
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

JEAN GOMES DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

As notícias correm: 

estudo da trajetória histórica e edição das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes 

Na capitania de São Paulo (séculos XVIII-XXI) 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



JEAN GOMES DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notícias correm: 

estudo da trajetória histórica e edição das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes 

Na capitania de São Paulo (séculos XVIII-XXI) 

 

Versão Corrigida 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

 

Área de concentração: História Social 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida de 

Menezes Borrego 

 

Coorientador: Prof. Dr. Phablo Roberto Marchis 

Fachin 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 



 



SOUZA, Jean Gomes de. As notícias correm: estudo da trajetória histórica e edição das 

Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo (séculos XVIII-

XXI). 2021. Dissertação (mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

Aprovado em: 26 de outubro de 2021 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. Rodrigo Nunes Bentes Monteiro 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Julgamento: Aprovado 

 

Profa. Dra. Adriana Angelita da Conceição 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Julgamento: Aprovado 

 

Profa. Dra. Vanessa Martins do Monte 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Julgamento: Aprovado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha família, solo sem o qual eu não 

floresceria. 

  

À memória de José Heleno Barbosa, que amava 

os manuscritos. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

João Guimarães Rosa escreveu, na voz de Quelemém: “a colheita é comum, mas o 

capinar é sozinho”. A frase se mantém verdadeira quando transposta para a realidade do 

pesquisador. Sem discordar do mestre, ouso dizer que ainda que o capinar seja essencialmente 

sozinho, pode haver outras pessoas que colaboram direta ou indiretamente para sua execução. 

Por exemplo, quem financia a empreitada, quem nos ensina a lavrar a terra, quem proseia com 

a gente enquanto carpe outro lote, aqueles que passando à beira da estrada, nos vendo labutar 

sob o sol escaldante, desejam força para o término de nossa lida, aqueles que se sentam conosco 

nos rituais diários de nutrição e quem carinhosamente aplica unguento em nossas mãos calosas 

para que sejamos capazes de seguir adiante. A essas pessoas – e instituições – quero registrar 

minha gratidão. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão 

da bolsa de mestrado e reserva técnica (processo nº 2019/03321-9) durante o período de 2019 

e 2021, que possibilitou minha dedicação integral à pesquisa e a realização de viagens para a 

consulta de fontes e divulgação dos primeiros resultados em eventos acadêmicos, quando o 

livre trânsito pelo país ainda era uma realidade possível. 

À Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego, pela orientação, parceria, amizade, 

generosidade intelectual e pelas incontáveis oportunidades de aprendizado que me foram dadas 

ao longo dos últimos cinco anos. A ela devo minha iniciação nos estudos sobre São Paulo 

colonial e apresentação ao universo das bandeiras e monções. Seu interesse nesta pesquisa fez 

de mim um pesquisador privilegiado, na medida em que nas muitas, longas e entusiasmadas 

reuniões de trabalho que tivemos pude me beneficiar de sua erudição e de sua escuta atenta, 

compartilhar resultados parciais – sempre comentados e/ou corrigidos com a sinceridade que 

lhe é característica – e receber sugestões. Não são poucas as ideias expressas nesta dissertação 

surgidas dessa sinergia. 

Ao Prof. Dr. Phablo Fachin, pela orientação, por ter acreditado na potencialidade do 

projeto e na proficuidade do diálogo entre História e Filologia. Solícito, sanou dúvidas, 

recomendou bibliografia, indicou caminhos de pesquisa e fotografou as Noticias Practicas na 

Biblioteca Pública de Évora mediante minha impossibilidade de consultá-la in loco.  

Ao Prof. Dr. Rodrigo Bentes Monteiro, pela interlocução estabelecida desde a iniciação 

científica e pela confiança em compartilhar sua tese de titularidade ainda inédita. À Profa. Dra. 

Vanessa Martins do Monte, quem na graduação me introduziu à Filologia. A ambos, membros 



da banca de qualificação, pelos apontamentos e recomendações fundamentais, os quais, ao 

serem incorporados, deram novas feições a este trabalho.  

À Profa. Dra. Marisa Midori Deaecto e ao Prof. Dr. Sílvio de Almeida Toledo Neto, 

cujas disciplinas ministradas na pós-graduação contribuíram imensamente para minha 

formação. À Profa. Dra. Ana Paula Nascimento, pela consideração, pela solicitude e pelo 

compartilhamento de fontes e informações. À Profa. Dra. Patricia Tavares Raffaini, pelo envio 

do programa e da bibliografia do seu curso “História do Livro e da Leitura”. 

A Luciene Almeida, quem despertou em mim o interesse por História quando eu contava 

apenas 11 anos de idade, pela amizade, torcida, confiança e pelas oportunidades oferecidas. 

Grato por ter dado asas a mim, por ter me incentivado a sonhar com esse “mestrado em História 

do Brasil” quando, no último ano do ensino médio, eu sequer havia ingressado na graduação. 

Carrego comigo o orgulho de ser o decano dos seus pupilos.  

Aos pareceristas das revistas científicas em que publiquei na forma de artigos parte dos 

resultados que obtive, os quais foram integrados a esta dissertação. Ao público dos eventos de 

que participei e do curso que ministrei e aos alunos das turmas da disciplina “Práticas sociais e 

circulação de artefatos na América portuguesa”, em que fui monitor, pelas perguntas e 

comentários feitos e pelos diálogos estabelecidos em torno de assuntos relativos à minha 

pesquisa. 

Aos servidores das bibliotecas de diferentes unidades da USP, do Arquivo do Estado de 

São Paulo, do Sistema de Arquivos da Unicamp e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

pela disponibilidade e dedicação. Agradeço aos servidores do Museu Paulista da USP e do 

Museu Republicano “Convenção de Itu”, sua extensão, nas pessoas de Ricardo da Mata e José 

Renato Galvão. Ao primeiro, pela localização da maior parte da transcrição das Noticias 

Practicas no acervo do Serviço de Documentação Histórica e Iconográfica, quando minhas 

investidas haviam resultado apenas na descoberta de alguns fragmentos. Ao segundo, pelo zelo 

com que atendeu ao pedido de digitalização das páginas de algumas obras que se encontram 

estampadas nesta dissertação. 

Encontrei no grupo “Mestrado coletivo” um espaço de colaboração, debate, 

compartilhamento de dúvidas, angústias – e por que não dizer também de memes? – acerca da 

vida acadêmica. Meus sinceros agradecimentos a Alberto Camargo Portella, Branca Zilberleib, 

Camilla Guelli, Isabela Souza, João Covolan, Laura Stocco Felicio, Luís Vieira, Marina 

Sanchez e Veronica Fernandes pela leitura e discussão do meu projeto de pesquisa e relatório 

de qualificação e pelas reuniões bem humoradas que tivemos.  



Ao José Victor das Neves e a Anne Capelo, pela companhia e pelas conversas 

agradabilíssimas às quintas-feiras após a disciplina “Economia do Livro”. Ao Giovanni e ao 

Kaio Rodrigues pelo interesse no andamento da pesquisa e pelas mensagens de incentivo. 

A Regina Jorge Villela Hauy, historiadora e filóloga, por ter me acolhido nas Letras e 

refletir comigo sobre as possibilidades de articulação entre História e Filologia, pela 

disponibilidade em responder minhas perguntas e pela parceria nos trabalhos que 

desenvolvemos juntos. Os cursos, eventos, refeições e outros momentos em que convivemos 

foram de muito aprendizado. 

Ao André Leite Araujo, cuja dedicação à pesquisa tanto me inspira, pelas trocas de 

experiências acadêmicas, pelas tardes de conversa regadas a café e a doces e por me encorajar 

nos períodos dificultosos. Ao Gabriel da Silva Bruno, pelo apoio, pela amizade afetuosa e pela 

disposição em celebrar minhas pequenas vitórias. Ao João da Rocha que, conhecedor do meu 

gosto musical, várias vezes me enviou canções belíssimas que romperam o silêncio do meu 

quarto nas horas de pesquisa e me deram “coragem pra seguir viagem quando a noite vem”. 

A Clarissa, cujo espírito inquiridor eu admiro, pela amizade, pelo incentivo e por ter me 

ensinado tanto ao longo dos últimos anos. 

A Amanda, por ser porto e pouso seguros em minha travessia.  

Ao Guilherme, pela amizade, pelos sonhos e conquistas compartilhados, por ter sido 

minha companhia quase diária, à distância, nos longos meses de escrita deste trabalho, pelo 

interesse no desenvolvimento da pesquisa, por me ouvir e por reiteradamente expressar sua 

convicção na qualidade daquilo que eu estava a fazer. 

Ao Thomáz Fortunato, amigo, interlocutor e crítico arguto, por tantas e tantas coisas. 

Grato por estar ao meu lado desde a preparação para a processo de seleção do mestrado, pela 

leitura de partes desta dissertação, pelas numerosas horas de conversa, pelas trocas de 

experiências, pelo acolhimento nas horas difíceis, pelas indicações bibliográficas e por me 

possibilitar a aprender consigo, com sua sofisticação intelectual e sensibilidade. 

Ao João Carlos Candido, amigo querido, colega de orientação e companheiro de estudos 

monçoeiros, minha gratidão por você estar na mesma canoa que eu, remando junto a mim. Seu 

amplo repertório de saberes oriundo da prática em muito me ajudou na tentativa de 

compreensão dessas Noticias. Grato pela leitura atenta dos capítulos desta dissertação, pelos 

esclarecimentos acerca da natureza na rota das monções, por sugerir leituras, pelos exercícios 

conjuntos de discussão historiográfica e por tornar essa jornada mais leve, ao comentar de forma 

bem humorada os causos pitorescos lidos nas fontes. 



Nos anos de graduação tive o privilégio de ter José Heleno Barbosa como amigo. 

Conversador, alegre, dado a contar histórias e a nos levar às gargalhadas com elas, era querido 

por muitos na universidade, inclusive pelos cachorros e famílias de pássaros do campus que ele 

nomeava e se dispunha a alimentar. Dividíamos a paixão pelos manuscritos, o que o levou a 

trabalhar no Instituto de Estudos Brasileiros se dedicando a paleografar os documentos, como 

ele dizia. Sua partida, em 2018, interrompeu nossas interlocuções e não lhe permitiu 

acompanhar o desenvolvimento deste projeto nem conhecer seus resultados. À sua memória 

dedico este trabalho. 

À minha família, cujo amor e incentivo têm me permitido ensaiar vôos mais altos, pela 

certeza de dispor de seu apoio na minha jornada. À minha mãe Nilza, cujas bondade, paciência 

e devoção me preenchem e me transformam diariamente, pela cumplicidade, por me ouvir e me 

aconselhar durante as refeições e pela fé inabalável de que as coisas dariam certo. Ao meu pai 

Dorival, pelo rigor com que sempre tratou dos assuntos relativos à minha educação no ciclo 

básico, por estimular minha curiosidade quando criança e por me instigar a buscar respostas às 

minhas indagações nos livros e nos meus professores. Ao meu irmão Douglas, pela amizade e 

parceria, por zelar por mim na condição de irmão mais velho e pelo interesse no avanço da 

pesquisa e em meus planos futuros. A eles dedico este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ts’ui Pen teria dito uma vez: Retiro-me para 

escrever um livro. E outra: Retiro-me para 

construir um labirinto. Todos imaginaram duas 

obras; ninguém pensou que livro e labirinto eram 

um só objeto. 

(Jorge Luis Borges, Ficções) 



RESUMO 

 

O conjunto das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de 

São Paulo é formado por nove textos de autoria intelectual diversa concernentes às monções e 

às bandeiras que foram recolhidos e reunidos pelo padre Diogo Soares na América portuguesa 

na primeira metade do século XVIII. Este trabalho tem por objetivo traçar a trajetória histórica 

desta coleção do século XVIII ao XXI e elaborar uma edição fidedigna dela. Dividido em duas 

partes, na primeira parte buscamos compreender a produção, circulação, transmissão, edição e 

recepção das Noticias Practicas. Para tanto examinamos cada uma delas e pesquisamos sobre 

a vida de seus respectivos autores intelectuais, investigamos o processo de construção da 

coleção pelo padre Diogo Soares, perscrutamos a composição das edições impressas publicadas 

nos séculos XIX e XX e analisamos as leituras desses textos do século XVIII até a 

contemporaneidade. Com isso constatamos que o interesse nas Noticias Practicas, as formas 

de sociabilização de suas informações e os usos que delas foram feitos variaram conforme as 

circunstâncias. Na segunda parte, apresentamos a edição realizada com base nos manuscritos 

salvaguardados na Biblioteca Pública de Évora, em Portugal, tornando-a acessível ao público. 

 

Palavras-chave: Notícias Práticas. Monções. Bandeiras. Manuscritos. Edição de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The set of Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São 

Paulo is formed by nine texts of different authorship concerning the monsoons and the 

bandeiras that were collected and gathered by priest Diogo Soares in Portuguese America in 

the first half of the 18th century. This work aims to trace the historical trajectory of this 

collection from the 18th to the 21st century and to prepare a scholarly edition of it. Divided into 

two parts, the first part seeks to understand the production, circulation, transmission, editing 

and reception of Noticias Practicas. For this purpose, we examined each of them and researched 

the lives of their respective authors, investigated the process of construction of the collection 

by priest Diogo Soares, scrutinized the composition of the printed editions published in the 19th 

and 20th centuries and analyzed the readings of these texts from 18th century to 

contemporaneity. Thus, we realized that the interest in Noticias Practicas, the forms of sharing 

their information and the uses that were made of them varied according to the circumstances. 

In the second part, we present the edition based on the manuscripts safeguarded in the Public 

Library of Évora, in Portugal, making it accessible to the public. 

 

Keywords: Notícias Práticas. Monsoons. Bandeiras. Manuscripts. Textual Editing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2016, no âmbito do projeto “O trânsito de homens e artefatos entre São Paulo e as 

minas de Cuiabá no século XVIII”,1 empreendemos a leitura do livro Relatos monçoeiros, 

organizado por Afonso d’Escragnolle Taunay,2 em busca de informações que permitissem a 

compreensão da circulação de utensílios de viagem, carregações de mantimentos e artigos 

manufaturados entre as duas localidades. Os textos3 ali reunidos, em quase sua totalidade, 

versam sobre as chamadas monções: expedições fluviais de povoamento e abastecimento das 

minas de Cuiabá que, nos séculos XVIII e XIX, conectaram Araritaguaba (atual Porto Feliz, 

SP) a Cuiabá, MT.4 

Nessa obra encontramos, entre outros itens, sete relatos intitulados “Notícias Práticas”, 

escritos na primeira metade do século XVIII por diferentes pessoas, sobre as quais o livro 

oferece poucos dados. Abaixo do título de cada um deles, entre parênteses, consta a indicação 

de sua pertença à coleção do padre “Diogo Juares” da Sociedade de Jesus, depositada na 

“Biblioteca de Évora”.  

Essas narrativas são genéricas na descrição daquilo que era transportado pelas canoas 

monóxilas que singravam os rios da bacia platina por cerca de cinco meses de Araritaguaba a 

Cuiabá, pouco colaborando com o intento do projeto. Todavia, com o avanço de sua leitura, os 

questionamentos a respeito da origem delas se intensificaram. 

Do que se trata a coleção do padre “Diogo Juares” da “Biblioteca de Évora”? Ela contém 

outros textos? Com esse sobrenome, seria o jesuíta espanhol? O que são essas “Notícias 

Práticas”? Quem são os homens cujos nomes se encontram estampados ao final de algumas 

delas? Os textos foram escritos por eles ou recolhidos por “Diogo Juares” a partir da oralidade? 

Teriam sido elaborados diretamente para o religioso ou para outros destinatários? Embora 

amplamente empregada pela historiografia dedicada à compreensão da história da capitania de 

 
1 O projeto, vigente entre 2016 e 2017, foi coordenado pela Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego. 

Sediado no Museu Paulista da USP, dispunha de três bolsas de pesquisa financiadas pelo Projeto Unificado de 

Bolsas (PUB) da Universidade, uma delas concedida a mim. 
2 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1953. 
3 Seguimos o entendimento de Donald Francis McKenzie, para quem o texto escrito está vinculado a um processo 

de construção material cujo resultado imediato é um objeto. MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e a 

sociologia dos textos. São Paulo: Edusp, 2018, p. 26-27. 
4 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. 4ª ed. Organização de Laura de Mello e Souza e André Sekkel 

Cerqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2014; Idem. Caminhos e fronteiras. 4ª ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2017. 
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São Paulo, do Mato Grosso e de Goiás no Setecentos, poucos são os estudos que se dedicaram 

à elucidação de sua produção.5 

“Diogo Juares”, na verdade, não era “Juares”, mas sim Soares.6 Trata-se do inaciano 

português que, junto ao confrade napolitano Domingos Capassi, passou à história como um dos 

“padres matemáticos”.7 Estes foram enviados por D. João V à colônia, em fins de 1729, para 

que compusessem o Novo Atlas da América portuguesa.8 Além da feitura de mapas da região 

centro-sul, eles foram incumbidos do registro escrito de uma gama de informações relativas ao 

território a ser cartografado. A coleção textual9 de Diogo Soares, formada nesse contexto, 

encontra-se salvaguardada na Biblioteca Pública de Évora (BPE), Portugal, no códice CXVI/1-

15. 

Intitulada Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e 

outros sucessos do Brazil, nela Diogo Soares reuniu 20 textos sobre a América portuguesa, 19 

deles agrupados pelo jesuíta em quatro conjuntos temáticos distintos: (1) Noticias Practicas 

das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo; (2) Noticias Practicas Das Minaz 

Geraez do Ouro, e Diamantez; (3) Noticias Practicas Do novo Caminho que se descobrio das 

Campanhas do Rio Grande e nova Colonia do Sacramento para a Villa de Coritiba no anno 

de 1727 por Ordem do Governador, e General de São Paulo Antonio da Sylva Caldeira 

Pimentel; e (4) Noticias Practicas Da Costa, e Povoaçoẽs do Mar do Sul. 

As sete “Notícias Práticas” editadas por Taunay em Relatos monçoeiros integram o 

primeiro deles. A elas somam-se outras duas, publicadas pelo historiador em Relatos 

sertanistas,10 perfazendo um total de nove escritos relativos a Cuiabá e Goiás. São eles: (1) 

Noticia Primeyra Practica. Que da ao Reverendo Padre Diogo Soarez o Cappitam Ioaõ 

Antonio Cabral Camello sobre a Viage, que fez as Minaz do Cuyaba no anno de 1727 e (2) 

 
5 A leitura e o uso desses textos por historiadores e filólogos nos últimos três séculos serão alvo de nossa análise 

no capítulo 1 desta dissertação. 
6 Não sabemos por qual razão ao longo de Relatos monçoeiros Taunay oscilou entre a grafia “Diogo Soares” e 

“Diogo Juares”, esta última predominante na identificação da proveniência dos textos editados. 
7 No século XVIII, era hábito designar de “matemático” a quem as operações numéricas eram imprescindíveis no 

ofício exercido. CARVALHO, Rómulo de. A astronomia em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa; Ministério da Educação, 1985, p. 41.   
8 A expressão é utilizada por Diogo Soares em uma carta a D. João V: “Anima | tambem a esta expedicaõ, o 

parecerme precisa à | Historia, ou novo Atlaz desta America Portuguesa”. CARTA de Diogo Soares ao rei D. João 

V. Colônia do Sacramento, 27 jun. 1731. AHU, AHU_ACL_CU_017-1, cx. 33, anexo ao documento n. 7616. 
9 Nesse contexto, entendemos “coleção” como um “ajuntamento” de coisas, sendo, no caso em questão, um 

ajuntamento de textos. BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architetonico 

(…). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728, vol. 2, p. 373; SILVA, Antonio Moraes. 

Diccionario da lingua portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por 

Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: na officina de Simão Tadeu Ferreira, [1789], vol. 

2, p. 541. 
10 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1953. 
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Noticia Segunda Practica. Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmaz Minaz para São 

Paulo, de João Antônio Cabral Camelo; (3) Noticia Terceira Practica Dada pelo Cappitam 

Domingoz Lourenço de Araujo ao Reverendo Padre Diogo Soarez sobre o infeliz sucesso, que 

tiveraõ no Rio Paraguay as Tropaz, que Vinhaõ para São Paulo no anno de 1730 Et cetera, de 

Domingos Lourenço de Araújo; (4) Noticia Quarta Practica Vinda da Cidade do Paraguay à 

Nova Colonia do Sacramento com aviso da Venda, que fiseraõ os Payaguaz dos Cattivoz 

Portuguezez naquella mesma Cidade, e escrita por Dom Carlos de los Rioz Valmaseda, de D. 

Carlos de los Reyes Balmaceda; (5) Noticia Quinta Practica Dada pelo Cappitam Antonio 

Pires de Campoz ao Cappitam Domingoz Lourenço de Araujo, e Comunicada por este ao 

Reverendo Padre Diogo Soares, sobre os reynos, e naçoẽs de Barbaros, que ha na derrota, e 

Viage do Cuyaba’, e seo reconcavo, de Antônio Pires de Campos; (6) Noticia Sexta Practica E 

Relaçaõ Verdadeyra da derrota, e Viage, que fez da Cidade de São Paulo para az Minas do 

Cuyaba o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cesar de Meneses Governador e Cappitam General 

da Cappitania de São Paulo, e suas Minas descobertaz no tempo do seo Governo, e nelle mesmo 

estabellicidaz, de Gervásio Leite Rebelo; (7) Noticia Sétima Practica, E Roteyro Verdadeyro 

das Minaz do Cuyaba’, e de todas as suas marchas, Cachoeyraz, itaipavaz, Varadouros, e 

descarregadouros das Canoas, que navegaõ para as dittaz Minas, Com os dias da navegação, 

e traveça, que se Costumaõ faser por mar, e terra, de Manuel de Barros; (8) Noticia Oitava 

Practica Exposta na Copia de huã Carta escrita do Cuyaba’ a os novos Pertendentez daquellaz 

Minaz, atribuída a Francisco Palácio; e (9) Noticia Primeyra Practica Que da ao Padre Mestre 

Diogo Soarez o Alferez Iose Peixoto da Sylva Braga do que passou na Primeyra Bandeyra, que 

entrou ao descobrimento daz Minaz do Guaysez athe sahir na Cidade de Belem do Gran Para’, 

de José Peixoto da Silva Braga. Diferente das demais, concernentes ao universo das monções, 

esta última, a única sobre Goiás, diz respeito às bandeiras: expedições de caráter privado que 

no período colonial, partindo da cidade de São Paulo, penetravam o interior da América 

portuguesa visando à escravização de povos indígenas e à prospecção de pedras e metais 

preciosos.11 

Para o avanço da compreensão das questões supracitadas fazia-se necessário acessarmos 

os manuscritos dos textos, o que ocorreu em 2017. Com a reprodução em mãos,12 constatamos 

 
11 Para um estudo crítico do assunto cf. MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas 

origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. Para uma visão canônica da temática, cf. TAUNAY, 

Afonso d’Escragnolle. História das bandeiras paulistas. São Paulo: Melhoramentos, [1951]. 2 vols. 
12 Trata-se da reprodução de uma cópia microfilmada do referido códice realizada no âmbito da Comissão dos 500 

anos dos descobrimentos portugueses, gentilmente cedida pelo Prof. Me. Jonas Soares de Souza, historiógrafo 

aposentado do Museu Republicano “Convenção de Itu”, extensão do Museu Paulista da USP, a quem agradecemos. 

A ela, posteriormente, veio a se somar as fotografias digitais retiradas pelo Prof. Dr. Phablo Fachin, a quem 
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que o códice eborense encerra duas versões manuscritas dos oito primeiros textos das Noticias 

Practicas,13 isto é, aqueles referentes a Cuiabá, produzidas por escribas diferentes, não 

identificados textualmente. A análise da escrita das duas versões revelou estarmos diante de 

cópias, de modo que, no caso das Noticias Practicas, a autoria intelectual e autoria material de 

seus textos encontram-se dissociadas.14 

A comparação entre as versões evidenciou que elas se diferenciam não só quanto à 

forma do texto mas também quanto à substância. A depender da versão escolhida, a experiência 

de leitura nos leva a diferentes entendimentos daquilo que está sendo narrado. Nas roças do rio 

Cuiabá se plantava milho e feijão em dois meses ou dois dias do ano? O ouvidor Antônio 

Álvares Lanhas Peixoto, que se encontrava em Cuiabá, resolveu retornar a São Paulo por estar 

desembaraçado (livre de suas obrigações) ou desembarcado? A comitiva de Rodrigo César de 

Menezes pousou ou passou às 2 horas da tarde? Afinal, o que havia no rio Tietê: ilhas ou minas? 

A essas discrepâncias juntam-se a ausência de frases e, em raras circunstâncias, de parágrafos. 

Diante do fato de que os manuscritos das Noticias Practicas apresentam divergências 

naquilo que é contado, perguntamos: qual dessas versões Taunay ofereceu a seus leitores em 

Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas? Em nenhum deles localizamos comentário sobre o 

assunto. O mesmo pode ser dito acerca das edições impressas da Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá, Noticia Quinta Practica e Noticia Primeyra Practica de Goiás, publicadas pela Revista 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB) e pela Gazeta Litteraria do Rio de 

Janeiro entre 1842 e 1908.15 

 
igualmente registramos nossa gratidão. Assim, todas as análises empreendidas neste trabalho foram baseadas em 

ambos conjuntos de imagens.  
13 Doravante este será o modo através dos qual nos referiremos ao conjunto das Noticias Practicas das Minas do 

Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo. Os demais conjuntos, ou mesmo a totalidade das Notícias Práticas 

de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil, quando mencionados, terão 

seus respectivos títulos escritos integralmente. Haja vista as Noticias Practicas serem compostas por dois núcleos 

temáticos, um sobre Cuiabá e o outro sobre Goiás, as alusões ao primeiro serão feitas como “notícias práticas 

cuiabanas”. Mediante à existência de duas Noticia Primeyra Practica, elas serão diferenciadas pelo emprego da 

expressão “de Cuiabá” e “de Goiás”.  
14 Como discutido por Phablo Fachin, a questão da autoria material e intelectual de um escrito diz respeito a seu 

processo de produção e transmissão, haja vista que ambos podem ser concretizados material ou intelectualmente, 

a depender de diferentes fatores. FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Escreve quem sabe e assina quem pode: 

produção e circulação de manuscritos no Brasil colonial. Revista da Anpoll, Florianópolis, vol. 1, n. 37, 2014, p. 

221. 
15 CAMELO,  João  Antônio  Cabral. Noticias  Praticas  Das  minas  do  Cuiabá  e  Goyazes,  na  Capitania de S. 

Paulo e Cuiabá, que da ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que 

fez ás Minas do Cuiabá no anno de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, p. 487-500, 1842; CAMPOS, Antônio 

Pires de. Breve Noticia que dá o capitão Antonio Pires de Campos Do gentio barbaro que ha na derrota da viagem 

das minas do Cuyabá e seu reconcavo, na qual declara-se os reinos, a que chegou e vio por maior, sendo em tudo 

diminuto, porque seria processo infinito, se quizesse narrar as varias nações, nos mesmos usos, e costumes, trajes 

e vantagens que fazem, e menos numeral-os, por se perder o algarismo, principalmente no dilatado reino dos 

Parecizes, tão extenso e dilatado, e seus habitadores por extremo asseadissimos e estaveis, e tão curiosos que 

podem competir com as mais das nações do mundo no seu tanto, e dos que aqui não faz menção, o farão outros 
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Um cotejo primário entre os impressos e os manuscritos empreendido na expectativa de 

identificar quais foram os textos-fonte16 utilizados nas edições impressas, além de demonstrar 

que o alcance das respostas desejadas exigia maior tempo de pesquisa, posto que algumas delas 

resultam de processos editoriais complexos, salientou a existência de palavras, frases, 

parágrafos e até páginas discordantes. Se a revelação de qual versão de determinado texto 

utilizada na produção de sua edição impressa, ao que parece, não era uma preocupação dos 

historiadores e periódicos que nos séculos XIX e XX se dispuseram a editar as Noticias 

Practicas, a explicitação das normas que orientaram o trabalho de edição também não. Assim, 

inquirimos: como os textos impressos e manuscritos aos quais temos acesso e utilizamos para 

a construção de conhecimento histórico chegaram até nós? 

As Noticias Practicas não foram escritas para servirem de fonte aos historiadores. Silvia 

Lara observa que ao longo de suas vidas homens e mulheres redigem diversos textos, da 

maneira que julgam que devem escrevê-los, com razões e fins variados, guardados ou 

desprezados segundo parâmetros que fazem sentido a eles. Desse modo, sua leitura não deve 

interrogar apenas “o que foi escrito, mas também como foi escrito, por que foi escrito e como 

aquele texto circulou e foi guardado”. Todos esses itens, assinala a autora, são mananciais de 

informação aos pesquisadores.17 Um texto não se restringue a seu conteúdo. Ele é igualmente 

constituído por elementos materiais, os quais, juntos ao “gesto que lhe deu origem”, carecem 

de análise. Ao considerarmos esses componentes de um texto, conclui Lara, “ampliam-se as 

possibilidades de conhecer e compreender as ações humanas no passado”.18 

Esta pesquisa tem por objetivo traçar a trajetória histórica das Noticias Practicas do 

século XVIII ao XXI, intentando compreender sua produção, circulação,19 transmissão, edição 

 
mais curiosos que elle. Se o faz, do que a experiencia lhe tem mostrado no decurso de tantos annos, até o dia de 

20 de Maio de 1723. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 25, p. 437-449; BRAGA, José Peixoto da Silva. A Bandeira do 

Anhangüera a Goiás em 1722, segundo José Peixoto da Silva Braga. Parte I. Gazeta Litteraria: Publicação 

Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 3, 1883, p. 62-65; Ibidem, parte II, vol. 5, 1883, p. 110-113; Idem. Noticias que dá 

ao Padre Mestre Diogo Soares o alferes José Peixoto da Silva Braga do que passou da primeira bandeira, que 

entrou ao descobrimento das Minas dos Guayazes até sahir da cidade de Belém do Grão Pará. RIHGB, vol. 69, p. 

217-234, 1908.  
16 Entendemos como texto-fonte “aquele que serve de base para a realização da edição crítica de uma obra”. 

FARIA, Maria Isabel de; PERICÃO, Maria da Graça. Dicionário do livro: da escrita ao livro eletrônico. São 

Paulo: Edusp, 2008, p. 699. 
17 LARA, Silvia Hunold. Os documentos textuais e as fontes do conhecimento histórico. Anos 90 (UFRGS), vol. 

15, n. 28, 2008, p. 18, grifos da autora. 
18 Ibidem, p. 22. 
19 Quando concernentes ao estudo da Noticias Practicas, o uso da palavra circulação, neste trabalho, é feito 

conforme as reflexões de Kapil Raj. O historiador indiano entende circulação como sinônimo de transformação, 

não de disseminação. A perspectiva circulatória serve de contraponto à ideia unilateral da existência de um único 

produtor e usuário final quando pensamos na elaboração de conhecimento. Ela igualmente atribui ação a todos 

aqueles envolvidos no processo de construção de saberes. Em contextos coloniais, ela permite demonstrar que “ser 

colonizado e atuar não são antitéticos”. É na própria circulação que o conhecimento se constitui, na interação (nem 

sempre pacífica) entre grupos heterogêneos de especialistas das mais variadas origens. RAJ, Kapil. Além do pós-
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e recepção, e elaborar uma edição fidedigna desse conjunto textual, tornando-o acessível ao 

público. Para tanto, nos basearemos em alguns trabalhos realizados nas últimas décadas em 

contexto acadêmico que se detiveram sobre o labor com o texto manuscrito. Dentre eles, 

citamos: A Historia do Brasil de Frei Vicente do Salvador, de Maria Lêda Oliveira, que realizou 

uma nova edição do escrito de 1627 do franciscano soteropolitano, um exame de sua vida, obra 

e do projeto político de escrita da Historia;20 O códice endiabrado, tese de titularidade de 

Rodrigo Bentes Monteiro, na qual o autor investiga o processo de produção intelectual e 

material do Discurso historico, e politico, seus agentes e sua recepção, bem como apresenta 

uma edição do manuscrito;21 e Guerra contra Palmares, organizado por Silvia Lara e Phablo 

Fachin, em que a edição da Relação da ruína dos Palmares é acompanhada de um estudo de 

sua produção, transmissão, edição e apropriação.22  

Sendo o texto também um artefato,23 adotando a cultura material enquanto fonte e 

prisma analítico, nesta pesquisa as Noticias Practicas serão consideradas sob um duplo aspecto: 

como produtos e vetores de relações sociais.24 Isso porque a cultura material não é concebível 

sem a sua relação de interação com a sociedade, tampouco sem a sua dimensão temporal, 

devendo o historiador atentar para as transformações pelas quais ela passa ao longo de sua 

existência.25 

Um mesmo objeto pode ser uma coisa em determinada ocasião mas em outra não. Tal 

como inquirimos uma pessoa a respeito de sua vida, a constatação de que o status de um artefato 

pode cambiar conforme a circunstância nos autoriza a fazer perguntas similares a ele a fim de 

traçarmos sua biografia cultural.26 Ao criar a biografia cultural de um objeto visa-se não só 

 
colonialismo... e pós-positivismo. Circulação e a História Global da Ciência. Trad. Juliana Freire. Revista 

Maracanan, n. 13, 2015, p. 170-172. 
20 OLIVEIRA, Maria Lêda. A Historia do Brazil de Frei Vicente do Salvador: história e política no Império 

português. Rio de Janeiro: Versal; Odebrecht, 2008. 2 vols. 
21 MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O códice endiabrado: interpretação do Discurso historico, e político 1720-2020. 

Tese (Professor titular em História Moderna), Instituto de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2020. 
22 LARA, Silvia Hunold; FACHIN, Phablo Roberto Marchis (orgs.). Guerra contra Palmares: o manuscrito de 

1678. São Paulo: Chão Editora, 2021. 
23 ALMADA, Márcia. Cultura escrita e materialidade: possibilidades interdisciplinares de pesquisa. Pós, Belo 

Horizonte, vol. 4, n. 8, p. 134-147, 2014; Idem. Cultura material da escrita ou o texto como artefato. In: 

CONCEIÇÃO, Adriana Angelita da; MEIRELLES, Juliana Gesuelli (orgs.). Cultura escrita em debate: reflexões 

sobre o império português na América – séculos XVI a XIX. Jundiaí: Paco Editorial, 2018, p. 17-40. 
24 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista de 

História, São Paulo, n. 115, p. 103-117, 1983; Idem. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço 

público. Estudos Históricos, vol. 11, n. 21, p. 89-103, 1998. 
25 REDE, Marcelo. História e cultura material. In: CARDOSO, Ciro Flamarion S.; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). 

Novos domínios da história. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, vol. 2, p. 147. 
26 KOPYTOFF, Igor. A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo. In: APPADURAI, Arjun 

(ed.). A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: Editora da Universidade 

Federal Fluminense, 2010, p. 93-94. 
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identificar os momentos-chave de sua carreira, as mudanças de status e como o contexto político 

e social impactou sua trajetória, mas principalmente compreender as relações sociais que o 

circundam, haja vista que ele é alvo da ação humana.27 

Antonio Castillo Gómez advoga que uma abordagem mais ampla da escritura, que 

abranja sua complexidade, deve entender o texto como intersecção entre o individual e o 

coletivo. Como vertente da História cultural, a História da cultura escrita deve focalizar o texto 

não só como signo linguístico, mas sua materialidade, as práticas de escrita e leitura vigentes 

em determinado período e os espaços e as maneiras que ele foi recebido, haja vista que sua 

apropriação e consumo cultural também são atos de produção. Em síntese, trata-se de “explicar 

o escrito em cada uma das etapas que marcam sua trajetória”, seus diferentes tempos. Para isso, 

assinala o autor, é necessário que o projeto a ser desenvolvido se proponha interdisciplinar, 

sustentado pelos problemas e enfoques relativos a cada um dos campos do saber mobilizados 

em sua construção.28 

Buscando compreender as Noticias Practicas em sua complexidade e torná-las 

acessíveis ao público por meio de uma edição fidedigna, o que propomos neste trabalho é um 

diálogo entre duas disciplinas que têm o texto escrito como objeto comum: a História e a 

Filologia. Não se trata de submeter uma à outra na condição de “ciência auxiliar”, mas de 

articular as questões, perspectivas, métodos e vocabulário característicos a elas com o intuito 

de atingir esses objetivos. 

A palavra filologia é polissêmica.29 No âmbito desta pesquisa a entendemos como a 

disciplina cujo objeto de estudo é o texto e sua escrita. Segundo Ivo Castro, a Filologia reúne 

ao redor de si preocupações distintas, como as técnicas e materiais empregados na escrita do 

texto, as condições históricas que influenciaram a sua produção, o estudo das cópias, do número 

delas, das condições em que foram realizadas, os protagonistas dos atos reprodutórios, além 

daquela que para ele é a função mais visível de todas: o estudo das técnicas de publicação 

moderna do texto e a preparação das respectivas edições. Nesse sentido, esse único vocábulo 

congrega uma série de “disciplinas filológicas”, cujas principais são a Paleografia, a 

 
27 ALBERTI, Samuel J. M. M. Objects and the museum. Isis Focus, Chicago, vol. 96, n. 4, p. 559-571, 2005. 
28 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Historia de la cultura escrita: ideas para el debate. Revista Brasileira de 

História da Educação, Maringá, vol. 3, n. 5, 2003, p. 97, 116 e 121. Conforme a proposta de Castillo Gómez, “os 

tempos do escrito” são: tempo da aquisição (focado nas condições sociais de acesso à competência gráfica); tempo 

da produção (ligado às circunstâncias que interviram no momento de fabricação de um produto da cultura escrita); 

tempo da recepção (onde o protagonismo passa do autor para o leitor) e tempo da conservação (concernente às 

políticas de memória). Tradução nossa. 
29 Sobre as diferentes acepções da palavra cf. SILVA, Maximiano de Carvalho e. A palavra filologia e as suas 

diversas acepções: os problemas da polissemia. Revista Confluência, Rio de Janeiro, n. 23, p. 53-70, 2002. 
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Codicologia, a Manuscriptologia, a Bibliografia material e a Crítica textual.30 Sendo a Filologia 

um ramo da História, como quer Luiz Fagundes Duarte, a ela interessa o texto em dois aspectos 

fundamentais: o texto em processo de produção e o texto em processo de transmissão.31 

Este trabalho é constituído de duas partes. Na primeira, dedicada à trajetória histórica 

das Noticias Practicas, recuperamos a ideia de “tempos do escrito” de Antonio Castillo Gómez 

a fim de analisá-las, ao longo de cinco capítulos, em cada uma das fases que marcaram sua 

trajetória.32 

No capítulo 1, “Leituras”, nos ocuparemos da recepção das Noticias Practicas do século 

XVIII ao XXI, de seus usos e das ressignificações operadas pelos diversos agentes que nesse 

ínterim trataram-na como fonte de informação. O capítulo 2, “A tomar notícia da gente prática 

da terra”, é destinado à investigação da produção das Noticias Practicas por Diogo Soares 

enquanto uma coleção, como forma de atender à parte dos desígnios de D. João V no contexto 

do projeto do Novo Atlas da América portuguesa. No capítulo 3, “Textos e contextos”, 

exploraremos cada notícia prática individualmente, relacionaremos sua produção às vidas de 

seus respectivos autores intelectuais e perscrutaremos como a carreira desses homens influiu 

no contato com uma série de saberes que circulavam no centro-sul da América ibérica no século 

XVIII, os quais se encontram expressos em seus textos. No capítulo 4, “Primeiras edições 

impressas”, examinaremos as quatro edições de três notícias práticas publicadas na RIHGB e 

na Gazeta Litteraria entre 1842 e 1908, intentando compreender a transmissão de seus textos e 

os interesses por trás de sua divulgação no formato impresso. O capítulo 5, “Edições impressas 

consagradas”, versa sobre a publicação das nove notícias práticas por Taunay na década de 

1950 em Relatos monçoeiros e em Relatos sertanistas, as motivações desse feito, suas 

consequências e o modo pelo qual os textos das Noticias Practicas foram transmitidos em 

ambos volumes. 

Na segunda parte, apresentaremos uma edição das Noticias Practicas. Entendendo o 

papel do editor como o de curador do patrimônio textual alheio,33 visamos trazer ao público um 

texto mais próximo possível daquilo que foi registrado na primeira versão manuscrita do códice 

eborense. Porém, reconhecendo que as variantes textuais presentes na segunda versão podem 

 
30 CASTRO, Ivo. Filologia. In: BIBLOS: enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa. Lisboa: Verbo, 

1995, vol. 2, p. 602-609. 
31 DUARTE, Luiz Fagundes. Os palácios da memória: ensaios de crítica textual. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2019, p. 32. 
32 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Op. cit. 
33 FERREIRA, Pedro Tiago. Filologia como curadoria: o caso Pessoa. Filologia e Linguística Portuguesa, São 

Paulo, vol. 18, n. 2, p. 231-262, 2016. 
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portar autoridade e informar acerca do processo de socialização dos textos,34 o leitor poderá 

encontrá-las registradas no aparato crítico da edição, junto às notas explicativas do editor. 

Por fim, dois esclarecimentos se fazem necessários. Haja vista a variedade de formas 

pelas quais os nomes citados neste trabalho foram registrados nas fontes compulsadas, optamos 

por modernizar sua grafia. Os títulos das obras e as citações diretas, por sua vez, serão 

transcritos conforme o manuscrito ou edição impressa consultada.35 

 

 

 

 

 

 

 
34 HANSEN, João Adolfo. Para que todos entendais: poesia atribuída a Gregório de Matos e Guerra: letrados, 

manuscritura, retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e XVIII. Organização de João Adolfo 

Hansen e Marcello Moreira. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, vol. 5, p. 66; MOREIRA, Marcello. Critica 

Textualis in Caelum Revocata?: uma proposta de edição e estudo da tradição de Gregório de Matos e Guerra. 

São Paulo: Edusp, 2011, p. 81.  
35 As transcrições de textos manuscritos constantes na primeira parte deste trabalho seguiram as seguintes normas 

de caráter semidiplomático: (1) Grafia, pontuação, acentuação e fronteira de palavras foram mantidas conforme o 

modelo; (2) As abreviaturas foram desenvolvidas em itálico; (3) [abc] palavras conjecturadas ou intervenções do 

editor; (4) [[abc]] palavras repetidas no modelo; (5) <abc> inserção nas entrelinhas; (6) | indica mudança de linhas. 
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Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele 

se dispõe pra gente é no meio da travessia. 

