o 
mais das vézes cobertos de vegetação densa.

• 9 * • •

Nas casas, clararoentfe identificadas estão a 
faixa fronteira, com sua capela, varanda 
(pretório) e quarto de hóspedes. Adjacente ã
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Para uma interpretação que procure resolver essas dificuldades, necessário se faz estabelecer um perfil, ainda que vago, dessa sociedade, fio que nos propomos a fazer era seguida.

Para os espaços internos dessas casas, proponho- me a estabelecer uma analogia com os espaços indígenas. De fato, a compartimentação indígena dos espaços obedece sempre a uma ordem que ressalta o significado comunitário dos mesmos. 0 espaço indígena sempre ressalta ura viver coletivo: no "grupo local" (taba?) o terreiro onde se realizam as cerimonias mais importantes e onde os índios se reúnem quotidianamente. Na maloca, a ausência de repartições verticais garantindo a coesão do grupo familial.

documentos (34). Mas assim que foi possível essas ôituaçõs anómalas foram eliminadas. Não ê o mesmo caso aqui considerado, onde podemos ter certeza de que em certa quantidade de casas, ao longo de dois séculos, nao comparece a cozinha, revelando uma estabilidade de organização espacial e portanto social bastante significativa.
/ outro exemplo são os "dormitórios^ No inventário 

de Fernão Vaz de Barros são relacionados 7 catres e 2 redes. Como dormiam naquela casa as pessoas, com tão poucos compartimentos, na escala de indivíduos ou casais? (35).
E atê o "quarto de hospedes" tem sido justificado pela sobrevivência de segregação familiar, principalmente das mulheres, do olhar perigoso dos estranhos. Numa terra onde sabidamente a \ maior parte dos homens aptos se embrenhava pelo -‘sertão, ficando a "mais família" entregue aos mais idosos e às crianças, gue, evidentemente, pequena fiscalização e proteção poderiam exercer sobre as virtudes tão mutáveis das mulheres (36).

Em nossas casas bandeiristas, transposta a "faixa fronteira", podemos perceber significados semelhantes: a grande sala adjacente à varanda não pode ser um simples compartimento de distribuição. Suas dimensões indicam utilização mais ampla e coletiva. Xgualmente a ' maior parte dos outros compartimentos. Assim, as outras dependências explicam uma orientação • comunitária de viver, um poucq diferenciada da europêiayTalvez seja por isso que os espanhóis das missões chamassem os paulistas de ’ ueros" numa clara alusão a viver scuo"(37).



Notas

(1) Vauthier L.L. op. cit. - p.152:
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um esteja sujeitada solidamente pelas 
correspondentes pedras interpostas.

Sobre o emprego de solo em construção, ver 
principalmente os Boletins de Informações n? 
47, 49 e 54 de 1941, 1944 e 1948, da Associação 
Brasileira de Cimento Portland, respectivamente:

As construções de terra fazem parte portanto de 
uma tradiçaO-técnica que permeia toda a historia 
da civilização, não sendo apanágio de nenhum povo 
em particular.

A propósito do cerco de Alesia, (p.125 edição 
citada) observa que os defensores haviam erguido 
um muro de terra seca, retirada de fosso de 
circunvalação, de 6 pés de altura.

A construção de muros de terra seca, revestidos 
de pedra externamente com ou sem esqueleto de 
madeira, çermanecem na Europa até pelo menos 
fins do século XVII, como anota Afonso Arinos 
de Mello Franco ("Desenvolvimento da civilização 
material no Brasil". Rio de Janeiro, R.SPHAN, 
M.E.S., 1944, publ. n<? 11 p.88 e seg.) a 
propósito do traçado do forte Príncipe da Beira, 
"traçado segundo as regras de Vauban". (0 forte 
da Beira foi Iniciado em 1776).

Assim ininterruptamente se trava toda a obra, 
até que se alcance a altura conveniente do muro. 
Esta obra não só não é disforme em quanto ao 
aspecto e a variedade pelas traves e pedras 
alternadas que conservam seu alinhamento com 
linhas retas, como tem grandíssima vantagem para 
a utilidade e defesa das cidades, porque, por um 
lado, a pedra defende do incêndio, por outra a 
madeira do aríete, que assegurada por dentro 
com vigas de uma peça de quarenta pés geralmente, 
não pode romper-se nem desunir-se".

"Geralmente, todos os muros galos são geralmente 
desta forma. Sãocolocadas no solo traves 
perpendiculares ã direção do muro seguidas na 
longitude do muro, com intervalos iguais, 
distantes entre si dois pés. Estas são amarradas 
por dentro e são revestidas com muito material 
de enchimento (calhaus e terra); por sua vez, 
aqueles intervalos de que falamos são guarnecidos 
por fora com grandes pedras. Colocados e 
travados estes materiais, se acrescenta por 
rima outra capa, de modo que se conserve aquele 
mesmo intervalo, e não se toquem as traves entre 
si, antes, separadas por espaços iguais, cada

(4) Ver: Eduardo Corona e Carlos Cerqueira Lemos 
"Dicionário da Arquitetura Brasileira". São 
Paulo, Edart, 1972. Verbete "Taipa" p. 437.

Santos Segurado em "Alvenaria e Cantaria" (op. 
cit.) registra, em algumas taipas portuguesas, 
o reforço de um pequeno esqueleto de madeira, 
se as "paredes atingem considerável altura".

"Enfim, encontramos ainda, procurando bem, 
casas de taipa que caracterizam a província de 
São Paulo, e construções de pau-a-pique de 
grande diversidade de espécies. Mas como regra 
geral, na arquitetura urbana propriamente dita, 
esses sistema diversos constituem uma exceção. 
0 comum ê o tijolo que geralmente não ê caro e 
cuja mão de obra não exige nem grandes cuidados 
nem grande habilidade, e permite dar às paredes 
uma espessura peqpena”.
(2) Carlos Borges Schmidt - Construções de_Taipa. 
"Alguns aspectos do seu emprego e da sua técnica?. 
Boletim de Agricultura. São Paulo, Secretaria da 
Agricultura, 1946. Série 47A. Número único.

a . • tf _ • ^4 b * . tf 9 " ** * 9 •

9

(3) A produção de elementos estrutuais com 
terra, sem ser adobe (blocos de terra seca ao 
sol) e tijolo (blocos de terra queimada em f ornei, 
encontra um curioso testemunho em Júlio Cesar 
("Guerra de las Galias". Madrid, Editorial 
Gredos, 1947), livro VII, p.45,
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(6) Ver: "Arquitetura Popular em Portugal". 
Lisboa, Sindicado Nacional dos Arquitectos, 
1961. Vol. 11 p.151 e seg. e

Amostra "3" (Mandu): Proveniente de arvore de 
uma das espécies do gênero Pip taderria, da 
famj1ía leguminosae, agrupando madeiras 
conhecidas por Angico Branco, Angico, etc., cuja 

rrência abrange desde os estados do Rio de 
Janeiro, até Rio Grande do Sul.

Nesta descrição, para aberturas executadas e 
arrematadas com pedra, notam-se algumas

João Emilio dos Santos Segurado - "Materiais de 
Construção", p.180 e "Alvenaria e Cantaria", p. 
93. Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, s.d.

(8) 0 Sr. José Elias Mattos Pacheco nos relatou 
que, por ocasião da abertura de sulcos nas 
paredes para embutir "conduits" de eletricidade, 
a talhadeira provocava faíscas. Isto é, "saltava 
faísca". Esta mesma expressão registra C.- B. 
Schmidt, op. cit., como atestado de boa taipa. 
Ora justamente estas taipas, de Itu e São Roque, 
mesmo a olho nu, permitem verificar a presença 
de pedrisco miúdo, quase areia grossa. Responsável 
pela "faísca" quando atingida pelos golpes das 
talhadeiras (picaretas) de aço.

Amostra "5" (Caiu): Proveniente de árvore 
classificada botanicamente como Inga sp da 
família leguminosae, cuja madeira e conhecida 
pelos nomes vulgares de Ingá, Ingazeiro, etc.

0 "aro de pedraria" ou aro de madeira a que se 
refere Santos Segurado só foi encontrado em uma 
casa; nas portas da faixa fronteira do Tatuapé. 
Mas também ê a única casa onde foram encontradas 
portas engradadas com um requintado trabalho 
de almofadas preenchendo os quadros das portas. 
Na porta do ?quarto de hóspedes", a parte do aro 
de madeira correspondente a verga desapareceu. 
Pudemos comprovar então que não havia sinal do 
costumeiro furo circular para receber o gonzo de 
madeira. É lícito pois supor que essas portas 
foram executadas para a construção primeira da 
casa, sendo portanto contemporâneas da primeira 
implantação no local.

de Santo* Segurado e doa arquitetos do Sindicato 
Nacional, a concordância e completa quanto a 
esse ponto: a técnica tradicional portuguesa 
(confirmada por observação de Vitruvio - op. 
cit. Livro II, cap. VIII, sobre fundações de 
adobe) até hoje conserva a prática de executar 
os alicerces com pedra ou tijolos para isolar 
a taipa da umidade do solo, em total desacordo 
com o que ocorreu no planalto.

Estradas de Solo-Cimento"
•Execução Manual de Solo Cimento"
•Casas de paredes de solo cimento"
Onde a orientação proposta é de um controle das 
etapas de construção com solo e adição de pequena 
porcentagem de cimento. 0 próprio solo receberia 
um penoso estudo de correção granulometrica.
Outra orientação se evidencia no controle de 
compactação de solos, qualquer que seja sua 
composição, exemplificada, entre nós pelo menos, 
por dois estudos do Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias:
EngV João Batista de Carvalho Mendes - 
"Compactação dos Solos - Novo Método de Ensaio 
e Aplicações". (23G.T.PV-62-07), 1962, e
Eng9 Paulo Teixeira da Cruz - "Um Método Expedido 
para Controle de Compactação". (67-G.T.Pv~65-06), 
1965.

adaptações que merecem reparo: os rebaixos na 
verga e soleira (ou peitoril) acompanhando a 
prumada dos rasgos e onde se localizam as sedeS1 
circulares dos coices das folhas, são uma 
variante compreensível quando se transpõe um 
procedimento da pedra para a madeira.

(7) Ver: João Emilio dos Santos Segurado - 
"Alvenaria e Cantaria". Lisboa, Livraria Aillaud 
e Bertrand, s.d. p.156 e seg.

(5) Da taipa do "Caiu" e do "Mandu" retiramos 
duas amostras de madeiras, identificadas no 
Laboratório de Anatomia e Identificação da 
Divisão de Madeiras do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, cujos laudos vem a seguir 
transcritos:
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2. Quando, em se tratando embora de metragem 
relativamente grande, o local da obra não oferece 
facilidade ao acesso de material pesado.

No Boletim de 1944 n9 49 - Execução Manual de 
solo cimento, apresentam-se em favor do processo 
as seguintes considerações (p.34 9)'.-

Não é pois plausível que, num volume de terra 
desse porte, se fizessem correções na composição 
do material de construção.

"De fato, ao passo que na construção de uma 
casa de paredes de tijolos se requerem alguns 
pedreiros, cada um deles auxiliado por dois 
serventes, na construção de solo cimento é 
bastante a presença de um só pedreiro, sendo a 
restante do pessoal constituído por simples 
serventes. Ademais, em se tratando de grupos 
residenciais, um único pedreiro poderá atender 
ao serviço de várias casas". Nesse Boletim, 
recomenda-se um processo de construção 
semelhante à taipa, somente com pequena adição 
de cimento.

3. Quando a disponibilidade dos recursos 
financeiros se verifica ao longo de um período 
dilatado de tempo e por parcelas insuficientes 
para que se mantenha o trabalho das máquinas em 
ritmo intenso e contínuo, condição essencial 
para bom rendimento económico do processo 
mecânico.

"Particularizando, no entanto pode dizer-rse que 
a execução manual do solo cimento ê perfeitamente 
indicada nos seguintes casos:

Não foi feito ainda um estudo sistemático da 
composição destas taipas. Temos entretanto a 
referência para um estudo de argamassa de 
assentamento para blocos de pedra no Egito 
(Maurice Daumas - Histoire Gênérale des 
Techniques. Paris, P.U.F., 1962. Tome I p.158), 
onde se verifica a presença de percentagens 
definidas de sílica (area) calcário (carbonato 
de cálcio) e argila. Será extremamente útil 
proceder, no futuro, ao exame tecnológico 
desses materiais, pois são testemunhos valiosos 
de um^período de tempo dificilmente ocorrente 
na prática quotidiana dos laboratórios.

Também os arquitetos que procederam ao inquérito 
sobre arquitetura popular portuguesa (Arquitetura 
Popular em Portugal - op. cit.), anotam ã p.154: 1. Quando a metragem a executar é relativamente 

pequena, tornado desproporcionalmente alta a 
defesa do transporte de grande maquinaria para 
o local da obra e de sua posterior remoção.

alicerces (de fato o volume atual das paredes é de 320m3).

Ora, não só a cal devia ser rara em São Paulo 
(ver notas seguintes 11 e 12), como também a 
tradição até agora registrada não indica o 
mais leve resíduo de procedimento nesse sentido.

(9) A descrição mais completa, nos livros de 
Santos Segurado sobre a taipa, encontra-se em 
"Alvenaria encantaria" (cap.V p.93 e seg.). 
Aqui, sob o item "Formigão" dá a composição 
(p.96): uma parte de cal gorda e três partes de 
saibro ou areia grossa. Nas páginas precedentes 
indica processos para corrigir a composição de 
terra para a taipa, inclusive adicionando leite 
de cal (ver nota anterior).

(10) "Casas de paredes de solo cimento". Boletim 
n9 54, da Associação de Cimento Portland, 1948.
p.524

4. Quando a mão de obra ê relativamente 
abundante e barata.

"Nem em todas as terras o "alveneo" alentejano 
encontra condições naturais suficientes para o 
fabrico da massa, e necessário é então misturar- 
lhe maior ou menor porcentagem de areia ou 
argila".

Acresce o fato de uma residência relativamente 
pequena como Tatuapê, exigir, aceitando-se a 
proporção de 2/3 entre a terra socada e a solta, 
cerca de 500 metros cúbicos de terra para a 
construção de suas paredes, sem contar os

Pelo pequeno teor de areia, pode-se explicar a 
contraçao da taipa da casa do Tatuapê, 
contração suficientemente grande para destacar 
a parede em cerca de dois centímetros das 
ombreiras da porta da "capela" (visível pelo 
lado externo da varanda).
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Amostra 4 (Querubim):

s.d.

stra I (cavilha da casa do Tatuapê):A
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terra suportes verticais ou 
eles fixam-se, para os

furos ao

0 autor atribui a construção da casa do Viegas 
no século XVIII.

Proveniente de árvore classificada botanicamente como Eugenia sp da família Myrtaceae, agrupando 
madeira conhecidas por Batinga, Cambuí, 
Pitangueira, Orvalho, Uvaia, etc.

Foram feitos dois ensaios de identificação 
destas cavilhas com os seguintes resultados 
(Labora torio de Anatomia e Identificação do 
I.P.T.):

. (13) Gilberto Freyre 
Recife, I.J.N.P.S., 
p.39

(15) Joaquim Cardoso - "Um tipo de casa rural 
do Distrito Federal e Estado Rio de Janeiro" 
R.SPHAN n<? 7, p.209 e seg.