(João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas) 
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CAPÍTULO 1 – LEITURAS 

 

Ao longo de quase três séculos decorridos, desde a escrita dos textos que constituem a 

coleção das Noticias Practicas, diversos foram seus leitores, leitoras e leituras, bem como as 

fontes a partir das quais estas foram realizadas. É sabido que um leitor do presente não lê 

determinado escrito da mesma forma que um leitor do passado o leu.36 Longe de ser uma 

atividade passiva, a leitura é ato de produção, de modificação do seu objeto. A partir da 

conjugação das frações de um texto, cria-se algo distinto daquilo que ele era, posto que ele 

admite uma multiplicidade irrestrita de significados.37 

A contar do século XIX, quando a elite intelectual do recém-fundado Estado brasileiro 

passou a concentrar esforços em prol da construção da Nação através da escrita de sua história, 

as Noticias Practicas foram amplamente lidas e empregadas como fonte documental por 

numerosos pesquisadores que se dedicaram à compreensão de variados aspectos da história da 

América portuguesa e do Brasil. Aqueles que se dispuserem a entender a história da capitania 

de São Paulo na primeira metade do século XVIII, a expansão dos adventícios em direção à 

fronteira oeste e ao centro-oeste da colônia e as querelas que esses movimentos desencadearam 

com a América espanhola, a sedentarização dessas pessoas nas minas de Cuiabá e de Goiás, o 

abastecimento interno do centro-sul do território, os conflitos com os indígenas dessa região e 

a resistência que eles ofereceram aos invasores, apenas para citar alguns exemplos, seguramente 

encontrarão algumas peças desse conjunto textual arroladas entre as fontes manuscritas e/ou 

impressas consultadas pelos pesquisadores que se dedicaram a tais temáticas. 

O provável sigilo que envolveu as Noticias Practicas no Setecentos em virtude das 

informações que elas veiculam aliado ao fato de elas estarem salvaguardadas na Biblioteca 

Pública de Évora, em Portugal, desde o século XIX, explicam a dificuldade de localização de 

dados a seu respeito na América portuguesa e no Brasil entre 1740 e 1840. Suas primeiras 

edições impressas publicadas no Oitocentos em periódicos como a RIHGB e a Gazeta Litteraria 

permitiram que um número maior de interessados em seu conteúdo pudessem acessá-las, sendo 

esses os principais meios de consulta até meados do século XX. A partir de 1953, com a edição 

na íntegra de seus nove textos, efetuada por Afonso d’Escragnolle Taunay em Relatos 

monçoeiros e Relatos sertanistas, identifica-se um aumento paulatino das citações desses 

 
36 DARNTON, Robert. A história da leitura. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas. 

São Paulo: Editora Unesp, 1992, p. 199-236. 
37 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 3ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 265. 
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escritos, realizadas, majoritariamente, com base nessas duas obras, as quais tiveram sucessivas 

reedições ao longo das décadas seguintes.38 

Em estudos de caráter teórico, com certa frequência, os especialistas destacam as 

dificuldades que o pesquisador encontrará ao se aventurar pelas veredas da história da leitura, 

em virtude das limitações impostas pelas fontes existentes.39 Se, por um lado, quem leu, o que, 

onde e quando são questões cujas respostas são mais acessíveis, por outro, como leu e por que 

são perguntas mais desafiadoras,40 pois são raros os depoimentos pessoais que oportunizam a 

construção dessa história.41  

Neste capítulo buscaremos elaborar a história da leitura das Noticias Practicas das 

Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo do século XVIII à contemporaneidade, 

a fim de compreender como se deu a recepção desses textos no decorrer do tempo e as 

constantes ressignificações operadas a cada apropriação.42 Para tanto, efetuaremos um balanço 

parcial de suas leituras tendo como base escritos de caráter historiográfico e filológico nos quais 

elas foram citadas.43 Com isso, esperamos identificar padrões de leitura desse conjunto textual, 

assim como os meios usuais de acesso a ele, dado que leitura e texto legível são indissociáveis. 

 

1.1. Diogo Soares, leitor-editor44 

 

Os jesuítas Diogo Soares e Domingos Capassi desembarcaram em 1730 no porto do Rio 

de Janeiro incumbidos por D. João V da feitura de cartas geográficas da região centro-sul dos 

 
38 Com exceção da Noticia Quinta Practica e da Noticia Primeyra Practica de Goiás, publicadas em Relatos 

sertanistas, todas as outras sete encontram-se estampadas em Relatos monçoeiros. No próprio ano de 1953, para 

além da edição lançada sob o selo da Livraria Martins Editora, as duas obras foram publicadas na série 

comemorativa sob o alto patrocínio da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Em 1961 e 1976 a 

Melhoramentos publicou a segunda e a terceira edição de História das bandeiras paulistas, em cuja coleção de 3 

tomos Taunay sintetizou a monumental História geral das bandeiras paulistas (1924-1950), constituída por 11 

volumes. O tomo 3 dessa condensação, ausente na primeira edição, consiste em uma reprodução dos textos de 

Relatos monçoeiros. Também em 1976 a Livraria Martins Editora lançou a segunda edição de Relatos sertanistas 

e Relatos monçoeiros. Por fim, em 1981, a Edusp em parceria com a Itatiaia publicou a última edição de ambos.  
39 Cf. DARNTON, Robert. Op. cit.; CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: CHARTIER, Roger (org.). Práticas 

de leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. 
40 DARNTON, Robert. Op. cit., p. 203. 
41 CHARTIER, Roger. Op cit., p. 96. 
42 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Op. cit., p. 121. 
43 Afora os estudos de caráter historiográfico e filológico se constituírem como o tipo de fonte mais abundante no 

caso em questão, sua escolha também se deu em função do diálogo que nos propomos a realizar com essas áreas 

no presente trabalho. O balanço que se segue é parcial em decorrência da abundância de trabalhos em que as 

Noticias Practicas foram citadas. Assim, buscamos selecionar obras de diferentes gerações de pesquisadores que 

se valeram desses textos para a compreensão de objetos de investigação distintos, cujo uso das Noticias Practicas 

nas respectivas pesquisas nos fosse apreensível. A extensão das sessões de análise de cada uma delas foi 

condicionada à expressividade que seus respectivos autores deram ao conjunto textual. 
44 O desempenho do papel de editor por Diogo Soares será melhor explorado no capítulo 2. 
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domínios lusitanos na América com vistas à formação do Novo Atlas da América portuguesa. 

O projeto fora idealizado no contexto de acirramento das querelas territoriais com a Coroa 

espanhola e dos conflitos internos relativos à indefinição da jurisdição das unidades 

administrativas da colônia.45 Além da produção de mapas, o monarca os encarregara do registro 

escrito de informações notáveis acerca das capitanias representadas em seus desenhos. Para a 

obtenção de alguns desses dados, afirmava El-Rey, deveriam recorrer à gente prática da terra.46 

A correspondência de Diogo Soares com o soberano,47 a dedicatória de algumas das 

narrativas a esse jesuíta e sua identificação como responsável por uma das duas cópias das 

Noticias Practicas encerradas no códice eborense revelam que foi ele quem se encarregou da 

dimensão escrita do trabalho na América portuguesa para o qual fora designado ao lado de 

Capassi. É, pois, em decorrência de sua recolha, leitura, seleção e formação de uma coleção 

textual coesa que hoje temos acesso às Noticias Practicas. 

A existência das Noticias Practicas como unidade é fruto da mente de Diogo Soares, de 

sua mediação editorial.48 Dos nove textos que a integram, apenas as três primeiras notícias de 

Cuiabá e a primeira notícia de Goiás foram produzidas mediante sua encomenda, como 

depreendemos da leitura de seus títulos. Os demais foram redigidos para outros fins e 

interlocutores, em sua maioria antes da chegada dos padres matemáticos à América portuguesa, 

sendo agregados à coleção na medida em que informavam a respeito das regiões a serem 

cartografadas. 

A leitura empreendida por Diogo Soares esteve orientada pelo projeto do Novo Atlas da 

América portuguesa, razão de existência de sua missão em território colonial junto a Capassi. 

Na provisão passada a eles por D. João V em novembro de 1729, o monarca foi categórico ao 

listar extensivamente tudo aquilo que ele entendia como sendo digno de nota nas capitanias 

mapeadas, informações que abarcavam desde a descrição da natureza e dos povos originários 

até os limites entre as unidades administrativas coloniais, tais como bispados, comarcas e 

ouvidorias.49 

 
45 CORREA, Jessica Aparecida. O Novo Atlas da América Portuguesa e a oficialização do território colonial 

(1730-1749). Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, vol. 43, n. 1, p. 1-21, 2016. 
46 PROVISÃO de D. João V aos “Padres Matemáticos” Diogo Soares e Domingos Capassi, com as instruções para 

seu trabalho no Brasil. AHU, cód. 248 do Conselho Ultramarino, f. 249v-250r. In: CORTESÃO, Jaime. História 

do Brasil nos velhos mapas. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 2009, vol. 2, p. 229-230. 
47 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 jul. 1730. AHU, AHU_ACL_CU _003, cx. 5, d. 

442.   
48 Conceito cunhado por Roger Chartier para designar “o processo pelo qual os diferentes atores envolvidos com 

a publicação dão sentido aos textos que transmitem, imprimem e lêem”. CHARTIER, Roger. Os desafios da 

escrita. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p. 61. 
49 PROVISÃO de D. João V..., p. 229-230. 
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O conteúdo das Noticias Practicas, genericamente, contempla as diretrizes expressas 

pelo soberano. Seus textos, ao serem recolhidos e agrupados por Diogo Soares com base em 

critérios geográficos – nos quais Cuiabá e Goiás foram priorizados –, se transformaram em algo 

distinto daquilo para que haviam sido inicialmente escritos. Por meio desta operação eles se 

tornaram repositórios de informações de regiões da América portuguesa cuja posse a Coroa 

lusitana intentava legitimar através da cartografia e melhor administrar por meio desse mesmo 

recurso. Ainda que os mapas das regiões de Cuiabá e Goiás não tenham sido elaborados, já que 

Capassi e Soares faleceram antes da conclusão dos trabalhos, os textos relativos a essas 

localidades se encontravam coligidos. 

Além disso, foi por meio da mobilização documental sob responsabilidade de Diogo 

Soares que os diversos personagens, aos quais a autoria intelectual desses textos é imputada, 

foram (re)legitimados como informantes da Coroa lusitana. Se para Gervásio Leite Rebelo, 

autor intelectual da Noticia Sexta Practica e secretário de governo da capitania de São Paulo, a 

escrita e a correspondência com instâncias superiores da administração portuguesa fazia parte 

do seu ofício, o mesmo não pode ser dito do comerciante, traficante de escravos e minerador 

Domingos Lourenço de Araújo, por exemplo, de quem não se conhece qualquer outro escrito 

exceto a Noticia Terceira Practica.  

 

1.2. Leituras historiográficas 

 

1.2.1. Varnhagen e o “livrinho das minas” 

 

Entre os anos de 1854 e 1857, Francisco Adolfo de Varnhagen publicou os dois volumes 

daquele que é tido como seu trabalho mais importante, a Historia geral do Brazil. Monumento 

da historiografia brasileira, a obra é marcada pelo copioso uso de fontes primárias preservadas 

em arquivos do país e do exterior, por um discurso construído sob o prisma da história nacional, 

pelo papel fundador do período colonial atribuído à história do Brasil e à nacionalidade 

brasileira, bem como pela positivação da colonização portuguesa.50  

No segundo tomo, na Seção XLII, intitulada “Outros factos e providencias até 1750”, 

Varnhagen se dedicou aos acontecimentos decorridos em diversas capitanias da América 

portuguesa na primeira metade do Setecentos. Para construir sua narrativa sobre os anos iniciais 

 
50 BATALHONE JUNIOR, Vitor Claret. A “história pátria” entre dois monumentos: o passado colonial nas notas 

de rodapé da História geral do Brasil e da História da colonização portuguesa no Brasil. Rev. Hist. (São Paulo), 

São Paulo, n. 170, 2014, p. 339. 
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das minas de Cuiabá e de Goiás, territórios da capitania de São Paulo até 1748, lançou mão de 

quase todas as Noticias Practicas, citadas a partir do códice eborense tanto no corpo do texto 

quanto nas notas de rodapé, com exceção da Noticia Prymeira Practica de Cuiabá e da Noticia 

Oitava Practica. 

Resumidamente, Varnhagen se concentra na bandeira do Anhanguera II a Goiás, na 

viagem do governador Rodrigo César de Menezes para Cuiabá, na elevação do arraial ali 

existente à condição de vila, em janeiro de 1727, e nos sucessivos ataques dos Payaguá às 

viagens fluviais até essa localidade. Ao descrever a partida da cidade de São Paulo da comitiva 

oficial de Menezes em julho de 1726, o historiador escreve que “O governador seguiu para a 

Parahiba e Itú e porto de Araritaguaba (Porto Feliz)”.51 A troca do que seria “Parnaẏba”,52 atual 

Santana de Parnaíba (SP), por “Parahiba”, consiste em um equívoco. Sua origem pode ser fruto 

de uma leitura equivocada dos manuscritos, de um deslize cometido durante a redação da 

passagem em questão ou de uma falha na composição tipográfica. Haja vista a ausência desse 

excerto na segunda edição da obra, “muito augmentada e melhorada pelo autor”,53 o 

pesquisador há que se contentar com essas hipóteses. 

As leituras de Varnhagen da Noticia Segunda Practica, da Noticia Terceira Practica e 

da Noticia Quarta Practica foram minuciosas, dado que ele notou discrepâncias entre elas. 

Tanto é que ao relatar o montante de ouro da Fazenda Real roubado pelos Payaguá em 1730, 

ele utiliza a expressão “muitas arroubas”, pois suas fontes divergem quanto ao valor preciso do 

prejuízo. Em nota a essa passagem, afirma: “Uns dizem 10 a 12, outros 80 a 90”.54 Embora não 

explicite quem seja “uns” e “outros”, sabe-se que é João Antônio Cabral Camelo quem oferece 

a primeira estimativa. Domingos Lourenço de Araújo, por sua vez, se refere a cerca de 20 

arrobas, enquanto que, D. Carlos de los Reyes Balmaceda, notifica que quando os indígenas 

chegaram ao Paraguai eles detinham mais de 100 arrobas de ouro.55 

As cartas que Varnhagen trocou com o diretor da BPE, Joaquim Heliodoro da Cunha 

Rivara, durante o primeiro semestre de 1842, permitem identificar quando, onde e como o 

historiador acessou as Noticias Practicas. Escrevendo da casa de seus pais, em Lisboa, 

 
51 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Historia geral do Brazil. Rio de Janeiro: Laemmert, 1857, vol. 2, p. 168. 
52 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 18v. Na segunda versão, a palavra 

é grafada como “Parnaiba”. Idem. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 92r. 
53 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História geral do Brazil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Laemmert, 1877, vol. 2. 

A referida inscrição se encontra estampada na página de rosto. 
54 Idem. Historia geral do Brazil. Rio de Janeiro: Laemmert, 1857, vol. 2, p. 170. 
55 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 7v.; ARAÚJO, 

Domingos Lourenço de. Noticia Terceira Practica...., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 11r.; BALMACEDA, Carlos de 

los Reyes. Noticia Quarta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13r. 
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Varnhagen alude ao “livro manuscripto das minas de Cuiabá”, ao “livrinho das minas” de 

Rivara, o qual se encontrava consigo em seus aposentos.56 

Se o modo como Varnhagen se referiu a esse objeto pertencente ao rico acervo da 

biblioteca eborense pode causar dúvidas quanto à sua correspondência com o códice das 

Noticias Practicas, a notificação feita por ele ao seu interlocutor, em 16 de março de 1842, 

quanto ao fato de algumas das notícias se acharem em duplicata diminui essas incertezas. Nela 

lemos a seguinte descrição: “Assim, de fol. 61 a 144v. repete-se exactamente o mesmo que há 

do principio a fol. 47v.”.57 Esse intervalo de páginas corresponde precisamente à divisão entre 

a primeira (f. 1r. a 47v.) e a segunda versão (61r. a 144v.) das notícias práticas cuiabanas. 

Porém, ao afirmar que o conteúdo de uma se repete exactamente na outra, Varnhagen se 

equivoca significativamente, pois os pontos nos quais os textos divergem entre si perfazem 

cerca de 600 ocorrências.58  

A sentença final quanto à equivalência entre o “livrinho das minas” e o códice das 

Noticias Practicas pode ser observada no desdobramento da advertência que Varnhagen fez a 

Rivara na missiva supracitada, para que ele anotasse no catálogo que estava a compor a 

duplicata constatada.59 A recomendação foi atendida, posto que ela se encontra nas páginas de 

caracterização da Noticias Practicas no Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica 

Eborense, redigido pelo então diretor da instituição.60 

Conjecturamos que tenha sido no contexto dessa troca de correspondências que 

Varnhagen fichou o conteúdo das Noticias Practicas que foram utilizados posteriormente em 

Historia geral do Brazil. Isso porque, ao final da carta de março de 1842, ele escreve: 

 

Estou lendo com toda a attenção [o livrinho das minas] e tirando minhas notas, 

e em alguns lugares tenho vontade de tirar mais do que notas, mas não me 

atrevo, porque não pedi nem tenho para isso concessão de V. Sª, de cujo favor 

não devo abusar.61 

 

Se a menção às notas apresenta clareza, a expressão “tirar mais do que notas” se trata 

de uma indireta, a qual possivelmente visava obter autorização para a transcrição de alguns dos 

 
56 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa. Coligida e anotada por Clado Ribeiro de Lessa. 

Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1961, p. 74 e 78. 
57 Ibidem, p. 74. 
58 Parte das divergências existentes entre as duas versões das Noticias Practicas encontram-se registradas no 

aparato crítico da edição do corpus apresentada na segunda parte deste trabalho. 
59 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 74.  
60 RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha. Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1850, vol. 1, p. 191-193. 
61 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 74. 
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textos da coleção. Rivara não só a entendeu como a concedeu, posto que naquele mesmo ano 

Varnhagen publicou na RIHGB a edição impressa da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá.62 

 

1.2.2. Washington Luís e o governo de Rodrigo César de Menezes 

 

Em Capitania de São Paulo (governo de Rodrigo Cesar de Menezes), cuja primeira 

edição é de 1918, o advogado, historiador,  político e ex-presidente do Brasil Washington Luís 

Pereira de Sousa, o “Paulista de Macaé”, se dedicou ao estudo dessa unidade administrativa da 

América portuguesa entre os anos de 1721 e 1728, período em que ela esteve sob o comando 

da personagem citada. Washington Luís, em comunhão com a historiografia paulista da 

primeira metade do século XX, expressa uma visão extremamente negativa de Rodrigo César 

de Menezes. Na sua concepção, o fidalgo português foi o responsável pelo sepultamento do 

passado heroico de São Paulo, pois através de suas ações instaurou o aparelho de Estado 

português nas terras que governava, o que teria significado o encerramento de uma era marcada 

pela liberdade e pela autonomia de seus habitantes.63 

No capítulo 3 dessa obra, para além da descoberta de Cuiabá e da apresentação de seus 

protagonistas, o autor disserta sobre a família Campos e um de seus membros mais afamados, 

Antônio Pires de Campos. Ao traçar uma breve biografia do sertanista, Washington Luís 

assinala que a educação dele nas coisas do sertão se deu desde muito cedo, “na escola rude das 

bandeiras”. Foi essa experiência, exaltada pelo historiador, que teria lhe permitido compor 

“uma Memoria, que o Instituto Historico do Brasil havia de acolher seculos depois nas paginas 

de sua Revista”.64 Tal escrito é a Noticia Quinta Practica, publicada em 1862 na RIHGB, sendo 

esse o segundo relato da coleção a contar com uma edição impressa. 

Se a Noticia Quinta Practica foi citada en passant, o mesmo não pode ser dito a respeito 

da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, de João Antônio Cabral Camelo. Esta foi amplamente 

utilizada por Washington Luís, a partir da edição de 1842,65 como forma de atribuir 

verossimilhança ao que teria sido a viagem de Rodrigo César de Menezes a Cuiabá em 1726. 

 
62 CAMELO,  João  Antônio  Cabral. Noticias  Praticas  Das  minas  do  Cuiabá  e  Goyazes,  na  Capitania de S. 

Paulo e Cuiabá, que da ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que 

fez ás Minas do Cuiabá no anno de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, p. 487-500, 1842. 
63 SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 293. 
64 LUÍS, Washington. Capitania de São Paulo (Governo de Rodrigo Cesar de Menezes). 2ª ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1938, p. 66. 
65 Não pudemos deixar de notar, nas duas edições da obra às quais tivemos acesso, que o autor referencia a notícia 

de Camelo como tendo sido publicada no volume 9 da RIHGB, de 1847, quando na verdade ela se encontra no 

volume 4 do periódico, de 1842. LUÍS, Washington. Op. cit., p. 272; Idem. Capitania de São Paulo: governo de 

Rodrigo Cesar de Menezes. São Paulo: Typ. Casa Garraux, 1918, p. 168. 
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Isso porque a Noticia Sexta Practica, texto no qual Gervásio Leite Rebelo conta esse episódio 

em detalhes, só veio a ser divulgada no formato impresso em 1953 por obra de Afonso 

d’Escragnolle Taunay. 

 

1.2.3. O sertão de João Capistrano de Abreu 

 

Em Capítulos de história colonial, livro publicado em 1907, Capistrano de Abreu se 

propôs a pensar a história do Brasil a partir do interior, diferentemente de seus predecessores 

que focalizaram o litoral. Recusando construir uma história unicamente político administrativa 

ou biográfica, dedicou-se à compreensão da vida humana naquilo que ela tem de elementar. 

Nesse sentido, investigou os caminhos que levavam ao “sertão” da colônia portuguesa na 

América, a ocupação do território pelos adventícios e a formação do povo brasileiro, surgido 

das relações do colonizador com os indígenas e com a natureza.66 

Em O sertão, capítulo de número 9, Capistrano de Abreu se dedica ao processo de 

“povoamento do sertão”, o qual, na sua opinião, deixava nas sombras a invasão flamenga 

abordada por ele no capítulo antecedente.67 Um dos núcleos a partir dos quais os conquistadores 

partiram em direção ao interior foi a vila e posteriormente cidade de São Paulo, em decorrência 

das chamadas bandeiras, definidas pelo autor como expedições de “homens empregados em 

prender e escravizar o gentio indígena”.68 

Após descrever genericamente essas expedições, Capistrano de Abreu afirma que faltam 

documentos para escrever a história das bandeiras, a qual qualifica como sendo “sempre a 

mesma”. Esta “monotonia”, segundo o historiador, só seria quebrada “mais tarde” por uma 

“novidade” emplementada pelos Kayapó: a de atear fogo nos adventícios.69 

Associando, ao que tudo indica, bandeiras e monções, caracterizou a dita novidade no 

parágrafo em questão citando seis linhas de um texto que identificamos como sendo oriundas 

do parágrafo 10 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, a qual não se encontra referenciada 

nas notas ao final do capítulo. Nele, João Antônio Cabral Camelo narra como os indígenas 

cercavam os brancos com fogo a fim de evitar que eles fugissem e com isso se abrasassem.70  

 
66 REIS, José Carlos. Capistrano de Abreu (1907). O surgimento de um povo novo: o povo brasileiro. Revista de 

História, São Paulo, vol. 138, 1998, p. 70. 
67 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial, 1500-1800. 7ª ed. revista, anotada e prefaciada 

por José Honório Rodrigues. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Publifolha, 2000, p. 127.  
68 Ibidem, p. 128. 
69 Ibidem, p. 129. 
70 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 3r. 
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Embora Capistrano de Abreu tenha citado o excerto entre aspas, não foi possível 

reconhecer qual fora o texto-fonte empregado. Ao compará-lo com os demais testemunhos71 da 

narrativa de Camelo, notamos algumas divergências – omissão e substituição de palavras – 

constantes apenas no trecho transcrito pelo historiador, indicativas da corrupção do texto 

durante sua transmissão. 

 

1.2.4. O historiador das bandeiras descobre a “famosa coleção das Notícias práticas” 

 

Afonso d’Escragnolle Taunay publicou os 11 volumes de sua monumental História 

geral das bandeiras paulistas (HGBP) entre os anos de 1924 e 1950. Tanto sua produção escrita 

quanto museográfica – Taunay dirigiu o Museu Paulista entre 1917 e 1945 – fazem ecoar a 

positivação dos feitos dos sertanistas de São Paulo na construção territorial do país, 

promovendo uma história do Brasil que tem como ponto de partida a cidade de São Paulo e os 

bandeirantes.72 

No tomo 11 de HGBP, dedicado aos primeiros anos de Goiás e às monções cuiabanas, 

Taunay informa que no final da década de 1940, percorrendo a biografia de Diogo Soares escrita 

por Serafim Leite,73 notou que do conjunto das Noticias Practicas havia “algumas ainda, 

manuscritas, conservadas na Biblioteca de Évora”.74 A partir dessa descoberta, ele contatou 

conhecidos em Portugal a fim de que o material inédito fosse transcrito e remetido ao Brasil, o 

qual foi amplamente utilizado na segunda parte do volume em questão.75 

É curiosa a afirmação de Taunay de que a constatação da existência de notícias práticas 

ainda inéditas teve como fonte a leitura de Serafim Leite, quando o Visconde de Porto Seguro, 

no tomo 2 de História geral do Brazil, havia citado cinco dos seis relatos cuiabanos que 

permaneceram manuscritos até 1953. Seria, esta obra, inacessível à época? Seguramente não. 

 
71 Entendemos como testemunho cada registro de um texto escrito. CAMBRAIA, César Nardelli. Introdução à 

crítica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 63. 
72 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Afonso Taunay e a construção de Relatos monçoeiros. In: CINTRA, 

Jorge Pimentel; SCHNEIDER, Alberto Luiz; BEIER, José Rogério (orgs.). Affonso Taunay e o Museu Paulista: 

um projeto de memória. São Paulo: Alameda, no prelo. 
73 Identificada por nós como sendo LEITE, Serafim. Diogo Soares, Matemático, Astrónomo e Geógrafo de sua 

magestade no Estado do Brasil (1684-1748). Lisboa: Brotéria, 1947.  
74 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. História geral das bandeiras paulistas. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado, 1950, vol. 11, parte II, p. 31. 
75 No prefácio ao volume 11 Taunay registra seus agradecimentos ao Dr. Armando Nobre de Gusmão, diretor da 

Biblioteca Pública de Évora, ao Dr. Urbano Canuto Soares, professor da Universidade de São Paulo, ao Dr. Murilo 

Bastos, secretário da embaixada do Brasil em Lisboa e a José Pinto da Fonseca, do Instituto Biológico de São 

Paulo, pelos “excelentes serviços que me prestaram para a obtenção, remessa e reprodução desse contingente de 

origem eborense”. Ibidem, parte I, p. XV. 
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Isso porque a biblioteca do Museu Paulista já contava com os dois volumes do livro de 

Varnhagen em seu acervo quando Taunay assumira o cargo de diretor em 1917.76  

Taunay não só dispunha de História geral do Brazil ao alcance de suas mãos, mas a leu 

e escreveu sobre ela na década de 1920. Em um artigo publicado no Correio Paulistano, em 

janeiro de 1926, fez uso do volume 2 para analisar o modo como Varnhagen pensou a jornada 

de Antônio Raposo Tavares até o rio Amazonas.77 Já no ano seguinte, no mesmo periódico, 

Taunay assinou uma coluna noticiando a nova edição dessa obra anotada por Rodolfo Garcia, 

texto em que ele exibe pleno domínio da trajetória editorial da Historia geral do Brazil.78 Em 

suma, não se pode atribuir a surpresa do historiador das bandeiras com o achado das notícias 

práticas inéditas à falta de acesso ou leitura do livro no qual, havia quase 100 anos, elas já 

tinham sido mencionadas. 

Em “Bibliografia monçeira (sic) principal até hoje desvendada. Subsídios recentes 

provindos dos arquivos portugueses”, capítulo 4 da segunda parte do volume 11 de HGBP, 

Taunay aborda de modo sucinto os textos em língua castelhana e portuguesa disponíveis sobre 

as monções, organizando-os cronologicamente. Entre os últimos, as Noticias Practicas foram 

catalogadas como as mais antigas, sendo a lista encabeçada pela “Relação verdadeira da derrota 

e viagem que fez da cidade de São Paulo para as minas do Cuyabá, o Exmo. Sr. Rodrigo Cesar 

de Menezes, Governador e Capitão-general da Capitania de São Paulo e suas Minas, 

descobertas no tempo de seu governo e nele mesmo estabelecidas” (Noticia Sexta Practica), 

composta por Gervásio Leite Rebelo em 1727.79 

Para aquelas notícias cujo ano de redação não é sabido, Taunay ensaia estimativas 

quanto a sua datação. A “Notícia que dá ao R. P. Diogo Soares o Capitão João Antonio Cabral 

Camelo sobre a viagem que fez às minas do Cuyabá no ano de 1727” (Noticia Primeyra 

Practica de Cuiabá), por exemplo, foi redigida “provavelmente” em 1734. Já o “Roteiro 

verdadeiro das minas do Cuyabá e de todas as suas marchas, cachoeyras, itaypavas, varadouros 

e descarregadouros de canôas que se navegam para as ditas minas, com os dias de navegação e 

 
76 O tomo 1 do Livro de Tombo da Biblioteca do Museu Paulista, aberto pela Comissão Inspetora em 16 de março 

de 1916, traz na página de número 4 o registro de “Historia Geral do Brazil, 1 e 2”, de autoria do “Visconde de 

Porto Seguro”. Todavia, não há informações acerca do ano de entrada dessa obra no acervo da instituição. LIVRO 

de tombo do acervo da Biblioteca do Museu Paulista. Universidade de São Paulo, Biblioteca do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo, vol. 1, p. 4. 
77 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Ressuscitamento de um homeriada. Correio Paulistano, 3 jan. 1926, p. 7. 
78 Idem. Livros Novos. Correio Paulistano, 2 nov. 1927, p. 3. 
79 Idem. Monções cuyabanas no século XVIII. Separata do tomo undécimo da História geral das bandeiras 

paulistas. São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 1950, p. 24-25.  
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travessia” (Noticia Sétima Practica), de Manuel de Barros, seria “indubitavelmente anterior a 

1748, milésimo do falecimento do Padre Diogo Soares, que o colecionou”.80 

No capítulo 5, “A Bibliografia antiga e moderna das monções. Novos, abundantes e 

valiosos itens inéditos. A contribuição das ‘Noticias Praticas’ da Coleção Diogo Soares. O 

relato de Gervasio Leite Rebelo”, Taunay avança no sentido de fornecer alguns dados sobre a 

origem dessa coleção. Qualificando-a como “manancial de extraordinário valor para o estudo 

da expansão geográfica do Brasil”, ele cita uma missiva de Diogo Soares a D. João V de 4 de 

julho de 1730, na qual o jesuíta relata ter junto a si numerosas cópias de notícias, roteiros e 

mapas dos melhores sertanistas com vistas a dar início a alguma carta geográfica, posto que as 

estrangeiras apresentavam erros. A esse empenho de Soares Taunay atribui “o provavel 

salvamento de documentos capitais para a história dos descobrimentos bandeirantes”. Entre 

esses escritos consta a “Notícia do Alferes José Peixoto da Silva Braga, do que passou na 

Primeira Bandeira que entrou no descobrimento das Minas de Guyazes até sair na Cidade de 

Belém do Grão-Pará (1727)” (Noticia Primeyra Practica de Goiás), texto que ele considera o 

“documento que para a história de Goyaz é uma espécie de carta de Pero Vaz de Caminha”.81 

Os capítulos subsequentes podem ser definidos como resumos dos conteúdos das 

Noticias Practicas comentadas. Em alguns deles são oferecidos dados pontuais a respeito da 

origem dessas narrativas. Acerca da Noticia Terceira Practica, de Domingos Lourenço de 

Araújo, por exemplo, Taunay esclarece que ela leva vantagem sobre as notícias de João Antônio 

Cabral Camelo por ter sido escrita “em dias mais próximos dos acontecimentos a que narra”.82 

Nota, também, a existência de pequenas divergências entre os dois autores, ainda que eles 

concordem “em essência nas diversas retificações feitas por Cabral Camelo aos relatos dos 

velhos cronistas que exageraram as perdas de vidas e do ouro dos quintos reais e dos monçoeiros 

da flotilha do Ouvidor [Antônio Álvares Lanhas Peixoto]”.83 

Ao glosar a Noticia Quarta Practica, valendo-se da transcrição remetida de Évora, 

Taunay destaca a variação existente no registro do sobrenome do autor intelectual, assim 

descrevendo-a: “O signatário desta missiva assinou-se Dom Carlos de los Reyes Valmaseda e 

no cabeçalho da carta aparece Rios em lugar de Reyes”.84 O historiador não dispunha dos meios 

 
80 Ibidem, p. 25. 
81 Ibidem, p. 31. 
82 Ibidem, p. 57. 
83 Ibidem, p. 57. Pensamos que entre os “velhos cronistas” acusados de exagero por Taunay se encontra José 

Barbosa de Sá, cujos números propalados em sua Relação de fato são maiores que aqueles expressos por João 

Antônio Cabral Camelo em suas notícias práticas. Cf. SÁ, José Barbosa de. Relaçaõ das povoaçoens do Cuyabá e 

Mato groso de seos principios thé os prezentes tempos. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 

23, 1901, p. 26-28. 
84 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuyabanas no..., p. 63. 
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para avançar sobre o desvendamento da questão, mas a discrepância, ao que parece, não deve 

ser imputada a Balmaceda, mas sim a Diogo Soares na condição de autor material da primeira 

versão das Noticias Practicas, posto que na segunda versão lemos “Reis” tanto no cabeçalho 

quanto na assinatura.85 

É apenas no capítulo 10, dedicado à Noticia Sétima Practica, de Manuel de Barros, que 

Taunay explica as razões da vinda de Diogo Soares para a América portuguesa. Baseando-se 

na biografia do padre matemático traçada por Serafim Leite, designa-o como “notavel jesuita 

que tantos serviços relevantes prestou à gografia (sic) de nossa terra”. Cita o alvará de novembro 

de 172986 a fim de esclarecer que Capassi e Soares foram incumbidos por esse monarca da 

feitura de mapas do Estado do Brasil.87 

Malgrado Taunay ter consagrado todo o capítulo 11 à Noticia Oitava Practica, cuja 

autoria ainda não havia sido identificada no período, nele pouco se aplicou para além da 

paráfrase desse relato. Reconhecendo a riqueza de detalhes com que o rio Tietê é descrito nesse 

texto, o historiador conjectura que sua redação deve ter sido empreendida “por alguém que 

numerosas vezes percorreu o rio das entradas e não podia deixar de ser muito arguto observador. 

Além de anotador pertinaz de quanto lhe convinha averbar para o enriquecimento do assunto 

que lhe interessava explanar”.88 

Três anos após o lançamento do volume derradeiro de HGBP Taunay publicou na 

Biblioteca Histórica Paulista por ele organizada Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas, obras 

nas quais as Noticias Practicas foram publicadas integralmente. Por ora, cabe sinalizar que a 

divisão do conjunto documental nesses dois volumes obedeceu a um critério pautado pelas vias 

de penetração do território e os modais de transporte utilizados pelos seus narradores nas 

viagens descritas. Isto é, em Relatos monçoeiros foram alocadas as notícias práticas nas quais 

os deslocamentos ocorreram pelos rios, através do emprego de canoas monóxilas, já em Relatos 

sertanistas aquelas que se valeram das marchas terrestres. 

Afora os elogios tecidos às Noticias Practicas, alguns dos quais já mencionamos, a 

importância desse conjunto textual para Taunay pode ser dimensionada por sua intenção em 

publicá-las nos Anais do Museu Paulista. Em papel avulso datilografado, intitulado “Duas 

Palavras”, datado em 25 de janeiro de 1951, ele escreveu: 

 
85 BALMACEDA, Carlos de los Reyes. Noticia Quarta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 81r. e 83v. 
86 ALVARÁ de D. João V nomeando os “padres matemáticos” Diogo Soares e Domingos Capacci para se passarem 

ao Brasil (18 de novembro de 1729). In: CORTESÃO, Jaime. História do Brasil..., p. 227-228. 
87 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuyabanas no...,  p. 69. 
88 Ibidem, p. 79. 
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A leitura de Diogo Soares, a bela biografia do | famoso “matemático 

astrónomo e geógrafo de Sua Ma- | gestade no Est. do Brasil”, da lavra de meu 

eminente colega da Academia Brasileira Padre Serafim Leite, | levou-me ao 

conhecimento da existência de larga docu- | mentação inédita sôbre as 

monções cuiabanas existen- | te na Biblioteca de Evora, documentação reunida 

pelo | ilustre jesuita cientista do século XVIII, companheiro | de Domenico 

Caposi [sic] 

Dele, em 1948, fiz tirar cópia de que me vali larga- | mente nos tomos X e XI 

de minha História Geral das | Bandeiras Paulistas. | Pertencem estes papeis a 

mesma e preciosa série | de que já <ha> bastante cousa impressa na Revista 

do Ins- | tituto Histórico Brasileiro (tomos 4 e 69). 

Constituem sete novas e preciosas Notícias práti- | cas que agora se 

desvendam, na íntegra, e tenho o prazer de entregar ao meu douto sucessor na 

Direto- | ria do Museu Paulista, Sr. Dr. Sérgio Buarque de Ho- | landa, para o 

volume XV dos nossos Anais do Museu Pau- | lista, em via de impressão.89 

 

O tomo 15 dos Anais do Museu Paulista, para o qual Taunay escreveu essas “Duas 

Palavras”, só veio a ser publicado dez anos depois. Diferentemente daquilo que desejou o 

historiador das bandeiras, a “preciosa série” das Noticias Practicas não estampou a nova edição 

do periódico. Entretanto, ainda que seu douto sucessor, baseando-se nesse mesmo conjunto 

textual – além de outras fontes –, tenha proposto interpretações significativamente distintas das 

suas no que diz respeito ao estudo das monções, o valor atribuído por Sérgio Buarque de 

Holanda às Noticias Practicas em nada foi menor. 

 

1.2.5. Sérgio Buarque de Holanda: ler, reler e retificar aquilo que se conhece 

 

A sucessão na direção do Museu Paulista foi apenas um dos vários momentos em que 

as trajetórias de Afonso d’E. Taunay e Sérgio Buarque de Holanda se entrecruzaram. No 

Colégio São Bento, em São Paulo, a disciplina predileta do jovem Sérgio Buarque era História, 

ministrada por ninguém menos que Taunay. Sua primeira publicação, aos 18 anos, no Correio 

Paulistano, contou com a ajuda do antigo professor.90 Para além do posto de diretor do Museu 

Paulista, ambos foram professores da cátedra de História da Civilização Brasileira na 

Universidade de São Paulo e ocuparam a mesma cadeira de número 36 na Academia Paulista 

de Letras.91 

 
89 DUAS Palavras [papel avulso assinado por Afonso d’Escragnolle Taunay e datado em 25 de janeiro de 1951]. 

SVDHICO/MP-USP, Coleção Afonso Taunay, Transcrições de documentos históricos, A1 – 15/9/48, grifos do 

autor. 
90 HOLANDA, Sérgio Buarque de; GRAHAM, Richard. Uma entrevista com Sérgio Buarque de Holanda. Ciência 

e Cultura (SP), vol. 34, n. 9, set. 1982, p. 1175. 
91 Taunay lecionou na então recém fundada Universidade de São Paulo de 1934 até 1937, quando mudanças na 

legislação o obrigaram a escolher entre o Museu Paulista e a Universidade, haja vista que não poderia mais 

acumular os cargos. Na cátedra de História da Civilização Brasileira foi sucedido por Alfredo Ellis Júnior que a 
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Na década de 1940, mediante a necessidade de submissão de um trabalho a um prêmio 

internacional, Sérgio Buarque de Holanda escreveu Monções. Ao explicar a concepção da obra, 

ele revelou que almejava “uma espécie de Casa grande e senzala ao avesso”, pois esse livro de 

Freyre fazia “o Brasil parecer estático; dominado pelo açúcar; olhando para o Atlântico; 

parado”. Buscou, então, flagrar “algo mais dinâmico, apontando para as minas, para o interior”, 

em suma, o “Brasil em movimento”.92 

Em Monções, Sérgio Buarque de Holanda se empenha em traçar uma separação nítida 

entre esse episódio histórico e o das bandeiras. A ele, ainda que o final da década de 1710 e o 

início da década de 1720 possa ser visto como um momento incerto de transição, “o fato é que 

as monções de povoado já não pertencem à história das bandeiras”.93 Em síntese, na visão de 

Holanda, uma e outra se diferenciariam no que diz respeito a seus objetivos, regularidade, 

meios de locomoção e o complexo de atitudes e comportamentos determinados. 

Enquanto as bandeiras tinham na escravização da mão de obra indígena e na prospecção 

de metais e pedras preciosas seus principais fins, as monções eram expedições de povoamento 

e abastecimento das minas de Cuiabá. Diferentemente das excursões arranjadas em resposta à 

demanda circunstancial por força de trabalho cativa, como era o caso das primeiras, o trânsito 

das monções entre Araritaguaba e Cuiabá era regular, posto que a sedentarização de colonos no 

extremo oeste da América portuguesa dependia, pelo menos nos anos iniciais, do suprimento 

de gêneros básicos, garantido pela assiduidade das frotas de comércio. Os agentes das monções 

não percorriam longas distâncias pelo interior do continente a pé, mas empregavam os rios 

como “estradas móveis”, os quais eram atravessados por canoas monóxilas. Por fim, a 

exiguidade das embarcações, a ausência de espaços que incitavam o movimento, a necessária 

renúncia aos anseios privados, os quais poderiam pôr em risco a vida dos demais passageiros, 

teriam transformado os ânimos tradicionalmente aventurosos dos paulistas, submetendo-os à 

ordem, à disciplina e ao método.94 

Ao discutir, em “O transporte fluvial”, a questão da recorrência do uso dos caudais sul-

americanos pelos sertanistas como forma de acesso ao interior do continente, alvo de 

 
ocupou até a década de 1950, quando um problema de saúde o impediu de continuar lecionando. A vaga veio a ser 

preenchida provisoriamente por Sérgio Buarque de Holanda, em regime de contrato e, posteriormente, através de 

concurso público, ocasião em que apresentou Visão do paraíso como tese. ANHEZINI, Karina. Um metódico à 

brasileira: a história da historiografia de Afonso de Taunay (1911-1939). São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 74-

75; HOLANDA, Sérgio Buarque de; GRAHAM, Richard. Op. cit., p. 1177; ACADEMIA PAULISTA DE 

LETRAS. Acadêmicos anteriores. Disponível em: http://bit.ly/3pUuQe0. Acesso em: 2 fev. 2021. 
92 HOLANDA, Sérgio Buarque de; GRAHAM, Richard. Op cit., p. 1179. 
93 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções..., p. 150. 
94 Ibidem. 

http://bit.ly/3pUuQe0
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divergência entre os estudiosos do tema,95 Sérgio Buarque de Holanda defende que nas 

bandeiras os cursos d´água se mostravam como um empecilho às deambulações de seus agentes. 