0 Sr. J. M. Santos Simões, em "Azulejaria 
Portuguesa no Brasil (1500-1822)", Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1965 - faz a 
seguinte observação (p.14).

- "Mucambos do Nordeste*.
1967, 2. ed. (l.ed. 1936)

(11) Segundo testemunho de Theodoro Sampaio 
Aattriormente citado. Ver também Carlos Lemos 
"A Casa Colonial Paulista*, p.ll e seg.

* ♦ X • * . 4 .
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(12) Ary Torres Filho - "Constituição química do 
cimento Portland". São Paulo, Brasil, 1941 - 
Tese para Cátedra de Materiais de Construção da Escola Politécnica da U.S.P.

Tenho emjnente, por exemplo, a extraordinária 
edificação da fazenda do Padre Inácio em Cotia, 
junto a São Paulo, a Sé de Mariana, a Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição e a deliciosa Capela 
de Nossa Senhora do Õ, ambos de Sabará, onde 
julgo ver na técnica das estruturas de madeira 
a influência directa dos carpinteiros e construtores navais dos estaleiros de Goa dos princípios do século XVIII".

o meio em pouco ou nada altera a fisionomia 
portuguesa das_construções e quando as condições 
climáticas impõem soluções técnicas específicas, 
particularmente nos sistemas de coberturas e em 
certas plantas centradas, são ainda os modelos 
portugueses trazidos pelos engenheiros de Goa 
que se seguirão, de preferência a práticas 
estrangeiras" - e em nota de pé de página:

. Quando a obra a executar, por sua natureza, 
oferece condições favoráveis ao emprego de a&quinas*.

(14) Auguste Choisy . - "Historia de la 
Árquitectiira". Buenos Aires, Victor Leru, 
vol. II, p.238.

"(.♦.) Enfiam-se na 
"enxameis", e entre mucambosde paredes de barro, ripas, em certas 
zonas do litoral de pau de mangue. Enchem-se 
então os espaços com barro escuro, preparado de 
preferência com areia de rio, no litoral, 
misturando o barro de mangue".
Também Vitruvio (op. cit. cap. VIII - livro_II) 
refere-se a tabiques de madeira com aplicação 
de argamassa. Infelizmente suã má vontade 
manifesta, não lhe permitiu descrever o processo com.mais detalhes. Foi no extremo- 
oriente, em particular no Japão, que a taipa de 
mão atingiu seu mais alto grau de refinamento 
(ver Fòrm and Space of Japanese Architecture - 
Tokio, Shokokusha, 1955, p.87).

Proveniente de arvore classificada botanica 
como-Colubrina Rufa Reiss da família Rhamnaceaê' cuja madeira • conhecida no comércio por 
Saguariji, nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do 
Sul; Sucurujuba, na região de Corupá e Blumenau, no Estado de Santa Catarinai o nome impróprio 
de "Pau-Brasil", definindo o seu lenho róseo 
avermelhado quando recém cortado, é empregado 
no Vale do Rio do Peixe, oeste e nordeste do 
Estado de São Paulo e norte do Paraná. Recebe 
ainda os nomes de Caçoca, Saguaraji-vermelho, 
saguari, sobraji, surucujuba-vermelha.

Estas cavilhas não entram sob pressão nos 
horizontais das extremidades dos caibros: 
contrário, entram bastante folgadas. Choisy 
indica uma chaveta para fixar estas cavilhas. 
Não é o caso observado em São Paulo.
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Sobre carpintaria medieval, ver framhém o 
verbete "Charpente" no"Dictionnaire Raisoné 
d'Architectu/e". Paris, Librairies Imprimaries 
Reunies, s.d. Tome III, p.l e seg.■

"Não se poderia atribuir a procedência de todo 
êsse tipo de decoração a uma procedência 
espanhola realizada por habilidosas mãos de 
mestiços e indígenas discípulos de Jesuitas 
das Missões? Por outro lado, Roberto S. Smith, 
com muita_agudeza, por razões que exporemos a 
seguir, não deixa de observar que no sítio do 
Padre Inácio, em Cotia, os cachorros dos 
beirais "eram entalhados com ornatos de flores 
estilizados não muito diferentes dos ornatos 
de fachada da antiga igreja jesuítica de Belém 
do Pará".

(21) Ver: "Arquit. Popular em Portugal". Vol. I, 
p.91, 92, 93 e 94 e em residência na p.319.

í O*->J

"Os cachorros das beiradas e os esteios do 
alpendre, estes refeitos conforme documentação 
existente dos elementos primitivos, são 
perfilados com certo sabor oriental, jjue 
empresta caráter peculiar ã construção".

(16) Na realidade, são travessas de rabo, porém 
construídas com secção e forma de trapézio 
variável, de tal modo que as tábuas entram no 
encaixe por pressão, ficando efetivamente 
entaladas. Em seguida, eram aplicadas respigas 
cilíndricas de 9mm de diâmetro (3/8"). Não 
foram notados bujões nas respigas examinadas.

da última fiada de telhas no beiral, de tal 
forma que as telhas canal ficam com sua maior 
secção voltada para a frente, e a capa com sua 
secção menor. Este desenho já Choisy registra 
como tipicamente chinês (conf. Auguste Choisy - 
"Historia de la Arquitectura", Buenos Aires, V. 
Lerú, vol. I, p.131 - fig. 130-B).

"Relação dos Monomentos Tombados" (Pasta IPHAN 
012/5). Casa do sítio do Padre Inácio

Ver: Aracy A. Amaral 
na arte seiscentista do Brasil 
E.C.A.,USP, 1972. p.54:

(22) Ver: A. L. Sadler - "A short history of 
Japanese architecture". Rutland, Charles E. 
Tuttle, 1963, plate 9, fig. 2.

(17) Ver: Júlio R. Katinski - "O ofício da 
carpintaria no Brasil: justificação para uma 
investigação sistemática". Rev. de História, 
vol. XXXIV, n9 70, 1967, São Paulo, p.521 e seg.
(18) Parece ter sido o estudioso José Mariano 
Filho o primeiro que chamou a atenção sobre 
elementos orientais na arquitetura brasileira. 
Com. efeito em: "A Margem do Problema 
J^rquitetônico Nacional". Rio de Janeiro, 1943,ã

; p.43, tem a seguinte observação:
. a a * * •

"Os.telhados são de pouco ponto, como em geral 
oe das habitações populares italianas, porem 

. naopossúem o "ãçqitamento" típico dos telhados 
portugueses (reminiscência da sanca dos 
telhados dos pagodes coreanos e índicos)

... Ã p. 73-volta a.afirmar:
"Mas, por Outro lado, certos detalhes de 
construção fizeram nm naminhr» inverso, isto ê, 

. emigraram das expressões leigas para
*. I

por sinal -o mis imj
Coreia, foram iniaialmente usados em Portugal, 
e aqui continuados como expressão arquitetónica 
de caráter-popular. Ora, os telhados dos templos 
e demais construções jesuíticas^repetem esse 
curioso e típico detalhe com idêntica intenção 
arquitetural procurada com o propósito de

. Aliviar a massa da cobertura” (in Influência 
Artística da companhia de Jesus)". 

• * • •

Nas não se restringe a esse elemento decorativo 
na área do telhado, vindo da China e Japão 
Ta»Í« RalM fhawm-me a atenção para a inversão

"A Hispano América 
11". Sao Paulo,

1—■ NMI

Ver: "Arquitectura Popular em Portugal" 
I, p.286.

(23) Ver: Noma Seiroku - "The Arts of Japan*. 
Tokyo, Japan, and Palc Alto, Calif. U.S.A. 
Kondonsha International Ltd., 1967. p.16 e seg. 
O castelo Himeji foi construído por Toyotomi 
Hideyoshi em 1581 e aumentado em 1609 (p.12)•

......... -Jl as expressões religiosas. Citarei apenas um caso, 
rtante. Os telhados de 

. ençurvatura oriental, inspirados na China e na 
****v*ã*íiwitô vwõuvõ «sui ruxíu^ou./ 

aqui' continuados como expressão arquitetónica
e demais construções jesuíticas repetem

cal procurada com o proposito de



Ver também

Onde é traçado um rápido perfil do notável
engenheiro militar e arquiteto. Pelas informações

Ver também do mesmo autor:
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•Arquitectura Popular em Portugal". Vol. 2t p.21 
e seg.

Novamente o autor volta a citar Lao Tsé em sua: 
Storia deli’Architecttura Moderna - Giulio 
Einaudi Editore, 1950. p.417.

(25) Don Clemente da Silva Nigra - "Construtores 
e Artistas do Mosteiro de São Bento do Rio de 
Janeiro". Salvador, Bahia, Tipografia Beneditina 

1950. V.l, p.103 e seg.

Ainda que um pouco modificado em relação à 
citação, Wright refere-se a Lao Tsé na primeira 
de suas aulas da London University, (The Future 
of Architecture London The Architectural Press,

Ltda.,

"La essencia espacial de la arquitectura ha sido 
intuida por muchos autores, aunque em general no 
han elaborado una interpretacion espacial de la 
arguitectura. Fuera de algunos autores como Lao 
Tse que afirmaba que la realidad de um edifício 
no consiste en las quatro paredes y en el techo, 
sino en el epacio cerrado, en el espacio dentro 
del qual se vive;"...

Nossa observação, ainda que não conheçamos o 
relevo exato das portadas (reproduzidas somente 
em fotografia), revela um cuidado não só 
plástico como técnico. De fato, a verga em 
questão é realizada em peça única de pedra. 
Parece-me que o autor do risco, guem quer que 
seja, era sensível a essa situaçao. Diversamente 
no Planalto Paulista, as vergas arqueadas são 
executadas em madeira. Algumas reproduzem toscamente a leve curvatura alteada, metade da espessura da verga assinalada. Outras, como no

(28) Ver a curiosa portada da Capela de Santo~ Amaro, Arosa, Guimarães. Documentário fotog. ã 
91, vol.I "Arquitetura Popular em Portugal".

prestadas, sabemos que Alpoim ja exerceria suas 
atividades no Rio, desde 1735.

(27) Ver: Mário de Andrade - "Padre Jesuino do Monte Carmelo". São Paulo, Martins, 1963.

(26) Ver: Fernando de Castro Pires de Lima - "A Arte Popular em Portugal". Editorial Verbo, Vol.I Arquitectura. (Redação de Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano). p.56 (foto de 
Freixo de Espada a Cinta).Dona Aracy do Amaral, no artigo citado, p.54 também anota sobre a decoração destas portas e janelas o seguinte:

Rosário e Butantã alteiam-se uma espessura inteira, tornando o elemento decorativo mais "legível".

"Talvez, em se tratando de motivos decorativos bastante frequentes, entre os discípulos dos castelhanos, bem como a "banda continua de guilochés, ou seja, de filetes entrelaçados* também presente no coroamento desta portade 
Salta, e presente na porta da Capela de São Roque, como na porta principal da velha chácara de São Bento em São Paulo" e em tomo a suas janelas, como notou Robert C. Smith, que 
considerou esse "conjunto ornamental" como "o 
tratamento arquitetônico mais cuidado de toda a 
região"".

1^4) Ver: Cloquet L. - "Traité d'Architecture". 
X118, Liége, Ch. Beranger Editeur, 1901. Vol.V. P>297 e seg. (en particular, p.302,_fig. 206). 
Onde declara que esses ornamentos são comuns desde a Idade Media na Europa. Entretanto, 
desenhos semelhantes já se encontram em Creta, 
em frisos do II milénio.

(...) Mentre Wright la dichiara apertamente 
quando dice: "Per tornare al pensiero centrale 
deli'Architettura organica, fu Lao Tsé il primo 
che io sappia, cinquecento anni prima di Cristo, 
ad affermare che la realtã di un edificio non 
consiste in quattro pareti e nell tetto, ma 
nello spazio rachiuso, nel spazio entro cui si 
vive" ...

"A antiga fazenda de São Bento em Iguaçu", na 
Revista SPHAN, 1943 n9 7, p.276 e seg.

• (29) Ver: Zevi Bruno - "Saber ver la arquitetura" 
Buenos Aires, Poseidon, 1955. p.138, onde diz:
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"Os costumes dos paulistas eram singelos, quase 
ingénuos".

De fato, todo o entusiasmo do sociólogo Gilberto 
Freyre por L.L.Vauthier não advém do fato que 
esse engenheiro e arquiteto, ao descrever as 
construções de Recife descreve, simultânea e 
saborosamente, a sociedade pernambucana?

São testemunhos contemporâneos é verdade, mas 
suficientemente expressivos para revelar o nexo 
significativo entre os espaços habitados e o 
viver dos grupos.

0 texto de Teodoro Sampaio sobre São Paulo ao 
descrever a arquitetura termina com a frase, que 
é uma síntese:

Tucídides - "Guerra do Peloponeso". Livro I, 10, 
Tradução de Ana Lia Almeida Prado. Datilografado.

1955, p.222 e seg.) ao íntimo relacionamento 
entre o viver dos homens, as construções e o que 
elas "refletem" desse relacionamento. Mas também 
tinha razão o notável arquiteto quando desconfiava 
de que essa verdade não estava (para nós) 
sepultada na sabedoria oriental, pois não 
descobrira esse pensamento quando jã maduro como 
artista, realizava o hotel de Tokio?

Estas considerações sobre o significado do 
espaço são uma das mais sólidas conquistas da 
cultura ocidental, confirmada por este pequeno 
texto de Tucidides:

(33) Aos compartimentos que hoje chamamos 
quarto, os autores clássicos portugueses . 
registram como Recamara, Câmara, ou Alcova, 
sendo este último termo uma especialização dos 
anteriores. As duas primeiras palavras têm a 
mesma origem latinaxcamara. Esta por sua vez 
corresponde a uma palavra grega Kcujo 
sentido primitivo ê compartimento com abóboda. 
Este sentido longínquo, naturàlmente nos 
associa a construções profusamente disseminadas 
pela bacia do Mediterrâneo e que receberam os 
nomes de "Nouraghe" (na Sardenha) "truli" 
(na Puglia na Itália, ou mesmo os "Tholos", ou 
as construções "castrejas" de Portugal, algumas 
delas ainda em uso, como os truli italianos, ou 
como as cabanas circulares da Serra do Soajo, 
descritas por Jorge Dias. Dada a frequência 
dessas construções, não nos parece 
despropositada a hipótese da palavra provir 
desse tipo de instalação. Christian Zervos, ao 
estudar os Nouraghe da Sardenha, indica suas 
origens prováveis nas culturas minoica e

dois quintos do Peloponeso e mantêm a hegemonia 
sobre toda a península e sobre numerosos aliados 
do exterior; seja como for, não sendc cidade 
centralizada, não possuindo templos e edifícios 
suntuosos e constando de aldeias ã antiga 
maneira da hélada, ela pareceria muito inferior); 
se fosse, porém os atenienses que sofressem a 
mesmo sorte, pelo aspecto exterior da cidade, 
ser-lhes-ia atribuido um poderio equivalente ao 
dobro do que realmente têm.

(32) Le Corbusier - "Vers une Architecture".
Paris, Vicent Freal, 1958, p.XXV - Argument 
"La maison est une machine â habiter" 
Minha apreciação mais pormenorizada às 
formulações de Le Corbusier, encontra-sê em: 
Desenho Industrial - Problemas Atuais (1970) 
Datilografado depositado na Biblioteca da FAU.