Assim, o autor se empenha em desvelar como eles eram suplantados. Para tanto recorre, entre 

outras fontes, à Noticia Primeyra Practica de Goiás, editada na Gazeta Litteraria em 1883,96 

pois nela José Peixoto da Silva Braga menciona o uso de um molho de paus amarrados com 

cipós como estratégia para vencer a violência das águas.97 

No capítulo seguinte, intitulado “Ouro”, consagrado à descoberta do metal precioso em 

Cuiabá e às condições sob as quais ocorreu o povoamento da região pelos europeus e seus 

descendentes, Sérgio Buarque de Holanda debate a origem dos primeiros bovinos levados para 

as novas minas. Ainda que ele aceite como verdadeira a tradição corrente no século XIX, de 

que esses animais eram oriundos da fazenda de Camapuã, presume que eles descendiam do 

gado criado nos campos da Vacaria. Em nota, ele prolonga a exposição do tema salientando o 

que alguns autores coevos falaram sobre o assunto, entre os quais se encontra João Antônio 

Cabral Camelo, cuja Noticia Primeyra Practica de Cuiabá fora lida através da edição impressa 

publicada em 1842.98 

Ao final de “Comércio de Cuiabá”, último capítulo de Monções, Sérgio Buarque de 

Holanda reflete a respeito do que as fontes concernentes a esse episódio histórico permitem 

compreender sobre ele. É digno de nota que em 1945, ano de lançamento da obra, apenas a 

Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, a Noticia Quinta Practica e a Noticia Primeyra Practica 

de Goiás possuíam edições impressas, sendo que a última contava com duas, publicadas em 

periódicos distintos.99 Na passagem em questão, o historiador afirma que  

Os depoimentos da época são, em geral, poucos e pouco interessantes para 

quem se preocupe em elucidar, nas monções, mais do que seus aspectos 

puramente práticos, materiais. Algumas vezes, porém, entre curiosas 

informações a respeito da rota ordinariamente seguida, das dimensões e da 

capacidade normal dos barcos, da carga transportada ou dos perigos 

 
95 Afonso d’Escragnolle Taunay defendia que o rio Tietê era navegado pelos adventícios desde os primeiros tempos 

da colonização portuguesa em São Paulo; advogava que a partir da viagem de dom Luís de Céspedes Xeria de São 

Paulo ao Paraguai, em 1628, as bandeiras de apresamento indígena e prospecção aurífera passaram cada vez mais 

a se valerem desse rio. Alfredo Ellis Júnior, por sua vez, via na suposição de que o movimento bandeirista tivesse 

percorrido vias fluviais um “grande erro”, do qual não teria escapado “nem mesmo muitos historiadores de certo 

renome”. TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. À glória das monções. São Paulo: Casa Editora “O Livro”, 1920, p. 

11; ELLIS JÚNIOR, Alfredo. O bandeirismo paulista e o recuo do meridiano. 2ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1934, p. 45. 
96 BRAGA, José Peixoto da Silva. A bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1722. Parte I. Gazeta Litteraria, Rio 

de Janeiro, n. 3, p. 62-65, 1883; Ibidem, parte II, n. 5, p. 110-113, 1883. 
97 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções..., p. 49-50. 
98 Ibidem, p. 181-182, nota 11. 
99 BRAGA, José Peixoto da Silva. A bandeira do...; Idem. Noticias que dá ao Padre Mestre Diogo Soares o alferes 

José Peixoto da Silva Braga do que passou da primeira bandeira, que entrou ao descobrimento das Minas dos 

Guayazes até sahir da cidade de Belém do Grão Pará. RIHGB, vol. 69, p. 217-234, 1908.  
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numerosos que costumam ameaçar o navegante – perigos de frechas, de feras, 

de febres –, surge casualmente uma nota de maior interesse humano.100 

 

A “nota de maior interesse humano” a qual ele se refere é dada por João Antônio Cabral 

Camelo “em 1727”, no momento em que o narrador enumera as perdas vividas e as dívidas 

adquiridas na jornada às minas de Cuiabá. Para Sérgio Buarque de Holanda, é nesse momento 

que Camelo “sem abandonar por um momento sequer o tom de frio relatório que imprime a 

todo o texto, trata de registrar sua própria experiência”.101 

O trecho supracitado é uma das passagens de Monções mais interessantes para este 

estudo. Em primeiro lugar, revela a importância das edições impressas de documentos 

manuscritos para a pesquisa histórica na primeira metade do século XX. As fontes não eram 

poucas, como afirmou o autor, mas sim desconhecidas por ele, posto que se encontravam 

salvaguardadas em arquivo estrangeiro e em formato manuscrito, o que dificultava o acesso por 

pesquisadores brasileiros que sequer sabiam de sua existência. Nesse sentido, ao que parece, a 

menção feita por Varnhagen aos relatos contidos no “livrinho das minas” não foi suficiente para 

a difusão da notícia de sua existência entre aqueles que se interessavam pelo assunto. 

A caracterização das fontes disponíveis à época como “pouco interessantes” e limitadas, 

visto que deixariam a desejar àqueles que se preocupavam em esclarecer mais do que os 

“aspectos puramente práticos” e “materiais” das monções, diz mais respeito ao historiador que 

a elaborou e ao fazer historiográfico no Brasil da década de 1940 do que sobre uma suposta 

“capacidade instrutiva” dessas narrativas. Tal como nos ensina Ulpiano Toledo Bezerra de 

Meneses, o documento não é detentor de uma identidade própria, sendo o sistema documental 

produto da “questão do conhecimento”.102 Sérgio Buarque de Holanda, em escritos posteriores, 

usou esses mesmos textos para o estudo de outros aspectos da temática monçoeira, contrariando 

a suposta modicidade que anteriormente atribuíra a eles. 

O “tom de frio relatório” que o historiador confere à Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá evidencia uma leitura preocupada apenas com o seu conteúdo. Ainda que as questões 

das quais nos ocupamos neste trabalho não se fizessem presentes entre as indagações 

formuladas por ele e seus contemporâneos, é lícito afirmar que o estilo adotado por Camelo em 

seu texto reflete a encomenda que lhe fizera Diogo Soares.  Um leitor atento às informações 

solicitadas por D. João V na provisão de novembro de 1729 perceberá, ao percorrer as páginas 

 
100 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções..., p. 151. 
101 Ibidem, p. 151. 
102 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Memória e cultura..., p. 95. 
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da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, que ela contempla a maior parte dos temas arrolados 

por El-Rey. 

Por fim, o erro de atribuição da data de escrita da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá 

cometido por Sérgio Buarque de Holanda pode ser explicado como uma consequência da edição 

consultada e daquilo que se sabia sobre esse escrito no período. A edição de 1842, oferecida 

por Francisco Adolfo de Varnhagen, nada revela sobre a origem desse texto. Acontece que, 

sendo Camelo autor intelectual das duas primeiras notícias práticas cuiabanas, sua assinatura e 

a datação tópica e cronológica desses escritos – vila de São João, 16 de abril de 1734 – constam 

apenas ao final da Noticia Segunda Practica. Tendo em vista que essa edição veicula apenas a 

Noticia Primeyra Practica e que nela o narrador afirma ter chegado em Cuiabá em 1727, Sérgio 

Buarque de Holanda concluiu que este fora seu ano de redação. 

Não foi pequeno o impacto que o lançamento do volume 11 de HGBP, em 1950, causou 

em Sérgio Buarque de Holanda. Ao resenhar a obra em julho do ano seguinte, ele afirmou que 

os estudiosos das matérias nela contidas muito ganhariam “em reconsiderá-las agora sob as 

novas perspectivas e com os novos dados” disponibilizados por Taunay. Falando 

especificamente de si próprio, ele confessa que a leitura do livro lhe valeu não só na melhoria 

daquilo que havia escrito em Monções, mas também para a retificação deste trabalho em mais 

de um ponto. A razão? A divulgação de novas fontes, “em particular das notícias e roteiros 

reunidos pelo padre Diogo Soares”.103 

Naquele mesmo ano de 1951, seis meses antes da publicação da resenha por Holanda, 

Taunay assinou as “Duas Palavras” e, ao que parece, remeteu junto a elas uma cópia das notícias 

práticas inéditas ao “douto sucessor”, intentando sua publicação nos Anais do Museu Paulista. 

Embora ela não tivesse ocorrido, essa reprodução não se perdeu. Consta na coleção pessoal de 

Sérgio Buarque de Holanda, hoje salvaguardada no Arquivo Central do Sistema de Arquivos 

da Universidade Estadual de Campinas (SIARQ-UNICAMP), um conjunto de papeis 

datilografados com o seguinte título: “Documentos ineditos sobre as monções cuiabanas 

Constantes das “Noticias Praticas” das Minas do Cuyabá e Goyazes na Capitania de S. Paulo 

da Coleção Padre Diogo Soares Biblioteca de Evora, Cod. CXVI (2-15, 1 vol. 4º)”. A presença 

das “Duas Palavras” de Taunay à guisa de introdução, igual àquela encontrada no Museu 

Paulista, não deixa dúvidas quanto à sua origem.104 

 
103 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Bandeiras e monções. In: COSTA, Marcos (org.). Sérgio Buarque de 

Holanda: escritos coligidos. São Paulo: Editora Unesp, 2011, vol. 2, p. 153. 
104 RELATO das "Notícias practicas das minas do Cuyabá e Guyazes na Capitania de São Paulo", da Coleção 

Padre Diogo Soares referente a monções empreendidas a Cuiabá, descrevendo caminhos fluviais e terrestres da 

região, as tribos indígenas existentes, os ataques indígenas a roças e monções. Datas compreeendidas entre 1727 



50 

 

Caminhos e fronteiras, também de Sérgio Buarque de Holanda, foi publicado em 1957. 

Dividido em três partes – (1) Índios e Mamalucos; (2) Técnicas Rurais; e (3) O fio e a terra –,  

o livro é consagrado à expansão paulista no período colonial, sendo suas análises elaboradas a 

partir da investigação das “técnicas da vida material que possibilitaram as entradas para o 

sertão”. Sua grande colaboração à historiografia diz respeito à importância que nele é dado aos 

povos indígenas no processo de colonização do centro-sul da América portuguesa.105 

“A cera e o mel” é um capítulo dedicado à extração e ao consumo desses produtos. Nele 

a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, lida a partir da edição de 1842, é citada no contexto em 

que o autor descreve e exemplifica a versatilidade do uso do mel entre sertanistas e 

monçoeiros.106  

Em “Botica da natureza”, o foco recai sobre o aproveitamento da fauna nativa em 

preparados, medicamentos e tratamentos para os mais diversos males. Valendo-se da edição de 

1883 da Noticia Primeyra Practica de Goiás, nesse capítulo Sérgio Buarque explora o uso do 

fumo e da urina no tratamento de feridas causadas por flechas.107  

Por fim, no capítulo “Uma civilização do milho”, o historiador discute a associação 

depreciativa entre milho moído e ração para animais vigente na área de influência paulista. A 

fim de indicar a longevidade do desapreço pelo produto assim processado, ele recorre à Noticia 

Sexta Practica, haja vista que Gervásio Leite Rebelo se refere ao alimento nessas condições 

como “farinha de cachorro”.108 Em nota a esse excerto, Sérgio Buarque de Holanda expressa 

que a narrativa de Rebelo fora lida por meio de uma cópia pertencente ao Museu Paulista, cuja 

existência se deve ao “benemérito historiador” Afonso d’E. Taunay.109 

É sabido que Sérgio Buarque de Holanda nutria um sentimento de incompletude para 

com Monções. Ao longo dos quase quarenta anos de vida após a publicação desse livro, ele 

procurou reescrevê-lo à luz das pesquisas que desenvolveu em arquivos do Brasil, do Paraguai 

e de Portugal. Dos seis capítulos que o constituem, três foram reescritos – “Os caminhos do 

sertão”, “O transporte fluvial” e “As estradas móveis” –, embora não seja possível afirmar com 

 
e 1734. Biblioteca de Evora. cod.116 (2-15, 1 vol., 4º). (Incluso um bilhete explicativo de Affonso de E. Taunay, 

entregando a documentação a SBH, por ocasião da transmissão de cargo na Diretoria do Museu Paulista em 25 

jan. 1951. Fundo Sérgio Buarque de Holanda, SIARQ-UNICAMP, Pt 289 P67P. 
105 FRANÇOZO, Mariana de Campos. Os outros alemães de Sérgio: etnografia e povos indígenas em Caminhos e 

fronteiras. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 22, n. 63, 2007, p. 138. 
106 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras..., p. 62. 
107 Ibidem, p. 104. 
108 Ibidem, p. 219-220. 
109 Ibidem, p. 329. 



51 

 

exatidão quando isso ocorreu. Destes, apenas o primeiro é considerado acabado, pois fora 

publicado como artigo na Revista de História em 1964.110 

À citação de José Peixoto da Silva Braga na primeira versão de “O transporte fluvial” 

somam-se outras duas. A primeira versa sobre o tipo de madeira empregado na fabricação de 

uma embarcação utilizada na bandeira do Anhanguera II, já a segunda ao tempo médio de 

construção de uma canoa monóxila.111 Em “As estradas móveis” reescrito, capítulo que ganhou 

37 novas páginas,112 constam um total de quinze menções às Noticias Practicas, distribuídas 

do seguinte modo: três à Noticia Sétima Practica, de Manuel de Barros, à Noticia Terceira 

Practica, de Domingos Lourenço de Araújo e à Noticia Segunda Practica, de João Antônio 

Cabral Camelo; duas à Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, também de Camelo, e à Noticia 

Oitava Practica, à época tida como anônima; e uma à Noticia Sexta Practica, de Gervásio Leite 

Rebelo e à Noticia Quarta Practica, de Dom Carlos de los Reyes Balmaceda.  

Com exceção da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá e da Noticia Primeyra Practica 

de Goiás, lidas a partir das edições de 1842 e 1883, respectivamente, as demais foram citadas a 

partir de Relatos monçoeiros (1953). Ou seja, mesmo mediante à existência de novas edições 

dessas duas notícias práticas propostas por Taunay, Sérgio Buarque de Holanda continuou a 

fazer uso das edições anteriores. Sua razão nos parece estar assentada no emprego dessas fontes 

em trabalhos pregressos, os quais foram fichados num período em que as únicas edições 

disponíveis eram as do século XIX. Logo, na sua concepção, não havia razão para lê-las e anotá-

las à luz das novas edições. Quanto àquelas lidas através de Relatos monçoeiros, a opção por 

referenciá-las a partir da edição de Taunay, mesmo dispondo, desde 1951, de uma cópia das 

transcrições que a originou, talvez esteja fundamentada na facilidade de consulta proporcionada 

pelo objeto-livro. 

O Extremo Oeste se trata de uma obra inconclusa e póstuma de Sérgio Buarque de 

Holanda. Sua primeira publicação, organizada por José Sebastião Witter, ocorreu em 1986, 

quatro anos após a morte do historiador. No prefácio à segunda edição de Monções, em 1976, 

Holanda assinalou a decisão de conservar o texto apresentado ao público em 1945 e de 

direcionar as pesquisas empreendidas desde então à escrita de um novo livro sobre o mesmo 

 
110 Seguimos aqui as reflexões de Laura de Mello e Souza em seu primoroso prefácio à quarta edição de Monções, 

a qual fora organizada por ela e André Sekkel Cerqueira. SOUZA, Laura de Mello e. Estrela da vida inteira. In: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções..., p. 15-37. 
111 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de expansão paulista. Organização de Laura de Mello e Souza e 

André Sekkel Cerqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 253-254, 275. 
112 SOUZA, Laura de Mello e. Estrela da vida..., p. 24. 
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tema, à época em elaboração. Ao examinar a relação de uma vida do autor com Monções, Laura 

de Mello e Souza identificou O Extremo Oeste como sendo o novo livro aludido por ele.113 

Das duas partes integrantes de O Extremo Oeste – “Caminhos do Extremo Oeste” e “A 

conquista do Extremo Oeste” – somente nas notas da primeira é possível encontrar remissões 

às Noticias Practicas, as quais não são poucas. Ao longo das 71 páginas que a constituem 

constatamos 18 citações, sendo elas: cinco da Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de 

Campos, e da Noticia Terceira Practica, de Domingos Lourenço de Araújo; três da Noticia 

Primeyra Practica de Cuiabá, de João Antônio Cabral Camelo; e uma da Noticia Segunda 

Practica, de Camelo, da Noticia Sexta Practica, de Gervásio Leite Rebelo, da Noticia Sétima 

Practica, de Manuel de Barros, da Noticia Quarta Practica, de D. Carlos de los Reyes 

Balmaceda, e da Noticia Primeyra Practica de Goiás, de José Peixoto da Silva Braga. 

O autor recorre a esse conjunto textual quando da discussão do emprego de cavalgaduras 

em terras piratininganas, do exame das vias terrestres e das vias fluviais por meio das quais se 

chegava ao extremo oeste da América portuguesa e das condições que orientavam essa escolha; 

da retomada de uma discussão também presente em Monções e Caminhos e fronteiras a respeito 

das armas de fogo utilizadas pelos adventícios e suas desvantagens em relação ao armamento 

utilizado pelos indígenas em combate; e da extensa caracterização dos povos indígenas que 

ofereceram resistência às andanças dos colonos e à ocupação da fronteira oeste protagonizada 

por eles. Excetuando-se a Noticia Primeyra Practica de Goiás, todas as outras foram 

referenciadas com base nos manuscritos.  

São dois os elementos que evidenciam esse fato: o primeiro, a indicação nas notas da 

repetição desses textos em outros fólios do mesmo códice. O segundo, as menções à Noticia 

Quinta Practica terem sido feitas apenas pela sua segunda versão. Tanto na transcrição 

encomendada por Taunay quanto nas edições que ele organizou não há menção à existência de 

mais de uma versão das Noticias Practicas no códice eborense. Além disso, em virtude do 

interesse de Taunay recair apenas sobre as notícias ainda inéditas no período, encontram-se 

ausentes da dita transcrição os relatos que não se enquadravam nesse critério. 

Dito isso, qual teria sido o meio através do qual Sérgio Buarque de Holanda acessou os 

manuscritos das Noticias Practicas? Consta em sua coleção pessoal, custodiada pelo SIARQ-

UNICAMP, uma reprodução microfilmada completa do códice CXVI/1-15 da Biblioteca 

Pública de Évora, isto é, não só das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na 

capitania de São Paulo, mas também dos outros três subconjuntos que perfazem as Notícias 

 
113 Ibidem, p. 31. 
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Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil. 

Afora o título e a instituição de guarda, o único dado relativo à origem dessa cópia pode ser lido 

na frase “Divisão de Documentação da Reitoria da USP”, inscrita no catálogo de documentos 

que integram o fundo buarqueano no SIARQ-UNICAMP.114 Tal informação nos permite 

conjecturar que a sua solicitação tenha ocorrido entre 1956 e 1969, período em que o historiador 

foi docente da Universidade de São Paulo.115 

Diferentemente de Taunay, cujo contato com as Noticias Practicas se deu através da 

transcrição enviada de Évora, o que talvez o tenha impossibilitado de conhecer a existência da 

duplicata da coleção, Sérgio Buarque de Holanda, ao ter em mãos sua reprodução fotográfica, 

pôde identificá-la. Todavia, caso tenha confrontado as duas versões e notado as divergências 

existentes entre elas, não as assinalou. Sua postura se restringiu a apontar, nas notas ao leitor, 

os diferentes fólios nos quais as mesmas passagens poderiam ser lidas, como se elas fossem 

equivalentes entre si. 

 

1.2.6. Humberto de Mello Nóbrega e o “mais velho de todos os paulistas”: o rio Tietê 

 

Sérgio Buarque de Holanda não foi o único estudioso da história de São Paulo cuja 

publicação das Noticias Practicas por Taunay incitou emendas e retificações em seus escritos. 

Em 1948, ano em que o historiador das bandeiras mandou copiar os textos ainda inéditos do 

códice eborense, Humberto de Mello Nóbrega lançou História de um rio (o Tietê), obra na qual 

se dedicou ao estudo daquele que, na sua visão, era “o mais velho de todos os paulistas”.116 

Influenciado pelo livro do historiador alemão Emil Ludwig, O Nilo, a história de um rio 

(1937), Mello Nóbrega procurou focalizar “a justaposição rio-homem, prevalecendo, 

entretanto, nessa aglutinação biofísica, as parcialidades históricas do rio e a ação onímoda, ativa 

e passiva, do homem de Piratininga”.117 Entre as Noticias Practicas que contavam com edição 

impressa à época, apenas a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá fora citada. Ela consta entre 

as fontes concernentes à navegação tieteana arroladas pelo autor no capítulo “A conquista do 

 
114 RELATO das "Notícias practicas das Minas do Cuyabá e Guyazes na Capitania de São Paulo", "Notícias 

practicas das Minas Gerais do ouro e diamantes" e "Notícias practicas da costa e povoações do mar do sul", 

descrevendo caminhos fluviais e terrestres, e ataque de tribos indígenas a monções, datadas de 1722-1738. 

Biblioteca Pública de Evora, Coleção Padre Diogo Soares. Divisão de Documentação da Reitoria da USP. (cópia 

microfilme/337p.). Fundo Sérgio Buarque de Holanda, SIARQ-UNICAMP. Pt 286 P64-65. 
115 SOUZA, Laura de Mello e. Estrela da vida..., p. 24. 
116 Frase estampada na dedicatória da obra, na qual se lê: “À memória de Cesário Motta Júnior e Alcântara 

Machado que melhor diriam das tristezas e glórias do mais velho de todos os paulistas, o rio Tietê”. NÓBREGA, 

Humberto de Mello. História de um rio (o Tietê). São Paulo: Livraria Martins Editora, 1948. 
117 ARROYO, Leonardo. Tietê – rio, homem e livro. In: NÓBREGA, Humberto de Mello. História do rio Tietê. 

2ª ed. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1978, p. XIII. 
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Tietê”; como um dos documentos que atestam as “misérias dessa navegação, nos primeiros 

anos da mineração matogrossense”118, no capítulo “A navegação do tietê”; e em “O Tietê e a 

lenda”, como uma das narrativas que veicula o mito do afogamento de Anchieta nas águas desse 

rio, ao qual se vincula a origem do topônimo “Avanhandava”. 

A isso, soma-se uma passagem de teor filológico da maior importância no contexto da 

discussão realizada por Mello Nóbrega a respeito dos diversos nomes do Tietê e de suas origens. 

Ao discorrer sobre as variantes Tietê/Tieté, o autor elenca uma série de escritos em que esta ou 

aquela forma prevalecem, a fim de assegurar a antiguidade do fenômeno. Nesse sentido, o 

historiador afirma que na narrativa de João Antônio Cabral Camelo supracitada a grafia adotada 

é Tieté, com <é> final.119 

Entretanto, seu argumento esbarra nos critérios de edição utilizados por Varnhagen – os 

quais não foram explicitados – durante a fixação do texto em 1842, fonte da qual Mello Nóbrega 

se valeu. Se nesse testemunho há a prevalência de Tieté, o mesmo não pode ser dito dos 

manuscritos. Na primeira versão, por exemplo, há a alternância entre Theate’, Theate e Theatê. 

Já na segunda, observa-se a predominância de Theatê.  Além disso, sem conhecer o paradeiro 

do manuscrito matricial remetido por Camelo a Diogo Soares, que originou as cópias do códice 

eborense, não há como imputar a Camelo qualquer uma dessas variantes. 

Em decorrência do IV Centenário da Cidade de São Paulo, comemorado em 1954, uma 

série de documentos relativos à sua história foram editados, dos quais muitos historiadores se 

beneficiaram. Entre essas publicações constava Relatos monçoeiros, organizado por Taunay. 

Os textos ali estampados fundamentaram a revisão e a ampliação do conteúdo do livro de Mello 

Nóbrega, alterações constatáveis na  2ª edição, lançada em 1978 com um novo título: História 

do rio Tietê. 

Aos capítulos anteriormente mencionados o autor inseriu a Noticia Sexta Practica, 

Noticia Sétima Practica e Noticia Oitava Practica à lista de fontes sobre o caudal paulista e 

trocou a epígrafe de “A navegação do Tietê”: o que era antes um trecho de autoria de Taunay, 

passou a ser uma passagem da Noticia Oitava Practica.120Além disso, realizou vários 

 
118 NÓBREGA, Humberto de Mello e. Op. cit., p. 70-71. 
119 Ibidem, p. 48. 
120 Na edição de 1948 lemos: “A cada passo, barrado pelas itaipavas e as corredeiras, obstruído pelos grandes 

saltos intransponíveis às embarcações, defendeu o Tietê o seu sertão (Afonso d’E. Taunay)”. Ibidem, p. 63. Já na 

de 1978: “Peregrinos amigos meus sejais (!) muito benvindos. Sabeis que caras trazeis, que é isto? Ainda duram 

os sustos? Contai-me o que passastes no Rio Teaté (Cronista anônimo da ‘Noticia 8ª Prática’, da Coleção do Pe. 

Diogo Soares, S. J.)”. NÓBREGA, Humberto de Mello. História do rio Tietê. 2ª ed. São Paulo: Governo do 

Estado de São Paulo, 1978, p. 55. 
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acréscimos pontuais relativos aos perigos enfrentados, a fé dos viajantes, a escassez de 

mantimentos, os alimentos consumidos e os preços praticados nas roças ao longo do trajeto. 

Como na primeira edição de seu livro, na segunda Mello Nóbrega manteve o julgamento 

a respeito das fontes que versam sobre a navegação do Tietê, classificando-as em dois grupos: 

as produzidas sob critérios científicos e as que não foram produzidas sob os mesmos critérios. 

Entre as primeiras encontram-se os escritos de José Custódio de Sá e Faria e de Francisco José 

de Lacerda e Almeida. Já as Noticias Practicas foram agrupadas àqueles textos que, na sua 

visão, valeriam “mais pelas notas pitorescas e históricas do que pela segurança dos informes 

geográficos nêles colhidos”,121 declaração que é mais reveladora de sua concepção de ciência e 

seus parâmetros de validação das fontes do que da qualidade desses textos como documentos 

para a escrita da história. 

 

1.2.7. A historiografia colonial segundo José Honório Rodrigues 

 

História da História do Brasil, de José Honório Rodrigues, foi idealizada como uma obra de 

seis volumes. Todavia, sua escrita foi interrompida pela morte do autor, que à época havia 

publicado apenas o primeiro tomo, Historiografia Colonial, de 1979. O segundo, Historiografia 

Conservadora, foi lançado postumamente, em 1988, fruto do empenho de sua viúva e 

colaboradora Lêda Boechat Rodrigues na finalização da edição.122 

Com essa obra José Honório Rodrigues pretendia escrever a história da história do país 

“desde a primeira crônica do seu nascimento até as tendências atuais”.123 No prefácio ao 

primeiro volume ele explica os critérios empregados para a sua construção, salientando a 

dificuldade enfrentada em distinguir o que é documento histórico e historiográfico: 

 

De modo geral, todo documento, tenha o título de Crônica, Relação, 

Descrição, Memorial, Narração, que descreva os acontecimentos e os 

episódios de uma época, história in statu nascendi, merece figurar na 

historiografia, mesmo que seja primitivo, rudimentar, na forma e no conteúdo. 

Trata-se de descrições contemporâneas, documentos históricos e 

historiográficos na acepção lata da palavra, pois o escrito histórico clássico 

nasceu como história da atualidade.124 

 

 
121 Ibidem, p. 45-46. 
122 MOTA, Carlos Guilherme. José Honório Rodrigues: a obra inacabada. Estudos avançados, São Paulo, vol. 2, 

n. 3, p. 107-110, 1988. 
123 RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1979, vol. 1, p. 

XVI. 
124 Ibidem, p. XVII. 
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Em suma, para ele a diferença entre os dois tipos de documentos se assenta na 

contemporaneidade do escrito ao seu conteúdo, ou seja, enquanto o documento histórico se 

formou junto ao acontecimento, o historiográfico pode ser elaborado em épocas posteriores. 

A amplitude desse trabalho e sua constituição a partir de uma massa documental 

heterogênea e de grandes proporções certamente estão por trás de algumas incongruências que 

nele se fazem presentes. A análise de como as Noticias Practicas foram abordadas evidenciam 

algumas delas. Citadas de modo difuso ao longo do volume dedicado à historiografia colonial, 

a primeira aparição de um de seus relatos ocorre no Livro Quarto,125 intitulado “A historiografia 

do bandeirismo seiscentista”, no capítulo consagrado aos “Relatos monçoeiros e sertanistas”.  

Ao apresentar o contexto histórico em que esses textos foram produzidos, escreve: 

“Depois das Minas, de Goiás, é em 1719 que Pascoal Moreira Cabral encontra o ouro de Cuiabá, 

seguindo pela via fluvial do Tietê”.126 São dois os equívocos cometidos nesta passagem. O 

primeiro, atribuir a descoberta das minas de Cuiabá como posterior a das minas de Goiás. O 

segundo, datar o achado de Pascoal Moreira Cabral em 1719, um ano depois que os primeiros 

granetes de ouro foram encontrados nos barrancos do rio Coxipó. 

Embora todo esse capítulo seja dedicado aos relatos monçoeiros e sertanistas, categorias 

nas quais Taunay agrupou os nove textos constituintes das Noticias Practicas, José Honório 

Rodrigues arrolou apenas dois deles: a Noticia Sexta Practica, de Gervásio Leite Rebelo, e a 

Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, de João Antônio Cabral Camelo. Rodrigues se alinha à 

cronologia proposta por Taunay ao atribuir à narrativa de Rebelo o título de documento 

bibliográfico monçoeiro mais antigo. Entretanto, discorda do historiador das bandeiras ao 

afirmar que à Noticia Sexta Practica, no quesito antiguidade, se segue a Noticia Primeyra 

Practica de Cuiabá, ignorando a existência dos escritos de Domingos Lourenço de Araújo e 

Dom Carlos de los Reyes Balmaceda, quatro anos mais velhos que o de Camelo.  Quanto aos 

demais relatos monçoeiros e sertanistas, assinala que Taunay “ajuntou outras Notícias Práticas 

de viagens a Cuiabá, Goiás, Curitiba, Belém e à Colônia do Sacramento, descontando os 

relativos a Minas Gerais”, os quais foram examinados como parte da historiografia regional 

mineira.127 

O título do Livro Quarto lhe parece inadequado quando confrontado com o conteúdo 

dos capítulos que o compõe. Malgrado anuncie versar sobre o “bandeirismo seiscentista”, no 

capítulo 2, por exemplo, José Honório Rodrigues abarca todo o século XVIII ao listar 

 
125 O primeiro volume de História da História do Brasil encontra-se organizado em livros, capítulos e seções.  
126 Ibidem, p. 120. 
127 Ibidem, p. 123. 
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documentos relativos às monções. Mesmo que para ele, em comunhão com Taunay, as monções 

sejam uma fase das bandeiras, a baliza temporal anunciada na designação desse livro é 

extrapolada em 100 anos. 

O Livro Quinto do volume 1 de História da História do Brasil é dedicado à 

historiografia regional. Como peça documental mais antiga da historiografia mato-grossense 

José Honório Rodrigues elenca a Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de Campos. Isso 

porque o título das edições que ele acessou – RIHGB, 1862 e Relatos sertanistas, 1953 – induz 

o leitor ao erro quanto à sua datação, na medida em que traz como marco temporal final daquilo 

que é contado pelo sertanista paulista o ano de 1723.128 Ausente do título e do cabeçalho da 

Noticia Quinta Practica em ambas versões manuscritas, a data foi acrescida pelo editor em 

1862 e replicada por Taunay em 1953, sendo ela incoerente com o próprio conteúdo veiculado 

pelo texto, posto que o ano mais recente citado é 1727. 

José Honório Rodrigues inicia o capítulo relativo a Goiás assinalando que sua 

historiografia antecede de pouco a de Mato Grosso. Segundo o autor, um de seus primeiros 

documentos históricos seria a Noticia Primeyra Practica de Goiás, de José Peixoto da Silva 

Braga. Se tomarmos como verdadeira a data atribuída à notícia de Antônio Pires de Campos, 

supostamente o documento mato-grossense mais antigo, a afirmação feita por Rodrigues de que 

a historiografia goiana lhe precede é errônea. A origem dessa imprecisão deve ser fruto de uma 

leitura apressada do relato de Braga. Isso porque seu autor o inicia informando que a bandeira 

do Anhanguera II partiu da cidade de São Paulo em 3 de julho de 1722, data que, caso fosse a 

de sua redação, o tornaria um ano mais velho que o relato de Campos, seguindo o raciocínio do 

historiador. Entretanto, mesmo que se refira ao ano de 1722, Braga o concluiu em 1734, 

conforme consta em Relatos sertanistas, livro a partir do qual ele acessou esse texto.129  

O caso da Noticia Quinta Practica não foi o único cujo título de uma edição induziu 

José Honório Rodrigues ao erro. A Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, publicada tanto 

RIHGB, em 1842, quanto em Relatos monçoeiros, em 1953, como “Noticias  Praticas  Das  

minas  do  Cuiabá  e  Goyazes,  na Capitania de S. Paulo e Cuiabá, que da ao Rev. Padre Diogo 

 
128 CAMPOS, Antônio Pires de. Breve Noticia Que dá o capitão Antonio Pires de Campos Do gentio barbaro que 

ha na derrota da viagem das minas do Cuyabá e seu reconcavo, na qual declara-se os reinos, a que chegou e vio 

por maior, sendo em tudo diminuto, porque seria processo infinito, se quisesse narrar as varias nações, nos mesmos 

usos, e costumes, trajes e vantagens que fazem, e menos numeral-os, por se perder o algarismo, principalmente no 

dilatado reino dos Parecizes, tão extenso e dilatado, e seus habitadores por extremo asseadissimos e estaveis, e tão 

curiosos que podem competir com as mais das nações do mundo no seu tanto, e dos que aqui não faz menção, e 

farão outros mais curiosos que elle. Se o faz, do que a experiencia lhe tem mostrado no decurso de tantos annos, 

até o dia 20 de Maio de 1723. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 25, p. 437-449. 
129 BRAGA, José Peixoto da Silva. Notícia 1ª Prática – Que dá ao P. M. Diogo Soares e [sic] Alferes José Peixoto 

da Silva Braga, do que passou na Primeira Bandeira, que entrou ao descobrimento das Minas dos Guayases até 

sair na Cidade de Belém do Grão-Pará. In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 121-137. 
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Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que fez ás Minas do Cuiabá 

no anno de 1727” foi listada por ele como pertencente a Goiás. Esse título foi dado por 

Varnhagen quando do oferecimento da reprodução desse texto ao IHGB no século XIX. 

Acontece que ele não se refere apenas à Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, mas sim a todo 

o conjunto documental aqui estudado. A repetição do vocábulo “Cuiabá” após “Capitania de S. 

Paulo” marca o início da primeira remessa de narrativas que o compõe, isto é, os oito textos 

relativos a essa região. 

Sendo a proposta da obra de José Honório Rodrigues oferecer ao público um catálogo 

comentado dos textos que, na sua concepção, compõem a historiografia colonial, no que 

concerne às Noticias Practicas ele pouco apresenta de diferente daquilo que escreveu Taunay. 

Uma explicação a respeito da missão dos padres matemáticos e da recolha documental 

empreendida por Diogo Soares é dada no capítulo concernente à historiografia de Minas Gerais, 

no âmbito do estudo do subconjunto das Notícias Práticas das Minas Gerais do Ouro e 

Diamantes.  

Após estabelecer relações entre a formação dessa coleção de relatos e o labor 

cartográfico de Diogo Soares e Domingos Capassi, Rodrigues conclui que essa foi “a primeira 

iniciativa de história oral no Brasil, com perguntas e respostas, com dados fornecidos pelos 

participantes e testemunhas das andanças pelo Brasil”.130 O historiador não comenta as 

evidências que o levaram a essa afirmação, todavia, ela ignora os indícios presentes nas próprias 

narrativas de que sua chegada até Soares se deu através da escrita, mesmo que inegavelmente 

elas veiculem conhecimentos advindos da oralidade.131 

 

1.2.8. A “proto-história do bandeirante” 

 

Defendida em 1985 como tese de doutorado em História Social na Universidade de São 

Paulo, O Sangue Intimorato e as Nobilíssimas Tradições: A Construção de um Símbolo 

Paulista: O Bandeirante, de Katia Maria Abud, é dedicado ao estudo da história da elaboração 

do conhecimento sobre as bandeiras paulistas, bem como à compreensão dos procedimentos e 

 
130 RODRIGUES, José Honório. Op. cit., p. 165. 
131 João Antônio Cabral Camelo, por exemplo, escreve: “Esta he a informaçaõ, que posso dar a VossaReverência 

do que me pede, | bem sey: que a ha de achar Confusa pelo modo, Comque a escrevo”; Gervásio Leite Rebelo: 

“Escrevea na Villa real do Bom IESV. do Cuyaba’ o primeyro de Fevereiro de 1727 et cetera”; e Manuel de 

Barros: “Nesta Cappitania naõ tem havido ainda quem tivesse o Cuidado de | escrever o Roteyro destas marchas, 

e Viagez para o Cuyaba’. CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, 

f. 10r.; REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 25v.; BARROS, Manuel. 

Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 34v. Os grifos em todas as citações são de nossa autoria. 
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relações que resultaram na composição dessa figura como um dos maiores símbolos de São 

Paulo.  

No primeiro capítulo, “A proto-história do bandeirante”, a autora esquadrinha o que ela 

chama de os primeiros “relatos bandeiristas”, todos datados do século XVIII, tardios quando se 

pensa na periodização das bandeiras proposta por Taunay (séculos XVI-XVIII). Katia Abud 

associa a produção das primeiras narrativas dos conquistadores das minas à intensificação da 

fiscalização metropolitana sobre elas, a qual teria se iniciado em 1720. Tal quadro, distinto 

daquele vigente no Seiscentos, tornou necessário o registro desse tipo de testemunho, a fim de 

garantir os direitos de descoberta e exploração das jazidas àqueles que julgavam serem seus 

donos.132 

Para a historiadora, os textos formadores da proto-história do bandeirante seriam 

aqueles reunidos por Taunay tanto em Relatos sertanistas quanto em Relatos monçoeiros. Sobre 

os primeiros, afirma que são documentos sobre a história dos paulistas em Minas Gerais, 

escritos anos depois dos eventos narrados. Ora, tanto a Noticia Quinta Practica, que descreve 

os indígenas que habitavam os rios da rota ordinária das monções, quanto a Noticia Primeyra 

Practica de Goiás, que relata a bandeira do Anhanguera II a essa localidade e seus 

desdobramentos, encontram-se impressas nessa obra, ampliando, assim, o referido espaço 

geográfico contemplado por essa publicação. 

A respeito dos documentos recolhidos por Diogo Soares divulgados em Relatos 

monçoeiros, Abud alega que eles descrevem “os aspectos físicos que se destacavam no caminho 

que ligava São Paulo e Cuiabá”, cuja função era “contribuir para a elaboração de mapas e cartas 

geográficas, da qual os Padres Capassi e Diogo Soares estavam encarregados”.133 Tais 

elementos contradizem o argumento defendido por ela de que a razão de existência dos escritos 

conformadores da “proto-história bandeirante” se assenta na necessidade dos descobridores 

comprovarem os achados auríferos e assegurarem seus direitos exploratórios. A isso a autora 

acrescenta que esses textos: 

Não cuidaram de esclarecer nem o papel, nem o significado das bandeiras, 

como também não discutiram a primazia na descoberta, a valentia, a coragem 

dos sertanistas – mas estas qualidades perpassam num certo tom de orgulho, 

com que se narraram as dificuldades, obstáculos e violência encontrados no 

percurso.134 

 

 
132 ABUD, Katia Maria. O Sangue Intimorato e as Nobilíssimas Tradições: a construção de um símbolo paulista: 

o bandeirante. Tese (doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985, p. 60. 
133 Ibidem, p. 54. 
134 Ibidem, p. 54. 
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Essa afirmação evidencia uma leitura das notícias práticas editadas em Relatos 

monçoeiros fortemente marcada pelo discurso historiográfico do organizador do volume, que 

associava bandeiras e monções. A tomar como referência a distinção entre esses dois 

movimentos proposta por Sérgio Buarque de Holanda, em primeiro lugar, esses textos não 

cuidaram de esclarecer o papel e o significado das bandeiras justamente por serem fruto de uma 

experiência distinta daquelas observadas nestas expedições, da marcha terrestre pelo interior do 

continente orientada pela escravização de indígenas e a busca por pedras e metais preciosos. 

Em segundo lugar, não discutiram a primazia de seus autores na descoberta das minas de Cuiabá 

justamente pelo fato de eles não terem participado desse evento, haja vista que as viagens 

relatadas ocorreram na década seguinte aos primeiros achados auríferos na região, datados de 

1718. 

Em suma, ainda que a autora tenha vinculado a formação da coleção das Noticias 

Practicas ao trabalho cartográfico dos padres matemáticos na América portuguesa, parece-nos 

que a chave de leitura adotada, calcada no modelo proposto pelos trabalhos de Taunay, se 

sobrepôs às possíveis interpretações pessoais que a pesquisadora poderia ter alcançado caso a 

tivesse relativizado. A passagem supracitada revela mais uma expectativa frustrada com relação 

àquilo que esses supostos primeiros “relatos bandeiristas” deveriam oferecer do que o 

entendimento daquilo que eles realmente oferecem. 

 

1.2.9. Frestas para as formas provisórias de existência 

 

“Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas 

fortificações”, de Laura de Mello e Souza, é o segundo capítulo do primeiro volume da coleção 

História da vida privada no Brasil (1997), dirigida por Fernando Novais. Nele a autora busca 

identificar os diferentes modos de se vivenciar a intimidade e suas particularidades nas 

expedições de penetração do território americano, nos pousos em regiões fronteiriças e nos 

fortes que guarneciam o extremo oeste da colônia no século XVIII. 

Para tanto, a historiadora recorre a um corpus documental de tipologia diversa, entre os 

quais encontram-se a Noticia Primeyra Practica de Goiás, a Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá e a Noticia Sexta Practica. Dentre elas, a que concerne a Goiás foi a mais citada. A 

partir dela a autora discorre sobre a admiração dos contemporâneos quanto à capacidade de 

improvisação dos paulistas no que diz respeito aos gêneros alimentícios consumidos e aos 

métodos de preparos utilizados em diferentes circunstâncias. Ainda no âmbito da alimentação, 

observa as surpresas que acometiam os adventícios ao ingerirem itens inusuais em sua dieta, tal 
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como o jenipapo que, comido em abundância por alguns membros da bandeira do Anhanguera 

II, causou-lhes uma severa prisão de ventre.135 

O texto de José Peixoto da Silva Braga também fundamenta a apresentação de algumas 

estratégias de proteção dos viajantes com relação aos indígenas, por exemplo, enterrar a si 

próprio na areia durante a noite visando escapar das flechas que potencialmente poderiam ser 

lançadas. Caso fossem feridos dessa ou de outra maneira pelos inimigos, o relato descreve 

práticas e ingredientes empregados com fins terapêuticos, abordados por Mello e Souza em sua 

exposição sobre o aproveitamento do meio natural na obtenção de remédios, para a qual 

também mobilizou a Noticia Sexta Practica. A consciência do risco de morte que envolvia essas 

expedições, argumenta a autora, fazia com que os viajantes procurassem estar com a fé em dia, 

havendo quem prometesse novena aos santos em situações de maior perigo, tal como procedeu 

José Peixoto da Silva Braga. 

Por fim, a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá lhe forneceu indícios para tratar do 

cultivo de frutas, legumes e vegetais em roças e fazendas ao longo da jornada fluvial de 

Araritaguaba a Cuiabá. Nessa ocasião a historiadora retoma uma discussão anteriormente 

realizada por Sérgio Buarque de Holanda acerca da predileção do milho em detrimento da 

mandioca na área de influência paulista, qualificando como “muito convincente” a hipótese de 

Holanda, segundo a qual esse fenômeno decorreria da maior facilidade de transporte 

apresentada pelos grãos, que não era observada nas ramas.136 

 

1.2.10. A formação do espaço brasileiro 

 

Fruto da dissertação de mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão 

Portuguesa apresentada à Universidade de Lisboa em 1998, A formação do espaço brasileiro e 

o projecto do Novo Atlas da América portuguesa (1713-1748), de André Ferrand de Almeida, 

foi publicado em 2001. Nele o autor objetiva compreender a articulação entre a política do 

Estado português relativa ao espaço americano que veio a constituir o Brasil, o reconhecimento 

desse mesmo espaço e sua representação cartográfica na primeira metade do século XVIII. 

O estudo de André Ferrand de Almeida sobre a missão dos padres matemáticos pode ser 

definido como sendo o mais completo desenvolvido até o momento. Entretanto, dado que o seu 

 
135 SOUZA, Laura de Mello e. Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e 

nas fortificações. In: Idem (org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 

Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, vol. 1, p. 49. 
136 Ibidem, p. 48. 
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foco tenha recaído sobre a produção cartográfica de Diogo Soares e Domingos Capassi, as 

Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos 

do Brazil foram pouco exploradas. 

A elas Almeida atribui o papel de “outros documentos importantes relativos à presença 

dos padres na América do Sul”, aos quais se juntam as correspondências dos inacianos e a tabela 

com as latitudes observadas em várias localidades do Estado do Brasil produzida por eles. Ele 

define o conjunto textual recolhido por Diogo Soares como “uma coleccção de informações 

geográficas e históricas”. Ao apresentar resumidamente seu conteúdo, o autor destaca as regiões 

contempladas e os anos abarcados. Seu valor, afirma o historiador, repousa no fato de que seus 

textos veiculam informações preciosas para “a compreensão da expansão territorial brasileira 

no século XVIII”.137 

Se por um lado a concepção de Almeida acerca da coleção de Diogo Soares revela uma 

leitura pautada diretamente por sua agenda de pesquisa, a explicação de que os textos que a 

integram correspondem à solicitação feita por D. João V na provisão de novembro de 1729 

apontam para um esforço de contextualização do objeto, ainda que estudá-lo estivesse fora do 

escopo da investigação. Em sua opinião, a predominância na coleção de escritos concernentes 

às minas e aos caminhos fluviais utilizados para alcançá-las “só confirma os objectivos 

económicos e administrativos da missão dos padres”.138  

O fato de André Ferrand de Almeida tê-la consultado no códice eborense não implicou 

o desconhecimento da existência de edições impressas de algumas notícias práticas. Isso porque 

ele indicou as publicações do século XIX estampadas nas páginas da RIHGB e aquelas sob 

responsabilidade de Taunay realizadas em meados do século XX. 

 

1.2.11. As formas de participação de Itu e Araritaguaba na rota das monções 

 

Defendida em 2002 como dissertação de mestrado em História Econômica na Unicamp, 

Itu e Araritaguaba na rota das monções (1718 a 1838), de Silvana Alves de Godoy, analisa as 

consequências das expedições fluviais de povoamento e abastecimento que partiam dessas 

regiões com destino a Cuiabá e a atuação determinante de seus habitantes para que elas 

lograssem êxito. Para Godoy, Itu e Araritaguaba tiveram importância fundamental no processo 

 
137 ALMEIDA, André Ferrand de. A formação do espaço brasileiro e o projecto do Novo Atlas da América 

Portuguesa (1713-1748). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 

2001, p. 140. 
138 Ibidem, p. 140. 
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de ocupação do interior da América portuguesa em virtude de sua localização estratégica para 

o acesso e estabelecimento dos adventícios na fronteira oeste.139 

Nesse trabalho as Noticias Practicas foram amplamente utilizadas, como evidencia a 

identificação de um total de 41 citações espalhadas ao longo de três dos seus quatro capítulos. 

Dos nove textos que integram a coleção, apenas a Noticia Quarta Practica e a Noticia Primeyra 

Practica de Goiás não foram referenciadas. O acesso às demais se deu por meio das edições de  

de Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas, publicadas pela Edusp/Itatiaia em 1981. É digno 

de nota que a autora atribui a edição da Noticia Quinta Practica como sendo pertencente ao 

primeiro título, não ao segundo. 

 O capítulo 3, “Caminhos das monções: desventuras e aprendizado”, é aquele que reúne 

o maior número de citações, totalizando 36. Nele Godoy investiga o processo de aprendizagem 

dos monçoeiros necessário ao estabelecimento de uma rota fluvial que pudesse ser percorrida 

regularmente, os perigos e adversidades que marcavam a jornada e como seus agentes obtinham 

alimentos ao longo dos cinco meses de viagem. Pautando-se frequentemente por aquilo que 

informam as Noticias Practicas, cita-as abundantemente no corpo do texto. 

Em uma das citações diretas é possível constatar divergências do texto transcrito com 

relação à fonte utilizada pela autora. Assim a passagem da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá 

em que João Antônio Cabral Camelo descreve os danos causados pelo ataque dos Kayapó a 

certa localidade é referenciada na dissertação: “queimaram-se todos, que eram gados,[sic] 

exceto a capela”.140 Porém, na edição impressa consultada por Godoy, lemos: “queimaram-se 

todos, que eram g.dos exeto a Capela”.141 Desse modo, em um único excerto a historiadora 

substituiu “g.dos” por “gados”, acrescentou uma vírgula onde não existia, trocou “exeto” por 

“exceto” e converteu o <C> de Capela em <c>. 

Acontece que “g.dos”, no trecho supracitado, se trata de uma abreviatura, sendo sua 

manutenção nesse formato fruto de uma decisão editorial. Esta, presumimos, decorreu do fato 

de seu editor não saber como desenvolvê-la. Enquanto na segunda versão manuscrita ela consta 

como “g.doz”,142 na primeira versão lemos “g.dez”,143 o que permite que a desdobremos como 

 
139 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. As monções nas universidades, nos 

museus e nos livros didáticos. In: IVO, Isnara Pereira; SOUSA, Avanete Pereira; SOUZA, Grayce Mayre Bonfim 

(orgs.). Sertões: cultura, povos e lugares, no prelo. 
140 GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba na rota das monções (1718-1828). Dissertação (mestrado em 

História Econômica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2002, p. 93. A expressão “sic” 

foi empregada pela autora. 
141 CAMELO, João Antônio Cabral. Notícia 2ª Prática. Do que lhe sudeceu [sic] na volta, que fêz das mesmas 

minas para S. Paulo. In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros. São Paulo: Edusp/Itatiaia, 1981, 

p. 138. 
142 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 75v. 
143 Ibidem, f. 9r. 
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“grandez”, palavra que alude ao tamanho dos ranchos incinerados pela flecha flamejante dos 

Kayapó e que teriam sido todos queimados, exceto aquele que funcionava como capela. 

Outro ponto discutível do uso das Noticias Practicas nessa dissertação pode ser 

encontrado na seção do capítulo 3 em que Godoy examina os alimentos consumidos durante as 

expedições. Ao caracterizar as fontes que lhe forneceram informações sobre essa matéria, ela 

escreve que “os autores dos relatos são, em geral, pessoas que ocuparam cargos importantes, 

ou seja, tinham poder. Suas palavras acerca da alimentação são ambíguas e devem ser 

ponderadas”.144 Logo após esse comentário, a historiadora se refere ao “autor anônimo” da 

Noticia Oitava Practica – que julgamos ser Francisco Palácio – e a Gervásio Leite Rebelo, da 

Noticia Sexta Practica. 

Ora, de onde a afirmação de que o autor anônimo ocupava um cargo importante e 

detinha poder foi retirada? Seria uma conjectura elaborada por ela a partir da leitura da Noticia 

Oitava Practica? Não sabemos. A inclusão de Rebelo nesse mesmo parágrafo, este sim 

sabidamente funcionário régio, parece estabelecer uma equivalência entre os níveis de poder 

das personagens, quando o pouco que se conhece a respeito de Palácio é insuficiente para 

fundamentar essa correlação. 

No capítulo 4, “Itu, Araritaguaba e o comércio das monções”, as Noticias Practicas 

respaldam a defesa da importância do emprego de bons homens práticos (pilotos, proeiros e 

remeiros) para o sucesso de uma monção, bem como apoiam a exposição acerca da existência 

de roças ao longo do trajeto e da venda de gêneros alimentícios por seus proprietários. 

Por fim, o capítulo 2, “A ocupação do planalto paulista e o povoado de Itu-Guaçú” reúne 

duas citações. Estas dizem respeito aos preços praticados pelos roceiros no comércio dos 

produtos cultivados. 

 

1.2.12.  O sertão itinerante 

 

Em O sertão itinerante: expedições da capitania de São Paulo no século XVIII (2004), 

originalmente defendido como tese de doutorado em História Social na Universidade de São 

Paulo, em 1999, Glória Kok analisa os movimentos das bandeiras, das tropas e das monções no 

interior da América portuguesa. Apoiada nos trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda e de John 

Manuel Monteiro quanto às relações interétnicas entre colonos e nativos e a apropriação de 

saberes indígenas pelos adventícios, a historiadora examina o cotidiano das expedições 

 
144 GODOY, Silvana Alves de. Op. cit., p. 107. 
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fluviais,145 se valendo, para tanto, de quase todas as notícias práticas cuiabanas, excetuando-se 

a Noticia Oitava Practica. 

Ao longo da obra foram identificadas 63 menções a elas, das quais 35 estão concentradas 

no capítulo 3, “Estratégias do cotidiano”, 26 no capítulo 4, “A conquista dos nativos da terra”, 

e duas no capítulo 2, “Tipologia das expedições”. O elevado número de citações à coleção é 

indicativo de sua importância enquanto fonte documental para a pesquisa desenvolvida pela 

autora. Ela foi empregada na caracterização das monções, no exame da alimentação, dos reveses 

e perigos que marcavam a jornada a Cuiabá; na exposição das doenças, mezinhas e remédios 

dos quais se valiam os viajantes; das práticas religiosas, das festas, dos pousos e paradas 

obrigatórias comuns às expedições fluviais; e na descrição dos territórios indígenas, das 

relações interétnicas, das guerras e da resistência dos nativos. 

Kok leu as Noticias Practicas por meio da edição de 1981 de Relatos monçoeiros e 

Relatos sertanistas. Entretanto, no caso da Noticia Quinta Practica, apenas sua primeira citação 

foi feita a partir de Relatos sertanistas, pois nas demais prevalece a referência à edição de 1862 

na RIHGB. A leitura da Noticia Quinta Practica a partir de Relatos sertanistas induz os 

pesquisadores a um grave erro: atribuir a esse texto conteúdos que não lhe pertencem, oriundos 

não só de outra narrativa de Antônio Pires de Campos, mas também de outros autores, operação 

editorial que será explorada com detalhe no capítulo 5 deste estudo. 

Disso resulta que as sete linhas da citação direta realizada por Glória Kok como sendo 

pertencentes à Noticia Quinta Practica não lhe concernem,146 mas sim dizem respeito ao roteiro 

dado por Antônio Pires de Campos a Luís Rodrigues Vilares, um dos textos inseridos por 

Taunay na edição como se fossem integrantes da notícia prática do sertanista paulista. Se por 

um lado o abandono da edição de Relatos sertanistas em prol daquela da RIHGB possa ser 

interpretado como um indício da percepção da historiadora a respeito dessas questões de 

transmissão textual, por outro a manutenção dessa referência e a ausência de comentários acerca 

desse fenômeno tornam o quadro inconclusivo. 

 

1.2.13.  Rodrigo César de Menezes no sertão 

 

Publicado em 2006, O sol e a sombra: política e administração na América Portuguesa 

do século XVIII, de Laura de Mello e Souza, analisa as práticas administrativas e o percurso de 

 
145 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. As monções nas... 
146 KOK, Glória. O sertão itinerante: expedições da capitania de São Paulo no século XVIII. São Paulo: Hucitec, 

2004, p. 117. 
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alguns administradores régios que atuaram no território colonial no Setecentos. Dividido em 

duas partes, na primeira, intitulada “Enquadramentos”, a autora discute a historiografia 

dedicada ao tema, a conjuntura da passagem do século XVII para o XVIII, a conformação da 

capitania de São Paulo e de uma identidade paulista, os modos de governar e os confrontos em 

Minas Gerais. Na segunda, “Indivíduos”, focaliza as trajetórias de vida de alguns agentes da 

Coroa lusitana em solo americano articulando-as a questões de ordem geral relativas “às formas 

de sociabilidade que caracterizaram essa elite de administradores”.147  

No capítulo 7, “Morrer em colônias: Rodrigo César de Meneses, entre o mar e o sertão”, 

Mello e Souza investiga essa personagem que fora governador da capitania de São Paulo na 

década de 1720 e de Angola na seguinte. Entre as realizações do capitão-general no exercício 

do primeiro posto consta sua viagem para as minas de Cuiabá em 1726. Tal feito consistiu no 

cumprimento de uma ordem dada por D. João V para que seu fiel vassalo elevasse o arraial ali 

existente à condição de vila, o que em outras palavras significou implementar formalmente a 

administração colonial naquele núcleo povoador recém estabelecido. 

Qualificada pela autora como “a primeira entrada oficial de um administrador ao 

Cuiabá”, dela ficaram alguns registros, entre os quais “uma interessante memória daquele que 

era então seu secretário, Gervásio Leite Rebelo”,148 isto é, a Noticia Sexta Practica. A 

historiadora a leu através da edição de 1953 de Relatos monçoeiros publicada pela Livraria 

Martins Editora.  

Em sua análise ela destaca que a narrativa de Rebelo “traz o impacto de um mundo ainda 

desconhecido e pouco devassado, e a marca de um universo mental assombrado por relatos 

apavorantes, a presença da morte se mostrando em cada linha”.149 Ao compará-la com o relato 

produzido pelo Conde de Azambuja, que realizou semelhante itinerário fluvial 24 anos depois, 

Mello e Souza assinalou que o primeiro não se compara ao segundo,150 talvez em decorrência 

do nível de detalhamento empregado por D. Antônio Rolim de Moura em seu escrito. 

 

1.2.14. Índios e natureza na conquista colonial do centro da América do sul 

 

Na trilha das águas: índios e natureza na conquista colonial do centro da América do 

Sul: sertões e minas do Cuiabá e Mato Grosso (século XVIII), tese de doutorado em História 

 
147  FURTADO, Júnia Ferreira. O sol e a sombra: política e administração na América Portuguesa do século XVIII. 

Almanack braziliense, n. 5, 2007, p. 139. 
148 SOUZA, Laura de Mello e. O sol e..., p. 318. 
149 Ibidem, p. 319. 
150 Ibidem, p. 319. 
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apresentada por Thereza Martha Borges Presotti à Universidade de Brasília, em 2008, é 

dedicada ao exame das percepções dos conquistadores acerca da natureza e das populações 

nativas encontradas nessa região em sua ocupação pelos adventícios no Setecentos. Tendo as 

Noticias Practicas como corpus documental privilegiado, a autora busca compreender as 

dinâmicas de interação das sociedades com a natureza, suas transformações ao longo do tempo, 

os diferentes modos de se ver e sentir o mundo natural e os povos indígenas na fase inicial da 

conquista lusitana das terras mato-grossenses no século XVIII. 

Antes de empreender a análise dos perigos dos rios, do Pantanal, e dos usos e costumes 

dos “reinos” e “nações” indígenas no capítulo 3 de sua tese, Presotti dedica toda uma seção às 

notícias práticas cuiabanas, a fim de operar a transformação desses oito relatos setecentistas em 

fonte para a construção do conhecimento histórico. Trata-se do trabalho mais completo, até 

então, a respeito da produção desses textos, da formação da coleção por Diogo Soares e de sua 

estreita relação com a missão cartográfica dos padres matemáticos. Em virtude do diálogo que 

será estabelecido com a autora no capítulo seguinte, elencaremos de modo sucinto suas 

principais ideias, as quais serão retomadas e problematizadas no contexto oportuno. 

Presotti estuda não só as “Notícias Práticas das Minas do Cuyabá” como uma coleção, 

mas também se aplica à apreciação individual de seus textos. Partindo do significado que os 

vocábulos “notícia” e “prática” possuíam no século XVIII, apresenta a “primeira tradução” do 

título da coleção como sendo “o conhecimento, o conjunto de informações a respeito das Minas 

do Cuiabá, dadas a conhecer por homens experientes nas conquistas dessas minas”.151 Assim, 

assinala que elas “podem ser consideradas as primeiras narrativas manuscritas sobre a conquista 

colonial da parte central da América do sul na era setecentista”.152 

A historiadora defende que a coleção estava sob o manto do sigilo, observando que ela 

contém informações sobre os “sertões”, as quais seriam incorporadas ao projeto dos mapas do 

Novo Atlas da América portuguesa. Destaca como peculiaridade do conjunto textual o fato de 

ele ter sido escrito por sujeitos que, a seu ver, podem ser nomeados como representantes da 

gente prática da terra, “ou seja, os sertanistas”.153 Das oito notícias práticas cuiabanas, sustenta 

a autora, com exceção da Noticia Quarta Practica e da Noticia Sexta Practica, as demais teriam 

sido escritas por luso-brasileiros, “em sua maioria paulistas, homens de comprovada 

 
151 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Na trilha das águas: índios e natureza na conquista colonial do centro 

da América do Sul: Sertões e Minas do Cuiabá e Mato Grosso (século XVIII). Tese (Doutorado em História) – 

Universidade de Brasília, Brasília, 2008, p. 132. 
152 Ibidem, p. 137. 
153 Ibidem, p. 137. 
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experiência em expedições nos sertões”. Para ela, Diogo Soares selecionou esses textos pelo 

fato de seus autores serem “reconhecidos em sua autoridade de práticos sertanistas”.154 

Com base na análise dos títulos dos textos da coleção, comuns no que diz respeito à 

presença da expressão “Noticia Practica” e da atribuição de um número ordinal indicativo da 

posição que eles ocupam no conjunto, Presotti alega que a nomeação dos escritos não teria sido 

obra de seus próprios anotadores ou narradores, mas sim de Diogo Soares ou de seu criado. A 

preocupação com a transmissão das notícias se restringe a essa discussão.  

A autora consultou o códice eborense in loco.155 A existência de duas versões distintas 

de cada uma das notícias práticas cuiabanas foi mencionada em nota de rodapé. Nela (nota 297), 

Presotti informa a sequência de fólios do códice que correspondem aos textos relativos a 

Cuiabá, salientando que a caligrafia do primeiro intervalo de páginas é muito semelhante àquela 

presente em duas cartas de Diogo Soares escritas em 1734 e 1735. Quanto à caligrafia do 

segundo, aponta não ter sido possível identificar o escrivão.156 

As referências à coleção ao longo de todo o trabalho foram feitas a partir da leitura da 

primeira versão. Não localizamos comentários que explicitem as razões de sua escolha. 

 

1.2.15.  A formação de ambientes rurais nas minas de Cuiabá 

 

No artigo intitulado Roças, fazendas, engenhos, currais: uma cartografia da ruralidade 

colonial nas Minas do Cuiabá (primeira metade do século XVIII), publicado em 2015, Tiago 

Kramer de Oliveira investiga a construção de ambientes rurais nessa região a fim de reconstituir 

particularidades da espacialização da ruralidade no centro da América do sul. Para tanto, utiliza 

relatos, crônicas, correspondências oficiais, cartas de sesmarias e documentação cartográfica. 

A Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, de João Antônio Cabral Camelo, é empregada 

na caracterização de alguns proprietários de ambientes rurais na margem do rio Pardo, 

identificados pelo historiador em um mapa de 1740; na descrição de atividades comerciais entre 

os adventícios e os Guaykuru; na indicação da presença dos Payaguá em determinadas 

localidades; na menção à existência de arraiais no entorno da vila de Cuiabá; e, junto à Noticia 

Sexta Practica e à Noticia Oitava Practica, para salientar a posição estratégica da roça de João 

de Araújo Cabral na rota das monções. Enquanto a primeira fora lida a partir da edição de 1842 

 
154 Ibidem, p. 138. 
155 FOLHA de consulta do cód. CXVI/1-15. BPE, cód. CXVI/1-15. Nela identificamos a assinatura da historiadora 

datada em 2 de março de 2007. 
156 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 131. 
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na RIHGB, a segunda foi acessada através do tomo 3 de História das bandeiras paulistas, de 

1961, e a última por meio de Relatos monçoeiros (1981). 

A Noticia Sexta Practica foi alçada ao papel de fonte em outras duas situações. Na 

primeira, para a composição de uma tabela com os preços de mantimentos registrados por 

Gervásio Leite Rebelo, em 1726, em três lugares distintos. Na segunda, como evidência da 

permanência da prática de escravização de ameríndios na década de 1720. À Noticia Quinta 

Practica, de Antônio Pires de Campos, consultada através de Relatos sertanistas (1976), o autor 

recorre para analisar a relação entre o discurso que adjetivava os nativos como “infames”, 

“carniceiros” e “antropófagos” e a legitimação do processo de desterritorialização desses 

povos.157 

Em um dos contextos de uso do escrito de Camelo supracitados, Oliveira realiza extensa 

citação direta da edição de 1842. Nela é possível identificar algumas divergências entre o 

excerto transcrito e sua fonte.  

Ao reproduzir trechos dos parágrafos 8, 9 e 13 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, 

o historiador atualizou parcialmente a pontuação (<;> por <,>), acentuação (“legua” por 

“légua”) e grafia (“n’esta” por “nesta”). Substituiu vocábulos (“passagem” por “paragem”) e 

expressões (“como com” por “com o”) e corrigiu o que possivelmente julgou ser um erro do 

editor, trocando “Crasto” por “Castro” no registro do sobrenome de Gregório de Crasto, sendo 

a primeira variante aquela presente em ambas versões manuscritas. A isso acresce-se a omissão 

da frase “as cargas vão á cabeça dos negros”, no período em que Camelo descreve a fazenda de 

Camapuã e a atividade de varação, sem que o fenômeno fosse indicado por “(...)”, recurso 

implementado em casos similares.158 

 

1.2.16.  A navegação fluvial na América do sul 

 

Originado da dissertação de mestrado de Francismar Alex Lopes de Carvalho defendida 

em 2006 na Universidade Estadual de Londrina, Entre rios e impérios: a navegação fluvial na 

América do Sul (século XVIII), publicado em 2019, é dedicado ao estudo das relações 

interculturais entre os agentes históricos comprometidos com as monções. Nele, Francismar 

Carvalho examina os trajetos através dos quais o extremo oeste da América portuguesa era 

acessado, o controle que os indígenas exerciam sobre esses caminhos, a importância dos 

 
157 OLIVEIRA, Tiago Kramer de. Roças, fazendas, engenhos, currais: uma cartografia da ruralidade colonial nas 

minas do Cuiabá (primeira metade do século XVIII). Revista de História (São Paulo), n. 173, 2015, p. 230. 
158 Ibidem, p. 220; CAMELO, João Antônio Cabral. Noticias Praticas Das..., p. 491. 
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mareantes para a travessia da rota ordinária das monções, os conflitos e acordos entre nativos e 

adventícios a respeito do controle dos rios e o impacto do estabelecimento dos fortes 

fronteiriços no convívio entre esses grupos.159 

Ao longo do livro constatamos cerca de 71 menções às Noticias Practicas, excetuando-

se a Noticia Primeyra Practica de Goiás. Elas foram referenciadas em nove dos dez capítulos 

que o constituem, além da introdução. As citações se concentram principalmente nos capítulos 

“Pelo Caminho Que Seguiam Antigamente os Sertanistas” e “Guerras, Alianças e a Navegação 

do Rio Paraguai”, os quais compreendem, respectivamente, 22 e 24 alusões à coleção. 

Francismar Carvalho consultou o códice eborense in loco em 2009,160 período entre a 

defesa da dissertação e a publicação do livro. Mesmo assim, neste último, optou por referenciar 

as Noticias Practicas a partir da leitura das edições propostas por Taunay no volume 3 de 

História das bandeiras paulistas (1961) e em Relatos sertanistas (1981). Um cotejo entre os 

impressos e os manuscritos, mesmo que superficial, teria sido suficiente para alertar o 

pesquisador quanto às intervenções sofridas pelos textos da coleção em seu processo de 

transmissão, assim como conscientizá-lo dos riscos assumidos quando da escolha pelas edições 

impressas. 

Em nota, ao referenciar o códice eborense, o autor informa que “há transcrição facilitada 

por A. de Taunay”161 no tomo 11 de HGBP, além da edição posterior da qual ele fez uso. 

Embora não saibamos o que Carvalho quis dizer com “transcrição facilitada”, o que Taunay 

oferece no volume em questão pode ser melhor definido como a paráfrase do conteúdo das 

notícias práticas que ainda se encontravam inéditas à época, intercalada com citações diretas 

dos textos. A transcrição integral das notícias práticas cuiabanas, modernizada, só veio a ser 

publicada por Taunay três anos depois com o lançamento de Relatos monçoeiros e Relatos 

sertanistas.162 

O livro de Francismar Carvalho inicia do seguinte modo: 

Existe na Biblioteca Pública Municipal de Évora, em Portugal, um códice que 

reúne, em letra miúda, um conjunto de relatos de viagens compilados pelo 

jesuíta Diogo Soares, um dos “padres matemáticos” incumbidos de recolher 

notícias a respeito dos sertões da América portuguesa pela década de 1730 

(...). 

 
159 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. Relações interculturais nas rotas das 

monções. Inédito. 
160 FOLHA de consulta do códice CXVI/1-15. BPE, cód. CXVI/1-15. 
161 CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Entre rios e impérios: a navegação fluvial na América do Sul 

(século XVIII). São Paulo: Editora Unifesp, 2019, p. 13. 
162 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. Os percursos das Notícias Práticas das 

Minas de Cuiabá e Goiás na capitania de São Paulo (séculos XVIII-XX). Revista Maracanan, Rio de Janeiro, n. 

20, 2019, p. 287. 
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No códice de Évora, vão transcritas umas “Notícias Práticas das Minas do 

Cuiabá e Goiases”, redigidas por certo João Antônio Cabral Camelo.163 

 

São duas as ressalvas a serem feitas sobre a passagem acima. Primeiramente, o códice 

reúne um conjunto textual compilado por Diogo Soares não só em letra miúda – a primeira 

versão –, mas também em “letra graúda” – a segunda versão –, tal como notaram Varnhagen, 

Holanda e Presotti. Em segundo lugar, como já comentado, atribuir à Noticia Primeyra Practica 

de Cuiabá o título de “Notícias Práticas das Minas do Cuiabá e Goiases” é chamar a parte pelo 

todo, tratando-se de um equívoco induzido inicialmente por Varnhagen referendado, 

posteriormente, por Taunay – que não dispôs dos manuscritos diante de si. 

Uma leitura do fólio de abertura do códice eborense seria suficiente para corrigir esse 

erro. Isso porque seu autor material empregou uma letra de módulo164 grande no título da 

coleção (linhas 1-4); utilizou amplo espaço entre parágrafos para marcar o início da sequência 

de relatos concernentes a Cuiabá (linha 5), para só então, com letra de módulo médio, registrar 

o título do primeiro texto, Noticia Primeyra Practica (linha 6).165 Em suma, a própria 

materialidade do escrito torna possível a diferenciação entre o nome da coleção e daquela que 

é apenas uma das partes que a integra. 

 

1.3. Leituras filológicas 

 

1.3.1. As letras ramistas nos roteiros de viagem do século XVIII 

 

As letras ramistas em dois roteiros de viagem do século XVIII, dissertação de mestrado 

em Filologia e Língua Portuguesa defendida em 2007 na Universidade de São Paulo por Paula 

Held Lombardi Araújo, investiga o uso das chamadas letras ramistas (<j> e <v>) e suas 

variantes (<i>, <y> e <u>) em um corpus definido pela autora como sendo “dois roteiros de 

viagem lavrados no século XVIII”.166 Para tanto, Araújo empreende uma recolha exaustiva 

desses fenômenos no Roteyro da viagem de S. Paulo pª as minas do Cuyabá que fez Francisco 

Palacio no ano de 1726 e em quatro notícias práticas cuiabanas: a Primeyra, a Segunda, a 

Terceira e a Sexta. Nota-se, pelo título dado ao trabalho, que as Noticias Practicas foram 

 
163 CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit., p. 13. 
164 Entendido como a dimensão das formas de uma letra. CONTRERAS, Luis Núñez. Manual de paleografía: 

fundamentos e historia de la escritura latina hasta el siglo VIII. Madrid: Cátedra, 1994, p. 35-55. 
165 NOTICIAS Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo. BPE, cód. CXVI/1-15, f. 1r. 
166 ARAÚJO, Paula Held Lombardi. As letras ramistas em dois roteiros de viagem do século XVIII. Dissertação 

(mestrado em Filologia e Língua Portuguesa) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 4. 
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consideradas como sendo um único roteiro de viagem, mesmo que difiram quanto a seus 

autores, datas e viagens narradas. 

Embora Paula Araújo notifique o leitor que não acessou as Noticias Practicas 

presencialmente, mas sim através de imagens digitalizadas, o que torna algumas imprecisões 

compreensíveis, faz-se necessário alguns comentários. Ao caracterizar as Noticias Practicas 

visando justificar sua opção por trabalhar com apenas quatro delas, a autora afirma que o 

conjunto é constituído por sete relatos. Se, por um lado, o silêncio sobre a Noticia Primeyra 

Practica de Goiás decorre do fato de Araújo ter estudado apenas a segunda versão da coleção, 

na qual esse escrito inexiste, por outro, permanece o mistério acerca da exclusão da Noticia 

Oitava Practica da contagem.167 

Ao discorrer sobre a autoria intelectual, datação tópica e cronológica das notícias, Paula 

Araújo indica o ano de 1727 – e não 1734 – como data de produção da Noticia Primeyra 

Practica de Cuiabá, grafa o sobrenome de Gervásio como sendo Ribeiro, ao invés de Rebelo, 

e afirma que não há menção de autoria e datação para a Noticia Sétima Practica. 168 A ausência 

da indicação de um ano preciso para a produção desse último texto é verdadeira, todavia, o 

mesmo não pode ser dito a respeito de sua autoria, posto que é incontestável a presença da 

reprodução da assinatura de Manuel de Barros ao final da versão consultada por ela.169 

Afora as críticas feitas, a dissertação é meritória por constatar que o corpus investigado 

se trata de uma cópia, na medida em que textos de diversos autores intelectuais foram 

reproduzidos com uma mesma letra. Além disso, a filóloga empreendeu uma análise 

paleográfica desses escritos, o que lhe permitiu descrever as letras utilizadas nos registros em 

questão.  

 

1.3.2. Testemunhos gráficos no governo de Rodrigo César de Menezes 

 

No artigo Noticia prática e carta administrativa: testemunhos gráficos no governo de 

Rodrigo César de Menezes (1721-1728), publicado em 2017, Phablo Roberto Marchis Fachin 

apresenta o cotejo da Noticia Sexta Practica, de Gervásio Leite Rebelo com uma carta de 

Rodrigo César de Menezes a D. João V acerca do mesmo assunto. Com isso o filólogo objetivou 

produzir fontes fidedignas para investigações sobre a língua portuguesa, bem como comprovar 

 
167 Ibidem, p. 44. 
168 Ibidem, p. 44. 
169 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 122r. 
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o modo pelo qual profissionais da escrita exprimiam graficamente o português do século XVIII 

nessas duas espécies documentais.  

Atento para a existência de duas versões distintas da Noticia Sexta Practica no códice 

eborense, Fachin observa que a comparação entre elas possibilita a identificação de 

familiaridades na escrita dos escribas responsáveis pela sua produção, das alterações originadas 

de sua reprodução, do conhecimento linguístico de seus autores materiais e de seu respeito, ou 

não, ao texto que lhe serviu de base para o trabalho desempenhado. Em suas palavras, esse 

procedimento “evidencia que cada texto deva ser  analisado do ponto de vista de sua história de 

produção e transmissão, assim como da sua autoria material e intelectual”.170 

Nas páginas seguintes, o filólogo busca atrelar as versões da Noticia Sexta Practica ao 

período em que ela foi produzida e, posteriormente, copiada no códice eborense; apresenta 

brevemente a conjuntura histórica da capitania de São Paulo na década de 1720; examina os 

aspectos gráficos dessas versões; e procura situar sua grafia na história da língua portuguesa. 

Note-se que, a partir do estudo dos aspectos gráficos das versões da Noticia Sexta Practica, 

Fachin foi capaz de qualificar seus autores materiais como pessoas familiarizadas com a escrita, 

possivelmente por desempenharem essa atividade no âmbito dos ofícios que elas exerciam.  

Ao salientar que ainda pouco se sabe a respeito dos copistas dessa notícia, o autor 

conjectura que Diogo Soares possa estar entre eles. Entre suas conclusões, aponta para o fato 

de que as cópias da Noticia Sexta Practica no códice eborense não foram completamente fiéis 

ao original ou ao texto que lhe serviu de base, visto que ele constatou “diferenças gráficas que 

as distanciam do hábito de escrita identificado em documentos produzidos” por Gervásio Leite 

Rebelo.171 

 

* * * 

 

Analisadas as leituras historiográficas e filológicas das Noticias Practicas entre os 

séculos XVIII e XXI, cabem aqui algumas considerações de ordem geral. A despeito da 

variedade de intelectuais que recorreram a elas como fonte de informação para seus estudos 

neste ínterim, observa-se a predominância de um modo de ler interessado primordialmente em 

seu conteúdo. Por outro lado, as leituras realizadas distinguem-se entre si, posto que seus 

leitores e leitoras recorreram a esses textos orientados por problemas de pesquisa precisos, 

 
170 FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Notícia prática e carta administrativa: testemunhos gráficos no governo de 

Rodrigo César de Menezes (1721-1728). Filologia e Linguística Portuguesa, vol. 19, n. 1, 2017, p. 11.  
171 Ibidem, p. 18. 
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buscando respostas para questões previamente formuladas – condicionadas por seus respectivos 

projetos de pesquisa e condizentes com as preocupações de seu tempo. Ao lerem-nas, 

atualizaram os sentidos dados a elas por seus autores intelectuais e materiais no contexto de 

produção, transformando-as em algo distinto daquilo que elas eram. 

Ainda que alguns historiadores, como Taunay, em menor grau, e Presotti, em maior 

grau, tenham se empenhado em esclarecer alguns aspectos relativos à origem desses textos, foi 

no âmbito da filologia, no trabalho de Phablo Fachin, que vimos uma atenção à escrita, à 

transmissão, à dissociação entre autoria material e autoria intelectual na análise de um deles. 

Ou seja, só há pouco é que o estudo de uma notícia prática não teve seu conteúdo desvinculado 

de seu contexto de produção, de sua escrita e de seu suporte material.  

Essas questões ganham relevo quando se atesta que a maior parte das citações das 

Noticias Practicas nos trabalhos perscrutados referencia suas edições impressas, 

predominantemente aquelas publicadas por Taunay. Nenhuma delas indica, por exemplo, a 

existência de mais de uma versão das notícias práticas cuiabanas no códice eborense, nem 

aponta para o texto-fonte a partir do qual foram produzidas ou sinaliza os critérios que 

orientaram sua elaboração. 

Como seus manuscritos encontram-se custodiados em arquivo estrangeiro, é 

compreensível a predileção por suas edições impressas. O papel desempenhado por edições de 

texto no que concerne à facilitação do acesso à língua e à escrita de outrora, ao subsídio de 

novas interpretações e ao avanço da produção do conhecimento científico é inegável. 

Entretanto, há que se ter em mente que os resultados a serem alcançados dependem da qualidade 

do trabalho do editor.172 Nesse sentido, basta recordar os erros aos quais certos autores 

incorreram em consequência de decisões editoriais tomadas por terceiros sem o respaldo dos 

manuscritos durante a fixação do texto e sem que estas fossem comunicadas aos leitores. 

Se o conteúdo das Noticias Practicas foi amplamente explorado pela historiografia, 

matérias como a concepção da coleção por Diogo Soares, o processo de recolha, reunião e cópia 

dos textos que a integram, as diferenças entre as versões desses textos encerradas no códice 

eborense e sua incorporação ao acervo da Biblioteca Pública de Évora não foram alvo da mesma 

atenção. É justamente dessas questões que nos ocuparemos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 
172 LOSE, Alícia Duhá. Edições de documentos históricos: a quem interessam? A quem se destinam? Revista da 

ABRALIN, vol. 16, n. 2, 2017, p. 84. 
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CAPÍTULO 2 – A TOMAR NOTÍCIA DA GENTE PRÁTICA DA TERRA 

 

O ano de 1729 já se aproximava de seu fim quando dois religiosos da Companhia de 

Jesus embarcaram no porto de Lisboa em direção à América portuguesa. Eram o lusitano Diogo 

Soares e o napolitano Domingos Capassi, os chamados “padres matemáticos”, que cruzaram o 

estuário do rio Tejo rumo à Baía de Guanabara com um objetivo específico: traçar mapas do 

território colonial com vistas à elaboração do Novo Atlas da América portuguesa, o qual nunca 

passou de um projeto inconcluso. Para tanto, receberam ordens precisas de El-Rey quanto à 

região por onde deveriam começar, o que suas cartas geográficas deveriam conter e como essas 

informações deveriam ser representadas.173 

A missão dos padres matemáticos ganhou considerável atenção da historiografia luso-

brasileira. Os trabalhos dedicados a ela destacam a qualidade e a precisão dos mapas 

elaborados; o esforço empreendido por D. João V na primeira metade do século XVIII no 

incentivo às ciências em Portugal; o fato de a empreitada ter sido uma estratégia de legitimação 

da expansão lusitana na América do Sul; e o uso de uma carta geográfica de autoria de Diogo 

Soares na elaboração do Mapa das Cortes (1749), peça fundamental nas negociações que 

resultaram na assinatura do Tratado de Madri, em 1750.174  

Entretanto, as ações de Soares e Capassi na América portuguesa não se reduziram às 

observações astronômicas, a cálculos matemáticos e ao desenho de cerca de vinte mapas e oito 

plantas de fortificações. Ao monarca português não bastava que as representações fossem feitas 

apenas por linhas e pontos nos mapas, deveriam, pois, ser “historiadas”, expostas por escrito 

com a maior clareza possível. Assim, em um livro à parte fazia-se necessário registrar, por 

extenso, tudo aquilo que fosse notável nas capitanias assinaladas nas cartas geográficas. Na 

provisão passada a eles em novembro de 1729, El-Rey arrolou com minúcia as informações 

que desejava obter, determinando que para a consecução de algumas delas era míster que 

recorressem à gente prática da terra.175  

Ainda que autores como Jaime Cortesão e André Ferrand de Almeida tenham 

reconhecido a existência do que podemos chamar de uma “dimensão textual” do projeto do 

 
173 PROVISÃO de D. João V..., p. 229-230. 
174 Entre os trabalhos que se dedicaram à produção cartográfica de Diogo Soares e Domingos Capassi citamos: 

CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão; 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 2 vols.; ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit.; 

FERREIRA, Mário Clemente. O Mapa das Cortes e o Tratado de Madrid: a cartografia a serviço da 

diplomacia. Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 23, n. 37, p. 51-69, 2007; e CORREA, Jessica Aparecida. Op. 

cit. 
175 PROVISÃO de D. João V..., p. 229-230. 
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Novo Atlas da América portuguesa, para além da “dimensão cartográfica”, a ela destinaram 

poucas linhas. O primeiro, em nota de rodapé, listou os itens da coleção textual formada por 

Diogo Soares. O segundo, de modo genérico, discorreu sobre o que elas versam.176  

Em realidade, a separação da missão dos padres matemáticos em duas dimensões, tal 

como propomos, consiste num recurso analítico, posto que na prática elas se mostraram 

indissociáveis. No século XVIII, a coleta de informações produzidas por terceiros em diversas 

linguagens, entre elas a textual, compunha o fazer cartográfico tanto quanto os cálculos, as 

medições, as observações do céu e os desenhos.177 

A recolha documental levada a cabo pelo jesuíta português, cujo fruto é a coleção das 

Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos 

do Brazil, códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora, não foi tarefa menor no rol dos 

trabalhos desempenhados por ele e Domingos Capassi na América portuguesa. Na primeira 

missiva conhecida de Diogo Soares escrita em solo americano, datada de 4 de julho de 1730, 

cinco meses após sua chegada, ao prestar contas a D. João V sobre as tarefas executadas até 

então, informa ter em sua posse uma grande cópia de notícias, vários roteiros e mapas dos 

melhores sertanistas de São Paulo, Cuiabá, Rio Grande (de São Pedro) e rio da Prata.178 O trecho 

em questão evidencia que, para Diogo Soares, o esforço em obter informações escritas das 

regiões a serem mapeadas possuía o mesmo grau de importância que as outras matérias 

pormenorizadas nessa carta, isto é, a descrição das atividades de sondagem da costa do Rio de 

Janeiro e o adiamento das observações astronômicas em função da ausência dos instrumentos 

adequados e do mau tempo. 

Neste capítulo buscaremos compreender o processo de produção das Noticias Practicas 

das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo, parte integrante das Notícias 

Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil. 

Para isso investigaremos a missão dos padres matemáticos na América portuguesa, 

focalizaremos sua dimensão textual, perscrutaremos a formação da coleção de notícias 

concernentes a Cuiabá e Goiás, analisaremos as características formais de suas duas versões 

 
176 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão..., vol. 2, p. 11-13; ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 

140-141. 
177 CINTRA, Jorge Pimentel; BEIER, José Rogério; RABELO, Lucas Montalvão. Affonso de Taunay e as duas 

versões do mapa de D. Luís de Céspedes Xeria (1628). Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 

São Paulo, vol. 26, ed. 33, 2018, p. 12; OLIVEIRA, Tiago Kramer de. Cultura geográfica, colonialidade e 

economia-mundo: o centro da América do Sul nos ‘mapas sertanistas’ (primeira metade do século XVIII). 

Colonial Latin American Review, vol. 28, n. 2, 2019, p. 234. 
178 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 de jul. de 1730. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 

5, d. 442. 
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manuscritas e, por fim, levantaremos algumas hipóteses quanto ao percurso da coleção de 

Diogo Soares até a Biblioteca Pública de Évora. 