(30) Ver: Júlio R. Katinsky - "Apontamentos 
sobre arte e indústria". São Paulo, FAUUSP, 
publ. 13, 1963.

Ora, se o espaço "espelha" as relações sociais 
ele õ-faz indiretamente através dos sinais 
suportados pelas paredes. Pois o significado 
do espaço, nós o apreendemos não só pelas dimensões 
dos compartimentos, mas também pelos "elementos 
decorativos" de.que éle é cercado. De fato, em 
nossas casas, como poderíamos adivinhar que tal 
compartimento é uma capela e não um quarto 
de hóspede (pois as dimensões dessas capelas 
familiares sao aproximadamente iguais às do 
"quarto de hóspedes", ou pouco maiores), se não 
fosse, em alguns casos, pelo testemunho e pelos 
elementos decorativos sobreviventes?

(31) Fernando Pessoa - "Obra Poética". Rio de 
Janeiro, Aguilar, 1965.

"Se Esparta fosse devastada e subsistissem 
apenas os seus templos e as fundações dos 
edifícios, passado bastante tempo, muita 
dúvida, penso eu, teriam os pósteros sobre a 
glória dos lacedemônios (todavia, ocupam eles
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(34) Na carta de maio a setembro de 1554 de
Piratininga, José de Anchieta èscreve o seguinte:

Enxo Minchilli - "I trulll". Casabe11a, 
Rivista internazionale dl architettura número 
200, febbraio/marzo, 1954.
Jorge Dias - "Abrigos pastoris na Serra do 
Soajo". Trabalhos de Antropologia e Etnologia. 
Vol. XII, fase. 3-4, 1950 do Centro de Estudos 
de Etnologia Peninsular.

Servimo-nos para elaborar esta nota: Eoisacq, 
Emile - Dictionnaire Etymologique de la langue 
Grecque, Heidelberg, Cari Winter, 
Universitatverlag, 1950.

Mceniana (La Civilizationde la Sardaigne, p. 
39). Este tipo de construção teria, independente 
da via grega, atingindo a África e se 
disseminado pelo Egito, alcançando mesmo o lago 
Tchad, (obra citada p.43). Lembramos que as 
construções: primitivas eram feitas de adobe e 
qn» do Egito só foram usadas como depósito de 
«grãos, podemos associar estas construções 
pré-históricas com construções atuais próximas 
do referido lago, na atual república dos 
Camarões. Trata-se de habitantes do extremo 
norte desse país, tanto montanheses quanto 
ocupantes daplanície: Mousgoum, Massa, Foulbé. 
Sao construções ondecada compartimento (câmara 
no sentido próprio) é individualizado, depósito, 
estábulo, camara individual ou de casal. A 
estrutura familiar é patriarcal, seja 
fxancamente poligâmica, seja monogâmica. Em 
nossa cultura, dois usos foram conservados 
"strictu sensu" para a câmara: o recolhimento^ 
individual (de que as "celas" dos mosteiros são 
o registro) e o compartimento do casal. Mas o 
que parece mais interessante, é que essas 
construções não variavam exageradamente ao longo 
dos últimos quatro milénios: giram em torno dos 
3,00 a 4,00 metros.

"De janeiro até o presente tempo permanecemos, 
algumas vezes mais de vinte, em uma pobre 
casinha feita de barro e paus, coberta de palhas, 
tendo quatorze passoas de comprimento e apenas 
dez de largura, onde estão ao mesmo tempo a 
escola, a enfermaria, o dormitório, o refeitório, 
a cozinha, a despensa; todavia, não invejamos 
as espaçosas habitações de que gozam em outras 
partes os nosso irmãos, pois N.S.Jesus Cristo 
se colocou em mais estreito lugar, e dignou-se 
nascer em pobre mangedoura entre dois brutos 
animais e morrer em altíssima cruz por nós. Os 
índios por si mesmos edificaram para nosso uso 
esta casa; mandamos agora fazer outra algum 
tanto maior, cujos arquitetos seremos nós, com 
o suor do nosso rosto e auxílio dos índios. Em 
tantas estreitezas nos achamos na verdade 
colocados, que é muitas Vezes necessário dos 
irmãos explicarem a lição de gramática no 
campo, e coroo ordinariamente o frio nos incomoda 
da parte de fora, e dentro da casa, o fumo.

Ora, nestas casas paulistas, foi relativamente 
fácil identificar o "quarto de hóspedes^ da~ 
descrição do Padre Manuel da Fonseca, não só 
pela sua posição, mas também pela suas dimensões, 
como é óbvio.
Não é o caso dos outros compartimentos cujas 
dimensões nas casas mais antigas não_ 
correspondem a essa noção empírica, é verdade, 
mas precisa que jã possuimos:
As quatro casas, consideradas de meados do século 
XVIII; como Padre Inácio, Mandu, Caxingui e
Butantã apresentam compartimentos mais facilmente 
identificáveis como câmaras. Mas também, e por 
isso mesmo, podem ser consideradas como transição 
para as casas de tradição bandeirista.

A referência ã estrutura familiar nos parece 
essencial para a compreensão das disposições 
desses espaços. Pois uma sociedade que gira em 
torno da paternidade e da primogenitura, só pode 
se organizar coerentemente, na medida em que é 
possível controlar e identificar a prática 
sexual. E a paternidade não pode ser atribuída, 
infelizmente, a não ser pela obsessiva e 
indormida vigilância sobre as mulheres, co 
atestam todas as literaturas antigas.

Jean Pierre Beguin (e equipe) - "L*Habitat au 
Cameroun". Paris, Editions de L'Union Française, 
1952.

Christian Zervos - "La Civilization de la 
Sardaigne". Paris, Cahiers D’Art, 1954.
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(Auguste Saint Hillaire, op. cit.p.238)

(35) Pasta 018/12 IPHAN
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A venda situava-se junto ao Rio Caracatinga, 
logo após Itu).

o mau estado de suas vestes provava, 
suficientemente que tinham grande necessidade 
de trabalhar".

O inventario fala en sete catres usados e duas 
redes brancas com suas varandas.

Como se vê, construções "provisórias" houve, mas 
o próprio texto indica que os padres já 
imaginavam outro tipo de obra para seu uso.

Em conclusão, as mulheres paulistas não parece 
que estavam habituadas à segregação corrente em 
outras partes da Colónia.

O inventário foi feito no próprio sitio de Santo 
Antonio em 18 de abril de 1714, tendo Pernão 
Pães de Barros falecido em 30 de março de 1709.
(36) É notória a persistência dos costumes 
caipiras da população paulista, objeto de um 
estudo do Dr. Antonio Cândido de Mello e Souza 
(Os parceiros do Rio Bonito, Rio de Janeiro, 
José 01ympio),no século XX. Razão maior para 
extrapolarmos este curioso depoimento do início 
do século XXX, para os séculos anteriores.
"Encontrei também nas mulheres as maneiras 
infantis notadas entre as dos indígenas. Mais 
de meia duzia de mulheres tinham se reunido na 
venda onde me alojei e, em vez de se retirar, 
comõ teria feito a maioria das brancas e até das 
mulatas de Minas e de Goiás, pennaneceram entre nos enquanto trabalhavamos. Passaram a tarde a 
conversar,a rir, a beber e a fumar^em 
compridos cachimbos, de cerca detres pes, muito usados entre as mulheres da região e as de Goias. 
Nenhuma delas fazia qualquer serviço, posto que

E as casas jesuíticas sobreviventes (como a do 
Embu) revelam disposições quanto aos 
compartimentos, em tudo semelhantes às suas 
congéneres europeias. Mas é conveniente também 
salientar que o "provisório" no caso assim se 
apresenta sob um ângulo europeu. Provavelmente 
nao o era por parte dos índios.

preferimos sofrer o incomodo do frio de fora, 
do que o do fumo de dentro. Já os meninos que 
frequentam a escola, cujo animo não se abala 
expostos ao vento e ao frio, agora também, 
aguentando-se ao calor da fogueira, em 
paupérrima e antiquíssima, porém, de certo, 
feliz cabanazinha, vemos que se aplicam à lição", 
(cartas, informações, fragmentos históricos e 
sermões do Padre Joseph de Anchieta) - Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1933, p.43.

se vê, construções "provisórias
(37) Affonso D. E. Taunay - "História Geral das 
Bandeiras Paulistas". São Paulo, T. Ideal, 1925, 
Tomo II, p.8.
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Diretrizes da 
ocupação 

territorial

Paralelamente, a ocupação portuguesa se 
estabelece no setor mais oriental do continente, 
nas áreas de Pernambuco e São Vicente, longe 
portanto do marco divisório.

Igualmente o império português, lenta mas 
seguramente, encaminha-se para a embocadura 
amazônica.

. Esta ocupação, ainda que não inteiramente 
pacífica (principalmente em relação a franceses, 
ingleses, holandeses), não encontra qualquer

Com efeito, estabelecido o Tratado de 
Tordesilhas, ao norte precisamente registrado 
na embocadura do Amazonas, os espanhóis vão se 
desenvolvendo para o sul a partir das Antilhas, 
acompanhando a linha da costa do Pacífico 
primeiro, e depois as estradas do recêm- 
conquistado Império Inca. Mas, de qualquer modo, 
sempre preferem as escarpas da Cordilheira dos 
Andes, olhando o Pacífico. Raramente descem ao 
outro lado da encosta: a planície amazônica e o 
planalto central se igualam ante a muralha 
terciária, arma de duplo efeito: protege essa 
imensa área mas impede a conquista.

A ocupação do continente americano, ao sul do Equador, se deu obedecendo com certo rigor aos acordos que os civilizados povos português e 
espanhol fizeram, antítese aparente do que 
ocorria no hemisfério.norte.

Mas essa situação não elimina certas 
inevitáveis fricções: desde cedo, os castelhanos 
se localizam no estuário do Prata (1) e se 
encaminham para noroeste, atingindo em meados 
do século XVI a atual cidade de Assunção.
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contra medida castelhana de envergadura. Quando 
os portugueses se instalam no delta amazônico 
simultaneamente fecham a maior rede de vias 
fluviais do mundo para a influência castelhana.

ser e não faz justiça à política portuguesa 
colònial. Com efeito, atentando-se para os 
recursos portugueses na época, é-se obrigado 
a reconhecer a notável inteligência da política 
territorial portuguesa.

No sul, registra-se situação até certo ponto 
simétrica: o estuário do Prata fica 
inequivocamente em área de jurisdição espanhola.

Os estabelecimentos espanhóis, ao sul do 
Equador, contarão somente com a fachada do 
Pacífico para sua comunicação com a Metrópole. 
Toda a planície amazónica será controlada pelo 
Império Português (2).

Senhora do Rosário de Paranaguá (1653) e 
Rio de São Francisco do Sul (1660) revelariam 
um empenho despropositado, se fosse baseado em 
razões diretamente económicas. Muito ao 
contrário, a ocupação de todo esse vasto 
litoral, empresa impressionante para povo 
numericamente pequeno, çarece ter-se dirigido 
para uma prudente vigilância em relação ao 
amigo perigoso. Ao mesmo tempo, cortaria no nascedouro qualquer tentativa espanhola de subtrair a Portugal esta vasta porção do território sul americano^pelo interior. Poria 
também o império português (como efetivamente pôs) a cavaleiro para o uso e a posse de novos domínios não previstos nos acordos.

Não é demais entretanto salientar que essa 
costa tinha um diminuto interesse para o 
europeu não português. E mesmo para este, 
passou a preocupar seriamente trinta anos 
depois de descoberta, quando as Indiasr 
começavam a revelar-se menos rendosas do que no 
início.

Não há rabulística portuguesa que possa 
impedí-lo. Também as vias mais acessíveis ficam 
nesse caso ã mercê do estabelecimento platino. 
Entretanto, a política imperial portuguesa 
se empenha em fixar núcleos de atalaia o mais 
cedo possível no extremo sul do meridiano de 
Tordesilhas, junto ao litoral, porta de ligação 
com civilização metropolitana. Esses 
estabelecimentos podem e devem garantir seu 
florescimento económico; quando mais não seja, 
pelo menos para aliviar com as taxações, os 
investimentos e encargos da defesa: Pois sua 
importância fundamental será estratégica e 
política. Assim, na primeira metade do século 
XVI, registram-se São Vicente (1532), Santos_ (1545), Nossa Senhora de Itanhaem (1561) e São 
João Batista de Cananêia (1600) no seu final.

Se atentarmos para o fato de Portugal contar 
com um milhão de habitantes no início do século 
XVI (4), poderemos fazer uma idéia aproximada 
do que significou,CDmo programa de governo: 
policiar e assegurar a posse de cerca de 
8.000km de costa, ao longo dos dois primeiros 
séculos. A atitude fundamental portuguesa 
parece não ter mudado nem mesmo em pleno século 
XVIII. Com efeito, por ocasião do 
desmembramento da capitania de Mato Grosso, 
1748, a coroa portuguesa procura garantir a 
segurança da nova capitania, através do Rio 
Guaporé, erigindo fortes que culminam com a 
construção do Real Forte do Principe da Beira 
em 1776 (5), onde também terá sede uma 
companhia comercial.

A ocupação dessa costa desabitada de povos mais 
desenvolvidos tecnicamente (em contraste com a 
costa africana ou hindu) faz-se até certo ponto 
com relativa tranquilidade.
Somente quando se acumularem riquezas razoáveis 
em Salvador e Recife, os holandeses pensarão em 
assediá-la e tomá-la. Mas fora esse incidente, 
os perigos virão de incursões corsãrias ou 
piratas que podem, via de regra, deixar na sua 
esteira a morte e a destruição, mas não a 
ocupação sistemática e a construção de cidades 
litorâneas. Isso será obra portuguesa, 
essencialmente.

u- »iu ■

A repreensão de Fr. Vicente do Salvador (3) sobre os portugueses "arranhando a costa como caranguejos", e que teve tão boa acolhida em 
‘ tantos ilustres estudiosos, não tem razão de

r •
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europeus com 
os autóctones

"História do Brasil", 
s.d., 3.ed., cap.III.

(1) Southey, Robert - "História do Brasil". 
Trad. de J. de Oliveira e Castro. São Paulo, 
Obelisco, 1965, cap.I, II e III.

Tradicionalmente no Brasil, usa-se a expressão 
"ocupação portuguesa" para a tomada de posse 
desta parte da América do Sul, considerando 
este ato como a consequência de um direito 
natural. De fato, não houve "conquista", isto 
é, os autóctones literalmente assistiram ã 
chegada dos europeus, e sua atitude displicente 
perante o espetáculo da ereção de marcos de 
posse só animou favoravelmente os recém-vindos 
europeus.

(3) Frei Vicente Salvador - 
São Paulo, Melhoramentos,

(2) Ver: Aroldo de Azevedo - "Vilas e cidades 
do Brasil Colonial". Boletim n9 208, Geografia 
F.F.C.L., São Paulo, 1956.

"(...) Surge, assim, o grandioso forte do Principe da Beira, mandado levantar por Luis de Albuquerque de Meio Pereira e Caceres, visando 
à manutenção do domínio português no Guaporé, e 
onde também veio a estabelecer a sede da 
Companhia do Comércio do Pará".

"Nomeado primeiro governador de Mato Grosso, 
que fora desmembrado de São Paulo, pela carta 
regia de 9 de maio de 1748, recebeu D. Antonio 
Rolim de Moura Tavares instruções de caráter 
reservado para se estabelecer em "lugar 
defensável e, quanto possível, vizinho do Rio Guaporé, ou de algum outro navegável que nele 
desãgue".