 

2.1.  A missão dos padres matemáticos  

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Durante a primeira metade do século XVIII observou-se na América portuguesa um 

gradativo processo de descobrimento do espaço sul-americano pelos colonos.179 Em dezembro 

de 1717, o ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, notificou o Conselho 

Ultramarino a respeito da presença de jesuítas castelhanos em terras havia tempos frequentadas 

pelos paulistas, que as julgavam pertencentes a Portugal.180 Em abril de 1719, D. Pedro Miguel 

de Almeida Portugal e Vasconcelos, 3º Conde de Assumar, governador e capitão-general da 

capitania de São Paulo e Minas do Ouro, remeteu à Corte uma carta na qual expunha que alguns 

sertanistas haviam encontrado ouro num sítio nas cercanias do rio Paraguai, localidade próxima 

àquela em que os inacianos espanhóis descritos por Pardinho haviam se estabelecido.181 

Em agosto de 1720 o Conselho Ultramarino emitiu parecer sobre o assunto. Nele, lemos 

que o Conde de Assumar expedira uma ordem ao ouvidor-geral para que fosse feito um mapa 

daquelas paragens. O ouvidor, por seu turno, designou um jesuíta para desempenhar a tarefa. A 

D. João V os conselheiros expuseram que não se podia esperar que esse religioso compusesse 

o dito mapa com a averiguação e talento requerido, porque para isso era imperioso que a pessoa 

dele incumbida fosse versada na ciência particular da Cosmografia para poder representar as 

terras, os rios e os montes com seus respectivos graus. Prosseguiram advertindo que no próprio 

Reino não seria fácil encontrar sujeito a quem se pudesse confiar semelhante empreitada, sendo 

indispensável que o monarca contatasse o Geral da Companhia de Jesus para que ele enviasse 

a Portugal dois “Relligiosos Mathematicos Alemais ou Italianos por Serem duas naçoens menos 

 
179 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 45. 
180 CONSULTA de 20 abr. 1719. AHU, cód. 233, f. 165r. 
181 CONSULTA de 31 out. 1719. AHU, cód. 233, f. 167v.-168r. Mesmo que o nome dos realizadores do feito e a 

sua localização não tenham sido precisadas, trata-se seguramente das jazidas metalíferas encontradas por Pascoal 

Moreira Cabral Leme e seus homens nos barrancos do rio Coxipó em 1718, próximas às missões espanholas de 

Mojos (Moxos) e Chiquitos. Sobre os descobrimentos de ouro nos afluentes do rio Cuiabá cf. HOLANDA, Sérgio 

Buarque de. Monções..., especificamente o capítulo 3, intitulado “Ouro”; e JESUS, Nauk Maria de. O governo 

local na fronteira oeste: a rivalidade entre Cuiabá e Vila Bela no século XVIII. Dourados: Ed. UFGD, 2011, 

especialmente o capítulo 1, homônimo ao livro. 
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Suspeitozas a esta Coroa”.182 Quando os encontrassem, eles seriam despachados ao Brasil, para 

que dele traçassem mapas individuais.183 

A questão fronteiriça se fazia candente quanto a dois aspectos. O primeiro, à inexatidão 

da posição do meridiano de Tordesilhas e, consequentemente, a indefinição entre Portugal e 

Espanha a respeito da pertença de parcelas do território sul-americano. O segundo, as 

imprecisões limítrofes das próprias unidades administrativas da América portuguesa, nebulosas 

em uma conjuntura de franca expansão territorial e de fundação de povoados em virtude dos 

novos achados auríferos, fazendo com que as jurisdições se sobrepusessem e os conflitos 

internos se acirrassem.184 

A esse contexto local articula-se outro, de caráter geral, cujo gatilho pode ser atribuído 

à leitura da dissertação de Guillaume Delisle, o “Primeiro Geógrafo do Rei de França”, na 

Academia de Ciências de Paris. Em sessão realizada no dia 27 de novembro de 1720, Delisle 

tornou pública a sua Détermination géographique de la situation et de l’éntendue des 

differentes parties de la Terre. Se as andanças dos paulistas pelo interior da América portuguesa 

e os contatos travados com os missionários de Castela traziam à tona as incertezas sobre as 

fronteiras dos domínios ibéricos no continente americano, o estudo desse geógrafo evidenciou 

que as terras do Cabo do Norte e da Colônia do Sacramento situavam-se a oeste do meridiano 

de Tordesilhas, ou seja, em zonas que, segundo o tratado firmado em 1494, não pertenciam por 

direito a Portugal.185 

Não foram poucos os esforços portugueses em tentar que os trechos do trabalho de 

Delisle relacionados às possessões ultramarinas lusitanas fossem suprimidos de sua edição 

impressa, que naquela conjuntura se encontrava em composição.186 Diante da inevitabilidade 

de sua publicação, D. Luís da Cunha, ministro plenipotenciário de Portugal em Paris que havia 

participado da sessão de leitura do trabalho de Delisle na Academia de Ciências, afirmou ao 

secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real, em novembro de 1721, que o único modo 

de convencer o geógrafo francês do contrário seria os lusitanos terem feito observações 

 
182 Segundo explica André Ferrand de Almeida, tal predileção se assenta em quatro motivos. O primeiro, manifesto 

pela própria consulta, concerne ao fato de que nem os Estados italianos nem os Principados alemães apresentavam 

interesses conflitantes com Portugal. O segundo, diz respeito ao avanço científico observado nessas localidades. 

O terceiro concerne ao reconhecimento da qualidade do ensino de Matemática e Astronomia nos colégios jesuítas 

desde o século XVII, principalmente na Alemanha, na Áustria, na Itália e na França. Por fim, na importância que 

a Companhia de Jesus tinha em todo o Império Português, sobretudo no Brasil. ALMEIDA, André Ferrand de. 

Op. cit., p. 79. 
183 CONSULTA de 23 ago. 1720. AHU, cód. 233, f. 206r.-207r. 
184 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 79-80. 
185 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão..., vol. 1, p. 274-275. 
186 Jaime Cortesão narra com detalhes esse processo em: CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão..., vol. 1, 

p. 277-282. 
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astronômicas mais modernas que aquelas veiculadas por ele, mostrando-lhe o inverso, para que 

não parecesse que se tratava de impugnar sua opinião.187 

Em 20 de dezembro daquele ano, quando só então uma cópia da polêmica dissertação 

chegara a D. João V, Corte Real informou a D. Luís da Cunha que El-Rey havia apreciado as 

considerações apresentadas por ele na missiva supracitada. Com isso o monarca reconheceu, 

mais uma vez, a necessidade de encarregar pessoas vinculadas à Coroa portuguesa na produção 

de mapas que pudessem contestar os dados expressos naqueles de autoria de geógrafos a serviço 

de nações estrangeiras. Em síntese, o episódio envolvendo a Détermination géographique de 

Guillaume Delisle só veio a reforçar uma decisão que D. João V já havia tomado em maio de 

1721, sinalizando, então, que acolhera aquela proposta feita pelos seus conselheiros acerca da 

contratação de dois jesuítas estrangeiros versados nas ciências requeridas para a produção 

cartográfica.188 

O encarregado do recrutamento foi o inaciano e matemático Manuel de Campos,189 cuja 

presença em Roma pode ser atestada desde fevereiro de 1722.190 Três meses depois ele se 

encontrou com João Baptista Carbone e Domingos Capassi, os escolhidos pelo Geral da Ordem 

para atender à solicitação do monarca português. A seleção dos jesuítas, possivelmente, se 

pautou em critérios que extrapolavam o domínio de saberes que os habilitavam à elaboração de 

mapas. Isso porque, nos anos anteriores, ambos haviam solicitado aos superiores que fossem 

enviados para alguma missão da Companhia de Jesus, sendo o pedido de D. João V, portanto, 

mais que oportuno.191 

João Baptista Carbone era natural de Oria (Lecce), onde nasceu a 2 de setembro de 1694. 

Ingressou na Companhia de Jesus em 1709. Estudou Retórica e Filosofia no Colégio Máximo 

de Nápoles, onde se especializou em Lógica, e Teologia no Colégio dos Nobres. Ensinou 

Gramática e Religião Católica no Colégio Teatino e Humanidades em Lecce. Domingos 

Capassi, por sua vez, nasceu em 29 de agosto de 1694 em Nápoles. Entrou para a Companhia 

de Jesus em março de 1710, tendo sido também professor de Gramática e Humanidades.192 

 
187 Ibidem, p. 278. 
188 Ibidem, p. 280. 
189 Manuel de Campos (S. J.) nasceu no ano de 1681 e morreu em 1758. Estudou Filosofia e Matemática na 

Universidade de Évora, onde atuou como professor de Matemática no ano letivo de 1710-1711. Em Lisboa, aparece 

ensinando na Aula de Esfera em 1720. Foi membro da Academia Real da História Portuguesa e no ano de 1728 

foi nomeado professor de Matemática no Colégio Real de Madrid e cosmógrafo real por Filipe V, rei de Espanha. 

ROSA, Maria Teresa Rodrigues da Fonseca. O ensino e a ciências nas instituições inacianas do mundo luso de 

Setecentos. Educação em Revista, Belo Horizonte, vol. 32, n. 3, 2016, p. 33. 
190 CARTA de Manuel de Campos. Roma, 21 fev. 1722. ANTT, Armário Jesuítico, livro 27, f. 344r. 
191 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 84. 
192 Ibidem, p. 84. 
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Escrevendo provavelmente ao Provincial de Portugal, Manuel de Campos os qualificou 

como excelentes missionários e teólogos, muito bons em Matemática, sendo que um deles – 

não sabemos qual – havia sido mestre dessa disciplina por três anos. Com um pouco mais de 

experiência, concluiu, sairiam perfeitos matemáticos, porque dessa disciplina possuíam bons 

fundamentos.193 Como notou André Ferrand de Almeida, em nenhuma passagem da missiva 

Manuel de Campos aludiu à detenção de conhecimentos por Carbone e Capassi nos campos da 

Astronomia, Cosmografia e da Cartografia, de modo que o aprendizado dessas matérias deve 

ter ocorrido em Portugal, onde eles chegaram em setembro 1722.194 

A partir de então D. João V mandou instalar dois observatórios em Lisboa: um no 

Colégio de Santo Antão, da Companhia de Jesus, e o outro no Paço da Ribeira. Ao longo de 

toda a década de 1720 se empenhou na encomenda de um grande número de instrumentos 

científicos vindos da Inglaterra, Holanda, Itália e França, bem como de livros, estampas, mapas 

e gravuras a fim de subsidiar a renovação das técnicas em Portugal. Carbone e Capassi 

perscrutaram os céus do Reino e publicaram seus resultados em periódicos renomados, tais 

como as Philosophical Transactions da Royal Society de Londres e as Acta Eruditorum de 

Leipzig. Afora o desejo de integrar o movimento de fomento às ciências observado em 

diferentes pontos da Europa do século XVIII, bem como da percepção do papel estratégico que 

a cartografia desempenhava nessa conjuntura, as ações de El-Rey podem ser lidas igualmente 

como uma forma de se projetar como um monarca ilustrado no exterior.195 

De acordo com André Ferrand de Almeida, foi a descoberta de novas minas no interior 

da capitania da Bahia, noticiada em abril de 1728, que impôs urgência ao envio dos padres 

matemáticos à América portuguesa. Isso porque o achado desencadeou um conflito entre os 

funcionários régios da Bahia e de Minas Gerais sobre a jurisdição das lavras, tornando inadiável 

a definição do pertencimento das jazidas. A ocasião fez com que o Conselho Ultramarino 

recordasse D. João V das discussões empreendidas havia alguns anos a respeito da necessidade 

de se traçar as fronteiras internas da América portuguesa. Sendo assim, aconselharam que 

Carbone e Capassi partissem para a colônia a fim de que com o seu trabalho fossem evitadas 

 
193 CARTA de Manuel de Campos. Roma, 30 mai. 1722. ANTT, Armário Jesuítico, livro 27, f. 398r. 
194 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 85. 
195 Ibidem, p. 93; FURTADO, Júnia Ferreira. Bosque de Minerva: artefatos científicos no colecionismo joanino. 

In: GESTEIRA, Heloísa; CAROLINO, Luís; MARINHOS, Pedro (orgs.). Formas do Império: ciência, 

tecnologia e política em Portugal e no Brasil. Séculos XVI ao XIX. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz e Terra, 2014, 

p. 229. 



81 

 

novas contendas.196 De modo geral, tratava-se de pôr em prática um projeto de aperfeiçoamento 

da representação cartográfica a fim de se interferir com maior precisão no território colonial.197 

Entre a chegada dos padres matemáticos a Portugal, em setembro de 1722, e a partida 

para a América portuguesa, em fins de 1729, passaram-se sete anos. Esse período não só foi 

suficiente para que eles obtivessem a experiência faltante em Astronomia, Cosmografia e 

Cartografia, bem como aprendessem a operar os instrumentos utilizados no exercício dessas 

disciplinas, mas também para que João Baptista Carbone caísse nas graças de D. João V e fosse 

incorporado ao Real Serviço. Disso resultou sua substituição no âmbito dos trabalhos a serem 

desempenhados na América portuguesa por um confrade português: Diogo Soares.198 

Nascido em Lisboa no ano de 1684, Diogo Soares era filho de Bernardo Rodrigues 

Branco e Filipa Soares. Entrou para a Companhia de Jesus em novembro de 1701, quando 

contava 17 anos. Estudou Filosofia, Matemática e Teologia em Coimbra, onde lecionou 

Matemática entre 1713 e 1715. Ensinou essa mesma disciplina entre 1721 e 1722 na aula de 

Esfera, em Lisboa. Também em 1722 foi nomeado professor de Filosofia na Universidade de 

Évora, onde permaneceu até 1726, quando retornou a Lisboa a fim de lecionar Teologia Moral, 

cargo que desempenhou até 1728. Além de docente, foi pregador nas igrejas de São Roque e de 

Santo Antão. Há notícias de que em 1729, antes de ser designado para a missão na América 

portuguesa, fosse lente de Teologia Moral em Coimbra. De sua própria lavra imprimiu-se 

Pobreza vencedora, e aplaudida, ou triumfo com que os Terceiros pobres da nobre, e sempre 

illustre Villa do Redondo na Provincia do Alentejo celebraõ a nova tresladaçaõ do seu grande 

Patriarcha, e Pay de pobres Saõ Francisco, volume in-quarto impresso em Évora, na Officina 

da Universidade, em 1723.199 

Em resumo, até sua nomeação como substituto de João Baptista Carbone, Diogo 

Soares havia passado tanto na condição de aluno quanto de professor pelos estabelecimentos 

jesuítas mais renomados de Portugal, conhecidos pela tradição no ensino de Matemática desde 

o século XVI. Entre eles destaca-se o Colégio de Santo Antão, que exerceu importante papel 

 
196 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 101. 
197 Ibidem, p. 45. 
198 Nomeado “matemático régio” em 1724, Carbone se tornou professor de Latim e Matemática do príncipe D. 

José e de Italiano e Geografia da princesa D. Maria Bárbara. Foi designado responsável pelos pagamentos da 

construção do Convento de Mafra e secretário particular de D. João V a partir de 1745. Em 1749 foi empossado 

reitor do Colégio de Santo Antão, onde morreu em abril do ano seguinte. ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., 

p. 99. 
199 JESUIT SCIENCE NETWORK. Diogo Soares (1684-1748). Disponível em: http://jesuitscience.net/p/1013/. 

Acesso em: 3 jun. 2020; LEITE, Serafim. Diogo Soares, S.I....; MACHADO, Diogo Barbosa. Bibliotheca 

Lusitana: Historica, Critica e Cronologica. Lisboa: Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1741, vol. 1, p. 697-

698; PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 122-123.  

http://jesuitscience.net/p/1013/
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na abertura científica do Reino durante o governo de D. João V, visto que foi sede de um dos 

observatórios astronômicos implantados pelo monarca.200 

 

2.1.2. Andanças 

 

Os padres matemáticos desembarcaram no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 

1730. Seguindo as instruções contidas no alvará passado por D. João V em 18 de novembro de 

1729, o governador do Rio de Janeiro, Luís Vaía Monteiro, reuniu-se com o procurador da 

Fazenda Real, Bartolomeu de Sequeira Cordovil, para fixar o valor a ser pago para a 

subsistência e demais necessidades de Diogo Soares e Domingos Capassi, o que incluía a 

remuneração de dois criados. Considerando-se o “estado da terra”, em maio de 1730 

estabeleceram que, a contar do dia em que os religiosos aportaram nessa capitania, receberiam 

100 mil réis mensalmente.201 

Hospedados no Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro, Diogo Soares e Domingos 

Capassi iniciaram os trabalhos a partir dessa localidade, ainda que o palco do conflito 

jurisdicional que impulsionou a vinda de ambos para a colônia fossem as capitanias da Bahia e 

de Minas Gerais. Em 4 de julho de 1730, Diogo Soares escreveu a D. João V, informando que 

ele e Domingos Capassi se encontravam na capitania do Rio de Janeiro e que a demora nesse 

sítio se justificava pela espera dos instrumentos científicos que lhes faltavam e pela dificuldade 

de perscrutação do céu causada pelas trovoadas, que só ofereceram trégua no princípio do mês 

de maio. Sinalizou, também, a pretensão de passarem às Minas Gerais e delas ao “sertão” em 

setembro daquele mesmo ano.202 

Apesar de o plano inicial prever a ida para as Gerais ainda em 1730, a pedido dos 

governadores do Rio de Janeiro e da Colônia do Sacramento os padres matemáticos viajaram 

para a última localidade, onde chegaram em 24 de outubro. Conforme narra Diogo Soares ao 

rei em carta de 27 de junho de 1731, assim que ali se estabeleceram ele procurou tirar planta 

dessa cidade, medindo todo o seu terreno, e contou as famílias e casas que todos os dias 

cresciam e aumentavam. Riscou uma nova fortificação para esse sítio. Deslocou-se, então, para 

o recôncavo e para a Ilha de São Gabriel, da qual tirou um pequeno mapa que ainda não havia 

sido concluído. Tinha como plano dirigir-se para o Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina e 

 
200 ROSA, Maria Teresa Rodrigues da Fonseca. Op. cit., p. 28. 
201 CARTA do provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Bartolomeu de Sequeira Cordovil, a D. João V. 28 

mai. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_017, cx. 21, d. 2289. 
202 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 jul. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 5, d. 

442. 
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Laguna. Todavia, não foi possível concretizar esse intento, pois Domingos Capassi havia 

regressado ao Rio de Janeiro com todos os instrumentos imprescindíveis à realização das 

medições.203 

Se o retorno antecipado de Capassi com os objetos de medição e observação sugere a 

existência de desavenças entre eles, uma missiva despachada por Luís Vaía Monteiro a Antônio 

Pedro de Vasconcelos, governadores do Rio de Janeiro e Colônia do Sacramento, 

respectivamente, não deixa margem para dúvidas. Datada em 9 de dezembro de 1731, nela Vaía 

Monteiro escreve que “o P.e Diogo Soares aquy fica bom, mas tam dezunido com Domingos 

Capassy, como estarão sempre, porque as diferenças fundadas em emulaçaõ de ambos os genios 

naõ tem remedio”.204 A discórdia permaneceria por mais algum tempo, pois segundo informa 

esse governador, Capassi havia partido sozinho para demarcar a costa norte do Rio de Janeiro 

até a capitania do Espírito Santo, enquanto Soares intencionava finalmente se deslocar para as 

minas, “e por este modo vem a disfazer ambos, o que fes El Rey em os mandar juntos”.205 

O prognóstico de Vaía Monteiro parece não ter se perpetuado, pois encontramos Diogo 

Soares e Domingos Capassi novamente juntos no arraial de Cachoeira, comarca de Vila Rica, 

em 1734.206 Nessa altura da missão as dissidências entre eles possivelmente haviam sido 

superadas, ou pelo menos não os impedia de frequentarem os mesmos espaços. São duas as 

razões que nos levam a essa afirmação. Em uma carta escrita em 19 de maio desse mesmo ano 

a Martinho de Mendonça de Pina e Proença,207 identificamos o punho de ambos na mesma folha 

de papel. Enquanto a letra de Diogo Soares predomina no corpo do texto da missiva 

 
203 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Colônia do Sacramento, 27 jun. 1731. AHU, AHU_ACL_CU_017-

1, cx. 33, anexo ao documento n. 7616. 
204 CARTA do Governador da capitania do Rio de Janeiro ao da Colônia de Sacramento, tratando, além de outros 

assumptos, dos padres Diogo Soares e Domingos Capassi, da falsificação da moeda e do caminho entre S. Paulo 

e Laguna. Rio de Janeiro, 9 dez. 1731. Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, 

vol.  50, 1929, p. 241-243. 
205 Ibidem. 
206 CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Cachoeira, 19 mai. 1734. Em anexo 

bilhete de Domingos Capassi. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 86r. 
207 Martinho de Mendonça de Pina e Proença nasceu nos arredores da cidade da Guarda, em Portugal, no ano de 

1693. Ao longo da vida dedicou-se aos estudos de Retórica, Latim, Filosofia, Matemática, Grego e Direito, estando 

entre os intelectuais atuantes na propagação das Luzes em Portugal, sobretudo no que diz respeito à divulgação do 

pensamento pedagógico de John Locke, François Fénelon e Charles Rollin em língua portuguesa. Participou da 

Academia dos Anônimos e foi um dos 50 sócios fundadores da Academia Real da História Portuguesa. De sua 

autoria destaca-se Apontamentos para a educação de hum menino nobre, impresso em Lisboa na oficina de Joseph 

Antonio da Sylva em 1734. Neste mesmo ano foi enviado à América portuguesa por D. João V para percorrer as 

minas do ouro e estudar a melhor forma de aplicação do sistema de capitação. Regressou a Portugal em 1738, 

vindo a falecer em 1743. CALAFATE, Pedro. Martinho de Mendonça de Pina e Proença. In: Centro Virtual 

Camões. Disponível em: https://bit.ly/2BNOUL2. Acesso em: 10 jun. 2020; SOARES, António R. B. Lemos. 

Martinho de Mendonça de Pina e Proença Homem um iluminista português entre o preconceito e a ilustração. In: 

MONTE, Mário Ferreira et. al. Direito na lusofonia: diálogos Constitucionais no Espaço Lusófono. Braga: Escola 

de Direito da Universidade do Minho, 2016, p. 129-142. 

https://bit.ly/2BNOUL2
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formalmente assinada por ele, no canto superior esquerdo do suporte constata-se a letra de 

Domingos Capassi dirigindo-se diretamente ao destinatário, em cinco linhas breves. 

Se esse argumento isoladamente pode ser contestado pela eventualidade de o trecho em 

questão ter sido inserido posteriormente, sem que os religiosos tenham se comunicado 

diretamente, o post-scriptum de autoria material de Diogo Soares reforça a nossa hipótese. Nele 

o jesuíta português remete um recado de Capassi ao interlocutor que beira a informalidade, cuja 

transmissão nos parece improvável caso os ânimos entre eles ainda estivessem alterados. Assim 

escreve: “O Reverendo Padre Domingoz Capaci se recomenda a Vossa Merce com | saudadez 

prometendo lhe remeter hũ barril | do peyxe do Pintangui, se neste rio houver muito e lhe | naõ 

fogir”.208 

No corpo do texto Diogo Soares informou a Martinho de Mendonça – interlocutor 

constante de ambos – que seu companheiro de trabalho partiria para Itabira no dia seguinte. 

Quanto a ele, em breve viajaria para Itaverava. O padre Soares parece ter cometido um engano 

quanto ao destino do colega, posto que Capassi, no fragmento escrito com o seu próprio punho, 

comunicou que se deslocaria para Pitangui. Fato é que menos de um mês depois o encontramos 

na última região. Na ocasião, 17 de junho de 1734, foi Capassi quem escreveu a Martinho de 

Mendonça. Numa carta carregada de afeto pelo amigo, relata-lhe que optou por estender a 

estadia em Pitangui sabendo da proximidade de sua chegada àquelas paragens, a fim de revê-

lo. Expressou, também, que ansiava pela oportunidade de seguir com ele para Vila Rica, para 

então fazerem juntos a jornada a São Paulo.209 

Martinho de Mendonça não foi a Pitangui tão rápido quanto Domingos Capassi 

esperava. Ao retornar de uma excursão pelo interior de Minas Gerais, o jesuíta napolitano 

voltou a escrever ao amigo em 29 de julho de 1734, dessa vez do arraial de São Sebastião, na 

comarca do Ribeirão do Carmo e Mato Dentro.210 Na missiva expôs-lhe a intenção de viajar 

para Vila Rica no mês de agosto, onde permaneceria poucos dias, pois assim que possível 

viajaria para a comarca do Rio das Mortes, ponto a partir do qual seguiria para São Paulo. O 

plano se concretizou como previsto, conforme consta em outra de suas correspondências. A 

única alteração parece ter sido uma parada feita em Santos, vila a partir da qual Capassi se 

 
208 CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Cachoeira, 19 mai. 1734. Em anexo 

bilhete de Domingos Capassi. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 86r.  
209 CARTA de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Pitangui, 17 jun. 1734. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 87r. 
210 CARTA de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Sebastião, 29 jul. 1734. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 88r. 
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retirou para São Paulo em 26 de outubro de 1734, achando-se em solo piratiningano em 1 de 

novembro.211 

Diogo Soares também excursionara Minas Gerais em 1734. Todavia, sua presença 

naquelas paragens é atestada um pouco antes, em maio de 1733, por ocasião do festejo que 

marcou a trasladação do Santíssimo Sacramento da Igreja do Rosário até a Igreja do Pilar, em 

Vila Rica, conhecido como Triunfo Eucarístico. De acordo com Charles Boxer, no contexto da 

solenidade o “eminente cartógrafo jesuíta” teve o papel de mestre de cerimônias.212 Além disso, 

Diogo Soares teria sido o responsável pela idealização da queima de um fogo de artifício 

próximo à Igreja da Matriz numa determinada noite.213 Não sabemos se a partir de então o 

inaciano se estabeleceu nas Minas Gerais ou se sua ida para lá se deu apenas em função da 

celebração.  

Após a passagem por Cachoeira em maio de 1734, em 19 de novembro Diogo Soares 

encontrava-se em São José, na comarca do Rio das Mortes, sinalizando a Martinho de 

Mendonça que no dia seguinte passaria a Ibituruna, situada na mesma comarca.214 Em fevereiro 

de 1735 os padres matemáticos voltaram a se encontrar em São Paulo. Do Colégio dos Jesuítas 

dessa cidade, Diogo Soares escreveu a Martinho de Mendonça sinalizando a pretensão de viajar 

para Goiás em maio próximo. Quanto a Capassi, expôs ao interlocutor que ele intentava 

percorrer a costa após uma visita ao Rio de Janeiro.215 

Caso Domingos Capassi a tenha realizado, teria sido uma de suas últimas viagens. No 

início de 1736, em São Paulo, ele adoeceu em decorrência de “febres malígnas” que o 

acometeram, vindo a falecer no Colégio de São Paulo aos 14 dias do mesmo ano.216 A partir de 

então torna-se difícil acompanhar os passos de Diogo Soares, a quem a missão ficou reduzida. 

A última carta sua da qual se tem notícia foi escrita a partir do Colégio da Companhia de Jesus 

em Santos, em dezembro de 1735, e nada permite inferir acerca das suas andanças pela América 

 
211 CARTA de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Paulo, 1 nov. 1734. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 89r-89v. 
212 BOXER, Charles. A idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. 2ª ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969, p. 201. 
213 MACHADO, Simão Ferreira. Triunfo Eucharistico. Lisboa: na Officina da Musica, 1734, apud ÁVILA, 

Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco II: áurea idade da áurea terra. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1994, p. 76. 
214 CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São José, 19 dez. 1734. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 38r. 
215 CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Paulo, 12 fev. 1735. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 43r. 
216 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão..., vol. 2, p. 24. 



86 

 

portuguesa. Trata-se de um parecer dado possivelmente a Antônio Luís de Távora, governador 

da capitania de São Paulo, sobre a administração dos indígenas no Vale do Paraíba paulista.217  

Se as cartas arroladas até então possibilitaram acompanhar parcialmente a trajetória dos 

padres matemáticos pela América portuguesa, o seu cruzamento com a Taboada das Latitudes 

dos principais portos, cabos e Ilhas do mar do sul na America Austral e Portugueza, remetida 

ao Reino por Diogo Soares após 1737, permite sintetizar seus deslocamentos pelo menos até o 

ano referido.218 

Entendemos que eles iniciaram seus trabalhos em 1730 na capitania do Rio de Janeiro, 

na qual realizaram observações pela costa e pelo interior. Deslocaram-se para a Colônia do 

Sacramento nesse mesmo ano, onde chegaram em 24 de outubro. A Taboada não oferece dados 

para essa região, possivelmente em decorrência do retorno de Domingos Capassi ao Rio de 

Janeiro com os instrumentos de observação e medição, retirando-se, em seguida, para a 

capitania do Espírito Santo, da qual apresenta dados obtidos a partir da costa em 1731. Diogo 

Soares permaneceu na Colônia do Sacramento pelo menos até o final de junho de 1731, 

regressando ao Rio de Janeiro em algum momento do segundo semestre, já que encontramos 

notícias suas nessa capitania no mês de dezembro. 

Percorreram as Minas Gerais em 1734. Estiveram juntos no arraial da Cachoeira, 

comarca de Vila Rica, pelo menos até o mês de maio, quando Domingos Capassi partiu para a 

comarca do Pitangui, onde já estava instalado no dia 17 do mês seguinte. Entre junho e julho 

Capassi empreendeu excursão para o interior dessas minas. Em 29 de julho o localizamos no 

arraial de São Sebastião, na comarca do Ribeirão do Carmo e Mato Dentro. Daí dirigiu-se para 

Vila Rica, onde passou poucos dias, depois para a comarca do Rio das Mortes, com estadia de 

seis dias, seguindo jornada para São Paulo, cidade em que o identificamos em 1 de novembro. 

Diogo Soares seguiu do arraial da Cachoeira para Itaverava em algum momento após 

19 de maio de 1734. Em 19 de dezembro situava-se no arraial de São Sebastião, comarca do 

Ribeirão do Carmo e Mato Dentro, dirigindo-se no dia seguinte para Ibituruna. Em 12 de 

fevereiro de 1735 achava-se em São Paulo, provavelmente na companhia de Domingos Capassi. 

A essa altura intentava viajar para as minas de Goiás no mês de maio, enquanto seu 

companheiro de trabalho estava determinado a ir mais uma vez ao Rio de Janeiro. Mesmo que 

 
217 CARTA de Diogo Soares sobre a administração dos indígenas da Vila de Taubaté. Santos, 12 dez. 1735. 

Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, vol. 3, 1913, p. 93-96. 
218 O documento em questão não apresenta datação cronológica. O ano de 1737 é utilizado como marco inicial por 

ser o último mencionado no manuscrito. TABOADA das Latitudes dos principais portos, cabos e Ilhas do mar do 

sul na America Austral e Portugueza. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 6, d. 600. 
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não saibamos quando, a Taboada permite constatar que para além das comarcas citadas, eles 

estiveram nas de Caeté, Sabará e Serro Frio e Minas Novas, todas na capitania de Minas Gerais.  

Sobre o paradeiro de Diogo Soares após a morte de Domingos Capassi, André Ferrand 

de Almeida informa que por volta de abril de 1738 é possível encontrá-lo no Rio Grande de 

São Pedro. Em 1745 Soares foi recrutado por D. Luís de Mascarenhas, governador de São 

Paulo, para compor uma junta ao lado do provedor da Fazenda Real e do Juiz de Fora, para que 

emitissem parecer acerca do envio de auxílio à bandeira de João Bicudo de Brito que estava 

posicionada na região entre Camapuã e Cuiabá. A partir de 1746 esteve nas minas de Goiás, 

onde veio a falecer em 1748.219 

Dos 18 anos de trabalho dos padres matemáticos na América portuguesa conhecem-se 

20 mapas e oito plantas de fortificações, os quais abrangem parte das capitanias do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a costa da América portuguesa de Cabo Frio a Laguna, as 

campanhas do Rio Grande de São Pedro e a região do rio da Prata e da Colônia de Sacramento. 

A considerar essa produção cartográfica, percebe-se que o Novo Atlas da América portuguesa 

não foi concluído, em virtude da morte de seus executores.220 

Todavia, se a totalidade da porção centro-sul do território colonial não foi mapeada e se 

as cartas geográficas por eles produzidas não formaram um todo coerente, algo que pudesse ser 

designado como um atlas, o mesmo não pode ser dito quanto à coleção textual elaborada por 

Diogo Soares. Embora igualmente incompleta, as Notícias Práticas de varias minas, e do 

descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil se constituem como uma 

unidade coesa. Ademais, ela congrega informações concernentes àqueles territórios que ficaram 

por ser mapeados: Cuiabá e Goiás. 

 

2.2. Recolher, reunir e copiar 

 

Na provisão passada aos padres matemáticos em novembro de 1729, D. João V 

expressou a necessidade de que as representações cartográficas não se limitassem aos desenhos, 

mas que uma série de dados concernentes aos territórios mapeados fossem “historiados”, 

anotados num livro próprio para esse fim. Na ocasião, El-Rey fora preciso ao arrolar uma série 

de informações pelas quais ele nutria interesse, tais como a capacidade dos rios que os cruzavam 

e de seus respectivos portos; a condição de navegabilidade desses rios, ressaltando-se até que 

ponto era possível percorrê-los e qual o tipo de embarcação requerida; se as suas margens eram 

 
219 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 118. 
220 Ibidem, p. 122-123. 
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habitadas; a disponibilidade de pescados; a existência de arvoredos e se estes poderiam ser 

cortados e transportados com facilidade para algum povoado; se nos distritos descritos havia 

pastos e gados; se essas localidades eram habitadas por “Indios Ferozes” ou “domesticos” e 

quais os seus modos de vida, atentando-se, sobretudo, para características relativas a religiões 

praticadas, modos de governar e armas utilizadas. Careceriam, também, de apresentar os limites 

existentes entre bispados, comarcas ou ouvidorias gerais, “tomando para isso noticia da gente 

pratica da terra”, visto que os “sertões” não apresentavam divisas regulares. Por último, fazia-

se necessário que apontassem os caminhos e estradas que permitiam o acesso ao interior do 

continente, distinguindo aqueles que usualmente eram percorridos daqueles que lhes 

parecessem mais apropriados, somando-se a isso a exposição das distâncias em que se 

encontravam as vilas e cidades umas das outras.221 

Na visão de André Ferrand de Almeida, tratava-se de um programa para uma ampla 

investigação acerca das vias de comunicação da América portuguesa, seus recursos econômicos 

e suas populações. Para o historiador, a missão dos padres matemáticos visava fornecer 

subsídios para o enfrentamento de um problema de caráter político e, principalmente, 

econômico, posto que Portugal não estava propenso a renunciar ao domínio dos territórios que 

julgava serem seus, mesmo que estivessem situados a oeste do meridiano de Tordesilhas.222 

Foi Diogo Soares quem se responsabilizou pelo âmbito textual da missão na América 

portuguesa. Em carta de julho de 1730, já citada, afirmou estar em posse da cópia de notícias, 

vários roteiros e mapas dos melhores sertanistas de São Paulo, Cuiabá, Rio Grande de São Pedro 

e rio da Prata.223 Essa foi a forma escolhida por ele para atender ao desígnio de D. João V: 

recolher, reunir e copiar textos de múltiplos autores intelectuais, de pessoas que estiveram em 

contato direto com a realidade informada, os quais perfazem a coleção das Notícias Práticas de 

varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil.  

A fim de compreender a composição do material ao qual as Noticias Practicas aqui 

estudadas estão vinculadas, faz-se necessário sua breve descrição. 

O códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora corresponde a um livro manuscrito 

in-quarto,224 com cerca de 200 folhas de papel, escritas em ambos os lados, numeradas 

extemporaneamente – aparentemente a grafite. Está composto por cópias de um conjunto 

 
221 PROVISÃO de D. João V..., p. 229-230. 
222 ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit., p. 107. 
223 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 jul. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 5, d. 

442. 
224 RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha. Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1850, vol. 1, p. 191. 
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textual, originalmente, de autoria e localidade diversas, formado por 20 textos recolhidos e 

reunidos por Diogo Soares quando de sua passagem pela América portuguesa. Destes, 19 

receberam a designação comum de “notícia prática” acompanhada de um número ordinal, o 

qual sinaliza a posição que esse escrito ocupa num dos quatro subconjuntos temáticos em que 

eles foram dispostos. A única notícia prática que não se encontra inserida em nenhuma seção, 

e por isso referida neste estudo como sendo “avulsa”, é a Noticia Practica Do sitio da Nova 

Colonia do Sacramento e mais povoaçoẽz dos inimigoz desde o mez de Settembro athe 18. de 

Desembro de 1735. Sendo Governardor daquella Praça Antonio Pedro de Vasconceloz. 

Na coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos 

caminhos, e outros sucessos do Brazil (quadro 1), tais subconjuntos foram organizados de 

acordo com a região da América portuguesa a que se referem e encontram-se dispostos na 

seguinte ordem: (1) Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São 

Paulo (contendo nove textos, 8 deles registrados em duas versões); (2) Noticias Practicas Das 

Minaz Geraez do Ouro, e Diamantez (contendo quatro textos); (3) Noticias Practicas Do novo 

Caminho que se descobrio das Campanhas do Rio Grande e nova Colonia do Sacramento para 

a Villa de Coritiba no anno de 1727 por Ordem do Governador, e General de São Paulo 

Antonio da Sylva Caldeira Pimentel (contendo quatro textos); e (4) Noticias Practicas Da 

Costa, e Povoaçoẽs do Mar do Sul (contendo dois textos).  

Quadro 1 – Descrição dos textos da coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento 

de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil, códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora 

(continua) 

Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo 

(primeira versão) 

Noticia Primeyra Practica. Que da ao Reverendo Padre Diogo Soarez o Cappitam Ioaõ 

Antonio Cabral Camello sobre a Viage, que fez as Minaz do Cuyaba no anno de 1727 (f. 

1r.-6v.) 

Noticia Segunda Practica. Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmaz Minaz para 

São Paulo (f. 6v.-10v.) 

Noticia Terceira Practica Dada pelo Cappitam Domingoz Lourenço de Araujo ao 

Reverendo Padre Diogo Soarez sobre o infeliz sucesso, que tiveraõ no Rio Paraguay as 

Tropaz, que Vinhaõ para São Paulo no anno de 1730 Et cetera (f. 10v.-12r.) 

Noticia Quarta Practica Vinda da Cidade do Paraguay à Nova Colonia do Sacramento com 

aviso da Venda, que fiseraõ os Payaguaz dos Cattivoz Portuguezez naquella mesma Cidade, 

e escrita por Dom Carlos de los Rioz225 Valmaseda (f. 12r.-13v.) 
 

 
225 Seguramente um erro do escriba A, que grafou “Rioz” no cabeçalho e “Reyes” – lição correta –  na assinatura.   
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Quadro 1 – Descrição dos textos da coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento 

de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil, códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora 

(continuação) 

Noticia Quinta Practica Dada pelo Cappitam Antonio Pires de Campoz ao Cappitam 

Domingoz LourenÇo de Araujo, e Comunicada por este ao Reverendo Padre Diogo Soares, 

sobre os reynos, e naçoẽs de Barbaros, que ha na derrota, e Viage do Cuyaba’, e seo 

reconcavo (f. 13v.-18r.) 

Noticia Sexta Practica E Relaçaõ Verdadeyra da derrota, e Viage, que fez da Cidade de São 

Paulo para az Minas do Cuyaba o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cesar de Meneses 

Governador e Cappitam General da Cappitania de São Paulo, e suas Minas descobertaz no 

tempo do seo Governo, e nelle mesmo estabellicidaz (f. 18r.-25v.) 

Noticia Sétima Practica, E Roteyro Verdadeyro das Minaz do Cuyaba’, e de todas as suas 

marchas, Cachoeyraz, itaipavaz, Varadouros, e descarregadouros das Canoas, que navegaõ 

para as dittaz Minas, Com os dias da navegação, e traveça, que se Costumaõ faser por mar, 

e terra (f. 25v.-35r.) 

Noticia Oitava Practica Exposta na Copia de huã Carta escrita do Cuyaba’ a os novos 

Pertendentez daquellaz Minaz (f. 35r.-47v.) 

Noticia Primeyra Practica Que da ao Padre Mestre Diogo Soarez o Alferez Iose Peixoto da 

Sylva Braga do que passou na Primeyra Bandeyra, que entrou ao descobrimento daz Minaz 

do Guaysez athe sahir na Cidade de Belem do Gran Para’ (f. 53r.-59r.) 

Noticias Praticas Das Minas do Cuyab�̅�, e Goyazez Na Cappitania de São Paulo 

(segunda versão) 

Noticia Primeyra Pratica Que dá ao Reverendo Padre Diogo Soares oCapitam 

Ioaõ Antonio Cabral Camello, Sobre a Viagẽ quefes as Minas do Cuyabá noanno de 1727 

(f. 61r.-71r.) 

Noticia Segunda Practica Do que lhe Socedeo na volta que fes, das minas para Saõ Paulo (f. 

71r.-77v.)  

Noticia Terceira Practica. Dada pelo Capitam Domingos Lourenco de Araujo Ao 

Reverendo Padre Diogo Soares sobre o infeliz Sucesso que tiveraõ no Rio Paraguay, as 

tropas que vinhaõ para São Paulo no anno de 1730 et cetera (f. 78r.-81r.) 

Noticia Quarta Practica Vinda da Cidade do Paraguay a nova Colonia do Sacramento Com 

avizo da Venda que fizeraõ os Payagoas dos Captivos Portuguezes naquella mesma Cidade, 

e escripta por Dom Carlos de los Reis valmaseda (f. 81r.-83v.) 

Noticia Quinta Practica Dada pelo Capitam Antonio Pires de Campos ao Capitam 

Domingos Lourenco de Araujo, e Communicada por este ao Reverendo Padre Diogo Soares 

Sobre o reynos, e naçoens de barbaros, que ha na derrota, e Viagẽ de Cuyaba, e Seo 

reconcavo (f. 83v.-92r.) 

Noticia Sexta Practica E relaçaõ Verdadeyra da derota, e Viagé que fez da Cidade de São 

Paulo para as minas do Cuyabâ o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cezar de Menezes, 

Governador e Capitam General da Capitania de São Paulo, e suas minas descobertas no 

tempo do Seo governo, e nelle mesmo estabellecidaz (f. 92r.-f. 106r.) 

Noticia Sétima Practica, E Roteyro Verdadeyro das Minas do Cuyabā, e de todas az Suas 

marchas, Cachoeyras, itaypavas, varadouros, e desCarregadouros das Canoas, que navegaõ 

para as ditas Minaz, Com os dias da naVegaçaõ, e traVeça, que Se Costumaõ fazer por mar, 

e terra (f. 106v.-122r.) 

Noticia Oitava Practica. Exposta na Copia de huã Carta esCrita do Cuyabà, 

aos novos Pertendentes da quellas Minas (f. 122r.-144v.) 
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Quadro 1 – Descrição dos textos da coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento 

de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil, códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora 

(conclusão) 

Noticias Practicas Das Minaz Geraez do Ouro, e Diamantez 

Noticia Primeira Practica Que da ao Reverendo Padre Diogo Soarez o Cappitam mor Luiz 

Borgez Pinto sobre os seos descobrimentoz da celebre Casa da Casca emprendidoz noz 

annoz de 1716. 27. e 28 sendo Governador e Cappitam General Dom Lourenço de Almeyda 

(f. 147r-148v.) 

Noticia Segunda Practica Dada pelo Alferez Moreyra ao Padre Mestre Diogo Soarez daz 

suas Bandeyraz no descobrimento do celebrado Morro da Esperança emprendido nos annoz 

de 1731 e 1732. sendo General Dom Lourenço de Almeyda (f. 148v.-150r.) 

Noticia Terceira Practica. Que da’ ao Reverendo Padre Diogo Soarez o Mestre de Campo 

Iose Rebello Perdigaõ sobre os primeyroz descobrimentoz das Minaz Geraez do Ouro (f. 

150r.-152r.) 

Noticia Quarta Practica. Que da ao Reverendo Padre Diogo Soares o Sargento mor Iose 

Mattol sobre os descobrimentoz do Famoso Rio das Mortez (f. 152r.-153r.) 

[Avulsa] 

Noticia Practica Do sitio da Nova Colonia do Sacramento e mais povoaçoẽz dos inimigoz 

desde o mez de Settembro athe 18. de Desembro de 1735. Sendo Governardor daquella 

Praça Antonio Pedro de Vasconceloz (f. 159r.-165v.) 

Noticias Practicas Do novo Caminho que se descobrio das Campanhas do Rio Grande 

e nova Colonia do Sacramento para a Villa de Coritiba no anno de 1727 por Ordem 

do Governador, e General de São Paulo Antonio da Sylva Caldeira Pimentel 

Noticia Primeira Practica Dada ao Reverendo Padre Mestre Diogo Soarez pello Sargento 

mor da Cavallaria Francisco de Souza e Faria primeiro descobridor, e abridor do dito 

Caminho (f. 169r.-171v.) 

Roteyro Do Certaõ e Minas de Inhanguera vindo da Villa de Coritiba para ellaz (f. 171v.-

172v.) 

Noticia Segunda Practica Dada ao Reverendo Padre Mestre Diogo Soares sobre a abertura 

do novo Caminho pello Piloto Iozé Ignacio, que foi e acompanhou em todo elle ao mesmo 

Sargento Mor Francisco de Souza e Faria (f. 172v.-176r.) 

Noticia Terceira Practica Dada Pelo Coronel Christovaõ Pereyra de Abreu sobre o mesmo 

Caminho ao Reverendo Padre Mestre Diogo Soarez (f. 176r.-188r) 

Noticias Practicas Da Costa, e Povoaçoẽs do Mar do Sul 

Noticia Primeira Practica E reposta, que deo o Sargento Mor da Praça de Santos Manoel 

Gonçalvez de Aguiar as perguntas, que lhe fes o Governador, e Capitam General da Cidade 

do Rio de Ianeiro e Capitanias do Sul Antonio de Brito e Menezes sobre a Costa, e 

Povoaçoẽs do mesmo mar (f. 188r.-195v.) 

Segunda Noticia Practica Que dá ao Padre Mestre Diogo Soarez o Capitam Christovaõ 

Pereyra sobre as Campanhas da Nova Colonia, e Rio Grande ou Porto de São Pedro (f. 

195v.-196v.) 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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O quadro acima evidencia a centralidade de Diogo Soares no processo de recolha textual 

que deu origem à coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos 

caminhos, e outros sucessos do Brazil, posto que seu nome aparece como destinatário em 12 

dos 20 títulos que a compõem. Parece-nos que as menções explícitas ao nome desse padre 

matemático podem ser entendidas como um critério diferenciador dos escritos que foram 

redigidos sob sua encomenda daqueles que foram produzidos para outros fins, incorporados ao 

conjunto por veicularem informações requeridas por D. João V. 

A presença de três punhos distintos (quadro 2)226 no registro de 20 textos de autoria 

intelectual diversa revela que estamos diante de cópias elaboradas no contexto de produção da 

coleção, não de testemunhos autógrafos.227 O trabalho do escriba A, assim designado para fins 

analíticos, compreende o seguinte intervalo de fólios: do 1r. ao 59r., do 147r. ao 153r. e do 159r. 

ao 165v. Os do escriba B, por sua vez, os fólios entre o 61r. e o 144v. Já o escriba C, os fólios 

que vão do 169r. ao 196v. Esse códice traz a especificidade de encerrar dois registros de todos 

os textos concernentes a Cuiabá, cuja autoria material é de responsabilidade dos escribas A e 

B.228 

 

 

 

 

 
226 Em virtude da qualidade das imagens, em diversas ocasiões ao longo deste capítulo fomos obrigados a alternar 

a fonte a partir da qual as reproduzimos, a fim de fornecer ao leitor melhores condições de visibilidade do fenômeno 

exemplificado. 
227 Entendemos testemunho autógrafo como o “texto da mão do autor, de sua inteira responsabilidade, tanto mental 

como material”. MARQUILHAS, Rita. Autógrafo. In: CEIA, Carlos (coord.). E-Dicionário de termos literários. 

Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2009. Disponível em: https://bit.ly/2ypRm9n. Acesso em: 15 mai. 2020. 
228 Em seu estudo da Areteia de Leiden, manuscrito medieval do início do século IX, Christopher de Hamel chama 

a atenção para o fato de que por volta do ano de 1300 esse texto foi recopiado seção por seção no mesmo códice, 

numa caligrafia gótica, distinta das capitulares rústicas originalmente empregadas. Essa transcrição, qualificada 

por ele como malfeita, ocupou não só os fólios em branco do livro, mas também os amplos espaços existentes 

entre os versos. Sua origem, argumenta, repousa no fato de que no final do século XIII as maiúsculas antigas não 

eram mais legíveis aos contemporâneos, daí a cópia adjacente ao original em letras góticas. Algo similar, em menor 

grau, foi também identificado por Hamel no Livro de Kells, do final do século VIII, cujas algumas passagens 

grafadas em maiúsculas insulares foram reescritas “muito mais tarde num latim legível, em suas margens 

inferiores”. Todavia, no caso do códice CXVI/1-15, os dois testemunhos foram escritos no mesmo tipo de escrita, 

a humanística, o que nos faz desconsiderar que a duplicata tenha se originado por questões de ilegibilidade. 

HAMEL, Christopher. Manuscritos notáveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 198-199. 

https://bit.ly/2ypRm9n
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Quadro 2 – Exemplos dos punhos presentes no códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora 

 

 

Escriba 

A 

 

 

 

 

f. 6v.229 

 

 

Escriba 

B 

 

 

 

 

f. 71r.230 

 

 

 

Escriba 

C 

 

 

 

 

 

f. 195r.231 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do códice CXVI/1-15 da BPE 

 

A esses indicativos da condição de cópia dos escritos reunidos no códice CXVI/1-15, 

soma-se o fato de que quase a totalidade de seus textos receberam a designação comum de 

“notícias práticas”, bem como foram dispostos ordinalmente em cada conjunto, figurando, 

portanto, como Noticia Primeira Practica, Noticia Segunda Practica etc. de determinada região 

da América portuguesa. Assim, atesta-se a dissociação entre autoria intelectual e autoria 

material no caso em questão, fazendo-se necessário aprofundar a investigação no que diz 

respeito à produção e transmissão desses textos. 

 

2.2.1.  Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo  

 

O conjunto das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de 

São Paulo é formado por nove textos concernentes a Cuiabá e a Goiás.232 Estes territórios 

 
229 “ 37. Noticia Segunda Practica. | Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmaz Minaz para São Paulo | 

37.”. BPE, cód. CXVI/1-15, f. 6v. 
230 “Noticia Segunda Practica | Doque lhe Socedeo navolta quefes, das minas para São Paulo. | 37.” BPE, cód. 

CXVI/1-15, f. 71r. 
231 “Segunda Noticia Practica | Que dá aoPadreMestre Diogo Soarez oCapitam Christovaõ Pereyra sobreas | 

Campanhas da nova Colonia, eRio Grande ou Porto de SãoPedro.” BPE, cód. CXVI/1-15, f. 195r. 
232 Seus respectivos títulos encontram-se descritos no quadro 1. 
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estiveram sob a jurisdição da capitania de São Paulo até o ano de 1748, daí a articulação entre 

eles expressa no título. 

Na língua portuguesa, a espécie documental “notícia” é constatada em um dos seus 

registros escritos mais antigos conhecido: a Notícia de Torto. Datada do século XIII, trata-se de 

um documento notarial particular sem valor jurídico em que são narrados os roubos, 

perseguições e depredações patrimoniais sofridos pelo fidalgo português Lourenço Fernandes 

da Cunha levados a cabo pelos filhos de seu vizinho, Gonçalo Ramires, na região entre Braga 

e Barcelos. Para António Emiliano e Susana Tavares Pedro, à época essa espécie documental 

encontrava-se não só bem definida, mas também era corrente.233 

Na perspectiva da Diplomática, a “notícia” consiste num texto em que se encontra 

encerrada a substância de uma ação ou de um feito jurídico. Visando preservar uma memória, 

ele pode ser elaborado para um destinatário, para seu próprio beneficiário ou para um terceiro. 

Via de regra é escrito de forma objetiva e nem sempre é contemporâneo ao ato a que se refere. 

Usualmente começa pela palavra “Notícia de...”, “Memória de...”, “Breve de...” ou expressão 

similar.234 

No mundo ibérico da Alta Idade Moderna (séculos XV-XVII), as notícias versavam 

sobre os mais variados assuntos, fundamentados na curiosidade de quem as escrevia e lia. De 

acordo com Ana Paula Megiani, sejam elas verdadeiras ou falsas, orais ou escritas, 

transportadas por humanos ou animais, as notícias possuem em comum “a necessidade de 

comunicar uma informação relevante”. A autora chama atenção para o anacronismo daqueles 

que veem nos documentos noticiosos da Europa moderna a origem do periodismo surgido no 

século XIX. Em sua opinião, entre os séculos XV e XVII, vivia-se um momento específico da 

cultura ocidental, marcado por códigos próprios que regiam os procedimentos de registro, 

seleção e organização das notícias em miscelâneas e coleções de acordo com os interesses de 

quem as colecionava. Nesse contexto, a historiadora identificou uma relação estabelecida entre 

as palavras “notícia” e “sucesso”, sendo a última entendida como “algo que sucedeu”. Isso 

revela uma concepção segundo a qual “informar os fatos ocorridos, sejam eles quais forem, é 

também uma forma de conhecimento”.235  

 
233 EMILIANO, António; PEDRO, Susana Tavares. Aspectos paleográficos e scriptográficos e edição do mais 

antigo documento particular português conhecido. Zeitschrift Fur Romanische Philologie, vol. 120, n. 1, p. 1-

81, 2004. 
234 CÁRCEL ORTÍ, Maria Milagros. Vocabulaire international de la diplomatique. Valência: Universidad de 

València, 1997, sem página. Disponível em: http://www.cei.lmu.de/VID/. Acesso em: 16 jun. 2020. 
235 MEGIANI, Ana Paula Torres. Escritos breves para circular. Relações, notícias e avisos durante a Alta Idade 

Moderna (sécs. XV-XVII). Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 35, n. 68, 2019, p. 541. 

http://www.cei.lmu.de/VID/
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No que concerne às Relações de Sucesso espanholas do século XVII, Megiani indica 

que grande parte dos seus autores eram anônimos. O processo de difusão desses escritos se dava 

a partir da recolha de vários relatos de acontecimentos por parte de um editor que se encarregava 

dessa tarefa a fim de publicá-los. Ela menciona que alguns deles se tornaram notadamente 

conhecidos em virtude da rede de informantes em que estavam inseridos, o que viabilizava as 

atividades de recopilação e edição as quais eles se dedicavam.236 

No domínio lusófono da primeira metade do século XVIII, conforme Rafael Bluteau, o 

vocábulo “notícia” significava “conhecimento ou cousa que vem ao conhecimento”. Ele 

assinala a existência de diversos gêneros de notícias, algumas “certas e evidentes”, como a 

ciência, “duvidosas e escuras”, como a opinião, “naturais”, como a inteligência, e as 

“adquiridas”, como a metafísica.237 Além da multiplicidade de “castas”, nesse mesmo contexto 

é possível notar que as notícias eram redigidas em formatos distintos, por exemplo, cartas, 

gazetas e diários; veiculavam múltiplos assuntos, tais como bailes, comédias, casamentos, 

mortes, chegada de navios e mercadorias; e circulavam tanto no formato manuscrito quanto 

impresso.238 

Segundo André Belo, havia entre o suporte impresso e o manuscrito uma “relação 

umbilical de complementaridade”.239 A comparação entre eles indica que por meio do 

manuscrito circulava aquilo que não tinha lugar no impresso, haja vista o regime legal vigente 

no qual a informação impressa era monopólio de particulares.240 Somam-se a isso outras três 

qualidades do manuscrito quando confrontado com o suporte impresso: (1) maior rapidez na 

sua circulação, pois não era submetido à censura prévia e à composição tipográfica, (2) a 

possibilidade de adaptação do conteúdo aos destinatários e (3) a maior abundância de 

informações, já que registrava notícias vindas da oralidade, que ainda não haviam sido 

confirmadas.241  

Ao analisar a coleção de “gazetas feitas à mão” pertencente ao acervo da Biblioteca 

Pública de Évora, João Luís Lisboa estabelece paralelos entre “cartas” e “notícias manuscritas” 

em Portugal da primeira metade do século XVIII, salientando que as informações nelas contidas 

 
236 Ibidem, p. 545. 
237 BLUTEAU, Rafael. Op. cit., vol. 5, p. 754. 
238 MARTINS, António Coimbra. Notícias de mão. Cultura [Online], Lisboa, vol. 21, p. 317-324, 2005; 

MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis. Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora: notícias de história. In: 

ALGRANTI, Leila Mezan; MEGIANI, Ana Paula Torres (orgs.). O império por escrito. São Paulo: Alameda, 

2009, p. 187-200. 
239 BELO, André. Notícias impressas e manuscritas em Portugal no século XVIII: horizontes de leitura da Gazeta 

de Lisboa. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, vol. 10, n. 22, 2004, p. 25. 
240 Idem. Between History and Periodicity: printed and hand-written news in 18th-century Portugal. E.Journal of 

Portuguese History, vol. 2, n. 2, 2004, p. 9. 
241 BELO, André. Notícias impressas e..., p. 30. 



96 

 

circulavam por meio de “redes de correspondências”, estruturadas pelo princípio da 

mutualidade, nas quais o redator do periódico geralmente ocupava posição central. Entre os 

tipos de folhas manuscritas através dos quais as notícias circulavam constam aqueles que Lisboa 

chamou de “correspondência política em rede” e de “publicação produzida pelo utilizador”. O 

primeiro pode ser definido como uma carta de caráter individual, porém não pessoal, a qual 

servia como um relatório acerca do que havia de interessante no local onde ela foi escrita. O 

segundo, um registro de informação política e social realizado com certa regularidade, reunido 

num único exemplar sob o mesmo título, o qual geralmente não era possível separar em 

folhetos, sendo sua escrita ditada pelo ritmo de chegada das notícias.242 

As Noticias Practicas são fruto desse contexto de circulação de notícias manuscritas 

remetidas por diversas pessoas através de espécies documentais distintas a uma figura nuclear 

de uma rede de informantes que, de acordo com o seu interesse, as coligia num mesmo livro 

sob um único título.243 Todavia, diferem-se das notícias de mão estudadas por Lisboa e Belo,244 

posto que sua produção e coleção não foram ordenadas pela regularidade e periodicidade que 

caracterizam aquelas, mas sim em função da qualidade das informações, isto é, o fato de elas 

serem oriundas da prática, mesmo que os episódios ali narrados tenham se passado há alguns 

anos. Diferenciam-se, também, quanto à amplitude de sua circulação no formato escrito, pois a 

missão dos padres matemáticos e seus produtos textuais e cartográficos continham dados que a  

Coroa portuguesa prezava manter em sigilo. 

No que concerne à capitania de São Paulo na primeira metade do século XVIII, a 

primeira referência aos “práticos” encontrada nas fontes compulsadas pode ser observada na 

consulta do Conselho Ultramarino de 20 de abril de 1719. Por meio dela os conselheiros de D. 

João V ordenaram ao Conde de Assumar que fosse enviado um engenheiro acompanhado de 

algumas “pessoas práticas” e de “paulistas sertanejos” à região onde se havia constatado a 

presença de jesuítas espanhóis.245 Conforme define Bluteau, no Setecentos, o vocábulo 

“prático” era sinônimo de experimentado, versado, perito.246   

 
242 LISBOA, João Luis. Gazetas feitas à mão. In: LISBOA, João Luís; MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis; OLIVAL, 

Fernanda. Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora. Lisboa: Edições Colibri, 2002, vol. 1, p. 14. 
243 João Adolfo Hansen, estudando a poesia atribuída a Gregório de Matos, assinalou a tendência existente na 

América portuguesa dos séculos XVII e XVIII de “reunir em um só volume obras de vária natureza ou ainda 

poemas atribuídos a mais de um autor”, atestada por “muitos manuscritos de cárater miscelâneo que restaram”. 

Hansen chega a definir alguns desses “livros de mão” como sendo “bibliotecas manuscritas”. HANSEN, João 

Adolfo. Op. cit., p. 160-161. 
244 LISBOA, João Luis. Op. cit.; BELO, André. Between History and...; Idem. Notícias impressas e... 
245 CONSULTA de 20 abr. 1719. AHU, cód. 233, f. 165r. 
246 BLUTEAU, Rafael. Op. cit., vol. 6, p. 674. 
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Para Serge Gruzinski, os práticos da Coroa portuguesa eram verdadeiros mediadores 

entre as quatro partes do mundo. Religiosos, militares e administradores exerceram esse papel, 

cujo objetivo era sempre fornecer dados com fins utilitários e políticos, fixar e transmitir sua 

experiência. Não eram intelectuais de gabinete, mas sim, comunicadores daquilo que haviam 

apreendido através do contato direto com a matéria narrada, o saber oriundo da experiência.247 

A descrição por parte desses informantes dos diferentes lugares e sociedades permitia que eles 

fossem incorporados aos saberes dos europeus, que as suas memórias fossem conectadas, o 

novo e o desconhecido capturados, de modo que o estranho fosse neutralizado a fim de “torná-

lo familiar e subjugável”.248 

Entre as Noticias Practicas, palavras como “experimentamos”, “vimos” e “dizem” 

fazem-se presentes em diversas situações, com graus distintos de importância, de acordo com 

as particularidades de cada um dos textos. Na Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, por 

exemplo, o mercador e minerador João Antônio Cabral Camelo diz a Diogo Soares que o 

embarque para as minas do Cuiabá era feito usualmente através do porto de Araritaguaba, mas 

que dele não poderá informar nada, pois não esteve nessa localidade. Entretanto, o quadro se 

modifica quando o foco recai sobre o porto de Sorocaba, no qual ele efetivamente embarcou, já 

que sua presença nesse sítio é o que o autoriza a narrar o que ele viu e experimentou.249 O 

sertanista Antônio Pires de Campos, no primeiro parágrafo da Noticia Quinta Practica, adverte 

que nela discorrerá apenas sobre as nações indígenas que ele próprio viu e nas quais esteve, 

restringindo-se àquilo que “Vi, e me mostrou a experiencia no deṡcurso de tantoz annoz, que 

tenho Cursado este Certaõ”.250 

Segundo François Hartog, a narrativa de viagem é uma tradução do outro, sendo a 

retórica da alteridade o elemento que opera essa tradução a fim de que o destinatário possa crer 

em sua fidelidade. A descrição, portanto, consiste em “fazer ver e em fazer saber”. Frases como 

“eu vi” e “eu ouvi” são marcas de enunciação, intervenções do narrador em sua própria narrativa 

para provar algo ao leitor.251 No que concerne ao fazer-crer, o eu ouvi alterna-se com o eu vi 

quando este não é possível. Porém, é importante ressaltar que ambos os sentidos não estão em 

pé de igualdade, pois os olhos possuem maior autoridade que os ouvidos. Assim, uma narrativa 

 
247 GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo: história de uma mundialização. Belo Horizonte: Editora 

UFMG; São Paulo: Edusp, 2014, p. 187. 
248 Ibidem, p. 263-264. 
249 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 1r. 
250 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13v. 
251 HARTOG, François. O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 1999, p. 273-281. 
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baseada no sentido da audição será menos crível quando comparada com uma alicerçada sobre 

o sentido da visão.252 

Discordamos de Thereza Martha Borges Presotti, para quem a “primeira peculiaridade” 

das Noticias Practicas seria o fato de elas serem “escritos ou narrativas de sujeitos que podem 

ser nomeados como representantes da ‘gente prática da terra’, ou seja, os sertanistas”.253 Essa 

afirmação parece se pautar mais pela provisão de novembro de 1729 do que pela leitura da 

coleção e do estudo da trajetória de seus autores intelectuais. Se o cruzamento entre a ordem de 

D. João V para que a gente prática da terra fosse consultada e a constatação de que Diogo Soares 

reuniu uma série de “Notícias Práticas” permite pressupor que esses textos foram recolhidos 

entre pessoas com essa qualificação, o mesmo não pode ser dito quanto a equivalência 

estabelecida pela autora entre “gente prática” e “sertanista”. 

O entendimento que Presotti apresenta dessa palavra torna o seu uso impraticável para 

a caracterização de quase a totalidade dos autores intelectuais das Noticias Practicas. Ao 

questionar, em tom de espanto, o perfil dessas personagens, interroga-se: “Sertanistas escritores 

de Notícias? Como assim? Homens rudes, meio-índios, falantes da língua geral, tornaram-se 

letrados?”254 Ainda que esse nos pareça um recurso utilizado pela autora para enunciar os 

problemas que orientaram sua investigação, no capítulo em que ela se dedicou a respondê-las 

não foi possível encontrar entre as conclusões passagens que refutassem essa imagem. 

Aceitá-la implicaria reconhecer que Gervásio Leite Rebelo (secretário de governo da 

capitania de São Paulo), D. Carlos de los Reyes Balmaceda (fidalgo castelhano, militar e alcaide 

em Assunção) e Domingos Lourenço de Araújo (mercador, traficante de escravizados e 

minerador), por exemplo, eram sertanistas. Se para Balmaceda não há nenhum indício de que 

tenha realizado alguma entrada para o interior da América do Sul, as fontes compulsadas a 

respeito de Rebelo e Araújo atestam apenas uma única viagem de ida e volta para Cuiabá para 

cada um deles. Vencer a jornada de Araritaguaba a Cuiabá e vice-versa uma única vez seria o 

suficiente para qualificar essas personagens como sertanistas ou pessoas práticas, versadas e 

peritas nessas viagens? Pensamos que não.  

De acordo com Presotti, seis das oito notícias práticas cuiabanas não só foram escritas 

por luso-brasileiros, mas estes eram, em sua maioria, paulistas. Para ela, essa constatação 

 
252 Ibidem. 
253 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 137. 
254 Assim continua: “Teriam sentado à sombra de uma árvore, ou mesmo dentro de uma canoa no remanso das 

águas ou em volta de uma fogueira no momento do repouso, e escrito ou contado sobre suas vidas e caminhos 

percorridos, largando por um momento as armas e as correntes de apresar índios para pegar nas penas e papéis?”. 

Ibidem, p. 139. 
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reforçaria sua hipótese quanto ao cunho sertanista desses textos, dados o protagonismo e a 

reconhecida experiência da gente de São Paulo nas lides do sertão.255 Entretanto, esse 

argumento não é sustentável, visto que a documentação consultada tanto por ela quanto por nós 

permite assegurar essa identidade local apenas a Antônio Pires de Campos, natural de Itu. 

O uso do vocábulo “sertanista” para definir os autores intelectuais das notícias nos 

parece descabido, sendo o caso do ituano a única exceção. A leitura atenta das Noticias 

Practicas revela que, na maior parte das circunstâncias em que esse substantivo foi utilizado, 

seus autores o empregam referindo-se a um outro, nunca a si próprios ou ao conjunto de pessoas 

dos quais fazem parte.256 João Antônio Cabral Camelo, por exemplo, cita os “Certanistaz 

antigoz” atrelando-os aos caminhos terrestres que levavam a Cuiabá e às atividades de 

escravização de indígenas.257 Domingos Lourenço de Araújo se refere a João de Araújo Cabral 

como “hum dos melhorez, e mais experientes Certanistaz”258 da região. Gervásio Leite Rebelo 

informa o uso de “soldadoz certanistaz”259 no combate aos indígenas. Manuel de Barros, em 

uma das várias acepções dadas a essa palavra, utiliza-a como sinônimo de mareante 

experiente.260 

Dito isso, a qualidade prática das notícias nos parece advir, antes de mais nada, do fato 

de que seus informantes estiveram em contato direto com aquilo que eles descreveram, viram 

e experimentaram. O sentido primeiro que a palavra prático parece assumir é o de “conhecer 

através dos sentidos”, não de “conhecer por meio da execução rotineira de algo”. Dos autores 

intelectuais das Noticias Practicas, somente Antônio Pires de Campos se adequaria àquilo que 

D. João V designou como “gente prática da terra”, haja vista seu pertencimento a uma afamada 

linhagem de escravizadores de povos indígenas, longeva em terras piratininganas, tendo 

acompanhado seu pai nas andanças pelo interior do continente desde muito jovem.   

Quanto ao caráter sigiloso dos produtos da missão dos padres matemáticos na América 

portuguesa, são duas as razões que nos levam a considerá-lo. É conhecido o caso de Cultura e 

Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, de André João Antonil, cuja primeira edição 

(Lisboa, 1711) foi destruída a mando de D. João V por razões de Estado.261 Entre os argumentos 

 
255 Ibidem, p. 138. 
256 Essa constatação encontra eco na proposta de Sérgio Buarque de Holanda de compreender as monções como 

um fenômeno histórico distinto das bandeiras. Os autores intelectuais das notícias práticas cuiabanas, participantes 

do movimento monçoeiro, não se identificavam com os bandeirantes, à época designados como sertanistas. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções...  
257 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 5r., 8v. 
258 ARAÚJO, Domingos Lourenço de. Noticia Terceira Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 11v. 
259 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 25v. 
260 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 26r. 
261 SILVA, Andrée Mansuy Diniz. Introdução. In: ANTONIL, João André. Cultura e Opulência do Brasil por 

suas Drogas e Minas. Introdução e notas de Andrée Mansuy Diniz Silva. São Paulo: Edusp, 2007, p. 52. 
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que respaldaram essa atitude, consta o fato de a obra expor todos os caminhos para as minas de 

ouro descobertas e de outras que estariam para ser exploradas. A mesma consulta do Conselho 

Ultramarino que prevê o seu desmantelamento, datada em 17 de março de 1711, ajuíza acerca 

de como El-Rey deveria proceder a partir de então diante de casos semelhantes:  

Parece que será muito util ao Real Serviço de V. Magde ordenarse que daqui 

em diante se não possa imprimir livro algum em que se tratem materias 

pertencentes às Conquistas sem que tenhão, com as mais licenças, também a 

deste tribunal, porque nelle como milhor instruido nos particullares delles e 

que tem por obrigação zellar e advertir o que lhe poderá estar milhor para a 

sua concervação e augmento se pode ter mayor conhecimento do que convem 

e se divulgue do que importa que não chegue à noticia das nações estrangeiras 

(...).262 

 

As Noticias Practicas se enquadram inteiramente no precedente aberto por Cultura e 

Opulência do Brasil no início do Setecentos. Dentre elas, a Noticia Sétima Practica e a Noticia 

Oitava Practica são verdadeiros roteiros de como chegar às minas de Cuiabá, não só por 

exporem os caminhos fluviais através dos quais elas eram acessadas, mas também por 

ensinarem aos viajantes inexperientes como proceder diante dos perigos e adversidades a serem 

enfrentados. Logo, compreende-se o porquê desses textos não terem sido divulgados em 

formato impresso no período colonial, assim como se justifica a própria dificuldade que 

encontramos em localizar vestígios da circulação desses escritos que extrapolem o âmbito da 

coleção de Diogo Soares. 

No que concerne às cartas geográficas, o argumento é oferecido pelo texto da legenda 

do Mapa dos limites da capitania de Goiás (1751), de autoria de Francisco Tosi Colombina. 

Nele o cartógrafo genovês explica que a origem desse trabalho se situa na viagem que fez de 

Itu às minas de Goiás, acompanhando o ouvidor Agostinho Luiz Ribeiro Vieira, cujo resultado 

veio a agradar o governador e capitão-general dessa capitania, D. Marcos de Noronha, Conde 

dos Arcos. Tosi Colombina acrescenta que o contentamento do governador não se deu por ele 

conhecer aquelas paragens com a perfeição requerida por essa tarefa, “más porq na incerteza 

do interior destes certoens pode se ao menos ter hua tal qual idea mais apparente com a 

verdade”.263  

O trecho mais interessante vem logo a seguir, no qual Colombina menciona que a essa 

verdade “podia ter sido mais aproximado o P. Diogo Soares da Companhia de Jesus 

 
262 CONSULTA do Conselho Ultramarino. Lisboa, 17 de março de 1711, apud SILVA, Andrée Mansuy Diniz. 

Op. cit., p. 59-60. 
263 COLOMBINA, Francisco Tosi. Mapa dos limites da capitania de Goiás (1751). APM, Fundo Secretaria do 

Interior, SI-002. Disponível em: https://bit.ly/3cQqeOV. Acesso em: 09 jun. 2020. 

https://bit.ly/3cQqeOV
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Mathematico expedido expressamente da corte para isso” e que o pouco, ou muito que o 

religioso tinha alcançado, não o tinha divulgado naquelas partes.264 Ou seja, mesmo após a 

morte do jesuíta nas minas de Goiás, em 1748, os resultados de seu trabalho não eram 

conhecidos nem pelas autoridades locais nem por outro cartógrafo atuante na colônia. 

 

2.2.1.1. A formação da coleção 

 

Da passagem dos padres matemáticos pela América portuguesa não há qualquer 

registro, seja nas epístolas ou nos mapas, de que eles tenham visitado as minas de Cuiabá. 

Concernente a isso, há apenas o registro de uma petição de Diogo Soares passada pela Fazenda 

Real de Santos em julho de 1735, a partir da qual inferimos sua intenção de se deslocar para 

aquelas paragens em algum momento. Isso porque foi arbitrado que enquanto ele estivesse em 

São Paulo receberia 70 mil réis de ordenado para ele e seu criado, mas que viajando para as 

minas do Cuiabá ou Goiás, o vencimento seria de 120 mil réis mensais.265 

Se as andanças de Soares e Capassi podem ser tomadas como evidência da coleta de 

alguns dos textos das Noticias Practicas, cabem aqui algumas ilações. Domingos Lourenço de 

Araújo finalizou a Noticia Terceira Practica no Rio de Janeiro, em 3 novembro de 1730, 

exatamente quatro meses após sua partida de Cuiabá. Era um dos sobreviventes do segundo 

ataque promovido pelos Payaguá associados aos Guaykuru a uma monção naquele ano. Embora 

os inacianos estivessem na Colônia do Sacramento desde 24 de outubro, não é forçoso pensar 

que ao chegar no Rio de Janeiro, no afã do compartilhamento das novas oriundas dos confins 

da colônia, Araújo fora avisado por uma autoridade régia ou religiosa de que os padres 

matemáticos tinham interesse naquilo que ele vivenciara.266 É sabido que Capassi retornou ao 

Rio ainda em 1730, cidade onde se encontrava no mês de dezembro. 

O mesmo Domingos Lourenço de Araújo foi o intermediador entre Antônio Pires de 

Campos e Diogo Soares. Isso porque no título da Noticia Quinta Practica consta que ela fora 

dada por Pires de Campos a Araújo. Este, por sua vez, a comunicou ao reverendo padre. Tal 

 
264 Ibidem. 
265 REGISTRO de uma petição e certidão requerida pelo padre Diogo Soares, e passada da Fazenda Real de Santos, 

a respeito do ordenado arbitrado ao dito padre depois de entrar nestas Minas, f. 31. Fundo Brasil Colônia, Registro 

Geral, vol. I, cx. 230, cód. 1742/1746, f. 25-48. Museu das Bandeiras (GO), apud PRESOTTI, Thereza Martha 

Borges. Op. cit., p. 132. 
266 Os portos no período moderno, como observa  Lissa Roberts, não eram apenas centros de negócios e 

acumulação mercantil, mas também locais de produção, acumulação e troca de conhecimentos e habilidades. 

ROBERTS, Lissa. The Circulation of Knowledge in Early Modern Europe: Embodiment, Mobility, Learning and 

Knowing. History of Technology, vol. 31, 2012, p. 47. 
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como discutiu Thereza Martha Borges Presotti, se “comunicar”, nesse contexto, for sinônimo 

de escrever, Domingos Lourenço de Araújo teria sido seu anotador.267 

 Entretanto, a historiadora também elenca como hipótese o fato de que o próprio Pires 

de Campos poderia ter elaborado um rascunho que teria sido entregue por Araújo a Soares,268 

o que se mostra menos provável. Isso porque os outros dois textos conhecidos atribuídos a 

Antônio Pires de Campos, os chamados “roteiros dos martírios”,269 foram transmitidos também 

através de anotadores, sendo eles Luís Rodrigues Vilares e Antônio do Prado Siqueira. Vistos 

em conjunto, os textos cuja autoria intelectual é imputada ao sertanista paulista indicam a 

prática comum de “escrever por outras mãos”,270 indício de seu iletramento. Assim, 

reconhecido o papel de Domingos Lourenço de Araújo como intermediário da Noticia Quinta 

Practica, esta teria sido entregue junto à Noticia Terceira Practica, no final de 1730. 

A Noticia Quarta Practica, vinda do Paraguai, dada por D. Carlos de los Reyes 

Balmaceda, data de 4 de novembro de 1730, dia seguinte à datação da Noticia Terceira 

Practica. A essa altura do ano Diogo Soares se encontrava na Colônia do Sacramento, onde 

permaneceu pelo menos até meados de 1731. O modo pelo qual esse escrito foi parar nas mãos 

do padre matemático ainda é uma incógnita, pois a considerar seu conteúdo e os pronomes de 

tratamento utilizados, deve ter sido destinado a algum vassalo castelhano hierarquicamente 

semelhante a Balmaceda. 

É possível que ela estivesse entre os “manuscriptos dos melhores Pilotos e Praticos” que 

o jesuíta português alude em carta a D. João V em 27 de junho de 1731, dos quais ele se valeu 

para traçar o mapa do rio da Prata durante sua estadia em Sacramento.271 Seja lá como Diogo 

Soares a conseguiu, esse não foi o único documento oriundo das terras da Coroa espanhola que 

ele acessou. Na mesma missiva, Soares afirma que para a produção do dito mapa igualmente 

se valeu das “Cartas [geográficas] manuscritas Fran- | cesas, Hespanholas, e Inglesas, 

principalmente no que toca ao | novo Canal do Banco Ortiz, que todas aqui achey, e extra- | hi 

Com diligencia e custa, e Cautela de Buenos ayrez”.272 

 
267 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 152. 
268 Ibidem. 
269 CAMPOS, Antônio Pires de. 2º roteiro dos Martírios. In: FERREIRA, Manoel Rodrigues. O mistério do ouro 

dos Martírios. São Paulo: Gráfica Biblos Editora, 1960, p. 81-83; Idem. 3º roteiro dos Martírios. In: FERREIRA, 

Manoel Rodrigues. Op. cit., p. 87-88. 
270 A expressão é de Sílvia Rachi, que assinala que a escrita mediada era um recurso comum na América portuguesa 

no âmbito da redação de testamentos. RACHI, Silvia. A vida em folhas de papel: escrita mediada na América 

Portuguesa. Revista de História (São Paulo), n. 174, 2016, p. 272.   
271 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Colônia do Sacramento, 27 jun. 1731. AHU, cx. 33, anexo ao 

documento n. 7616. 
272 Ibidem. 
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As duas notícias de João Antônio Cabral Camelo, a Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá e a Noticia Segunda Practica, foram finalizadas na Vila de São João, comarca do Rio 

das Mortes, em abril de 1734, ano em que os padres matemáticos excursionaram a capitania de 

Minas Gerais. Enquanto Domingos Capassi passou por essa comarca entre 29 de julho e 26 de 

outubro, Diogo Soares lá esteve em dezembro daquele ano. Foi possivelmente nessa mesma 

circunstância que o alferes José Peixoto da Silva Braga entregou a Noticia Primeyra Practica 

de Goiás a um dos jesuítas. Ainda que ela se refira à jornada que ele empreendera a Goiás em 

1722 como membro da bandeira do Anhanguera II, bem como de sua deserção junto a alguns 

companheiros, situação a partir da qual seguiram pelo rio Tocantins até Belém do Pará, a 

Noticia Primeyra Practica de Goiás data da Passagem das Congonhas, Minas Gerais, em 25 de 

agosto de 1734. 

A Noticia Sexta Practica foi concluída na Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá 

em fevereiro de 1727. Gervásio Leite Rebelo, seu autor intelectual, permaneceu no cargo de 

secretário de governo da capitania de São Paulo até abril de 1734.273 Na condição de ocupante 

desse ofício, Rebelo foi notificado da vinda dos padres matemáticos em 1729, quando D. João 

V fez correr entre as autoridades da América portuguesa um alvará anunciando o envio dos 

jesuítas e ordenando que lhes fossem dada assistência.274 Ao saber da recolha documental, 

Rebelo deve ter encaminhado a eles uma cópia de seu relato. 

Assim como no caso acima, a Noticia Sétima Practica fora produzida na década de 

1720, antes da chegada dos padres matemáticos. O engenheiro Manuel de Barros, seu autor 

intelectual, afirma que dela fez uma série de cópias, as quais remeteu ao capitão-general da 

capitania de São Paulo, à época Rodrigo César de Menezes, ao governador de Santos e a Rafael 

Pires Pardinho. Entretanto, o texto a partir do qual ela fora copiada no códice eborense se trata 

de uma outra versão, na qual Barros assinala que ela se difere das demais por ter sido feita com 

mais vagar e maior riqueza de detalhes, pois se destinava à Corte, para que com esse roteiro a 

viagem a Cuiabá fosse empreendida com maior ânimo.275  

Teriam os padres matemáticos tido acesso a essa cópia ainda em Lisboa? A considerar 

que até 1728 a missão na América portuguesa ainda não havia sido organizada e que Diogo 

Soares só fora integrado a ela em 1729, parece que não. O mais provável é que Soares tenha 

obtido uma cópia dessa última versão mencionada por Manuel de Barros após sua chegada na 

 
273 DILIGÊNCIA de habilitação para Ordem de Cristo de Gervásio Leyte Rebello. ANTT, Mesa da Consciência e 

Ordens, Habilitações para a Ordem de Cristo, Letra G, mç. 6, n. 130. 
274 ALVARÁ de D. João V nomeando os “padres matemáticos” Diogo Soares e Domingos Capassi para se 

passarem ao Brasil (18 de novembro de 1729). In: CORTESÃO, Jaime. História do Brasil...,  p. 227-228. 
275 BARROS, Manuel de. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 34v. 
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colônia, quiçá remetida pelo próprio autor intelectual, que ainda se encontrava envolvido com 

as novas minas na década de 1730.276 

Das Noticias Practicas, a Oitava é aquela cujo estudo se apresenta como o mais 

desafiador. Em suas duas versões do códice eborense inexistem menções à sua datação tópica 

e cronológica e à autoria intelectual. Constam no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo (IEB-USP) e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BN-RJ) 

dois testemunhos desse texto, igualmente do século XVIII, mais extensos e detalhados que a 

Noticia, intitulados Roteyro da viagem de São Paulo pª as minas do Cuyabá que fez Francisco 

Palacio no ano de 1726.277 Thereza Martha Borges Presotti foi quem associou, ao que parece 

pela primeira vez, o testemunho do IEB-USP à Noticia Oitava Practica, propondo, então, uma 

solução para a questão do seu anonimato. Dada a presença do ano de 1734 nos dois registros 

do Roteyro como a data mais avançada no tempo, as instituições de guarda apontam-na como 

provável data de sua redação. 

Porém, como será melhor discutido no próximo capítulo, as diferenças formais e 

substanciais entre as versões da Noticia Oitava Practica e os testemunhos do Roteyro, bem 

como a ausência, nos primeiros, da indicação de sua autoria intelectual, nos distancia de 

Presotti, que na sua tese analisou essa notícia prática como sendo cópia com alterações do 

testemunho do Roteyro pertencente ao IEB-USP. Esses elementos trazem à tona outras 

possibilidades no que diz respeito à produção e transmissão dessa notícia.  

A tomar como parâmetro a referência explícita a Diogo Soares como destinatário de 

alguns dos textos da coleção, apenas a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, a Noticia Segunda 

Practica, a Noticia Terceira Practica e a Noticia Primeyra Practica de Goiás teriam sido 

redigidas a partir de sua encomenda. Ao considerarmos o conteúdo das duas narrativas de João 

Antônio Cabral Camelo, por exemplo, depreendemos que as diretrizes fornecidas por D. João 

V na provisão de novembro de 1729 especificando as informações que ele desejava ver 

“historiadas” em um livro à parte orientaram sua feitura.278 Isso porque dos autores intelectuais 

desses quatro textos, Camelo foi o mais minucioso, o que mais contemplou a miríade de dados 

estipulados pelo programa joanino. 

 
276 CARTA do governador da capitania do Rio de Janeiro [Luís Vaía Monteiro] ao da capitania de S. Paulo 

[Antônio da Silva Caldeira Pimentel] sobre um descobrimento de ouro feito no sertão por Manuel de Barros. Rio 

de Janeiro, 23 out. 1730. Documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo. São Paulo: 

Estabelecimento Graphico Irmãos Ferraz, 1929, vol. 50, p. 202. 
277 Roteyro da viagem |de S. Paulo| pª as minas do Cuyabá que fez Francisco Palacio no ano de 1726. IEB-USP, 

coleção Yan de Almeida Prado, cód. 31; Roteyro da viagem [de São Paulo] pª as Minas do Cuyabá que fez 

Francisco Palacio no ano de 1726. BN-RJ, cód. 918.172. 
278 PROVISÃO de D. João V... 
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As demais notícias foram escritas para outros fins, incorporadas por Diogo Soares à sua 

coleção por oferecerem descrições pertinentes ao seu projeto. A afirmação feita a El-Rey em 

julho de 1730279 de que à época já se encontrava na posse de uma grande cópia de notícias e 

vários roteiros dos melhores sertanistas de São Paulo, Cuiabá e outras regiões, expressa a opção 

de Soares em dar início à recolha documental justamente por aquilo que já se encontrava 

disponível. No que concerne às Noticias Practicas, nessa data, os textos aos quais ele se refere 

só poderiam ser a Noticia Sexta Practica e a Noticia Sétima Practica. Os demais, 

encomendados por ele ou não, seriam produzidos a partir de novembro daquele mesmo ano.  