"(...) No intuito de evitarque os espanhóis 
se assenhorassem da navegação do Guaporé, 
considerado pelos portugueses como "chave do sertão do Brasil", vai ter Rolim de Moura às 
suas margens aonde chega a 7 de dezembro de 
1751, ..."

Entretanto, a subsequente liquidação intensiva 
e sistemática dos indígenas, levada a cabo a 
partir de 1530, não milita a favor das teses 
que pretendem apresentar os portugueses como 
especialmente aptos a tratar com raças 
exóticas, < ravés de um intenso relacionamento 
sexual.

(4) Pouco menos de.1.000.000 de habitantes 
segundo Afonso Arinos de Franco 
(desenvolvimento da Civilização Material do 
Brasil. Rio de Janeiro, Publ. n9 11, SPHAN, 
1944); segundo Roberto Simonsen (História 
Económica do Brasil, 1500-1820, São Paulo, 
Nacional, 1957), pouco mais de um milhão, cap. 
II p.37). Se relacionarmos esta população com a 
da Europa, segundo o mesmo autor (cap. I, p. 
30), veremos que a população portuguesa 
alcançava escassamente a cifra de 2% da 
população européia.

De fato, só no recôncavo, ufano cronista anónimo

(5) Cf. Ferraz, A. L. Pereira - "Real Forte do 
Principe da Beira"in SPHAN n9 2, Rio de Janeiro, 
1938, p.141 e 147, destaco em particular o 
seguinte:
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o índio

*

São os paulistas que nos dois primeiros séculos 
se sentem mais ã vontade ao percorrer o 
território desconhecido e inóspito aos 
portugueses (13).

Entretanto as relações entre o europeu e 
tenderam a se deteriorar, até a completa 
submissão e destruição maciça dos autóctones.

Esse confinamento ao litoral não se explica somente pela hostilidade dos remanescentes 
"despejados 40 e mesmo 50 léguas para o 
interior" (7).

descreve em versos o massacre de cerca de 
60.000 índios, numa única sortida do indómito 
Hem de Sã (1). Mas também Gabriel Soares de 
Sousa (2), Frei Vicente do Salvador (3), sem a 
precisão dos números, relatam com abundância a 
perseguição impiedosa que os indígenas sofreram. 
O estado de guerra que se instalou após a posse 
é responsável pelo relativo isolamento que as 
vilas recém-fundadas passaram a padecer. Manuel 
da Nobrega observa em carta de Sao Vicente, em 
1553, que as comunicações da Capitania são mais 
fáceis com Lisboa que em relação ã Bahia (4). 
Gabriel Soares de Sousa culpa especificamente 
os Aimorés pela impossibilidade de se usar o 
caminho terrestre litorâneo, da Bahia às

x. Capitanias (5) .

Gilberto Freyre, em uma frase resume com 
felicidade, a nosso ver, a situação inicial 
dessas relações: "o açúcar matou o índio" (14).

Em documentado estudo, um cientista contemporâneo, 
o Sr. Florestan Fernandes, observa que em fins 
do século XVII, os Tupinambás tinham já cumprido 
seu papel histórico do ponto de vista do branco 

\ (6).

De fato, segundo o testemunho de Antonil, o 
empreendimento açucareiro organizou-se em 
rígidos moldes manufatureiros, com sua 
racionalidade estrita e estreita, mas ao mesmo 
tempo impositiva (Antonil, jã se refere, no 
início do século XVIII, â ruina económica de proprietários pouco precavidos). A carência 
de cabedais, conduziu à tentativa infrutífera 
de recrutar mão de obra indígena, aparentemente 
disponível e desfrutável, para as tarefas da 
primeira agro-indústria colonial (15).
Os indígenas, por sua vez, só conheciam das 
formas cooperativas de trabalho: o mutirão e a 
divisão sexual e de idade (16).

seriam antes os carreiros dos animais, as veredas 
que nao conservam sinais humanos, os varadouros 
(9). Sua familiaridade com o meio permitia-lhe 
também buscar os recursos de subsistência em 
plena marcha (10). Fato notável para o europeu: 
o indígena locomovia-se no mato orientado pelo 
sol e por acidentes topográficos que sua 
habilitada percepção acumulava. Isto é,referidos 
alguns pontos notáveis, os tratos de terra 
percorridos poderiam sofrer tantas variações 
quantas fossem necessárias; ou para despistar 
elementos hostis, ou para adquirir mantimentos, 
tornando os roteiros versáteis (11) . Os paulistas, 
na época os mais autorizados sertanistas, 
adotaram integralmente a técnica de locomoção 
dos indígenas, para percorrerem o sertão. Em 
1711, Antonil refere-se aos deslocamentos "ã 
paulista" e descreve-os mostrando o parentesco 
com os métodos dos indígenas (12).

A consequência fatal é que os portugueses foram 
condenados, nos dois primeiros séculos a 
permanecer ilhados na franja litorânea. Talvez 
seja esse o sentido oculto da célebre frase de 
Frei Vicente, anteriormente citada: uma crítica 
ao comportamento desumano dos primeiros 
colonizadores portugueses.

Sem desprezar esse fator, para uma sociedade 
que fazia da tocaia seu modo quotidiano de 
trabalho, devemos acrescentar a total 
ignorância do europeu perante uma fauna e uma 
flora desconhecidas e que cobravam seu tributo 
aos desbravadores. Esta situação é ilustrada 
pelo destino de Gabriel S. Sousa (cujo 
conhecimento da terra não era desprezível), morto à mingua no interior do sertão baiano. 
Assim que morreu seu guia índio, os remanescentes dessa.«expedição enfrentaram um completo "calvário" para retornar à civilização 
(8).
O índigena, ao contrário, movimentava-se na 
selva, como o português no mar. Seus caminhos

Dado o caráter altamente dependente do meio em 
que se instalavam, sem nenhuma ordem de previsão 
para os bens de subsistência (17); a realização
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Apesar âe tudo, Gabriel S. Sousa enumera quais 
os trabalhos ao fim e ao cabo que se poderia 
esperar dos indígenas: caça, tanto de pelo como 
de pena; pesca para os homens. Trabalhos de 
agulha para as mulheres. Mas fato novo para o 
sistema anterior ao europeu: trato com os 
animais domésticos. Cuidado com o gado (21).
Não se sabe de nenhum agrupamento indígena ao 
tempo da descoberta, salvo os andinos, que 
estivesse no estágio de domesticação e criação 
de animais com vistas a extrair bens essenciais 
de subsistência. No entanto, parece, os índios 
assim que lhes foi dada oportunidade, souberam 
tão bem se adaptar a essa modalidade de trabalho, 
que chamaram a atenção do minucioso escritor quinhentista.

£ evidente que a transposição brusca desse tipo de vida, para aquela ensejada pela rotina . manufatureira, seria responsável pelas violentas 
tensões e conflitos registrados.

(1) De Gestis Mendi de Saa - Original acompanhado 
de versão e notas pelo P. Armando Cardoso S. J. 
São Paulo, 1970. Livro III, verso 1751 e seg.

•i. •• •-

Esta economia, como jã dissemos, contígua e 
dependente da economia mercantilista do açúcar, 
foi a responsável pela incorporação maior do 
indígena na sociedade brasileira (23). Podemos 
acompanhar sua instalação, pela predominância 
da toponímia indígena em detrimento da 
portuguesa, e pela sobrevivência maior de 
certos costumes indígenas: o sertão do São 
Francisco, Ceará no nordeste. A/área paulista 
no sul tem características especiais que a 
singularizam nesse processo. 7

De fato, am contraposição & economia açucareira, foi a economia do couro, ocupando as franjas sertanejas periféricas e abastecedoras da economia do açúcar, que operou a inclusão significativa dos índios na sociedade nova, então em formação.
Antonil refere-se especificamente aos índios na condução dos rebanhos e sua paga (22).
£ evidente que as terras economicamente mais viáveis foram entregues ãs manufaturas de açúcar ("engenhos"). Isso inclui o litoral, pela facilidade de transporte para o mercado internacional consumidor.

Decorrente ainda_da estrita dependência do meio, 
qualquer alteração nesse ambiente, por mínima que 
fosse, poderia provocar catástrofes independente 
de qualquer açao e intenção destruidora dos 
europeus. Os indígenas, se revelaram sempre 
grande inventividade, relatada com admiração 
pelos cronistas (19), revelaram também grande 
fragilidade ante a introdução das mais 
corriqueiras doenças "civilizadas".

tdo trabalho em termos individuais era sobremodo estafante. Daí seu rítmo ser constituído de períodos de atividade intensa (caça, pesca, guerra)r alternados por_perIodos de inatividade forçada para recomposição da energia dispensada 
(18).

A economia do couro, concomitante ã -economia do açúcar, não usou largamente de mão de obra_ 
escrava. Pelo menos, não nas mesmas proporções. 
Ao contrário, os testemunhos são claros; 
utilizou mão de obra paga miseravelmente, mas 
livre.Na verdade os indígenas, relativamente aos 

europeus, eram extremamente indefesos no que se , 
refere às transformações do meio ambiente (20). / 
0 desaparecimento de populações inteiras não 
poderia deixar de chamar a atenção dos primeiros 
colonizadores. E mesmo de chocá-los. Mesmo 
considerando a aspereza dos tempos. Algumas 
medidas administrativas foram tomadas para 
diminuir, ou pelo menos inç>edir, o 
despovoamento dos autóctones. Este, entretanto, 
prosseguiu até os nossos dias (20A).
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Sousa, na edição citada.(8) Biog. de Gabriel S.

(10) C. Levi Strauss - "EI Pensamiento Salvaje".(5) Gabriel Soares - Obra citada cap. XXXII

e

I -----

Pelo texto citado, ficamos sabendo que, pela 
morte de três pescadores portugueses, Mem de 
Sã destrói e queima 1.000 malocas aproximadamente.

(7) Gabriel Soares de Sousa, Apud Almeida Prado, 
Primeiros Povoadores.

(11) Ver: As dificuldades de Capistrano de Abreu 
"Caminhos Antigos". Em definir com clareza os 
primeiros roteiros paulistas para as minas.

(4) Novas Cartas Jesuitas. São Paulo, Nacional, 
1940, la. Carta - Publicada na íntegra também 
em Primeiros Povoadores, J. F. Almeida 'Prado, 
1500-1531.

"História do 
s.d., 3.ed.(3) Frei Vicente do Salvador - 

Brasil". São Paulo, Melhoramentos, 
Com. Capistrano de Abreu.

Ora, se esse caminho (por uma escarpa áspera 
que conduziria a uma regularidade de uso) não 
permite definir com clareza um caminho único. 
Imagine-se a situação no planalto.

P.51 - Caminhos primitivos entre serra cima e a 
marinha - Ressalta, desse capítulo a preferência 
pela definição de caminho através de esteiros.
P.53 - Somente como exemplo: "De Piassaguera a 
trilha dos Tupiniquins - Escalaria o Paredão da 
serra por intermédio do vale do Ururai, atual 
vale do Rio Mogi (...). Não se sabe entretanto, 
se a trilha teria sido traçada pela margem 
direita ou esquerda do rio".

A extraordinária capacidade indígena de 
colecionar fatos, segundo um processo 
classificatório vinculado ã subsistência 
quotidiana, é ressaltada no primeiro capítulo. 
Pode-se dizer que o índio ê um homem em marcha.

0 tradutor atribui o poema ao padre José de 
Anchieta. O poema impressiona pela fidelidade 
na descrição dos costumes dos índios. É 
razoável, pois, supor que uma peça literária 
escrita quase como "reportagem de guerra", pelo 
menos quanto ao número de vítimasz não fosse 
muito exagerada.

"(...) Costumavam-se ordinariamente cartearem-se 
os moradores da Bahia com os dos Ilheos, e 
atravessavam os homens este caminho ao longo da 
praia, como lhe convinhasem haver perigo 
nenhum, o que estes Aymorés vieram a sentir, 
determinaram-se de virem vigiar estas praias e 
esperar a gente que por elles passava, onde tem 

com estes muitos homens e muitos mais (...) pelo que este^caminho está

"(...) Os últimos relatos dos jesuitas e dos colonos, datados do fim do século XVII, já não 
possuem o mesmo valor informativo que as obras e fontes anteriores. É que aqueles índios já 
tinham desempenhado, do ponto de vista do branco, o seu papel no processus histórico da 
sociedade colonial brasileira".

mortos, e 
escravos; .  . vedado, e não atravessa ninguém por elle senão 
com muito risco de sua pessoa".

(2) Gabriel Soares de Sousa - "Tratado 
descriptivo do Brasil em 1587". São Paulo, 3.ed. 
Nacional, 1938.

(6) Yàoreâtan Fernandes - "Organização Social 
dos Tupinambá". São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1963. Cap.l

(12) Antonil - "Cultura e Opulência do Brasil 
por suas drogas e minas". Sao Paulo,Melhoramentos, 
1923. Terceira parte, cap. X
"Gastão comumente os paulistas desde a villa de 
São Paulo até as Minas Geraes dos Cataguãs pelo 
menos, dous mezes; porque não marchão de sol a 
sol, mas até o meio dia; e quando muito até 
huma, ou duas horas da tarde: assim para se arrancharem, como para terem tempo de descançar, 
e de buscar alguma caça, ou peixe, aonde o ha, 
mel'de pao, e outro qualquer mantimento. E desta sorte aturão cora tão grande trabalho".

(9) Pasquale Petrone - "Povoamento Antigo e a 
Circulação". In A.Baixada Santista Aspectos 
Geográficos, vol. II, São Paulo, Ed. USP, 1965.
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(17) Jean de Lery -

P.153 - Apud F. Fernandes

(19) Gabriel S. Sousa - Cap. CLIX
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"O açúcar matou o índio. Para livrar o indígena 
da tirania do engenho é que o missionário o segregou em aldeias".

compra todo o pau-brasil com que muitos navios 
voltam carregados - Ah! Retrucou o selvagem, tu 
me contas maravilhas, acrescentando depois de ’

Não se pode achar ilustração melhor para o 
contraste entre os objetivos das duas culturas. 
Aliás bem percebido por Lery, pois, para eliminar 
quaisquer dúvidas, apressa-se nos parágrafos 
seguintes a invectivar usurários mercantilistas.

"Partindo da cidade do Rio de Janeiro por terra, com gente carregada, e marchando à paulista, a primeira jornada se vai a Irajã;"

(16) Cf. Florestan Fernandes: obra citada, 
cap. II, os grupos locais.

Retrucou o velho imediatamente: e por ventura 
precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no 
nosso país existem negociantes que possuem mais 
panos, facas, tesouras, espelhos e outras 
mercadorias do que podeis imaginar e um só deles

(14) Gilberto Freyre -Tasa Grande e Senzala". 6.ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1950. p.90.

(15) Roberto Simonsen - "A Evolução Industrial 
do Brasil". Antonil: obra citada, 1939, la. parte.

(13) Pedro Taques citando Francisco Nunes Siqueira (nobiliaquia).