O episódio do ataque dos Payaguá associados aos Guaykuru a duas frotas monçoeiras  

com destino a São Paulo, em maio e julho de 1730, deve ter colaborado para colocar Diogo 

Soares em contato com alguns dos autores intelectuais das Noticias Practicas, tal como João 

Antônio Cabral Camelo e Domingos Lourenço de Araújo – suas testemunhas oculares –, bem 

como de outras personagens vinculadas à rota das monções. Ambos os embates fluviais tiveram 

como palco a região do rio Paraguai. Seu saldo foi a morte de dezenas de pessoas, entre elas a 

do ouvidor Antônio Álvares Lanhas Peixoto, o sequestro de várias outras e o roubo de algumas 

arrobas de ouro da Fazenda Real. 

O incidente teve ampla repercussão. Por um lado, ela pode ser medida através da 

constatação de que 13 meses após a primeira ofensiva ter sido consumada sua notícia já 

circulava em uma das gazetas manuscritas portuguesas pertencentes à coleção da Biblioteca 

Pública de Évora,280 tratando-se de um curto período de tempo para os padrões de deslocamento 

da época.281 Por outro, pelas sucessivas expedições punitivas organizadas na capitania de São 

Paulo ao longo da década de 1730, com vistas à queima e destruição das aldeias dos povos 

indígenas.282 

A incorporação desses textos à coleção das Noticias Practicas traz à tona um processo 

de ressignificação de natureza vária dos textos que a conformam, fruto da mediação editorial 

 
279 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 jul. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 5, d. 

442. 
280 Uma das rotas que ligava Cuiabá a Lisboa na primeira metade do século XVIII consistia em um deslocamento 

de cinco meses de Cuiabá a São Paulo, dois dias de São Paulo a Santos, sete dias de Santos ao Rio de Janeiro e 

três meses do Rio de Janeiro a Lisboa. Informações com base no projeto de pesquisa Os espaços-tempo no Brasil 

dos séculos XVIII e XIX, de autoria de Prof. Dr. João Paulo G. Pimenta, Clarissa Silvestre Pedro, João G. Covolan 

Silva, Matheus de Paula Silva e Thomáz Fortunato, e com base na pesquisa de mestrado Topografias temporais: 

a formação da territorialidade espaço-temporal dos correios do Rio de Janeiro (1798 - c. 1831), desenvolvida 

por Thomáz Fortunato, a quem agradecemos pelo compartilhamento desses dados. 
281 LISBOA, João Luís; MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis; OLIVAL, Fernanda (orgs.). Gazetas Manuscritas da 

Biblioteca Pública de Évora. Évora: Publicações do CIDEHUS; Edições Colibri; Centro de História da Cultura 

da Universidade Nova de Lisboa, 2002, vol. 1, p. 141. 
282 CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit. Ver especificamente o capítulo 9, “Guerras, Alianças e a 

Navegação do Rio Paraguai”. 
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exercida por seu compositor. Tenham sido eles redigidos especialmente para Diogo Soares ou 

não, os textos foram concebidos enquanto uma unidade em si, não como parte de um conjunto 

formado por outros itens. Eram aquilo que João Antônio Cabral Camelo, Domingos Lourenço 

de Araújo e José Peixoto da Silva Braga tinham a dizer ao padre matemático; o que Antônio 

Pires de Campos quis relatar a Domingos Lourenço de Araújo; ou o que Gervásio Leite Rebelo 

e Manuel de Barros careciam informar ao rei e à Corte. Disso, passaram então a serem peças 

de um mosaico idealizado pelo jesuíta, na condição de primeira, segunda etc. notícia advinda 

do contato direto de seu observador com a matéria narrada. 

O critério empregado por Diogo Soares na ordenação das Noticias Practicas é de difícil 

apreensão. Por ora é evidente que não obedeceu nem à data de produção nem à de chegada dos 

escritos até ele. As duas notícias de Camelo, Noticia Primeyra Practica de Cuiabá e Noticia 

Segunda Practica, datam de 1734, enquanto as de Domingo Lourenço de Araújo e D. Carlos 

de los Reyes Balmaceda, Noticia Terceira Practica e Noticia Quarta Practica, 

respectivamente, datam de novembro de 1730. Aquelas que já existiam quando da chegada de 

Soares à América portuguesa, em fevereiro de 1730, as quais pensamos estarem entre as ditas 

cópias de notícias e roteiros dos sertanistas de São Paulo e Cuiabá mencionadas em julho 

daquele mesmo ano, constam como sendo a Noticia Sexta Practica e Noticia Sétima Practica.  

Todavia, ainda que o parâmetro que orientou a disposição dos textos na coleção seja 

uma incógnita, é nítido o vínculo temático existente entre os quatro primeiros relatos. Tem-se 

na Noticia Primeyra Practica de Cuiabá a descrição da viagem de ida de João Antônio Cabral 

Camelo de Sorocaba a essa localidade em 1727. Na Noticia Segunda Practica lemos seu retorno 

a São Paulo, marcado pelo primeiro assalto dos Payaguá e Guaykuru à frota em que se 

encontrava em maio de 1730. A Noticia Terceira Practica versa sobre a volta de Domingos 

Lourenço de Araújo a São Paulo, dois meses após Camelo, numa expedição em que houve um 

novo confronto com os mesmos indígenas, brevemente narrado. Na Noticia Quarta Practica, 

D. Carlos de los Reyes Balmaceda informa sobre o destino dos cativos portugueses e do ouro 

roubado pelos Payaguá no primeiro episódio, os quais foram resgatados pelos castelhanos da 

província do Paraguai. 

É na Noticia Quinta Practica que se nota a primeira ruptura, posto que nela Antônio 

Pires de Campos discorre extensamente sobre os povos indígenas que habitavam as margens 

dos rios da rota das monções. A ela se segue a Noticia Sexta Practica, que relata a viagem de 

Rodrigo César de Menezes a Cuiabá em 1726 e a elevação do arraial ali existente à condição 

de vila no ano seguinte. A Noticia Sétima e a Noticia Oitava Practica constituem-se enquanto 
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dois roteiros de viagem às minas cuiabanas. Por fim, a Noticia Primeira Practica de Goiás é a 

única de sua seção. 

Os títulos dos textos concebidos para outros fins e destinatários que não a coleção de 

Diogo Soares fornecem pistas da diversidade de espécies documentais lidas e transformadas 

por ele em “notícia prática”. A narrativa de Gervásio Leite Rebelo, por exemplo, é a “Noticia 

Sexta Practica E Relaçaõ Verdadeyra”. A de Manuel de Barros se intitula “Noticia Sétima 

Practica, E Roteyro Verdadeyro”. A atribuída a Francisco Palácio, anônima no códice eborense, 

trata-se da “Noticia Oitava Practica. Exposta na Copia de huã Carta”.  

De acordo com Heloísa Liberalli Bellotto, relação é um documento não-diplomático 

informativo, formado pela listagem de nomes, objetos e fatos, podendo ser considerado 

ascendente quando solicitado por uma autoridade e a ela enviada.283 Um roteiro é igualmente 

um documento não-diplomático informativo, no qual se descreve um itinerário ou viagem, 

podendo conter gráficos ou textos.284 Já uma carta, também um documento não-diplomático, é 

um meio de correspondência amplamente utilizado na transmissão de informações, solicitação 

de favores, feitura de convites etc.285 Essa constatação vem a corroborar a discussão feita 

anteriormente quanto à diversidade de formatos por meio dos quais as notícias eram dadas no 

período moderno, sendo as correspondências um de seus meios privilegiados.  

 

2.2.1.2. As versões manuscritas do códice eborense286 

 

Como assinala Lissa Roberts, o conhecimento não viaja por si só. Para circular, ele 

carece de um suporte físico, quer seja ele o ser humano, um livro, uma ilustração, uma máquina, 

entre outros. O processo de materialização não o metamorfoseia num veículo neutro de 

conhecimento, mas sim, transforma a informação corporificada, impacta seus significados e 

abre portas para novas direções em sua trajetória.287 Nesse sentido, é necessário investigar os 

diferentes modos pelos quais a corporificação dos textos das Noticias Practicas e seus percursos 

moldaram a forma e o conteúdo dos saberes que eles transmitem. 

 
283 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento de 

arquivo. São Paulo: Arquivo do Estado e Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 85. 
284 Ibidem, p. 87. 
285 Ibidem, p. 51. 
286 Em linhas gerais, as análises desta seção foram apresentadas em SOUZA, Jean Gomes de. Um texto setecentista 

em três séculos: os conteúdos, as formas e os significados da Noticia Primeira Practica, de João Antonio Cabral 

Camello (XVIII-XX). Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, vol. 28, p. 1-43, 2020. 
287 ROBERTS, Lissa. Op. cit., p. 51 e 63. 
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As Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo 

inauguram o códice CXVI/1-15 da Biblioteca Pública de Évora, do qual ocupam cerca de 142 

fólios dos 196 que o constituem. Dos quatro subconjuntos integrantes das Notícias Práticas de 

varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil, o de Cuiabá 

e Goiás é o único que apresenta duas versões, fenômeno que contempla oito de seus nove textos. 

Estas foram produzidas por pessoas diferentes, visto que apresentam caligrafias 

distintas, exemplificadas anteriormente no quadro 2. Constatada a uniformidade de punhos no 

registro de cada uma das versões dos textos das Noticias Practicas, reiteramos a dissociação 

existente entre autoria intelectual e autoria material no caso em questão, já que as mãos que 

empunharam os instrumentos de escrita não foram aquelas das pessoas que as elaborou 

intelectualmente. 

No que diz respeito à produção e transmissão desses textos, estamos diante de um caso 

complexo, que admite diversas possibilidades. A presença de dois únicos punhos no registro de 

textos de autoria intelectual diversa, de partida, elimina a probabilidade de eles serem 

autógrafos.  

As reproduções da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, da Noticia Segunda Practica, 

da Noticia Terceira Practica e da Noticia Primeyra Practica de Goiás no códice eborense, 

textos que, ao que tudo indica, foram concebidos a partir da encomenda de Diogo Soares e a 

ele destinados, tiveram como modelo,288 possivelmente, os autógrafos remetidos por seus 

autores intelectuais. Assim, essas cópias poderiam ser classificadas como sendo testemunhos 

apógrafos.289 

Para a Noticia Quarta Practica são três as alternativas. A primeira é que seu modelo 

possa ter sido o autógrafo de D. Carlos de los Reyes Balmaceda. Para tanto, assumindo que ela 

fora escrita para um vassalo espanhol, deveria ter sido interceptada antes de seu recebimento 

pelo destinatário original, chegando a Diogo Soares por vias duvidosas. A segunda, que seu 

modelo tenha sido uma cópia obtida a partir do autógrafo de Balmaceda. A última, a cópia de 

uma cópia. 

A Noticia Quinta Practica provavelmente teve como modelo um testemunho idiógrafo, 

ou seja, um texto ditado pelo seu autor intelectual.290 Isso porque, como já dissemos, seu título 

 
288 O “testemunho utilizado como fonte na produção de uma cópia”, também chamado de antígrafo. CAMBRAIA, 

César Nardelli. Op. cit., p. 64. 
289 Entendemos “apógrafo” como sendo uma “cópia executada a partir do original”. MARQUILHAS, Rita. 

Apógrafo. In: CEIA, Carlos (coord.). E-Dicionário de termos literários. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 

2009. Disponível em: https://bit.ly/2LSsutP. Acesso em: 15 mai. 2020. 
290 A definição é dada por Rita Marquilhas ao discutir o conceito de “autógrafo”. MARQUILHAS, Rita. 

Autógrafo... 

https://bit.ly/2LSsutP
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informa que Antônio Pires de Campos a deu a Domingos Lourenço de Araújo e este a 

comunicou ao padre Diogo Soares, sendo Araújo seu anotador e intermediário entre Pires de 

Campos e Soares. 

A Noticia Sexta Practica, a Noticia Sétima Practica e a Noticia Oitava Practica 

admitem os mesmos três cenários delineados para a Noticia Quarta Practica: seus modelos 

tendo sido um autógrafo; uma cópia obtida a partir de um autógrafo, mas sem a supervisão de 

seus autores intelectuais; ou uma cópia de uma cópia. No que diz respeito à Noticia Sexta 

Practica e a Noticia Sétima Practica, a primeira hipótese, como argumentamos na seção 

anterior, parece mais plausível, dado que seus autores intelectuais atuavam na América 

portuguesa quando da chegada dos padres matemáticos, facilitando a pronta entrega desses 

escritos a Diogo Soares. 

De acordo com a classificação proposta por Luis Núñez Contreras, os elementos 

constitutivos da escrita são tanto os que se referem à estrutura dos signos quanto aqueles que 

coincidem numa determinada escritura e que de algum modo a condicionam. São eles: 

morfologia (aspecto exterior dos sinais desprovidos de individualização, as formas comuns de 

um mesmo sistema gráfico que podem ser reconhecidas por qualquer leitor); ângulo (a posição 

do instrumento com a qual se escreve em relação à pauta); ductus (a ordem de sucessão e o 

sentido no qual o amanuense executa os traços integrantes de cada uma das letras); módulo (a 

dimensão das formas das letras); peso (indicador da natureza grossa ou delgada dos traços 

formativos de cada letra); ligaduras (simples traços cursivos que unem uma ou duas letras 

próximas que por sua natureza deveriam ser executadas suspendendo o instrumento gráfico do 

suporte); nexos (união de duas ou mais letras que se produzem por sobreposição aparente quanto 

ao traço da letra ou pela inclusão de uma ou várias letras em outra); estilo (o modo particular 

como um escriba, escola ou época executa a morfologia das letras).291 

A primeira versão das Noticias Practicas (figura 1) compreende os fólios que vão do 1 

recto ao 59 recto. Foi escrita em letra de tipo humanístico, ductus cursivo, peso leve, ângulo 

inclinado à direita, módulo pequeno no corpo do texto e módulo médio nos títulos e subtítulos. 

Ainda que o ductus seja cursivo, a velocidade desenvolvida pelo escriba no ato de escrita não 

foi alta. Sua escrita apresenta poucas ligaduras, o que resulta em fronteiras de palavras bem 

estabelecidas. 

 
291 Tradução livre do autor a partir do espanhol. CONTRERAS, Luis Núñez. Op. cit., p. 38-44. 
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Figura 1 – Fólio 1 recto do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 

Fonte: Cód. CXVI/1-15 da BPE. Fotografia de Phablo Fachin 
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O autor material dessa versão possui alguns traços que singularizam seu punho. O 

principal deles é que há continuidade no traçado dos grafemas292 <m> e <z> em contexto final, 

identificada também, em menor grau, no grafema <a> em posição final, criando uma espécie 

de adorno. Na maior parte das ocorrências desse fenômeno no grafema <z> ele apresenta uma 

única curva à esquerda, como em “Soarez”. Já nos demais casos, o amanuense alterna entre 

uma única curva à esquerda e um traçado ondulante cujo desenho é iniciado com uma leve 

curva à esquerda e posteriormente à direita, tal como em “pequena” e “hum” e em “Anchieta” 

e “passarem”, respectivamente. Por último, destacamos o arco formado quando da junção dos 

grafemas <p> e <r> no início das palavras, como em “primeiro”, “preciso” e “preça” (quadro 

3). 

 

Quadro 3 – Exemplos de traços que singularizam o punho do escriba da primeira versão 

Soarez 

 

pequena 

 

hum 

 

Anchieta 

 

passarem 

 

primeiro 

 

preciso 

 

preça 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 
292 Entende-se por grafema “a menor unidade distintiva e/ou significativa da cadeia escrita, composta de uma letra, 

de um grupo de letras (digrama, trigama), de uma letra acentuada ou provida de um sinal auxiliar, tendo uma 

referência fônica e/ou sêmica na cadeia falada”. CATACH, Nina. Para uma teoria da língua escrita. São Paulo: 

Ática, 1995, p. 144 apud FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Notícia prática e..., p. 19. 
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Tanto a disposição do texto sobre o suporte quanto a distância entre as linhas se 

apresentam de modo regular, mesmo que a partir das imagens não tenha sido possível constatar 

a presença de vestígios deixados por possíveis recursos utilizados na pautação, tais como 

marcas de grafite ou vincos no papel (figura 2). Cada fólio é ocupado em média por cerca de 

33-35 linhas, número que varia de acordo com a presença dos subtítulos de cada uma das seções, 

grafados em letras de módulo médio. Em todos os fólios dessa versão a mancha do texto 

encontra-se alinhada próxima à parte superior do fólio e à costura, gerando um amplo espaço 

marginal na lateral oposta à costura e na parte inferior do suporte. Quando as sílabas precisaram 

ser separadas devido ao término da linha da caixa escriturária, o escriba indicou o fenômeno 

com um traço < - >. 

Figura 2 – Exemplo da regularidade das linhas da primeira versão293 

 

Fonte: Fólio 5 recto do cód. CXVI/1-15 da BPE. Fotografia de Phablo Fachin (intervenção do autor a 

partir do tetragrama desenvolvido por Regina Hauy) 

 

No que diz respeito aos alógrafos, isto é, às variações das formas pelas quais o 

amanuense representou um grafema, identificamos quatro casos: <d> em posição inicial e 

medial, caracterizado pela alternância entre uma haste reta e outra com curva à esquerda; <p> 

em posição inicial, determinado pela intercalação do uso ora de um <p> cujo corpo encontra-

se aberto na base assentada sobre a pauta, ora de um outro no qual o traçado do corpo cruza o 

da cauda vindo a formar uma haste curvada à esquerda sobre o grafema, encontrado 

principalmente quando precede o grafema <r>; <s> em posição medial, situação em que o 

escriba alterna entre o uso do grafema com ou sem cauda; e <t> em posição medial, ora 

composto por dois traços, ora por um único traço (quadro 4). 

 

 

 
293 “Por este Rio acima se gastaõ seiz, ou sette diaz: na sua barra, e na doParaguay | hiaõ muytoz Cuyabanoz a 

salgar peixe para Venderem; porem dous, ou tres mezez an- | tes, que Eu chegasse deraõ os Payaguaz em huã tropa 

de Vinte, e tantoz, que esta-”. CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-

15, f. 5r. 
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Quadro 4 – Alógrafos da primeira versão 

<d> inicial e medial <p> inicial <s> medial <t> medial 

      
   

      

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 

Ao longo da primeira versão constatou-se a presença de sete tipos de abreviaturas 

(quadro 5). Todas elas estão entre aquelas listadas por Phablo Fachin e Renata Ferreira Costa 

como sendo as mais recorrentes no século XVIII. São elas: por sigla (quando a palavra é 

representada apenas por sua letra inicial maiúscula sucedida de um ponto), letra sobrescrita 

(constituída pela sobreposição da última ou das últimas letras da palavra abreviada), nota 

tironiana (cujos sinais são empregues em posições distintas, implicando a alteração de seus 

significados em cada uma delas), contração ou síncope (feita a partir da omissão das letras 

mediais do vocábulo), mista (caracterizada pela conjugação de abreviaturas por suspensão, 

contração e/ou letras sobrescritas, ou quando em uma sequência de palavras nenhuma delas 

encontra-se abreviada isoladamente), numérica (composta pela sobreposição das vogais o (os) 

ou a (as) minúsculas ou à terminação -br) e sinal geral (formada por um símbolo abreviativo 

cuja função é indicar a supressão de uma ou mais letras da palavra sem especificá-las).294 

 

Quadro 5 – Exemplos dos tipos de abreviaturas presentes na primeira versão (continua) 

Classificação Abreviatura Abreviatura desenvolvida 

Sigla 

 

Reverendo 

Letra sobrescrita 

 

Cidade 

Nota tironiana 

 

que 

Contração ou síncope 
 

Rodriguez 

Mista 
 

São Paulo 

 

 
294 FACHIN, Phablo Roberto Marchis; COSTA, Renata Ferreira. A escrita no século XVIII. In: MEGALE, Heitor; 

TOLEDO NETO, Sílvio de Almeida; FACHIN, Phablo Roberto Marchis (orgs.). Por rumos da agulha: 

documentos do ouro do século XVIII. São Carlos: Editora Cubo, 2015, p. 17-36. 
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Quadro 5 – Exemplos dos tipos de abreviaturas presentes na primeira versão (conclusão) 

Numérica 

 

quarto 

Sinal geral 

 

porque 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 

Nos 59 fólios da primeira versão inexiste qualquer indicação textual de sua autoria 

material. A menção a Diogo Soares nos títulos de algumas notícias práticas, bem como sua 

centralidade na formação da coleção, o fez parecer a hipótese mais evidente. Se a resposta não 

pôde ser encontrada em seu conteúdo, foram as evidências materiais que nos possibilitaram 

atribuir a ele a autoria material da versão em questão. 

Ao compararmos o punho do escriba A com aquele que consta nas duas cartas de Soares 

destinadas a Martinho de Mendonça de Pina e Proença nos deparamos com a mesma letra de 

tipo humanístico, de módulo pequeno no corpo do texto, peso leve, inclinação à direita, ductus 

cursivo e com poucas ligaduras. Nelas acham-se também os mesmos traços que destacamos 

como sendo característicos do punho produtor da primeira versão: as hastes na finalização dos 

grafemas <a>, <m> e <z> em contexto final, como em “desejava”, “quem” e “assaz”, e o arco 

sobrescrito, quando da junção dos grafemas <p> e <r>, tal como em “practico” (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Exemplos de traços que singularizam o punho de Diogo Soares 

Exemplos Primeira 

versão 

Carta de Diogo Soares 

desejava 

  

quem 

  

assaz 
  

practico 

 
 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE e da reprodução 

digitalizada de uma carta de Diogo Soares295 

 

 
295 Todos os exemplos atribuídos à carta foram retirados da CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de 

Pina e Proença. São José, 19 dez. 1734. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 38r. 
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A esses soma-se outro elemento individualizante da escrita de Diogo Soares: o traçado 

marcante de algumas maiúsculas, como aquele dos grafemas <D>, <O> e <P>. O primeiro, 

sempre com sua base aberta. O segundo, assemelhando-se ao numeral <6>. O terceiro é 

composto por dois traços, sendo que o segundo traço forma um semicírculo na parte esquerda, 

o qual une o topo do corpo do grafema com o meio de sua haste (quadro 7). 

 

Quadro 7 – Comparação de alguns grafemas da primeira versão e de uma carta de Diogo Soares 

Grafema Primeira 

versão 

Carta 

<D> 
  

<O> 
  

<P> 
  

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE e da reprodução 

digitalizada de uma carta de Diogo Soares296 

 

A segunda versão (figura 3) das Noticias Practicas compreendem os fólios que vão do 

61 recto ao 144 verso. Embora possua um texto a menos em relação à primeira versão – a 

Noticia Prymeira Practica de Goiás –, seus 24 fólios a mais quando comparado a esta versão 

são fruto das características do punho de seu amanuense. Nele foi empregue uma letra de tipo 

humanístico, de módulo médio no corpo do texto e módulo grande nos títulos e subtítulos, com 

ductus cursivo, peso leve e ângulo inclinado à direita. A velocidade desenvolvida pelo autor 

material da segunda versão foi maior que aquela utilizada por Diogo Soares na produção da 

primeira. As ligaduras se fazem presentes em abundância na segunda versão, tornando difícil o 

estabelecimento das fronteiras entre as palavras a partir de seu traçado. 

 
296 Todos os exemplos atribuídos à carta foram retirados da CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de 

Pina e Proença. São José, 19 dez. 1734. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 38r. 
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Figura 3 – Fólio 61 recto do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 

Fonte: Cód. CXVI/1-15 da BPE. Fotografia de Phablo Fachin 
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Um dos principais aspectos que individualiza a escrita desse amanuense são as hastes e 

caudas prolongadas e suntuosas. Essas são utilizadas indistintamente nos títulos, subtítulos, 

início de linha e de parágrafo. Todavia, quando restringimos as ocorrências ao corpo do texto, 

elas são constantes nos grafemas <d>, <p>, <q>, <s>, <y> e <z> (quadro 8). Mesmo que esses 

elementos invadam as linhas superiores e inferiores da caixa de escritura, a distribuição do texto 

e o espaçamento entre as linhas são regulares (figura 4). Cada fólio conta com uma média de 

28 linhas. Em todos eles a mancha do texto dispõe-se alinhada à parte inferior do fólio e à 

costura, resultando em um amplo espaço marginal na parte superior do suporte e na lateral 

oposta à costura. Quando a separação de sílabas foi necessária em razão do término da linha o 

amanuense a sinalizou com um traço < - >.  

 

Quadro 8 – Exemplos das particularidades do punho do escriba da segunda versão 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo da regularidade das linhas da segunda versão297 

 

Fonte: Fólio 68 verso do cód. CXVI/1-15 da BPE. Fotografia de Phablo Fachin (intervenção do autor a 

partir do tetragrama desenvolvido por Regina Hauy) 

 
297 “Rio dos Porrudos | 26 | Poreste Rio aSima Segastaõ Seis, ou Sette | dias: naSua Barra, ena do Paraguay hiaõ 

muitos | Cuyabanos aSalgar peixe para venderem, porê”. CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra 

Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 68v. 

<d> 

inicial 

<p> 

inicial 

<q> 

inicial 

<s> 

final 

<y> 

final 

<z> 

final 

      

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CVXI 1-15 da BPE 
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No que concerne às diferentes formas pelas quais um grafema é representado, nessa 

versão acham-se numerosos alógrafos, referentes aos seguintes grafemas: <A>, <C>, <D>, 

<d>, <h>, <p>, <S>, <s>, <V>, <v> e <y>, exemplificados no quadro abaixo. 

 

Quadro 9 – Alógrafos da segunda versão 

<A> 

 
<C> 

 

<D> 

 

<d> medial 

 
<h> medial 

 

<p> inicial 

 

<S> 

 

<s> medial298 

 
<s> final 

 

<V> 

 

<v> inicial 
 

<y> final 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE 

 

 
298 O “s longo” em posição medial é encontrado quando a palavra é grafada com <ss>, correspondendo apenas a 

um dos grafemas. 
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Na segunda versão verificamos os mesmos sete tipos de abreviaturas presentes na 

primeira, ou seja, por sigla, letra sobrescrita, nota tironiana, contração ou síncope, mista, 

numérica e por sinal geral, cujos exemplos podem ser visualizados no quadro abaixo.  

 

Quadro 10 – Exemplos dos tipos de abreviaturas presentes na segunda versão 

 

 

 

Enquanto a análise paleográfica da primeira versão possibilitou atribuir sua autoria 

material a Diogo Soares, não logramos êxito em relação à segunda versão. Se o jesuíta 

português, de partida, já estava descartado em virtude da dessemelhança de seu punho com 

aquele constante na versão em questão, o procedimento óbvio seria cotejá-lo com amostras da 

caligrafia de Domingos Capassi. Colhidas amostras a partir de suas epístolas,299 concluímos 

não ser ele o autor material da segunda versão, dado não haver correspondência entre os punhos. 

O mesmo pode ser dito quanto a dois autores intelectuais das Noticias Practicas, João Antônio 

Cabral Camelo e Gervásio Leite Rebelo, de quem conhecemos as respectivas caligrafias.300  

 
299 CARTA de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Pitangui, 17 jun. 1734. ANTT, 

Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 87r.; CARTA de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. 

São Paulo, 1 nov. 1734. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 89r.-89v. 
300 CARTA de João Antônio Cabral Camelo a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São João, 2 mar. 1735. 

ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 50r.-50v.; CARTA de Rodrigo César de Menezes ao rei D. João V em 

que dá conta da jornada que fez às novas Minas. Vila de Cuiabá, 12 mar. 1727. AHU, AHU_ACL_CU_10, cx. 1, 

Classificação Abreviatura Abreviatura desenvolvida 

Sigla 

 

Reverendo 

Letra sobrescrita 

 

muito 

Nota tironiana 

 

que 

Contração ou síncope 

 

Rodriguez 

Mista 

 

vossa Reverendíssima 

Numérica 

 

segundo 

Sinal geral 

 

porque 

Fonte: Elaboração do autor a partir da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da BPE 
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Para o contexto de produção da aqui chamada primeira versão, Thereza Martha  Borges 

Presotti aventou a possibilidade de o criado de Diogo Soares ter tomado parte do labor textual 

no âmbito da formação da coleção das Noticias Practicas. Se esta hipótese pode ser eliminada 

no que diz respeito à autoria material da primeira versão, ela se faz coerente para a segunda, 

ainda que quase nada saibamos sobre essa personagem.301 

Na documentação compulsada são três as ocasiões em que a palavra “criado” é 

mencionada: a primeira, no alvará de nomeação dos padres matemáticos,302 no qual El-Rey 

notifica que a quantia a ser paga a eles na América portuguesa deve ser suficiente para as suas 

necessidades e para a manutenção de dois criados (um para Soares e outro para Capassi); a 

segunda, na carta do provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro a D. João V,303 informando 

os valores fixados para a subsistência dos padres e dos criados de acordo com o costume da 

terra; e, por fim, na missiva de Diogo Soares a Martinho de Mendonça em 19 de maio de 1734, 

da qual depreendemos que uma das funções desempenhadas por seu criado era a de 

mensageiro.304 Assim, a busca por fontes que permitissem identificar quem foram esses criados 

e elucidar o papel que coube a eles no âmbito da missão dos padres matemáticos seria de suma 

importância para o esclarecimento da autoria material da segunda versão. 

Em ambas as versões os textos se encontram organizados de modo similar, subdivididos 

em seções e/ou com parágrafos numerados. Ao analisarem uma notícia manuscrita da primeira 

metade do século XVIII, Márcia Almada e Rodrigo Bentes Monteiro se depararam com uma 

disposição textual similar, a qual atribuíram a função de facilitação da busca por informações 

no escrito.305 A proposta é coerente, sobretudo quando consideramos que o mesmo recurso se 

faz presente no texto bíblico, cujo seccionamento favorece a localização e citação de 

determinado excerto. 

O cotejo entre as versões manuscritas das Noticias Practicas revelou numerosas 

diferenças formais no que concerne à pontuação, acentuação, ortografia, fronteira de palavras 

e capitalização. Seu estudo pormenorizado foge do nosso escopo, porém, cabe assinalar sua 

importância. Tais elementos, como argumenta João Adolfo Hansen, “se caracterizam por um 

 
d. 9 (de autoria material de Gervásio Leite Rebelo, na condição de secretário de governo da capitania de São Paulo, 

conforme identificado por Phablo Fachin). FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Notícia prática e... 
301 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 138. 
302 ALVARÁ de D. João V..., p. 227-228. 
303 CARTA do provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Bartolomeu de Sequeira Cordovil, a D. João V. Rio 

de Janeiro, 28 mai. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_017, cx. 21, d. 2289.  
304 CARTA de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Cachoeira, 19 mai. 1734. Em anexo 

bilhete de Domingos Capassi. ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 86r. 
305 ALMADA, Márcia; MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O Discurso e a Noticia: manuscritos sobre a revolta de 1720 

atribuídos a Pedro Miguel de Almeida, 3º Conde de Assumar. Tempo, Niterói, vol. 25, n. 1, 2019, p. 21.   
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regime de notação marcado por uma dada historicidade”, os quais integram determinada obra 

e são capazes de informar sobre sua circulação, recepção e atualização históricas.306 

As dessemelhanças entre os elementos não-verbais dos manuscritos das Noticias 

Practicas filiam-se ao repertório de escrita de cada um dos copistas. Durante a reprodução dos 

textos da coleção por Diogo Soares e pelo escriba anônimo eles tomaram decisões baseadas no 

conhecimento que possuíam da língua portuguesa falada e escrita à época, bem como nas 

opções que essa mesma língua ofereceria no período.  

Nota-se na primeira versão, por exemplo, a tendência da utilização do grafema <z> ao 

invés de <s> em contexto final para a marcação do plural, como em “Soarez”, “Porrudoz”, 

“agoaz” e “muitaz”; a presença do <c> e de sua duplicação na grafia de palavras como 

“practica” e seus derivados, “acçaõ”, “actualmente”, “accabaraõ” e “accender”. Já na segunda 

versão, constata-se o predomínio do til <~> ao invés de <m> como indicativo da nasalização 

da vogal <u> no artigo indefinido “um”, grafado com <h>, portanto “hũ”; e maior propensão 

em capitalizar os grafemas dos vocábulos no meio das frases. 

No que concerne às diferenças substanciais, o cotejo entre ambas as versões indicou a 

existência de cerca de 600 lugares-críticos.307 A tomar como referência a primeira versão, a 

segunda apresenta divergências que podem ser genericamente descritas como sendo fruto de 

adição, omissão, alteração da ordem e substituição308 de vocábulos e frases.  

Um estudo pormenorizado da materialidade do códice eborense se faz necessário para 

a compreensão de sua produção e para o entendimento da relação entre as versões das Noticias 

Practicas contidas nele. Aspectos como a presença de marcas d’água, de rascunhos à grafite 

apagados e invisíveis a olho nu, os tipos de tinta utilizados em sua redação, as técnicas e 

materiais de encadernação empregados, entre outros, podem fornecer subsídios para o 

entendimento de sua feitura e circulação.309 

Por ora, cabem algumas inferências baseadas em evidências obtidas por meio da análise 

das reproduções microfilmadas e fotografadas a que tivemos acesso. De partida, a formação da 

coleção das Notícias Práticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros 

sucessos do Brazil, como parte do projeto do Novo Atlas da América portuguesa, não foi 

 
306 HANSEN, João Adolfo. Op. cit., p. 89. 
307 Entendemos por lugares-críticos os pontos nos quais os textos divergem. CAMBRAIA, César Nardelli. Op. 

cit., p. 135. Uma exposição quanto ao critério utilizado para a identificação e registro dessas divergências pode ser 

encontrada na parte II deste trabalho. As variantes de determinada lição encontram-se registradas no aparato crítico 

da edição constante na segunda parte desta dissertação. 
308 Estes são os tipos de “erros” mais comuns no ato de cópia de um manuscrito segundo a classificação proposta 

por César Cambraia. CAMBRAIA, César Nardelli. Op. cit., p. 81 e 82. 
309 Sobre as questões que concernem à Codicologia e o alcance de suas investigações cf. COSTA, Renata Ferreira. 

Um livro manuscrito do século XVIII. Linguagem – Estudos e Pesquisas, vol. 13, p. 123-138, 2009. 
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concluída, mesmo que a recolha documental tenha contemplado territórios que não foram 

cartografados, tais como as minas de Cuiabá e de Goiás.  

Sua inconclusão pode ser depreendida a partir da interrupção abrupta da Segunda 

Noticia Practica Que dá ao Padre Mestre Diogo Soarez o Capitam Christovaõ Pereyra sobre 

as Campanhas da Nova Colonia, e Rio Grande ou Porto de São Pedro no verso do fólio 196, 

tendo o fólio seguinte permanecido inteiramente em branco. A isso soma-se a ausência de 

vínculo da Noticia Practica Do sitio da Nova Colonia do Sacramento e mais povoaçoẽz dos 

inimigoz desde o mez de Settembro athe 18. de Desembro de 1735. Sendo Governardor 

daquella Praça Antonio Pedro de Vasconceloz a qualquer outro subconjunto da coleção, 

quando todos os demais textos o possuem.  

No âmbito das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de 

São Paulo, na primeira versão da seção destinada a Goiás, essa incompletude se expressa por 

meio do registro de um título, Noticia Segunda Practica, ao qual não se segue texto algum. Não 

é excessivo lembrar que Diogo Soares morreu nas minas de Goiás, episódio que talvez possa 

ter relação com a ausência da cópia do texto dessa notícia da qual apenas o nome foi dado a 

conhecer. 

A abundância de lugares-críticos percebidos no cotejo das versões das Noticias 

Practicas, suas diferenças formais e a maior incidência, na segunda versão, de ocorrências que 

poderiam ser caracterizadas como erros de cópia, entendidos aqui como lições que 

comprometem a compreensão do texto, apontam para a possibilidade de que um não é cópia do 

outro, mas sim que ambos foram reproduzidos a partir dos mesmos modelos. Seja formalmente, 

com a baixa velocidade desenvolvida no ato de escrita denotando maior esmero, seja 

substancialmente, veiculando lições coerentes àquilo que está sendo narrado, a primeira versão 

se apresenta como melhor acabada. Dito isso, conjecturamos que insatisfeito com o trabalho 

desempenhado pelo escriba anônimo, o próprio padre matemático tenha tomado para si a tarefa 

de empunhar a pena e levar a cabo a cópia desses textos. 

A presença sutil do punho de Diogo Soares no corpo do texto da segunda versão da 

Noticia Primeyra Pratica310 de Cuiabá atesta que ela é contemporânea ao jesuíta e que ele a 

acessou. No início do terceiro parágrafo, a palavra “Piracicaba” se inicia com o <P> 

característico do escriba anônimo, grafado com uma tinta que hoje se apresenta aos olhos do 

pesquisador em um gradiente de cor que vai do castanho escuro ao castanho claro.311 Todavia, 

os grafemas do restante do vocábulo ostentam claramente uma tinta de cor preta, num estilo de 

 
310 Pratica e não Practica, conforme a grafia adotada pelo escriba responsável por essa versão. 
311 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 62r. 
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escrita distinto daquele utilizado pelo copista anônimo, mas idêntico ao de Diogo Soares. 

Pensamos que mediante à incerteza manifestada pelo escriba anônimo quanto à lição312 

expressa no modelo, ele lançou mão de um recurso comum em circunstâncias como essa: deixar 

o espaço em branco a fim de que ele pudesse ser completado – ou não – posteriormente. Nesse 

caso ele foi, entretanto por outro amanuense: Diogo Soares (ver quadro e figura abaixo). 

 

Figura 5 – Intervenção de Diogo Soares no fólio 62 recto da segunda versão313 

 

Fonte: Cód. CXVI/1-15 da BPE. Fotografia de Phablo Fachin 

 

Quadro 11 – Comparação dos punhos na grafia de “Piracicaba” nas versões manuscritas da Noticia 

Primeyra Practica 

Punho de Diogo 

Soares na 

primeira versão  
[Pirisicaba] 

Punho de Diogo 

Soares na 

segunda versão 
 

[Piracicaba] 

Punho do escriba 

anônimo 

 

[deParacicaba] 

Fonte: Elaboração do autor a partir da fotografia de Phablo Fachin do fólio 62 recto e da reprodução 

microfilmada do fólio 1 verso do cód. CXVI/1-15 da BPE  

 

Como notou Thereza Martha Borges Presotti, no título da Noticia Terceira Practica 

Domingos Lourenço de Araújo é referido como “capitão”.314 Entretanto, ele recebeu essa 

dignidade apenas em 1744,315 o que pode ser interpretado como sinal de que as duas versões 

 
312 Entendemos lição como “cada palavra ou grupo de palavras de um testemunho”. CAMBRAIA, César Nardelli. 

Op. cit., p. 135. 
313 “3           Da barra doSurucaba ado Piracicaba Serão dous”. CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra 

Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 62r. 
314 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 147. 
315 CARTA patente de Capitão de Ordenanças da capitania do Rio de Janeiro de Domingos Lourenço de Araújo. 

ANTT, Registro Geral de Mercês, Mercês de D. João V, livro 34, f. 396. 



124 

 

desse texto integrantes do códice eborense foram copiadas após essa data. Sendo a coleção 

formada por escritos relativos a Cuiabá e a Goiás, a inexistência na segunda versão dos itens 

que na primeira constituem a seção relativa a Goiás – notícia de José Peixoto da Silva Braga e 

o título do que seria uma segunda notícia prática – revelam que a primeira versão lhe é posterior, 

posto que mais completa.  

A última intervenção datável de Diogo Soares em um dos textos encontra-se ao final da 

primeira versão da Noticia Oitava Practica. Ali lemos o seguinte adendo: “Em 1746. tive por 

pessoa intelligente outras 2. observaçoẽs feytas na mesma Villa | huã de 15 graus e 55.’ outra 

de 16. graus 12.’”316. Ausente da segunda versão – e dos testemunhos do Roteyro de Francisco 

Palácio –, pelo seu conteúdo aparenta ser uma anotação de autoria intelectual do próprio padre 

matemático, posterior a 1746 e anterior a 1748, isto é, entre a data mencionada no excerto e o 

ano de sua morte, reforçando a hipótese de que a produção da primeira versão tenha se dado na 

década de 1740. 

 

2.3. Possíveis percursos até a Biblioteca Pública de Évora 

 

Quase um século separa a morte de Diogo Soares nas minas de Goiás, em 1748, e a 

primeira menção às Noticias Practicas vinculada à BPE, feita em uma missiva de Varnhagen 

ao então diretor da instituição, Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, em 1842.317 Nesse ínterim 

impera o silêncio oriundo da falta da localização de fontes que permitam ao pesquisador traçar 

com certa segurança a trajetória da coleção de Diogo Soares da América portuguesa até o Reino. 

Assim, as linhas dessa seção se constituem como um exercício de levantamento de hipóteses. 

Com ele visamos registrar o estado da questão e indicar novos caminhos de pesquisa. 

Os estudiosos que se dedicaram aos trabalhos cartográficos de Diogo Soares e 

Domingos Capassi não se detiveram sobre a circulação e a trajetória custodial dos mapas 

produzidos por eles.318 Tendo em vista uma afirmação feita por Diogo Soares numa carta a D. 

João V datada de 27 de junho de 1731, em que ele assinalou que junto à missiva em questão 

estava a remeter a El-Rey alguns de seus mapas e plantas de fortes,319 depreendemos que seus 

 
316 NOTICIAS Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo. BPE, cód. CXVI/1-15, f. 

47v. 
317 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 74 e 78. 
318 O levantamento realizado por André Ferrand de Almeida dos mapas e plantas atribuídos a Soares e Capassi é 

indicativo da difusão desses itens em instituições de guarda do Brasil e do exterior, tais como a Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro, o Serviço Geográfico do Exército, o Itamaraty, o Arquivo Histórico Ultramarino e a Biblioteca 

Nacional de Paris. ALMEIDA, André Ferrand de. Op. cit. 
319 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Colônia de Sacramento, 27 jun. 1731. AHU, AHU_ACL_CU_017-

1, cx. 33, anexo ao documento n. 7616. 
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desenhos eram enviados a Portugal quando finalizados. Desse modo, o paradeiro das cartas 

geográficas pouco lançam luz sobre os deslocamentos das Noticias Practicas, ainda que 

produtos do mesmo contexto. 

Dada a importância da coleção textual reunida por Diogo Soares para o projeto do Novo 

Atlas da América portuguesa, é de se supor que os papéis que a integram viajavam consigo pela 

colônia. O já referido acréscimo identificado na primeira versão da Noticia Oitava Practica 

atribuído a Diogo Soares e datável entre 1746 e 1748, período em que o jesuíta se encontrava 

em Goiás, atesta a presença do conjunto documental nessas paragens no contexto de seu 

falecimento. Além disso, a percepção de que a cópia desses escritos não foi concluída torna 

improvável sua remissão para Portugal com o inaciano ainda em vida. 