"Quando se dedicavam ãs atividades ou não 
precisavam caçar e pescar, entretanto, dispunham 
de bastante ócio. Isto provocou nos cronistas 
uma reação etnocêntrica. Tal comportamento foi 
menosprezado como altamente revelador das 
tendências "inatas" dos índios ao "dolce far 
niente". Contudo, aquele ócio era empregado no 
fabrico de arcos, flechas, ornamentos etc., ou 
no próprio restabelecimento das energias 
despendidas. Herbert Baldus estudou este 
problema, em relação aos Tapirapé. Chegou a 
conclusão de que aquele emprego do ócio, visando 
à restuaração das energias, de um modo que 
parece exorbitante aos brancos, é 
fisiologicamente vital".

bem compreender o que eu lhe dissera: mas êsse homem tao rico de que me falas não morre? - Sim, disse eu, morre como os outros.

"Quando os Tupinambás vão ãs suas roças, não 
trabalham senão das.sete horas da manhã até ao 
meio dia, e os muito deligentes até horas de

£ adiante, cap. XII:

(18) Florestan Fernandes - obra citada, p. 128:
"Os nossos Tupinambãs muito se admiram dos 
franceses e outros estrangeiros se darem ao 
trabalho de ir buscar o seu arabutan. Uma vez 
um velho perguntou-me: Por que vindes vós 
outros, mairs e perôs (franceses e portugueses) 
buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não 
tendes madeira em vossa terra? Respondi que 
tinhamos muita mas não daquelas qualidade, e 
que não a queimávamos, como êle o supunha, mas 
dela extraiamos tihta para tingir, tal qual o 
faziam eles com os seus cordões de algodão e 
suas plumas.

(17) Jean de Lery - "Viagem ã Terra do Brasil". 
Rio de Janeiro, Biblioteca do Exercito Editora, 
1961. Trad. Sérgio Milliet.

Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em quàlquer assunto até o fim, por isso perguntou-se de novo: e quando morrem para quem fica o que deixam? - Para seus filhos se os têm, respondi; na falta destes para os ' 
irmãos ou parentes mais próximos.- Na verdade, continuou o velho, que, como vereis, não, era nenhum tolo, agora vejo que vós outros "mairs" sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incómodos, como dizeis quando 
aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem? Não será a terra gue vos nutriu suficiente para alimenta-los também? Temos pais, 
mães e filhos a quem amamos; mas estamos certos 
de que depois da nossa morte a terra que nos nutriu também os nutrirá, por isso descançamos 
sem maiores cuidados".
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(20) Florestan Femandes - obra cit.

(21) Gabriel S. Sousa - obra citada, cap. CLX

véspera e não comem n'este tempo senão depois 
d’estas horas, que se vem para suas casas (...)

Na verdade, esta civilização especificamente 
iniciada nas comunas italianas, nos séculos XIV 
e XV aproximadamente, quando lhe conveio, 
sempre soube achar seus "índios", sob os mais 
estranhos disfarces, como aliás reconhece 
lealmente Lery (p.188).

Isto em 1935. Hoje 1972, a distância e a 
quantidade se alteraram um pouco, mas o 
massacre parece que continua.

"São também muito engenhosos para tomarem quando 
lhes ensinam os brancos, como não fôr cousa de 
conta, nem de sentido: porque são para isso muito 
barbeiros; mas para* carpinteiros de machado, 
serradores, oleiros, carreiros e para os 
officios de engenhos de assucar, tem grande 
destino para saberem logo estes officios; e para 
criarem vaccas tem grande mão e cuidado".

"(...) Não fazem os Tupinambãs entre si outras 
obras primas que balaios de folha de palma, e 
outras vasilhas da mesma fibra a seu modo e do 
seu uso; fazem arcos e flexas, e alguns 
empalhados e lavrados de branco e preto, feitio 
de muito artifício; fazem cestos de varas, a 
que chamam samburá, e outras vasilhas em lavores, 
como as de rota da índia; fazem carapuças e 
capas de penas de pássaros, e outras obras de 
penna do seu uso, e sabem dar tinta de vermelho 
e amarelo ãs pennas brancas; e também contrafazem 
as pennas de papagaios com sangue de rãs 
arrancando-lhes as verdes, e fazem-lhe nascer 
outras amarelas".

"(...) Também as moças d‘este gentio, que,se 
. criam e doutrinam com as mulheres portuguesas, 
tomam muito bem o cozer e lavrar, e fazem todas 
as obras de agulha que lhe ensinam, para o que 
tem muita habilidade, e para fazerem cousas 
doces, e fazem-se estremadas cozinheiras";

>. ■

P.45:"Na medida em que certas recordações haviam 
permanecido, ele preferia, também, segundo 
suponho, manchar 06 brasileiros do século 16, 
para desviar a atenção do passatempo favorito

O eminente estudioso da sociedade Túpinambã 
parece dar um grande crédito às informações de 
dois clérigos franceses, quanto à grande 
longevidade dos "índios brasileiros. A parte de 
se acreditar excepcionalmente, para essa 
afirmação, em situações singulares; ainda assim 
a nossa crença milita no sentido oposto, 
escudada inclusive na própria bibliografia e nas 
conclusões do ilustre cientista. De fato, como 
explicar a unanimidade dos cronistas no precoce 
envelhecimento das mulheres, ou nas migrações 
messiânicas que, com certeza, cobrariam pesado 
tributo em vidas ã essas populações,.mesmo 
antes da chegada do europeu. E as guerras que 
continuamente se faziam? Na falta de estudos 
mais precisos, preferimos acreditar que a~ 
média de vida do Túpinambã não superaria á 
média de vida observada para os povos da 
antiguidade europeia (Historia General del 
Trabajo. Vol. I).

dos homens da geração dos seus pais, e mesmo 
ainda do tempo da sua juventude: isto é, 
recolher nos hospitais as roupas infectadas 
dos variolosos, para pendurá-las com outros 
presentes ao longo dos caminhos ainda 
frequentados pelas tribos. Graças ao que, foi 
obtido este brilhante resultado: o Estado de 
São Paulo, tão grande quanto a França, que os 
mapas de 1918 ainda indicavam, em seus dois 
terços, como um "território desconhecido habitado 
somente por índios", já não contava um só índio, 
quando aí cheguei em 1935, salvo um grupo de 
algumas famílias localizadas no litoral, que aos 
domingos vinham vender pretensas curiosidades 
nas praias de Santos. Felizmente, faltando nos 
arrabaldes de São Paulo, os índios ainda 
existiam, a cêrca de 3.000km no interior".

(20A) C. Levi Stauss -"Tristes Trópicos". São 
Paulo, Anhembi, 1957. Trad. W. Martins, Revista 
pelo autor, l.ed. 1952.

Ver também: Darcy Ribeiro - "0 Problema Indígena 
Brasileiro” In Comunidade e Sociedade no Brasil. 
F. Fernandes. São Paulo, Nacional, 1972.
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no engenho, carpinteiros, ajuda banqueiro 
outros.

"(...) Aos índios, que das jacobinas vem para 
capoame, se dão quatro até cinco mil reis: e aos 
homens que com seu cavalo guia a boiada, oito 
mil reis. Sendo as distancias maiores, cresce 
proporcionalmente a paga de todos”.
Compare-se com o jornal dos trabalhadores livres nn pnapnhn . rarni nl-pi rns . aiuda banCTUeirO €

outra alternativa, com vistas aos interesses 
maiores do Império, que sacramentar e 
oficializar o fato consumado (1). , '

Os paulistas no 
Império português

(22) Antonil - obra citada, quarta parte, cap. III
"(...) Os que as trazem (as boiadas do sertão 
para Salvador) são brancos, mulatos e pretos, 
e também ’ índios, que com este trabalho 
procurarão ter algum lucro".

Dadas as peculiares condições geográficas desta 
área do continente, com sua defesa natural pela 
escarpada serra do Mar, mas também pelo difícil 
acesso que ela ocasionava; as vilas paulistas, 
em particular, São Paulo de Piratininga, devem 
ter gozado de uma autonomia administrativa em 
relação à Metrópole,com que as outras povoações 
não teriam sequer a possibilidade de sonhar. A 
capitania, nos dois primeiros séculos, era 
administrada por "Loco-Tenentes" da terra, em 
sua segurança, via de regra, entregue a seus 
próprios turbulentos moradores (5).

A ocupação do planalto paulista, ainda que 
beneficiando as linhas gerais da estratégia 
portuguesa no século XVI para essa região, 
deu-se com certa autonomia em relação ã 
administração portuguesa.

Ainda que a administração portuguesa 
ostensivamente apoiasse as reivindicações 
jesuítas, contava por outro lado com os 
paulistas, para, com um gasto mínimo, garantir 
a "fronteira" com o império amigo espanhol e, 
quem sabe, permitir a participação do Império 
Português nas fabulosas riquezas mineirais do 
novo mundo (4).

Por isso mesmo, os atritos entre os ocupantes 
do planalto e a Companhia de Jesus cedo se 
manifestaram, culminando com a sua primeira 
expulsão em 1640 (3).

Igualmente quando os jesuítas, em fins de 1540, 
aqui se estabeleceram, com o^apoio e auxílio 
governamental, encontraram não só uma vila 
serra a cima,como um conjunto de comportamentos 
que não consultavam seus objetivos maiores de 
catequese das populações autóctones (2).

Podemos pois afirmar que a autonomia (relativa) 
paulista, era consequência mais de uma omissão

Com efeito, quando Martin Afonso de Souza, 
em 1532, aqui chegou para instalar e estabelecer 
núcleo de ocupação; já encontrou uma situação 
de povoamento com elementos auropeus e 
indígenas que ele, inteligentemente, apoiou e 
favoreceu. Mas a precedência, até certo ponto, 
jã estava firmada: ao donatário

Também nesse período, como é notório, não se 
geravam riquezas em São Paulo que justificassem 
a instalação de poderoso aparato exator e de 
segurança. Somando-se ao interesse no papel que 
a administração portuguesa pretendia que os 
paulistas desempenhassem, vemos que o único 
elemento constrangedor ao auto-governo (ou 
desgoverno) dos paulistas eram mesmo os jesuítas, 
organização religiosa em plena expansão e 
extraordinariamente disciplinada, obediente até 
o heroísmo aos seus superiores na Europa.



a) Relativa pobreza da capitania.

4
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b) Incapacidade da própria administração em 
relação aos encargos enormes do Império tomado 
em seu conjunto.

Examinando a sociedade paulista, alguns 
historiadores inclinaram-se a interpretá-la 
segundo um modelo emprestado ao feudalismo 
europeu (9) .

sensível visitante Saint Hilaire, perante as 
massas estuporadas pela ignorância e miséria 
(7) .

117

sentimento de comiseração e perplexidade
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Outros, entre eles Roberto Simonsen e Caio 
Prado Júnior, tenderam a interpretar a história 
paulista segundo um modelo mercantilista (10).

c) Interesse dessa mesma administração em contar 
com os paulistas para desempenharem papel de 
anteparo ao expansionismo espanhol.

da administração portuguesa, que uma conquista 
própria. Omissão essa que respondia a vários 
condicionamentos:

Também os empréstimos e dívidas, com seus 
respectivos benefícios, são escrupulosamente 
anotados, comportamento obviamente pouco 
frequente em terra tenentes feudais, para os 

• quais o trato monetário sempre soou "vilão" e 
indígno.

De fato, a imagem que nos .fica dos testamentos 
e inventários compulsados é a de uma incipiente 
escrituração comercial. Não só a mais mísera 
peúga é relacionada, mas até fronhas usadas são 
avaliadas (11).

Justo seria perguntar-se porque essa situação 
pôde se instalar sem protestos suficientemente 
eloquentes. A explicação mais plausível é que 
os jesuítas, os mais cultos e capazes 
representantes do pensamento europeu na época 
nesta região, e que poderiam alertar e preparar 
os espíritos para um viver mais cívico; talvez 
inicialmente temessem seu próprio rebanho, dada 
sua conhecida irreverência. E, quando não 
interessou mais a colaboração jesuítica às duas 
coroas, tanto espanhola como portuguesa, eles 
foram dispensados, decisão à qual os jesuitas 
se submeteram docilmente, entregando a sorte de 
seuspupilos ãs orações piedosas e sacras 
declarações de intenções (8).
A submissão paulista foi tão completa que, fato 
notório, São Paulo só contribuiu para a 
Independêfacia, além da atuação discreta e 
eficiente de alguns cortesãos, com o riacho do 
Ipiranga.

Essa situação só irá se alterar no final do 
século XVII, quando, até certo ponto, o quadro 
acima esboçado irá se inverter:
Com a descoberta das minas, primeiro na região 
de Sabará, Rio das Mortes e Cataguã;' em"seguida, 
na região de Goiás. E, finalmente, era Cuiabá no 
Mato Grosso; já bem entrado no século XVIII, os 
paulistas, verão toda a cúpida administração 
portuguesa paulatinamente se instalar na região 
e, não sei se por coincidência ou acaso, todos 
os historiadores paulistas concordara em que o 
século XVIII foi o mais penoso da história de 
São Paulo. Mesmo na segunda metade do_século, 
quando se dissemina a produção ■» de açúcar,(não 
tendo as minas de ouro trazido beneficio 
perceptível para a população paulista), não se 
nota um correspondente desenvolvimente que 
modifique o perfil proposto.
De fato, em 1720 a capitania perde a administração 
das Minas Gerais, em 1733 a de Goiás e, em 1748, 
o golpe de graça é dado com a separação de Mato 
Grosso; com o que se encerra o período da 
expansão paulista: aquela peculiar manifestação 
de sertanistas que caracterizara os séculos 
anteriores. É que aqueles paulistas já não 
apresentavam o antigo interesse para a 
administração portuguesa, na consolidação do 
Império (6).
E, ainda que as estatísticas de çrodução de 
açúcar engordem continuamente ate o fim do 
século, para satisfação dos historiadores 
económicos, a situaçao geral da população 
tal ordem que a sua vista vai provocar um

* ’ ’ : no

Na verdade, os objetivos, os móveis da
. sociedade bandeirista são eminentemente mercantis: 
apesar das esperanças reinóis, os paulistas não

.4,.
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Poderíamos associar as incursões iniciais 
paulistas a atos de corso, fenômeno .. 
eminentemente económico e não político como é 
notório.

se distinguiram na arte da guerra. Se por arte 
da guerra entendermos um prolongamento da 
atividade política, as bandeiras nunca . desempenharam diretamente essa função. Ao 
contrario, as intervenções propriamente 
militares dos paulistas sempre terminaram 
melancolicamente (12).

Os objetivos e móveis maiores dessa sociedade 
permanecem mercantis. Mas, diferente do que ocorreu no nordeste, de um mercantilismo sem 
cabedais, alimentando-se do saque dos recursos 
"naturais" disponíveis, para a obtenção dos 
meios de ocupação territorial (de resto bem 
restrita: Itu somente será "fundada” em 1655, 
distância de escassos 90km do pátio do Colégio). 
Para as empresas maiores, utilizando no sertão 
os procedimentos autóctones brasílicos de 
locomoção (verdadeiro "know how", como se diria 
hoje; portanto bem-de-capital,em nossa 
terminologia atual) (14).

Poderíamos então traçar o seguinte quadro para 
os dois primeiros séculos:

Essa dispersão dos moradores, seria aliás uma 
prática dos paulistas para furtar-se às já 
frágeis autoridades coatoras. 0 inventário de 
Martins Rodrigues rolou 18 anos sem conclusão 
simplesmente porque seus genros, encarregados 
de representar a viúva, deixavam-se ficar nos 
"sítios", e portanto não poderiam tomar 
conhecimento das deliberações oficiais. Somente 
com violentas ameaças de excomunhão, finalmente 
se moveram. Justiça seja feita, os jesuítas 
muito se empenharam em constituir a população 
em torno do Pátio do Colégio, conseguindo até»no 
início,a transferência dos habitantes de Santo 
André. Essa orientação foi aqui infrutífera, e 
os jesuítas portugueses não tiveram o êxito de 
seus colegas espanhóis nos territórios das 
Missões. Ao contrário, tiveram enfim de se 
adaptar a essa defesa "espontânea" na região 
paulista, e passarem a ser missionários

foi assinalado, a poupança paulista será 
encaminhada para a economia do açúcar, numa 
época em que este produto brasileiro começava a 
se caracterizar como gravoso no mercado 
internacional (15).

As incursões da segunda metade do século XVII, são explicitamente mercantis (procura de prata, 
ouro e pedras preciosas), quando o miserável 
mercado de escravos recusa o produto paulista 
como inadequado.
0 que ocorre com a primeira interpretação é, 
talvez, uma aderência maior aos textos coevos, 
redigidos e velados por terminologia medieval, 
como jã insinua Roberto Simonsen e demonstra 
Sérgio Buarque de Holanda (13).

São esses recursos que entrarão em crise pela 
impossibilidade de aproveitamento mais frutífero 
durante o século XVIII. Este conjunto de 
procedimentos entrará em ociosidade forçada quando seu concurso não mais se fizer necessário. 
Parcialmente será desviado para o tropeirismo, 
que marcará parte da atividade paulista nesse 
-século. De fato, o "ciclo tropeiro" se incrementa 
a partir de 1720. Parcialmente também, como já

Mas nenhuma dessas atividades impedira o colapso 
económico, social e político dos paulistas nesta 
fase. Suas seqúelas irão marcar definitivamente o viver dos primeiros paulistas, até o 
aniquilamento quase completo.
0 trabalho, aqui em São Paulo, também parece não 
ter sido organizado de acordo com os moldes do fim da Idade Média Européia. De fato, como jã 
acentuamos, os carpinteiros, por exemplo, 
deveriam ser numerosos, na medida em_que as tarefas mais importantes da construção a eles 
estavam afetas. Seria então consequente, esperar 
uma atuação preponderante da Irmandade de Sao 
José nas vilas paulistas, sinal inequívoco da 
canalização dos interesses de camadas urbanas 
nos negócios da república. Ora, se de fato nós 
encontramos em outros centros brasileiros essa 
presença, já aqui ela parece ter sido tão pouco 
significativa, que não mereceu destaque maior. 
Fato compreensível, aliás, dado o tamanho 
reduzido das vilas, e a relativa dispersão dos 
moradores pelos "sítios". Obrigando, por isso 
mesmo, o deslocamento dos profissionais para 
fora da sede, até seu "Termo" (17).
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singularizam em relação
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dos ofícios na tradição familiar tanto por parte 
dos colonos, como da Companhia (19).

Relativo igualitarismo, que não se explica 
exclusivamente pela pobreza, mas também pela 
presença dominante dos autóctones. Igualitarismo 
que, inexoravelmente,deverá desaparecer nos 
séculos vindouros.

A participação da mulher deveria ser 
particularmente intensa no trabalho agrícola. 
Aliás, de caráter quase exclusivo de auto
consumo.

Nestas casas, tudo se pode divisar: inclusive a 
inoperância de duas categorias que nos são 
caras; arte popular - arte erudita: aqui o 
•'popular" (português) se transforma no erudito 
paulista. 0* "erudito" (indígena) suporta 
serenamente o "bricolage" das mais divergentes 

■ tendências decorativas, produzindo um momento 
único nas construções brasileiras: aquele em 
que o europeu estabeleceu um acordo, ainda que 
precário, com o índio e o traduziu em termos 
permanentes: mais do que realidade indelével.

ao resto da colónia portuguesa: uma sociedade 
identificada com objetivos modernos quais sejam 
os do mercantilismo europeu, mas ao mesmo tempo, 
com "empréstimos" relevantes dos autóctones, dos 
quais o mais saliente será a língua tupi, 
falada em São Paulo, ainda que todos os documenos 
sejam "traduzidos" religiosamente para o 
Português.

itinerantes como o Abarebebê, antes de Anchieta 
_ e o Padre Belchior de Pontes, noccaso de sua 
presença (18).
Os oficiais mecânicos deveriam também se 
dispersar, ainda que em grande parte talvez 
fossem livres. Os recursos dos colonos, sendo 
minguados, não houve um grande número de escravos 
africanos, necessários somente para os misteres 
da manufatura do açúcar ou mais tarde para as 
lavras. Não teria sentido, num lugar onde havia 
mão de obra ociosa (os "arcos", índios ou 
caboclos que proviam a própria subsistência), 
importar escravos. De resto, as relações de 
trabalho militavam no sentido de apresentar-se 
com bastante ambiguidade em São Paulo. 
Legalmente os índios eram "administrados", dada 
a vigilância sempre presente da Companhia de 
Jesus. Mas os "trabalhadores livres" eram, pela 
sua frágil senão inexistente organização 
gremial, extremamente dependentes dos "moradores". 
Registram-se conflitos entre os colonos e 
jesuítas, precisamene sobre os administrados, 
com acusações mútuas de aproveitamento_ilícito 
não remunerado dos indígenas. A formação da mão 
de obra, fazia-se principalmente pela transmissão

Estas casas por nós estudadas tudo então revelam 
com a maior nitidez: desde sua colocação no 
"sítio", dominando a paisagem: o quarto de 
"hóspedes", com um único e privilegiado hóspede, 
o Padre Jesuíta, a continuamente fazer o 
périplo das fazendas e aldeias, a pé, nos 
exemplos mais devotos; na rede, ou nas costas 
dos administrados nos exemplos mais macios. A 
capela, sinal da submissão a uma única Igreja. 
E aqui, junto â varanda-pretório, onde se 
administrava justiça necessária a uma terra 
onde as autoridades reinóis eram tão frouxas, 
termina o espaço mais europeizado. Da grande 
sala adjacente em diante sao os costumes, é o 
universo caboclo, amálgama do mundo novo que 
protesta suas disposições, com seus espaços 
vagamente comunitários,mas suficientemente 
impositivos para receberem forma duradoura. A~ 
impressão que nos fica nas primeiras casas, é 
de um grande retângulo único, subdividido, mas 
com as partes quase equivalentes ao todo. De 
fato, a diferença mais importante entre eles ê 
sua relação topolõgica.

Que elas tinham uma preeminência nos assuntos 
dos bens familiares, parece-me hipótese 
singularmente reforçada pela figura de "matrona 

• paulista", obviamente estabelecida em analogia 
com as "matronas romanas" mas que não poderia 
deixar de se manifestar em uma terra ondey como 
já chamamos a atenção, os homens válidos se 
ausentavam do lar por dilatados períodos de 
tempo.
Mesmo as relações de pais e filhos não parecem 
patriarcais: não há primogénitos que herdem os 
bens familiares (20).
Resumindo, os documentos permitem-nos estabelecer um perfil de uma sociedade marcada 
por peculiaridades que a i



1935. P.79 (Expedição de Dlogo Garcia,

Notas

Paulo,
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Nacional, 
1527)aspiração de futuro comum, correspondendo a uma 

sociedade especial a criação de um espaço "especial". Por ma is áspera que se apresente diante de nossos olhos, surge uma real obra de arte.

Sobre as razões da fixação de Martin Afonso, discutidas na página 91 e seguintes e a 
preeminência de João Ramalho, observa o autor 
(p.97):

(2) Ver: Sérgio Buarque de Holanda - 
Geral da Civilização Brasileira". São Paulo, 
Difusão Europeia do Livro, 1968. Tomo I, vol.I. 
P. 126 e seg.

"História

0 estudo das casas bandeiristas, diversamente do que acreditou Ricardo Severo, não fornece instrumentos adequados para atuação contemporânea. 
Nesse sentido, ele é totalmente inútil. Mas, talvez, elas manifestem para o olhar atento outra ordem de horizontes: pela primeira vez, que eu saiba, os europeus aceitavam fundir seu destino com um povo estranho a tudo que lhes 
era familiar, de modo que se vissem refletidos a si mesmos: não através dos céticos ensaios de um .intelectural aparelhado com os mais sutis 
meios de uma cultura refinada, e que escrevia para uma ínfima minoria, mas no quotidiano, fundindo a carne e os ossos na mais íntima relação de que os homens são capazes.
Foram capazes de colaborar, negando-se até certo 
ponto em suas particularidades diferenciadoras, simultaneamente afirmando-se em novas relações superiores (porque mais inclusivas - incorporando 
curiosamente grande parte daquelas diferenças).
Se para nos se afigura difícil esta possibilidade nos dias atuais, valha-nos a lembrança de que aqueles primeiros paulistas, na rudeza de suas 
aspirações, com a indigência de seus recursos, 
responderam confiante e positivamente a essa 
proposição de esperança: e é também sobretudo de esperança que vivem os homens.

Também o Padre Manoel da Nobrega, percebeu com 
clarividência a necessidade de grande

"(...) Antes porém de terminar os trabalhos surgiram os navios de Caboto. Traziam a bordo Enrique Montes de Melchior Ramires.a caminho da 
Espanha. Ia com eles o cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, que escreveu no seu Yslario o quadro da primitiva povoação:
Dentro do porto de São Vicente ha duas ilhas grandes habitadas de Índios;e na mais oriental, 
na parte Occidental tem os portugueses um povoado chamado San Vicente, de dez ou doze casas, uma feita de pedra com seus telhados e uma torre, para defesa contra os Índios em tempo de necessidade. Estão providos de coisas da terra, de galinhas e porcos da Espanha em muita abundância, e hortaliça. Teem estas duas ilhas 
uma ilha entre ambas, de que se servem para criar porcos. Hâ grandes pescarias de bom pescado".

"Era privilegiada a situação de João Ramalho, 
certamente o primeiro branco que aparecera 
além da serra, nos campos de Piratininga. 
Ligara-se por laços de parentesco a chefes 
indígenas, o que lhe facilitaria a captura, 
ou tráfico dos escravizados. Os prisioneiros 
do gentio eram trazidos pelo português a seus 
patrícios- constituído assim intermediário entre 
brancos e selvícolas. Na falta de índios preados 
no litoral por tribos aliadas, encarregar-se-ía 
o povoador de encaminhar cativos do interior 
para as naus. Fizera-se João Ramalho aos poucos 
homem indispensável à povoação e às expedições 
que aportavam a S. Vicente".

(1) Almeida Prado, J. F. - "Primeiros Povoadores do Brasil - 1500/1530". São

---------- i
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vêm à missas”.

São
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flexibilidade no trato com os povoadores do 
planalto. Em carta de 1553 (reproduzida na 
íntegra no liVro de Almeida Prado, obra citada 
p.99) faz as seguintes observações:

Ver também: Sérgio Buarque de Holanda - H.G.C.B. 
Tomo I, vol. II, p.34 e seg.

Sérgio Buarque de Holanda - obra citada, tomo I, 
xrol. 1, p.131 e seg.

Mesmo depois do retorno da Companhia, as 
suspeitas e dificuldades irão perdurar até o 
final do século XVII, como o autor citado 
relaciona.

(6) Se até<. 1700 os paulistas gozam de uma 
autonomia que o resto da Colónia não conhece, 
as preocupações da Metropole irão se alterar a 
partir da descoberta das minas. Orville Drby 
(Os Primeiros Descobrimentos de Ouro nos 
Distritos de Sabarã e Caethé - R.I.H.G^S.P. 
vol. 5 p.279) reproduz carta de Dom João de 
Lencastre, datada da Bahia, 7 de janeiro de 
1700, que é bastante ilustrativa:

Jã o Padre José de Anchieta, mostra-se mais 
reservado quanto aos moradores. Em carta de 1556 
(cartas do Padre Joseph de Anchieta, S.J. - 1554- 
1594 - Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 
1933. P.92).

(5) Pasquale Petrone - "Povoamento e 
Colonização" In Brasil, a terra e o homem sob a 
direção de Aroldo Azevedo. São Paulo, Nacional, 
Ed. USP, 1970. P.134:

"E o que temos para os gentios se deveria também 
ter e haver para os cristãos destas partes, ao 
menos até que do Papa se alcance geral indulto. 
Si o Núncio tiver poder hajam^dele dispensa 
particular para este mesmo João Ramalho poder 
casar com esta india, não obstante que houvesse 
conhecido outra sua irmã e quaisquer outras 
paréntas dela. E assim para outros dois ou três 
mestiços, que querem casar com índias de que 
tem filhos, não obstante qualquer afinidade que 
entre eles haja. Nisto se farã grande serviço 
a Nosso Senhor".

(4) Jã no início do século XVII, as 
representações dos paulistas contra os jesuítas 
começar a surgir na Corte Portuguesa (Azevedo 
Marques, Manoel Eufrãsio de apontamentos 
históricos, geográficos, biográficos, 
Estatísticos e Noticiosos da Província de São 
Paulo (1876), São Paulo, Martins /cl952/. Ver 
tomo I, p.341 e seg. e tomo II, p.17 e seg.).

"No Planalto Santo André foi um acidente, 
Paulo foi um fato permanente. Primeira^ 
verdadeira boca-de-sertão do Brasil, São Paulo 
tornou-se um de seus principais centros de 
irradiação do povoamento. Resultado do 
equacionamento das condições geográficas da . 
baixada litorânea e do Planalto, que se impusera 
aos povoadores desde os primórdios do povoamento. 
São Paulo^tornou-se, todavia, talvez o mais 
isolado núcleo português do continente 
americano".

"(...) Porque não somente os grandes homens e 
mulheres, não dão fruto não se querendo aplicar 
à fé e doutrina cristã, mas ainda os mesmos 
muchachos que quase criamos a nossos peitos com 
o leite da doutrina cristã, depois de serem já 
bem instruídos, seguem a seus pais primeiros em 
habitação e depois nos costumes; porque os 
dias passados, apartando-se alguns destes a 
outras moradas levaram consigo boa parte dos 
moços, e agora a maior parte dos que ficaram se 
mudou a outro lugar, onde possa viver livremente 
como soia, aos quais necessariamente hão de 
imitar os filhos assim divisos, nem se podem 
ensinar, nem eles mais o desejam, e ainda sôbre 
tudo não há quem queira ser ensinado. E se muitas 
vezes não viessem á igreja alguns escravos de 
portugueses que se ensinasse. De maneira que 
os meninos que antes aprendiam, andam de cá para 
lã, e não somente não aprendem nada de novo, mas 
antes perdem o já aprendido; mas não é isso 
maravilha porque quase é natural desses índios 
nunca morar em um lugar certo, senão que depois 
de haver aqui vivido algum tempo se passam a 
outro lugar, e daí a*outro. Alguns dos que vivem 
no campo, em suas fazendas, os dias de festa



122
i

I

Pouco depois, José de Morais Rego, paulista 
enriquecido nas minas propunha a aquisição dos 
direitos da Donataria (Francisco de Assis 
Carvalho Franco - Dicionário de Bandeirantes e 
Sertanistas de São Paulo. São Paulo, Comissão 
IV Centenário, 1954. P.255.

Senhor: Pelas noticias que do Rio de Janeiro ’ 
me deram nas cartas que me escreveram o 
governador Arthur de Sã Menezes, o Sr. Miguel 
de Siqueira Castello Branco, syndicante 
daquella capitania, José Ribeiro Rangel, juiz 
da casa da Moeda da mesma cidade cujas copias 
remetto com esta a V. Mage. Lhe serã presente o 
grande rendimento que tem as minas de ouro que 
novamente se descobriram nos sertões das 
capitanias de S. Vicente e S. Paulo, e das que 
se esperam descobrir, nas quaes se considera, 
serem com excesso mais rendosas; e porque a_ 
praça do Rio de Janeiro se acha sem guarnição 
competentes pela banda do sul sem as 
fortificações necessárias que a possam defender 
de qualquer nação pouco affeita, ou muito 
ambiciosa que a pretenda invadir, obrigado da 
fama, que presentemente se hã de espalhar por 
toda a Europa, da abundancia do ouro das ditas 
minas; e o porto da villa de Santos, que é o 
principal de toda aquella costa e o de mais 
consequências se acha ainda em peior estado, 
sendo o único adonde só entram navios e a que 
precisamente ha de vir a maior parte do ouro 
que se tiram das ditas minas e todos os fructos 
e gêneros da capitania de S. Paulo e das mais 
circunvizinhas, para dalli se embarcarem para 
as mais partes do Brazil: me pareceu 
representar a v.Mage. com a submissão devida, 
que para segurança daquella praça e da dita 
villa, é muito conveniente e seu real serviço 
mandar levantar logo neste estado dois terços 
de infantaria e duas tropas de cavallos para 
assistirem de guarnição, uma tropa com um terço 
no Rio de Janeiro e um terço com outra tropa na 
villa de Santos,fortificando-se a sua barra de 
maneira que possa defender a entrada daquelle 
porto o qual está hoje de sorte que qualquer 
pirata pode entrar por ella, sem a menor 
resistência, não só a saquear a villa, se não 
também senhorear-se delia, por estar quase 
desamparada de seus moradores, dos quaes anda a 
maior parte delles nos sertões occupados em 
cavar ouro e descobrir minas: também me parece, 
é muito conveniente que se levante outro terço 
de infanteria e um esquadrão de dragões, para 
se metter na villa de São Paulo com o pretexto 

. de que é para segurar a mesma villa e delia se 
poder socorrer facilmente a de Santos; sendo o

No caso que V. Mage. seja servido mandar formar 
os ditos terços e tropas, me parece deve V.Mage. 
mandar vir dessa corte, assim os mestres de 
campo, sargentos mores e mais officiaes, como 
também os capitaes de cavallos, para servir 
aquelles postos.
E sem embargo, de que supponha não faltará a 
dar esta noticia a V.Mage. o governador do Rio 
de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes, pela parte 
que lhe toca (ao qual mandei offerecer gente, 
armas, munições e tudo o mais que lhe fosse 
necessário, para defensa aquella capitania) a 
mim me parece sou também obrigado a faze-lo 
como governador e capitão general de todo o 
estado, além do zelo que me obriga a fazer 
presente a V.Mage. estas razões, pelas 
experiencias que hoje tenho do Brazil. V.Mage. 
resolverá o que mais convier a seu real serviço, 
que sempre será o mais acertado. A Real pessoa 
de V.Mage. guarde Nosso Senhor com os seus 
vassallos havemos mister".

fim particular deste negocio, segura-la de seus 
mesmos moradores, pois estes tem deixado em 
varias occasiões, suspeitosa a sua fidelidade, 
na pouca obediência com que observam as leis de 
V.Mage. e ser gente por sua natureza absoluta e 
vária . e a maior parte delia criminosa; e 
sobretudo amantíssima da liberdade, em que se 
conservam ha tantos annos quanto temtfa creaçao 
a mesma villa; e vendo-se hoje com opulência e 
riqueza que a fortuna lhes offereceu no 
descobrimento das ditas minas, me guero 
persuadir sem o menor escrúpulo, sao_capazes de 
appetecer sujeitar-se a qualquer nação 
estrangeira, que não só os conserve na 
liberdade e insolência com que vivem, mas de 
que supponham podem ter aquellas conveniências 
que a ambição costume facilitar a semelhantes 
pessoas, sendo a principal e a que elles mais 
suspiram a da escravidão dos Índios.
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E na p.268:

Tomo I

nele hábeis para ofícios e honras
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(7) Sobre as condições miseráveis em que 
encontrou a população paulista, Saint Hilaire 
nos dá instantâneos expressivos como o que se 
segue (p.187 op. cit.).

"Quando recomenda a Gomes Freire (Pombal), 1751, 
as maiores cautelas contra a cobiça das 
potências, oresguardo dos sertões, "cujo 
segredo, e não a força, teve o Brasil em 
segurança há mais de dois séculos", apenas 
repete a cediça orientação da metrópole. Mas 
pela mesma ocasião anuncia suas ideias de 
política indígena, que sem serem absoluta 
novidade, representam uma nova mentalidade de 
governo. Recomenda♦não só abolição de diferença 
entre os portugueses e os Tape, mas estímulo aos 
casamentos mistos, cujos filhos

•

"serão~reputados por naturais deste Reino, e 
nele hábeis para ofícios e honras ... e especial 
proibição de se "ridicularizarem os referidos 
Tapes e outros semelhantes, chamando-*lhes 
bárbaros, tapuias e a seus filhos mestiços".
Conforme com as observações de Saint Hilaire (op. cit.) para a mesma região.

Como demonstra Dna. Thereza Petrone (A Lavoura... 
110 e seg.) a introdução de escravos 

africanos, adequados ã exploração da manufatura 
açucareira, somente se deu em contingentes 
relevantes na segundametade do século XVIII. 
Ora, estes escravos não consumiam, como é 
notório,_em termos de garantir uma efetiva 
circulação de bens. Por outro lado, a economia 
do açúcar voltada,quase exclusivamente para o 
mercado externo, so poderia beneficiar 
diretamente pequena camada da população. A maior 
parte do povo livre não tinha lugar nesse 
sistema, encaminhando-se ainda mais para uma 
ociosidade forçada ou para atividades . 
subsidiarias. A_implantação da economia 
açucareira em São Paulo, só poderia agravar 
portanto a situação já calamitosa da região.
(8) Sérgio Buarque de Holanda - H.G.C.B. vol. II p.41

"é desnecessário dizer que as casas dêsses 
camponeses não são de melhor aparência no 
interior do que em seu exterior. Todas se 
parecem, com poucas modificações apenas: para 
que se as conheça, bastará a descrição da em 
que pernoitei ã margem do Rio Sarapui limite 
do distrito de Sorocaba. Era essa casa 
construida de terra e ripas cruzadas; 
compunha-se de três pequenos compartimentos sem 
janelas e, por isso extremamente escuros. O 
compartimento em que fui alojado era um pouco 
mais claro do que os outros dois, pela razão de 
dar para o quintal, e porque, desse lado, não 
havia outro anteparo senão o constituído por 
estacas fincadas na terra., umas próximas das 
outras. Como se tem o costume de acender fogo 
nos corapartimentos internos das casas, ao centro 
dos mesmos, as paredes e os tetos eram pretos 
como carvão. Todo o mobiliário consistia num 
•jirau", um par de bancos e pilões destinados 
ã socagem do milho para o fabrico de farinha.
Hão ee deve pensar que a população, cujas 
moradias e cujos caracteres e costumes^acabo de 
descrever, esteja confinada nas doze léguas que separam Sorocaba de .Itapetininga; encontrei 
pouco mais menos indivíduos semelhantes, com a nesaa apatia e, quiçá miseráveis, entre esta última vila e os Campos Gerais, num circulo de

"Em nenhuma parte do mundo por mim percorrida 
vi tamanho número de prostitutas; eram de todas as cores; as calçadas ficavam, por assim dizer, 
cobertas de mulheres dessa baixa espécie. 
Caminhavam devagar ou esperavam os fregueses 
nas esquinas; mas cumpre dizer, nunca abordavam 
os homens, nem costumavam injuriá-los ou 
injuriar-se entre si; olhavam apenas quem 
passava, conservando uma espécie de pudor 
exterior, e nada demonstravam de cínico despudor 
que, na mesmo época, era tão frequentemente 
revelado pelas prostitutas parisienses de baixa 
classe".

cêrca de 30 léguas. Um único traço mais bastará 
para completar o retrato desses infelizes. Desde 
Sorocaba até Morungava, não há menos de 40 léguas? 
eu apenas percorria duas ou três diariamente. 
Parava nas melhores casas, mas só encontrei duas 
em que a água das chuvas não caísse de todos os lados".
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(9) Ver; Teodoro Sampaio - "São Paulo de 
Piratininga" no fim do século XVI in R.I.H. 
G.S.P. vol. IV. São Paulo, 1899. p.257 a 278.

E Luís Saia - Notas sobre a Evolução da Morada 
Paulista (obra cit.) nota II. p.5 e seg.

"(...) Sob o ponto de vista económico, que não 
deixa de ser bãsico em qualquer empreendimento 
colonial, não me parece razoável a assemelhação 
desse sistema ao feudalismo.

"0 tipo de feudo que resultou destas 
particulares condições regionais, além de 
desencadear formas específicas na infra- 
estrutura, se diferenciou da forma ibérica e das 
formas aceitas em outras regiões da colonia: 1) 
porque possuia como fundamento principal, não a 
posse de terras, mas a posse de índios; 2) 
porque representou um retrocesso da tendência 
colona para a urbanização, levando a de 
retorno ao regime rural; 3) porque a liberdade 
de^volta ãs fontes psicológicas de feudalismo 
ibérico ressucitou tendências militares, segundo 
a feição permitida pelas condições do meio e do 
material humano'*.

P.267 - "Vê-se bem que se guardavam ainda mui 
vivas as tradições medievais. A fazenda era 
então como um solar da Edade Média com seus 
ricos homens, os seus guardas, vassallos, 
escravos ou simples servos. A diferença unica 
estava na forma ou no exterior, as funções, 
porem, eram as mesmas na essencia".

Na economia feudal, não há o fito de lucro 
porque sendo demarcadas as classes sociais, a 
remuneração se torna função da condição social 
de cada classe. Os artesaos viviam de maneira 
certa e o que eles recebiam era para o sustento 
desse padrão de vida. Cada classe tem o seu 
padrão de vida e o número de pessoas de cada 
classe é mais ou menos limitado. Quem é servo 
ou filho de servo não aspira ao artesanato. E o 
artesão ou o filho de servo não pensa em ser 
fidalgo. £ isso que caracteriza a êconomia 
feudal. As trocas se realizavam através de uma 
divisão de profissões pré-estabelecidos. Daí a 
dizer de Schmoller, que a divisão de trabalho 
na Idade Média é uma divisão profissional e 
social.

(10) Roberto Simonsen - "História Economlca do 
Brasil (1500-1820)". 3.ed. São Paulo, Nacional, 
1957. p.81
"Não nos parece razoável que a quase totalidade 
dos historiadores pátrios acentuem, em demasia, 
o aspecto feudal do sistema dos donatários, 
chegando alguns a classifica-lo como um 
retrocesso em relaçao ãs conquistas políticas 
da época. Portugal, desejando ocupar e colonizar 
a nova terra e não tendo recursos para faze-lo, 
a custa do erário real, outorgou para isso ; 
grandes concessões a nobres e fidalgos, alguns 
deles ricos proprietários,_e outros já 
experimentados nas expedições às^índias. 
Concedeu-lhes outrossim o Rei, vários de seus 
direitos políticos, indispensáveis ao 
fortalecimento da autoridade de quem ia correr 
tão graves riscos. Mas, para estimular a 
colonização, conservando, para si, o dízimo das 
colheitas e do pescado, o monopolio do comércio 
de pau-brasil, das especiarias e das drogas e o 
quinto de pedras e dos metais preciosos, o 
Soberano regulou, nos forais, os direitos 
políticos e a percepção de rendas dos donatários 
e definiu-lhes também as responsabilidades 
perante a Coroa”.

"De fato, liquidada a tentativa de exploração 
tipo colonial, com o malogro da indústria 
açucareira esboçada na baixada litorânea, 
conquistada uma posição geográfica numa região 
de difíci,!. contacto com a marinha, verificada a 
possibilidade de uma produção de subsistência 
capaz de atender ao próprio desenvolvimento, 
resultou então um desvinculamento do processo 
ortodoxo da colonização, o que permitiu ã 
sociedade paulista uma evolução autónoma, e a 
retomada de aspectos característicos do 
medievalismo ibérico, já agora encaminhados 
para osnovos rumos, ditados pelo condicionamento 
regional e orientados para formas decorrentes da 
presença de um material humano inédito 
(mameluco), que apresentou desmedida da 
capacidade de atuação no ambiente colonial".
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O primeiro ''iclo pouquíssimo rendeu em termos 
económicos para os habitantes do planalto (conf.

Estejamos, pois, bem certos de que nas 
donatárias, além da hereditariedade das 
concessões, sõ existem de feudais os termos, 
muitos deles ainda hoje em uso".

Fonseca indica, os paulistas foram derrotados 
pelasdificuldades em se sujeitarem a uma única 
direção que organizasse a luta. A guerra, ao 
gosto paulista deveria se desenvolver em 
emboscadas, o que permite destruir quilombos, 
ou tabas indígenas, (que pouco contam com 
auxílio externo), mas não poderiam enfrentar o 
Poder Central Português.

(14) Os estudiosos jã citados dividem o 
bandeirismo em duas fases:_o ciclo despovoador, 

. durante a maior parte do século XVII (ciclo 
preador de índios para a escravatura) e o ciclo 
repovoador, preponderantemente no último quartel 
do século XVII, até meados do século XVIII.

Quanto ã participação na defesa da cidade do 
Rio de Janeiro, os historiadores são unânimes 
em reconhecer, que os paulistas tocaiados nas 
matas em redor da cidade literalmente sõ 
puderam ver os navios franceses.

Ora,por maisque estudemos os elementos 
históricos, não podemos concluir que o regime 
das donatãrias apresente pronunciada semelhança 

o da economia medieval. Em primeiro lugar 
todos procuravam a nova terra em busca da 
fortuna; todos visavam melhorar sua situação 
económica. 0 fito de lucro era a causa 
primordial da vinda para o Brasil.
Os pedreiros, carpinteiros, mecânicos e demais 
artífices procuravam ganhar para formar o seu 
pecúlio. Quem quisesse embarcar podia fazê-lo. 
Bao havia limites. Ao contrario, quanto maior 
o número, tanto melhor. Em boa parte, quem para 
aqui vinha era con o ânimo de voltar 
enriquecido. Quem tivesse capital podia 
pleitear a exploração da terra. Os donatários 
não eram mais do que exploradores em grande 
escala. As concessões dadas pelo Rei a esses 
honens eram o meio de os estimular, facilitando 
o empreendimento".
(11) Inventários e Testamentos. Publicação 
Official do Arquivo do Estado de São Paulo, São 
Paulo, 1920. v.2

No primeiro caso, bastou os jesuitas amarem e 
adestrarem seus administrados com armas de fogo, 
para os paulistas sofrerem a ma is horrenda 
derrota. Fica-se pois com a impress~ao de que 
as Incursões vitoriosêvS sõ o foram quando os_ 
sertanistas de São Paulo encontraram populações 
totalmente despreparadas para enfrentar 
■civilizados", os quais em contrapartida 
conheciam suas tradições técnicas de defesa.
Na guerra dos emboabas, pelo menos o Padre

Na verdade, os empreendimentos paulistas no 
sertão não tinham, via de regra, nem 
organização nem objetivos militares (vale dizer, 
políticos) mas económicos.

(12) Hâ pelo menos três ocasiões em que se 
evidencia a ausência de preparo dos paulistas 
nas artes e ciências militares: por ocasião da 
batalha de Mbororê (Affonso D.E. Taunay - 
Historia Geral das Bandeiras Paulistas. S.L.p., 
Tip. Ideal, 1925. tomo 2 p.237 e seg. Ver 
também iíanuscritos da Coleção De Angelis, vol. 
III -_os paulistas no Tape - publicados sob a 
direção de Jaime da Saudade Cortezão, Imprensa 
Nacional); por ocasião da "Guerra dos Emboabas" 
(Pde. Manuel da Fonseca - Vida do venerável 
Padre Belchior de Pontes) e por ocasião do 
assalto ao Rio de Janeiro por Duguay Trouin.

Sobre esse problema, o Dr.Sérgio Buarque de 
Holanda escreveu "Visão do Paraiso" (São Paulo - 
Nacional, 1969), que esclarece suficientemente 
a questão.

"Os imensos poderes outorgados aos donatários 
também não significam feudalismo; êsses poderes 
ainda existem em nossos dias. O chefe de uma 
esquadra em alto mar, os comandantes de 
exercito, os governadores em ocasiões 
excepcionais dispõem ainda hoje de poderes 
quase tão grandes quanto os que eram concedidos 
àqueles donatários.

(13) Roberto Simonsen - obra citada, p.83



R. Simonsen - obra cit. p.214).

de Tome de Souza em impedir

a) Eliminaram os autóctones. e cobrir de

longe da costa.

E os seguintes móveis:

ver

(17) Ver: José G. Valladares - Ourivesaria.
A situação dos profissionais serra acima seria Por mais rala que fosse essa camada de
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a referida

1 "seda" para o juiz sentar
1 mesa para o juiz de 3 palmos e meio de 
comprido, dois de largo, com seus assentos de 1 
banda e outra para o escrivão e meirinho e com 
um degrau abaixo em que o juiz tenha os pés.
1 mesa para escrever o escrivão que serã de 2 
palmos de comprido e tres de largo com 2 bancos 
com 6 palmos cada um.
Prego e ferragem fornecido pelo Concelho.

No dia 14 de agosto de 1575, acertam os do 
Concelho c/Salvador Piz e seu genro Gco Piz, 
carpinteiros, o seguinte:

Como se vê, os dois carpinteiros, se encarregam 
de trabalhos indiscriminadamente de carpintaria 
e marcenaria.

c) Pela sua reduzida densidade demográfica, os 
paulistas jamais poderiam fazer frente a essa 
nova situação. Sobre as condições_do esbulho 
que os paulistas sofreram na região das Minas, 
ver uma síntese in Sylvio Vasconcellos, Vila 
Rica, Formação e Desenvolvimento - Residências, 
Rio de Janeiro, I.N.L., 1956.

Sobre o desenvolvimento do mercado do açúcar 
ver Celso Furtado - Formação Económica do 
Brasil. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1959.

b) Encontraram um produto que pela sua alta 
densidade económica justificava a efetiva 
ocupação e fixação de contingentes populacionais

aquela que se entrevê no trabalho: "Um Litígio 
entre Marceneiros e Entalhadores no Rio de 
Janeiro, no século XVIII", de Noronha Santos, 
onde se percebe claramente que os oficiais eram 
solicitados para trabalhos, independentemente 
de sua especialização gremial.
Com muito mais razão, este fato se deu em São 
Paulo, onde as oportunidades para o trabalho 
livre eram necessariamente escassas. Entretanto, 
hã uma referência a pagamento de cepos e bancos 
para o pelourinho da vila (quinhentos reis) a 
Bastião Roiz (Actas da Camara de Sto. André da 
Borda do Campo. São Paulo, Arquivo Municipal de 
São Paulo, 1914. p.15).

Sobre o desenvolvimento açucareiro paulista, 
Maria Thereza Schorer Petrone - A Lavoura 
Canavieira em São Paulo (1765-1851). São Paulo, 
Difusão Européia do Livro, 1968.

1 porta de entrada
1 porta de meio para separar da cadeia com 1 
grade um "couto" de mão em "coadria"

(15) Sobre o ciclo tropeiro, ver Roberto 
Simonsen, cáp. VII e cap. VIII, da História 
Económica do Brasil.

Os paulistas, nesse período, preparam as 
condições ideais para sua futura espoliação. 
Pois, despovoando sertões, submetendo os índios 
das reduções jesuíticas e destruindo os núcleos 
povoadores, eliminavam o óbice maior para a 
instalação dos europeus. Coma descoberta das 
minas, seu reduzido número nao poderia, como 
não pôde, impedir a instalação de grande 
quantidade de adventícios, que forçosamente 
deveriam predominar, isto é, os paulistas 
criaram, até certo ponto (mas não totalmente 
independentes dos objetivos maiores da 
administração portuguesa: ver as preocupações 
de Tomé de Souza em impedir o trânsito pacífico 
entre a capitania de Sao Vicente e o Paraguai), 
as condições ideais para a sua expropriação:

Nas atas da Camara de São Paulo, em 1575 os 
oficiais da Camara acertam com Álvaro Anes (que 
fizera as paredes de taipa), para que ele cubra 
a casa do Concelho, comprometendo-se este 
"ripar de isara" e cobrir de "sapee" 
casa.
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0 "espermedouro": provavelmente trata-se do 
tipiti indígena, instrumento caracteristicamente 
feminino. Também se verifica o habito ainda 
presente de trabalhar fora, ao ar livre".

0 despacho do ouvidor geral foi aprovada com o 
voto contrário de Antonio Bicudo.

trabalhadores livres, por mais anárquico que 
fosse o regime de trabalho, ainda assim são eles 
os responsáveis pelas qualificadas peças que 
restaram.

maõdyoca em espermedouros fora e moresem muytos 
porcos e ordenarão todos jutos que espremesem 
demtro em suas cazas ou em seus quytaes e que 
augua que sayr da mãodyoca a botem nua cova que 
não faça perjuyzo ao guado he ysto cõ pena de 
hu tostão e o tostão a metada pa guê o acuzar e 
a metade_pa ho cõselho e o asynarao aquy. Eu 
Dyoguo frz escryvão da camara ho escrevy - JoQ 
Ramalho Simão Jorge - frco + piz".

"Requerimento: Snr capitão he ouvidor - dys 
Domingos Roiz mor na vyla_de São Paulo, de 
peratininga q ele tynha hua porta no baluarte 
caido q he seu quintal por a qual se syrvia a 
trçs ou coatro anos e aguora hos ofiziaes desta 
vyla lha fizerão tapar e por q ele tem muita

0 segundo assentamento reforça a convicção dos 
procedimentos indígenas:

(18) Esta atitude de fugir para o "mato" não se 
apresenta como uma posição deliberada e 
orientada para um fim político visível. A 
tendência dos moradores de se subtraírem a 
qualquer autoridade constituída manifesta-se já 
nas atas da Câmara de Santo André, onde se 
propõe a obrigatoriedade de todas as pessoas 
possuidoras de sesmaria edificarem casa na vila. 
(Atas da_Câmara de Santo André da Borda do Campo - 
A.M.de São Paulo, 1914), para garantir a 
segurança. Mas as medidas algo contraditórias 
(como a proibição de se possuirem "privadas" no 
interior da vila, pelo seu mau cheiro) prenuncia 
sua extinção.
0 Padre José de Anchieta também observa esse 
fato da dispersão e retira as consequências para 
a vila (ver carta citada na nota "2").
(19) Em Raça de Gigantes - Alfredo Ellis (p.297
e seg.) relaciona um certo número de bandeirantes 
ilustres, no século XVII principalmenteL e que 
exerciam ofícios mecânicos. A transmissão dos 
ofícios procedia-se da maneira tradicional, pelo 
que se depreende da leitura dos Inventários e 
Testamentos. Isto é, o ofício era transmitido 
pela convivência.
E se o ofício de Taipeiro foi trazido a São 
Paulo pelo Padre Afonso Brâs (José de Anchieta - 
Cartas), já em 1555 consta nas Atas de Santo 
André (p.21) a penhora de um par de taipais com 
seus aparelhos, de propriedade de João Pires, o 
gago. Foram conservados esses taipais, até às 
últimas atas, como preciosidade, dado o cuidado 
na sua descrição.
(20) Dois curiosos assentamentos nas Atas da Câmara de Santo André nos conduzem a configurar 
a divisão de trabalho no período bandeirista. 
Vão abaixo transcritos (ano de 1557):
"Lloguo na dyta camara a requerymto do 
percurador do cõselho requereu pr quãoto se 
fazya imiytn perjuizo ao povo espermerem a

"Lloguo na dyta^camara o requerimento do 
percurador do conselho requereo que se deytavão 
mãodyoca nas augoadas domde este povo beve e 
ordenarão que quallquer pesoa que deytar 
mãodyoca na dyta augoada pagará dous tostões 
metada pa ho cõselho e a metade pa quem ho 
acuzar. E o asynarão aquy Eu Dyoguo frz tam ho 
escrevy fr00 + Piz - Simão Jorge Jo0 Ramalho".
A frequência com que aparecem menções nas Atas 
da câmara sobre abertura na cerca da vila de 
São Paulo (que de resto também aparecem na vila 
de Sto. Andre^, talvez não encontraria 
explicação, não fosse uma das multas ter caido 
sobre um apaniguado do capitão Jeronimo Leitão.
De fato, aos 12 dias do mês de junho de 1575£ a 
camara reunida, examinou e aprovou uma petição 
de Domingos Roiz apresentada por Salvador 
Pires, com despacho favorável de Jeronimo 
Leitão: é que a camara lançara-lhe uma multa 
por ter aberto uma porta na cerca da vila.

A.M.de
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Não se pode imaginar a situação paulista de 
outra forma: os homens, dado o enorme contingente

dão-nos ideia aproximada das
, não se coadunando portanto 

ideia de família patriarcal que nos vem da

-

"Vivia a villa com as casas fechadas 
habitualmente, porque a "assistência" dos 
habitantes mujeres y hyjos es en el campo" 
comentava". (Taunay, H.G.B.P. tomo 2, p.8).

Também o Sr. Antonio Cândido em "The Brazilian 
Family" atenua bastante a imagem patriarcal da 
família brasileira, nos séculos considerados, 
principalmente na região sul, que estamos 
considerando.

Mais de cinquenta anos depois, entretanto, as 
relações não tinham se alterado. Quando D. Luís 
de Cespedes, passou por São Paulo em demanda do 
Paraguai, em 1628 observou que:

0 único traço de "patriarcalismo" seria a 
prepotência dos pais de família, compreensível 
até certo ponto em lugar, onde a vida estava à 
mercê de tantos perigos. Mas a que o cronista 
do setecentos, a meu ver, dá um nome mais 
apropriado: "régulos", querendo significar 
chefetes. Essa prepotência não chegava a turvar 
as relações de pais e filhos como tantos 
testemunhos da época nos dão conta, mas 
suficiente para explicar o ambiente de 
insegurança que predominava em São Paulo e cuja 
manifestação mais nítida foi a luta intestina 
dos Pires e Camargos.

Esses documentos, relações no trabalho, 
com a .
Europa.
0 próprio Sr. Caio Prado Jr. faz comentários 
céticos a essa interpretação (formação do Brasil 
Contemporâneo - Colonia). 0 modelo mais 
aproximado seria de laços de parentesco, ã 
semelhança dos grupos autóctones ajustados aos 
padrões mínimos exigidos pela Igreja (mesmo 
assim com rompimento de certas interdições de 
consanguinidade).

"Despacho ~ Não pode ser provido o sopte do que 
açerca da porta atê a minha tornada do rio pede 
perquãto he necessário fiquar a vila çercada e 
quãto a pena é q os oficiais o mandarao inxequtar 
conforme a petição q me fez mando aos ditos 
oficiais q lha mandem tornar e per ela lhe não 
fação inxequsão vto ter ela ja o postigo tapado de taypa e a sim esteja ate a minha tornada e vto 
a sua pobresa e se aviar pa hir é minha 
companhia pelas quais rezões o relevo ora da 
pena ê q o tinhão condenado e si for feita 
inxequsão pr este meu mandado os ditos oficiaes 
lhe mandarao tornar a dita contia oje cinquo de 
abril 1575 - Jeronimo Leitam".

necessidade dela aberta pa se servir por ela por 
causa da tera ser pobre he as necessidades delas são mtas e vezes sua molher por ser pobre 
cõ suas escravas vão a roza e pa se os hyrê 
coren ê roda como podem pode a V.M. respeitando 
ysto lhe de licença pa que ele a posa tornar a 
abr^r pa que sua molher e cunhada e escravas se 
posao servyr dela atê que elle sopricante venha 
do Rio de Janeiro pa onde está de caminho ê 
companhia de vosa merce no q recebera justiça 
e merce"

índio (belicoso, dado â caça e à tocaia), não 
poderiam se dedicar a lavoura. No máximo, deveriam se dedicar à criação de gado (ver 
Gabriel Soares jã citado). Mas, por outro lado, 
as mulheres, sem perda de sua feminilidade, 
seriam obrigatoriamente mais viris em relação 
às europeias. Como é notório, as relações de 
trabalho condicionarem as relações familiares e 
públicas. '

Pobres eram todos os moradores da vila. Só 
podemos entender essa pretensão de pobreza pci 
dois motivos que se completam: 1) de fato 
perante o modelo europeu das mulheres irem 
trabalhar enquanto o cavalheiro passeia, só se 
justificaria em termos de grandes dificuldades, 
enfatizando o "sacrifício" de acompanhar o 
capitão para o Rio. 2) Justificar a 
"benevolência" do Conselho em relevar a pena, 
por motivos humanitários.
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Trata este estudo de doze casas construídas nos 
arredores de São Paulo, durante o século XVII e 
meados do século XVIII. Cinco destas casas 
foram cuidadosaroente restauradas esperando as 
outras, talvez, o mesmo destino.
A disposição peculiar dos espaços, com uma 
faixa fronteira, constituída de quarto de 
hóspedes, varanda e pequena capela e os outros 
compartimentos, nas casas roais antigas, não 
encontrando similar na tradição européia, nos 
conduz a supor sejam estas casas resultado 
concreto de uma sociedade peculiar havida no 
planalto paulista, nos dois primeiros séculos 
da ocupaçao política portuguesa do Brasil; 
síntese de uma sociedade com características 
europeias e características indígenas 
simultaneamente. 0 estudo arrola os recursos 
técnicos, artísticos e documentos que atestam 
este sincretismo. ..

This paper refers to twelve houses built in the 
surroundings of São Paulo during the 17^ and 18th centuries. Five of those houses were 
carefully restored and maybe the others will have the same fate.
The peculian disposition of the spaces with a 
front yard (strip), having rooms for guests, 
varanda and a little chapei and the other rooms, 
in the oldest houses, having (not any) no 
similarity with the European tradition, allow 
us to suppose that those houses are the real 
result of a peculiar society in_the life of 
the highlands in the State of São Paulo in the 
two first centuries of Portuguese political 
occupation of Brazil mixture of a society with 
both European and native characteristics 
simultaneously. The paper enlists technical and 
artistic resources and documents that give 
evidence of this syncretism.
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