A legenda do Mapa dos limites da capitania de Goiás, de 1751, de Francisco Tosi 

Colombina, aponta para o fato de que nem o cartógrafo genovês nem a maior autoridade régia 

da capitania de Goiás, o governador D. Marcos de Noronha, tinham ciência dos resultados 

alcançados por Diogo Soares, posto que “naõ o tinha communicado nestas partes”.320 Essa 

constatação pode ser interpretada como indício de que o fim da missão dos padres matemáticos 

na América portuguesa não implicou a dispersão de seus frutos pelo território. A única exceção 

conhecida concerne à existência de uma reprodução da Taboada de Soares e Capassi obtida 

pelo ouvidor-geral de Vila Rica Caetano da Costa Matoso possivelmente na década de 1750, a 

qual antecede uma série de textos relativos à Minas Gerais reunidos por ele no códice que leva 

seu sobrenome.321 

São dois os prováveis destinos da coleção de Diogo Soares após 1748: seu envio 

imediato a Portugal ou sua permanência em algum colégio da Companhia de Jesus até a 

expulsão da Ordem dos domínios lusitanos, decretada por D. José I em 1759. A primeira nos 

parece mais plausível, quando temos em conta a importância de seu conteúdo para os debates 

em voga no período acerca dos limites territoriais das possessões ibéricas na América, cuja 

indefinição esteve entre as origens da missão dos padres matemáticos.  

Embora não seja possível vincular o destino dos mapas ao das Noticias Practicas, o fato 

de uma carta geográfica de Diogo Soares, produzida em 1738, ter sido empregue na feitura do 

Mapa das Cortes (1749), peça central nas negociações que levaram à assinatura do Tratado de 

Madri (1750), indica a relevância da atuação dos padres matemáticos mesmo passadas duas 

 
320 COLOMBINA, Francisco Tosi. Mapa dos limites... 
321 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (orgs.). Códice Costa Matoso: 

coleção das notícias dos primeiros descobrimentos das minas na América que fez o doutor Caetano da Costa 

Matoso sendo ouvidor-geral das do Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro  de 1749, & vários papéis. Belo 

Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1999, vol. 1, p. 159. 



126 

 

décadas desde seu embarque para a América portuguesa.322 Assim, o ato de não despachar para 

Portugal os escritos, desenhos, instrumentos de medição e de observação em posse de Diogo 

Soares no contexto de seu falecimento parece não condizer com os recursos financeiros e 

humanos devotados ao projeto do Novo Atlas da América portuguesa nem com a pertinência 

de seus resultados para aquela conjuntura. 

Todavia, caso a administração metropolitana não atribuísse às Noticias Practicas o 

mesmo valor dispensado às cartas geográficas, é provável que os pertences do jesuíta tenham 

sido encaminhados para algum colégio da Ordem. O mais plausível é que tenha sido o do Rio 

de Janeiro, posto que serviu de base para o início dos trabalhos dos padres matemáticos e à 

época figurava como um dos mais importantes estabelecimentos de ensino inaciano na porção 

centro-sul do Estado do Brasil, região onde as atividades de Diogo Soares e Domingos Capassi 

se centraram. 

Após o decreto de expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e do ultramar, seus bens 

foram confiscados e, no caso colonial, postos sob a administração dos governadores. Quanto ao 

Rio de Janeiro, o cumprimento da ordem régia teve início em novembro de 1759, tendo Gomes 

Freire de Andrade, seu capitão-general, nomeado como executores dois desembargadores da 

Relação, os quais se encarregaram de inventariar tudo aquilo que fosse encontrado nas 

propriedades dos inacianos. Se as pesquisas que se detiveram sobre o assunto são claras quanto 

ao destino de terras e rebanhos pertencentes à Companhia, nada mencionam acerca do que foi 

feito com os papéis e livros, afora o relato pontual de folhas sendo jogadas pela janela ou 

queimadas no momento que os religiosos do Colégio do Rio de Janeiro viram as imediações 

cercadas por soldados.323 

Em Portugal, Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas figura como personagem central para 

a compreensão do possível caminho das Noticias Practicas até a Biblioteca Pública de Évora, 

posto que a fundou. Cenáculo foi superior provincial da Ordem Terceira de São Francisco 

(1768-1777), presidente da Real Mesa Censória (1770-1777), bispo de Beja (1770-1802) e 

arcebispo de Évora (1802-1814). Atuou como idealizador e executor da reforma educacional 

 
322 Segundo Mário Clemente Ferreira, trata-se da Nova e 1ª Carta da Terra firme, e costas do Brazil ao Meridiano 

do Rio de Janeiro, desde o Rio da Prata athe Cabo Frio, com o novo caminho do Certão do Rio Grande, athé á 

Cidade de S. Paulo. FERREIRA, Mário Clemente. Op. cit.  
323 AMANTINO, Márcia. A expulsão dos jesuítas da capitania do Rio de Janeiro e o confisco de seus bens. 

RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 443, p. 169-191, 2009; CARVALHO, Marieta Pinheiro. A expulsão dos jesuítas da 

América colonial ibérica: um estudo comparado dos Colégios de Córdoba e do Rio de Janeiro. História Unisinos, 

vol. 19, n. 1, p. 59-69, 2015. 
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promovida pelo Marquês de Pombal no governo de D. José I. Colecionador ávido, dedicou sua 

vida à formação de acervos bibliográfico, arqueológico, numismático e de espécies naturais.324 

 Os fundos iniciais da Biblioteca Pública de Évora, instituída em 1805, advinham dos 

cerca de 2 mil livros legados pelo antecessor de Manuel do Cenáculo no Arcebispado de Évora, 

D. Frei Joaquim Xavier Botelho de Lima, e dos 50 mil volumes trazidos de Beja pelo próprio 

Cenáculo. Enquanto os itens manuscritos da coleção de Botelho de Lima alcançavam apenas 

28 peças, no caso de Cenáculo eles correspondiam a 2 mil unidades.325 

 O vasto acervo de Cenáculo foi composto ao longo da segunda metade do século XVIII 

através da compra de milhares de livros e de sua atuação à frente da Real Mesa Censória. 

Integrante de uma ampla rede de correspondentes que contemplava as principais capitais 

europeias, por meio dela Cenáculo se mantinha informado acerca das obras importantes que 

iam sendo publicadas. O interesse que ele nutria por notícias de diferentes locais é bem 

documentado. Sua coleção de papéis noticiosos, de acordo com Francisco Vaz, abarcava 

assuntos concernentes à História Política, História da Informação, História do Livro e da Leitura 

e História da Ciência, os quais circulavam através de gazetas manuscritas, folhetos e da 

imprensa periódica.326 

 Afora as notícias, os temas relativos a outras partes do globo além da Europa também 

eram dignos da atenção de Manuel do Cenáculo. Isso porque o primeiro volume do catálogo de 

manuscritos da Biblioteca Pública de Évora, formado por cerca de 400 páginas, publicado por 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara em 1850, foi integralmente consagrado a documentos 

relativos à América, África e Ásia.327 Logo, não seria estranho que as Noticias Practicas 

tivessem sido alvo da bibliofilia do arcebispo de Évora. 

 
324 CALAFATE, Pedro. Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas. Instituto Camões. Disponível em: 

https://bit.ly/3ddGAEP. Acesso em: 13 abr. 2021; DOMINGOS, Manuela D. Para a história da Biblioteca da Real 

Mesa Censória. Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, vol. 7, n. 1, p. 137-158, 1992; BRIGOLA, João. Frei 

Manuel do Cenáculo (1724-1814): o coleccionador compósito. Revista Artis, n. 2, p. 32-27, 2014; DOMINGOS, 

Manuela D. “Até cair a mão da pena”: epistolário de Ribeiro dos Santos e Frei Manuel do Cenáculo, 1796-1808. 

Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2014. 
325 VAZ, Francisco António Lourenço. A fundação da Biblioteca Pública de Évora. In: VAZ, Francisco António 

Lourenço; CALIXTO, José António (orgs.). Frei Manuel do Cenáculo: construtor de bibliotecas. Casal de 

Cambra: Caleidoscópio, 2006, p. 44-71. 
326 VAZ, Francisco António Lourenço. Introdução. In: VAZ, Francisco António Lourenço (coord.). Os livros e as 

bibliotecas no espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo: repertório de correspondência, róis de livros e doações 

a bibliotecas. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2009, p. 15-19. 
327 É legítima a leitura do catálogo elaborado por Rivara em 1850 como representativo da coleção de manuscritos 

de Cenáculo. Segundo Francisco Vaz, após a morte do fundador da BPE em 1814, seus sucessores no arcebispado 

de Évora pouco fizeram em prol da instituição. Foi a partir da década de 1830, quando os salários do quadro de 

funcionários deixaram de ser responsabilidade do arcebispado e passaram a ser competência do Tesouro Público, 

bem como quando Rivara assumiu a direção da instituição, que a BPE “entrou num período de maior acalmia”. 

Assim, é difícil supor que da doação do acervo de seu maior benemérito ao início da catalogação de suas obras a 

BPE tenha recebido tantas títulos que desautorizasse a relação proposta. Ibidem, p. 62. 

https://bit.ly/3ddGAEP
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 Mas de que forma, então, as Noticias Practicas teriam passado a integrar a coleção de 

de Cenáculo? As oportunidades parecem ser duas: compra ou apropriação. A verossimilhança 

da primeira se restringe à eventualidade de o acervo bibliográfico dos jesuítas da América 

portuguesa ter sido vendido, tal como ocorreu com suas terras e rebanhos. A partir disso as 

Noticias Practicas teriam chegado, seja por via direta, seja através de intermediários, às mãos 

de Cenáculo. Fora isso, nos parece remoto um quadro em que os papéis de Diogo Soares tenham 

sido postos à venda uma vez estando em posse de alguma instância administrativa 

metropolitana. 

 A segunda, por sua vez, possui respaldo documental, tendo em conta as atividades de 

Cenáculo na Real Mesa Censória. Criada em 1768, a instituição reuniu as atribuições de censura 

antes executadas por entidades como a Inquisição e o Desembargo do Paço, sendo de sua alçada 

“velar pela doutrina católica, de acordo com o poder real, seu protector (e não com Roma)”.328 

Enquanto presidente da Real Mesa Censória, Cenáculo participou ativamente do confisco dos 

fundos bibliográficos das Casas dos Jesuítas, decretado em 1773, do qual a entidade estava 

encarregada. Recolhidas, a maior parte dessas obras passou a constituir a Biblioteca da Real 

Mesa Censória, que em outubro de 1775 já contava com aproximadamente 60 mil volumes.329 

 A organização da Real Mesa Censória, ao que tudo indica, não era das mais exemplares. 

As pessoas por trás dela vendiam vários livros, principalmente os dobrados. Não havia controle 

preciso de sua saída, “mesmo daqueles que alguns levavam da Mesa, como o próprio Bispo 

Cenáculo fazia”.330  

Em 1777 um livreiro de nome Rolland apresentou denúncia contra Alexandre Ferreira 

Faria Manuel, secretário da Repartição dos Estudos na Real Mesa Censória durante a gestão de 

Cenáculo. Protegido deste último, Alexandre Manuel foi acusado de não devolver e desviar os 

livros que haviam sido enviados para a Mesa para a obtenção das devidas licenças. A delação 

atingia igualmente seu patrono, haja vista que alguns desses livros se encontravam sob a posse 

dele. Conforme Francisco Vaz, a descrição que Alexandre Manuel fez a Cenáculo do processo 

movido contra si “demonstra desvios maiores de livros”.331 

 Estariam as Noticias Practicas entre esses volumes? Há que se investigar. O inventário 

post-mortem dos bens de Cenáculo, segundo quem o consultou, indica apenas o montante de 

 
328 DOMINGOS, Manuela D. Para a história da Biblioteca da Real Mesa Censória. Revista da Biblioteca 

Nacional, Lisboa, S. 2, vol. 7, n. 1, 1992, p. 137. 
329 VAZ, Francisco António Lourenço. A fundação da..., p. 57. 
330 VAZ, Francisco António Lourenço. A importância histórica dos manuscritos da Biblioteca Pública de Évora: o 

exemplo da correspondência de Frei Manuel do Cenáculo. In: GONÇALVES, Maria Filomena; BANZA, Ana 

Paula (orgs.). Património textual e humanidades digitais. Évora: Publicações do Cidehus, 2013, p. 40. 
331 Ibidem, p. 40-41. 
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livros doados à Biblioteca Pública de Évora.332 Os diários, correspondências e registros de 

transações financeiras de Cenáculo concernentes a livros encontram-se salvaguardados na 

Biblioteca Nacional de Portugal e na própria Biblioteca Pública de Évora. Nas edições 

existentes de parte de suas missivas333 não encontramos nenhuma alusão à coleção de Diogo 

Soares, fazendo-se necessária sua busca pelos itens ainda inéditos.  

 

*** 

 

Como procuramos evidenciar, enquanto um conjunto textual, uma coleção dotada de 

unidade, as Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo 

são fruto do engenho do padre matemático Diogo Soares. Sua concepção e construção se deu 

em resposta à demanda de D. João V para que fossem registradas por escrito informações 

relevantes das capitanias cartografadas. O interesse do monarca não era gratuito: estava 

diretamente ligado à indefinição das fronteiras externas e internas da América portuguesa na 

primeira metade do século XVIII. 

Diogo Soares deu cumprimento à ordem real através de uma prática difundida no 

período moderno: o recolhimento e compilação de informações escritas dadas por diferentes 

pessoas, através de espécies documentais distintas, tais como cartas, roteiros e relatos. Ele 

próprio empunhou a pena na produção da primeira versão, assim como chegou a intervir na 

segunda. O jesuíta selecionou seus informantes a partir do fato de eles terem tido contato direto 

com os assuntos sobre os quais discorreram, sendo esse o elemento que fundamenta o caráter 

prático das notícias. 

A cópia dos nove textos que integram as Noticias Practicas nos papéis que hoje 

correspondem às duas versões da coleção no códice eborense implicou não só sua 

transformação formal e substancial, mas também os metamorfoseou em algo distinto daquilo 

que eles eram em seus respectivos contextos de produção. A leitura de Diogo Soares foi a 

responsável pela agregação de um novo sentido a esses textos, fenômeno inerente às práticas 

de leitura, como discutido no capítulo anterior. De um relato de viagem ou roteiro a Cuiabá, 

uma descrição dos povos indígenas da bacia platina, ou uma narrativa de uma bandeira ao 

 
332 VAZ, Francisco António Lourenço. A fundação da..., p. 52. 
333 Idem. Os livros e as bibliotecas no espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo: repertório de correspondência, 

róis de livros e doações a bibliotecas. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2009; DOMINGOS, Manuela D. 

“Até cair a... 
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interior da colônia, esses textos foram convertidos a notícias para a Coroa portuguesa sobre a 

rede hidrográfica, a fauna, a flora, a população nativa etc. de seus domínios na América.  

Mas se esses escritos foram, são e ainda serão continuamente ressignificados a cada ato 

de leitura, a especificidade da atuação de Diogo Soares sobre eles reside no papel de editor que 

ele desempenhou, bem como seu impacto na cadeia de circulação e transmissão dos textos em 

questão. Haja vista o desconhecimento do paradeiro dos modelos utilizados na feitura de ambas 

versões manuscritas das Noticias Practicas, se hoje as lemos é em virtude do trabalho do jesuíta. 

Dito isso, as Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São 

Paulo podem ser compreendidas como um produto de caráter coletivo. Elas são resultado das 

experiências de seus autores intelectuais registradas em texto, do contato que eles travaram com 

pessoas que compartilharam informações e vivências oriundas da rota das monções e das 

perambulações nas bandeiras, da ordem passada por D. João V na provisão de novembro de 

1729, do projeto delineado por Diogo Soares em resposta à tarefa para a qual fora incumbindo 

e de seu desempenho e do escriba anônimo como copistas.334 

Se nesse capítulo nos ocupamos das Noticias Practicas como um todo, no capítulo 

seguinte nos dedicaremos a cada uma das partes que a integram, ao estabelecimento da relação 

de seus textos aos respectivos contextos e à investigação da circulação dos saberes por elas 

veiculados no centro-sul da América ibérica na primeira metade do século XVIII. Nesse 

sentido, traçaremos as trajetórias de vida de seus autores intelectuais, examinaremos 

individualmente as nove notícias práticas e  buscaremos identificar as informações em comum 

comunicadas por elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
334 Em seu estudo sobre a Enciclopédia de Diderot, Robert Darnton evidenciou como diversos agentes (homens de 

negócio, editores, livreiros e impressores, além dos próprios autores dos verbetes) atuaram na produção da obra 

na segunda metade do século XVIII e influíram em seu resultado. DARNTON, Robert. O Iluminismo como 

negócio: história da publicação da “Enciclopédia” (1775-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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CAPÍTULO 3 – TEXTOS E CONTEXTOS 

 

Diogo Soares recolheu, reuniu, copiou e mandou copiar nove textos concernentes às 

minas de Cuiabá e de Goiás durante sua missão na América portuguesa. À época em que ele e 

Domingos Capassi perambularam pelo centro-sul da colônia, tais espaços eram territórios que 

há pouco haviam sido recém incorporados oficialmente aos domínios da Coroa lusitana. Basta 

recordar que a ideia de contratar dois jesuítas estrangeiros para a elaboração do Novo Atlas da 

América portuguesa nasceu, no início da década de 1720, no âmbito das discussões acerca da 

presença de religiosos castelhanos nas cercanias do rio Paraguai e dos achados auríferos 

promovidos por alguns paulistas próximos àquela região. 

O caráter “prático” das notícias, como já argumentamos, advém do contato direto de 

seus autores intelectuais com as realidades nelas comunicadas. Se, por um lado, o adjetivo 

“prático” atribuído a esses textos por Diogo Soares dota a coleção de coerência e coesão, por 

outro, as experiências vividas por seus autores intelectuais, matéria-prima das narrativas, se 

assentam em razões alheias ao inaciano. Isto é, na totalidade das notícias práticas que versam 

sobre viagens a Cuiabá ou a Goiás, os deslocamentos que lhes deram origem apresentam 

motivações privadas e distintas entre si, não tendo sido empreendidos a pedido do padre 

matemático.  

O mesmo pode ser dito a respeito da compreensão de quem são os autores intelectuais 

das Noticias Practicas. O termo “prático”, diferente do que propôs Thereza Martha Borges 

Presotti,335 não é suficiente para descrever a proveniência e as ocupações desses homens. 

Todavia, afirmar que a vida e as atividades desempenhadas por essas personagens não 

correspondem à uniformidade proposta por Diogo Soares em sua coleção não implica 

desconsiderar a existência de zonas de contato e de semelhanças entre suas histórias. Tal 

constatação também não resulta ignorar que a vivência comum da maior parte deles nas 

monções lhes propiciou um repertório compartilhado de saberes e episódios que transparecem 

nas linhas das Noticias Practicas. 

Essas mesmas linhas, de diversos modos, evidenciam que o conteúdo veiculado por cada 

um dos textos não é fruto apenas da apreensão da realidade feita exclusivamente por seus 

autores intelectuais, mas também das relações que eles estabeleceram com os agentes atuantes 

nos espaços onde viveram e que percorreram, dos encontros com aqueles que chegavam ou 

partiam e da recepção de informações por meio da oralidade e/ou da manuscritura. A própria 

 
335 Nossas discordâncias com as análises da historiadora acerca da associação entre o caráter “prático” das notícias 

e o “sertanismo” foram expostas no capítulo 2 deste trabalho. PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit. 
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viabilidade e continuidade das bandeiras e das monções enquanto atividades econômicas por 

mais de um século, a sedentarização dos colonos em Cuiabá e Goiás e a integração dessas 

localidades ao Império português são tributárias da circulação de informação entre aqueles que 

delas tomaram parte por sucessivas gerações.336 

Neste capítulo relacionaremos os nove textos das Noticias Practicas a seus respectivos 

contextos de produção, vinculando-os às experiências vividas por seus autores intelectuais e 

por eles próprios narradas. Nesse sentido, buscaremos compreender esses textos em suas 

particularidades e explorar aquilo que eles comunicam. Para tanto, discorreremos sobre a 

realidade socioeconômica vigente na capitania de São Paulo nas décadas iniciais do século 

XVIII, traçaremos a trajetória dos respectivos autores intelectuais, analisaremos o conteúdo de 

cada notícia prática e, por fim, refletiremos sobre a circulação de saberes no centro-sul da 

América ibérica na primeira metade do Setecentos. 

 

3.1. Na capitania de São Paulo, primeiras décadas do século XVIII 

 

Entre os anos de 1718 e 1725, diferentes grupos de sertanistas paulistas foram 

responsáveis pelo achamento de minas de ouro em territórios que hoje correspondem aos 

estados de Mato Grosso e Goiás. Tais descobertas dinamizaram o processo de mercantilização 

que a cidade de São Paulo – cabeça da capitania sob a qual essas localidades estiveram sujeitas 

até 1748 – vinha passando desde o século anterior, o qual foi responsável por sua integração a 

uma economia de mercado.337 

As andanças da gente de São Paulo pelo interior da colônia, antes de expressarem uma 

paixão ambulatória dos piratininganos, devem ser consideradas como indício da “necessidade 

crônica de mão-de-obra indígena para tocar os empreendimentos agrícolas”.338 O chamado 

movimento bandeirista, promotor de assaltos, captura, escravização e extermínio da população 

 
336 Autores como Sérgio Buarque de Holanda, Glória Kok e Francismar Alex Lopes de Carvalho demonstram em 

seus respectivos estudos como a ocupação do interior da América portuguesa pelos colonos só foi possível graças 

à incorporação de saberes dos nativos da terra. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções...; Idem. Caminhos e 

fronteiras...; KOK, Glória. Op. cit.; CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit. As monções, para além da 

dimensão povoadora, eram expedições mercantis. Ao discutir os itens que circulam em uma rede de comerciantes, 

Claude Markovits propõe que o principal deles é a informação. O autor entende “circulação de informação” como 

a capacidade dos comerciantes manterem um constante fluxo de informações dentro de uma rede que garante o 

seu sucesso. Para Markovits, as redes comerciais mais bem sucedidas a longo prazo foram aquelas que se 

mostraram capazes de transformarem informação em um corpo de conhecimento suscetível a um refinamento 

contínuo. MARKOVITS, Claude. The Global World of Indian Merchants, 1750-1947: Traders of Sind from 

Bukhara to Panama. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 25. 
337 BLAJ, Ilana. A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São 

Paulo: Humanitas; FAPESP, 2002, p. 115-116. 
338 Ibidem, p. 90.  
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indígena, bem como, em menor escala, de excursões de prospecção de metais e pedras 

preciosas, atingiu seu ápice na primeira metade do século XVII, como reflexo do 

desenvolvimento econômico vivido no planalto paulista.339 A partir da segunda metade do 

Seiscentos, essas expedições passaram a ser pontuais, vinculadas a demandas locais e mais 

modestas quando comparadas àquelas que levaram à destruição das missões do Guairá e 

Itatim.340 

Foi na primeira metade do século XVIII que a cidade de São Paulo se constituiu 

efetivamente como centro comercial da região, articulada aos bairros rurais das vilas vizinhas, 

conduzindo gado vindo de Curitiba a outros sítios e provendo as minas de ouro das Gerais, de 

Cuiabá e de Goiás com produtos diversos.341 A novidade do ouro nas duas últimas localidades 

despertou não apenas o interesse dos habitantes locais, mas também dos adventícios que vieram 

de outros lugares da América portuguesa e do Reino, atraídos pela abertura de novas frentes de 

negócios.342 

Segundo Maria Luiza Marcílio, entre 1690 e 1765, observa-se na capitania de São Paulo 

uma taxa de crescimento populacional estimada em 425%. A mineração e as atividades ligadas 

a ela, explica a historiadora, estimularam o aumento da produção agrícola e da pecuária, assim 

como impuseram a entrada de mão-de-obra complementar àquela disponível nos núcleos 

familiares, justificando, assim, os números citados.343 

Se as descobertas de ouro em Cuiabá e Goiás são frutos de expedições majoritariamente 

terrestres, o povoamento e o abastecimento das minas de Cuiabá se deram através de viagens 

predominantemente fluviais, as quais percorriam os rios da bacia platina em jornadas que 

duravam em média cinco meses – dois meses a mais que o tempo requerido do Rio de Janeiro 

a Lisboa no século XVIII. Para Sérgio Buarque de Holanda, as monções marcaram o início de 

um novo período na história capitania de São Paulo, distinto de seu precedente, a era das 

bandeiras. Na sua concepção, a marcha a pé, a escravização de indígenas e a busca por metais 

e pedras preciosas, que distinguiam as bandeiras, deram lugar às canoas monóxilas singrando 

os rios e ao desejo de obtenção de lucro através do trato mercantil, características definidoras 

das monções.344 

 
339 MONTEIRO, John Manuel. Op. cit., p. 57. 
340 Ibidem, p. 85. 
341 BLAJ, Ilana. Op. cit., p. 261. 
342 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-

1765). São Paulo: Alameda, 2010, p. 57. 
343 MARCÍLIO, Maria Luiza. Crescimento demográfico e evolução agrária paulista: 1700-1836. São Paulo: 

Hucitec; Edusp, 2000, p. 70-71. 
344 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções..., p. 106 e 150. 
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No que concerne às frotas de comércio, não se tratam mais de empresas organizadas em 

resposta a uma demanda por mão-de-obra circunstancial, como eram as bandeiras, mas sim de 

uma atividade que, para lograr êxito, deveria ser executada regularmente. A motivação do 

deslocamento desses homens não era mais encontrar ouro, mas sim explorar o metal já achado 

e/ou suprir a demanda mercantil gerada por essa nova frente de ocupação do território. Daí o 

historiador apontar para a ordem e para a racionalidade presentes nas monções, em detrimento 

do espírito aventureiro que regia as bandeiras.345 

Foi ao longo da década de 1720, através da experiência e de duras penas que as monções 

se estruturaram, adquiriram caráter regular e alguns dos problemas iniciais que importunavam 

os viajantes e ameaçavam a existência desse empreendimento foram contornados.346 No início, 

havia uma multiplicidade de caminhos por meio dos quais se chegava a Cuiabá.347 Todavia, 

como nos mostra Francismar Carvalho, a resistência dos indígenas Kayapó e Guaykuru fez 

daquela que ficou conhecida como a rota ordinária das monções o único trajeto viável para a 

sua realização, ainda que não fosse o mais conveniente, haja vista a dureza da navegação de 

alguns dos rios da bacia platina e o domínio exercido pelos Payaguá sobre o rio Paraguai.348 

A rota ordinária das monções compreendia o seguinte percurso: deslocamento terrestre 

da cidade de São Paulo até Araritaguaba (atual Porto Feliz, SP), termo da vila de Itu; embarque 

no rio Tietê no porto de Araritaguaba, seguido da navegação dos rios Grande (Paraná) e Pardo; 

travessia de viajantes, canoas e cargas por terra no varadouro de Camapuã; navegação dos rios 

Coxim, Taquari, Paraguai, Porrudos (São Lourenço) e Cuiabá. Segundo os cálculos de Maria 

do Carmo Brazil e Omar Daniel, por esse trajeto, 2.232 km separavam os portos de Araritaguaba 

e Cuiabá.349 

Dada a centralidade que Itu e Araritaguaba desempenhavam nas monções, a região se 

beneficiou da conjuntura e pôde se desenvolver economicamente. Ali os viajantes se abasteciam 

com os provimentos necessários para o vencimento de metade do caminho, isto é, até Camapuã, 

onde era feito o reabastecimento. Como forma de estímulo às monções, a Coroa lusitana chegou 

a isentar de impostos alguns alimentos que compunham a dieta básica dos viajantes, como o 

feijão, o milho e a farinha. A construção e o reparo de canoas e remos, imprescindíveis a esse 

 
345 Ibidem, p. 106 e 150. 
346 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras..., p. 175-177. 
347 Sobre as diferentes formas de acesso a Cuiabá nas primeiras décadas do século XVIII cf. CARVALHO, 

Francismar Alex Lopes de. Op. cit., especificamente a primeira parte da obra, intitulada “Itinerários do extremo 

oeste”.  
348 Ibidem, p. 116-119. 
349 BRAZIL, Maria do Carmo; DANIEL, Omar. Sobre a rota das monções: navegação fluvial e sociedade sob o 

olhar de Sérgio Buarque de Holanda. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 438, 2008, p. 217 e 222. 
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tipo de expedição, era feita na localidade. Dali também saia a tripulação:350 guias, pilotos, 

proeiros e remeiros, definidos em algumas notícias como “práticos”, dos quais o sucesso da 

viagem e a sobrevivência de seus participantes dependiam vigorosamente. 

As Noticias Practicas são fruto desse contexto de entroncamento entre bandeiras e 

monções, do declínio da primeira e da ascensão da segunda enquanto atividade econômica 

relevante para a capitania de São Paulo. Enquanto a Noticia Primeyra Practica de Goiás é a 

única a versar sobre uma bandeira, as demais concernem ao universo das monções.  

A Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, a Noticia Segunda Practica, a Noticia Terceira 

Practica e a Noticia Sexta Practica narram viagens monçoeiras. A Noticia Quarta Practica, 

em espanhol, vinda da província do Paraguai, informa o destino do ouro e das pessoas 

sequestradas no ataque à frota de maio de 1730 nas cercanias do rio Paraguai, promovido pelos 

Payaguá associados aos Guaykuru.  

A Noticia Sétima Practica e a Noticia Oitava Practica são roteiros de como se chegar a 

Cuiabá. Por fim, a Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de Campos, pode ser descrita 

como legítima representante da confluência dessas duas fases da história de São Paulo, pois 

nela o sertanista paulista descreve tanto os povos indígenas estabelecidos próximos aos rios da 

bacia platina – os quais conheceu e alguns dos quais escravizou na condição de bandeirante –, 

quanto os conflitos de parte dessa população com os adventícios na década de 1720 – na era 

das monções. 

 

3.2.  A Noticia Primeyra Practica de Cuiabá e a Noticia Segunda Practica de João 

Antônio Cabral Camelo 

 

Noticia Primeyra Practica. Que da ao Reverendo Padre Diogo Soarez o Cappitam Ioaõ 

Antonio Cabral Camello sobre a Viage, que fez as Minaz do Cuyaba no anno de 1727 

 

Noticia Segunda Practica. Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmaz Minaz para São 

Paulo 

 

A Noticia Primeyra Practica e a Noticia Segunda Practica de João Antônio Cabral 

Camelo foram, em sua origem, um único texto, desmembrado no ato de cópia. São três os 

atributos que nos levam a essa consideração. O primeiro, a ausência de uma ruptura na narrativa 

 
350 GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba na rota das monções (1718-1838). In: Anais da Associação 

Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. Belo Horizonte: ABPHE, 2003, p. 1-25. 
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entre uma e outra: se no final da Noticia Primeyra Practica Camelo descreve as condições sob 

as quais chegou a Cuiabá, o início da Noticia Segunda Practica remete ao dia em que partiu 

com destino a São Paulo. O segundo, a contiguidade na contagem dos parágrafos: a  Noticia 

Segunda Practica começa no parágrafo de número 37 em ambas versões manuscritas. Por fim, 

a datação tópica e cronológica encontra-se registrada apenas no final da Noticia Segunda 

Practica, o que faz com datemos as duas a partir da Vila de São João (del-Rei) em 16 de abril 

de 1734. 

Pouco se sabe a respeito de João Antônio Cabral Camelo. Malgrado Thereza Martha 

Borges Presotti ter alvitrado a possibilidade de ele ser sorocabano, já que sua monção partira 

do porto dessa vila e não do usual porto de Araritaguaba, não localizamos nenhuma fonte que 

a corroborasse.351 Baseando-se na edição impressa de 1842 da Noticia Primeyra Practica na 

RIHGB, Francisco de Assis Carvalho Franco informa que Camelo foi um militar – já que no 

título de seu texto figura como capitão – que saindo de São Paulo fez uma viagem para o Mato 

Grosso e Goiás onde explorou terras sobre as quais deixou uma relação escrita no ano de 

1727.352  

João Antônio Cabral Camelo não viajou a Goiás, ou pelo menos não registrou tal jornada 

na Noticia Primeyra Practica. O erro em questão, mais uma vez, foi induzido pelo título com 

que o texto transcrito por Francisco Adolfo de Varnhagen no século XIX foi publicado, 

chamando um único escrito pelo nome de toda a coleção. Quanto à data de produção, trata-se 

de uma inferência realizada a partir do ano em que Camelo empreendeu sua jornada, visto que 

sua datação tópica e cronológica constam apenas no final da Noticia Segunda Practica. 

A investigação da biografia de João Antônio Cabral Camelo se torna mais complexa 

quando notamos que no índice de alunos de uma espécie de curso preparatório para a 

Universidade de Coimbra, a Instituta, há um homônimo seu catalogado no ano de 1722. No 

livro de registro de presença lemos a seguinte frase: “Ioaõ Antonio Cabral Camelo filho de 

Gaspar Lopes Cabral Camelo de Ranhados”. A ela se seguem três assinaturas, indicativas de 

seu comparecimento em momentos distintos daquele ano, todas com a mesma grafia: “Ioaõ 

Antonio Cabral Camello”353, assim como no encerramento da Noticia Segunda Practica. 

 
351 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 142. 
352 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil. São Paulo: 

Comissão do IV Centenário, 1954, p. 96. 
353 JOÃO António Cabral Camelo. AUC, Índice de alunos da Universidade de Coimbra. Letra C, 1537/1919-11-

14. PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/C/001819, f. 270r. A informação sobre a Instituta e o significado das 

assinaturas no livro em questão foi dada à Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego por Ana Maria 

Bandeira Leitão, arquivista da Universidade de Coimbra, no segundo semestre de 2019 quando de sua consulta ao 

acervo da instituição.  
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A família Cabral Camelo era bem enraizada em Ranhados, Portugal, haja vista que todos 

os antepassados desse João Antônio eram naturais da vila. Gaspar Lopes Cabral Camelo, citado 

como pai de João Antônio, formou-se em Cânones pela Universidade de Coimbra em 1647.354 

Seu avô, Bernardo Cabral Camelo, exerceu os postos de sargento-mor e capitão-mor das 

Ordenanças em Ranhados por cerca de 25 anos, entre junho de 1661 e junho de 1686.355 

Lourenço Cabral Camelo, pai de Bernardo, é descrito por uma testemunha de um processo de 

habilitação para a Ordem de Cristo de outro membro da família como uma das pessoas 

principais do lugar.356 

Em virtude do único escrito de próprio punho que dispomos desse João Antônio Cabral 

Camelo de Ranhados até o momento serem as assinaturas no livro conimbricense, a comparação 

com a caligrafia do nosso autor intelectual, presente em uma carta autógrafa destinada a 

Martinho de Mendonça, é inconclusiva (quadro 12).357 Na ausência de um documento que 

permita esclarecer que estamos diante da mesma pessoa em dois momentos distintos de sua 

vida, resta-nos confiar naquilo que Camelo informa em suas próprias notícias. 

 

Quadro 12 – Comparação entre as assinaturas do nome João Antônio Cabral Camelo 

Índice de alunos da 

Universidade de Coimbra 

 

Carta de João Antônio 

Cabral Camelo 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir do Índice de estudantes da Universidade de Coimbra, f. 270r. 

(fotografia de Maria Aparecida de Menezes Borrego) e da reprodução digitalizada de uma carta de 

João Antônio Cabral Camelo salvaguardada no ANTT 

 

 
354 GASPAR Lopes Cabral. AUC, Índice de alunos da Universidade de Coimbra. Letra C, 1537/1919-11-14. 

PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/C/000256. Disponível em: https://bit.ly/2Os3N99. Acesso em: 15 jul. 2020. 
355 CARTA de tença de 12$000 de Gaspar Lopes Cabral Camello para os ter com o Hábito de Cristo. ANTT, 

Registo Geral de Mercês, Mercês de D. Pedro II, livro 7, f. 322r. 
356 DILIGÊNCIA de habilitação para a Ordem de Cristo de Lourenço Cabral. 1655. ANTT, Mesa da Consciência 

e Ordens, Habilitações para a Ordem de Cristo, Letra L, mç. 19, n. 9. 
357 CARTA de João Antônio Cabral Camelo a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São João, 2 mar. 1735. 

ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 50r.-50v. 

https://bit.ly/2Os3N99
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João Antônio Cabral Camelo se dispôs a escrever ao padre Diogo Soares em 1734, sete 

anos após sua partida para Cuiabá e quatro anos após o retorno a São Paulo. Quando deixou 

Sorocaba, possivelmente entre maio e junho de 1727, levava consigo três canoas e 14 

escravizados, dos quais seis havia comprado fiado e oito eram de seu tio (cujo nome não é 

mencionado).358 Viajou em busca da obtenção de algum lucro por meio do abastecimento da 

região e da mineração, todavia, segundo conta, só adquiriu dívidas e prejuízos. Perdeu duas 

embarcações no caminho e teve que vender 10 escravizados, seis seus e quatro de seu parente. 

Dos que lhe restaram morreram três, sobrando-lhe, ao final, apenas um. Ao longo da jornada 

acumulou setecentas oitavas de despesas, oriundas de empréstimos e gastos com mantimentos 

durante o trajeto. 

Ao iniciar seu relato, Camelo adverte Diogo Soares que não poderá dá-lo com a 

individuação que o padre pretende e que ele próprio deseja, mas que o fará na melhor forma 

que lhe for possível. A fim de assegurar a veracidade de sua narrativa, endossa que dará notícia 

acerca daquilo que ele viu e experimentou. Assim, põe-se a descrever a flora, os diversos tipos 

de acidentes hidrográficos que marcam o percurso de Sorocaba a Cuiabá, os métodos de 

travessia de alguns deles e o significado de alguns topônimos de origem indígena. Os dias de 

viagem, as dificuldades de navegação e as características dos cursos d´água são pontuados pela 

indicação da presença de povos indígenas, tais como os Kayapó, Guaykuru, Payaguá, Paresí, 

Mayborés, Araparéz, Cayparéz e Bororos. 

A ocupação de porções do território americano mereceu a atenção do narrador, como 

evidencia a menção às várias roças nas margens dos rios e ao número de seus habitantes. 

Camelo parece estar atento às disputas fronteiriças entre as coroas ibéricas, pois define os 

campos da Vacaria do seguinte modo: “assim Chamaõ a huns Cam- | poz dilatadissimoz cheyoz 

de iñumeravel gado, de que estaõ de posse os Castelha- | noz | [[nos]] por neglicencia (sic) dos 

nossoz”.359 

 
358 A busca por pessoas que na América portuguesa do século XVIII possuíssem o sobrenome Cabral Camelo nos 

levou ao padre Manoel Cabral Camelo, vigário da Vara de São João del-Rei na primeira metade do Setecentos, 

compositor de obras musicais, detentor de uma sesmaria e de um engenho na região. São João del-Rei é justamente 

o local onde João Antônio Cabral Camelo assinou suas notícias práticas. Além disso, a posse de um engenho pelo 

padre Manoel nos faz supor a existência de escravizados. Assim, não nos parece absurdo aventar a hipótese do 

parentesco entre ambos, a ser confirmada ou não pelo encontro de novas fontes. PARDINI, Rodrigo; ROCHA, 

Edite. O senado da câmara e as festividades em São João del-Rei (1716-1736): levantamento de registros e gastos. 

In: BUSCAIO, Cesar Maia. et. al. (orgs.). Anais do II Colóquio de Pesquisa em música da UFOP: música e 

interculturalismo. Ouro Preto: UFOP, 2021, p. 75; SACRAMENTO, José Antônio de Ávila. Alguns estudos 

barroquizantes (ou “estrondoso brado”) acerca do antigo arraial de São Miguel do Cajuru. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico de São João del-Rei, Minas Gerais, vol. 9, 2000, s. p.  
359 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 1v.-2r. 
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João Antônio Cabral Camelo expõe com minúcia o processo de varação das canoas na 

fazenda de Camapuã, tarefa na qual, segundo ele, os viajantes demoravam entre 15 e 20 dias. 

Adverte que essa ação requeria vigilância, pois os Kayapó “naõ perdem toda a boa | occasiaõ, 

que se lhe offerece”.360 Na sua visão, os sócios desse empreendimento, Luís Rodrigues Vilares 

e Gregório de Crasto, viviam como em um presídio, com suas armas sempre às mãos durante a 

execução das tarefas mais banais, em virtude da ameaça constante desse grupo indígena. 

O narrador informa o preço de venda de vários mantimentos no ano de 1727. Em 

Camapuã, por exemplo, Vilares e Crasto cultivavam e comercializavam feijão, milho, cana, 

banana, galinhas, porcos e cabras. No rio Cuiabá, de um sítio chamado Morrinhos até a Vila 

Real do Senhor Bom Jesus, havia inúmeras roças e fazendas. Em todas elas produziam-se 

milho, feijão, mandioca (da qual se fazia farinha), bananas, melões, melancias, batata e fumo. 

Transações mercantis ocorridas em outras localidades também foram dignas de sua atenção. 

Entre a barra do rio Coxipó e o porto geral do Cuiabá, ele relata que vários brancos compravam 

milho e feijão dos roceiros a fim de revendê-los.  

A vila de Cuiabá é descrita a partir do número de casas, de suas roças e dos preços por 

elas cobrados em 1727 e 1729. A queda de valores observada por Camelo é explicada por ele 

como sendo consequência do abandono da região. Para além do núcleo da Vila Real do Senhor 

Bom Jesus do Cuiabá havia outros três arraiais, todos com poucos moradores, nos quais se 

achavam boas manchas de ouro. Devido à sua experiência na lide mineradora, foi capaz de 

revelar a quantidade de ouro explorada por diferentes escravizados ao longo de um dia de 

trabalho.361 

O ponto para o qual convergem suas notícias práticas é o ataque dos Payaguá associados 

aos Guaykuru durante o seu retorno a São Paulo, junto ao ouvidor Antônio Álvares Lanhas 

Peixoto, na monção de maio de 1730. De todos os povos indígenas é o primeiro que ganha 

maior destaque nas duas narrativas. Quando Camelo se reporta pela primeira vez tanto aos 

Payaguá quanto ao incidente em questão, na metade da Noticia Primeyra Practica, avisa que 

sobre eles dirá a seu tempo, o que é feito na Noticia Segunda Practica. Disso é possível 

depreender certo planejamento na composição do relato. 

A monção de 15 maio de 1730, da qual João Antônio Cabral Camelo participava, era 

formada por 19 canoas de carga e quatro de pescaria. Ao navegarem pelo rio Paraguai, contra 

a sua vontade e a de muitos outros, alguns viajantes se dedicaram a passarinhar, dando vários 

tiros que, como “mostrou a experiencia do outro dia”, denunciou a presença deles aos temidos 

 
360 Ibidem, f. 2v. 
361 Ibidem, f. 6v. 



140 

 

Payaguá.362 Aos 6 de junho de 1730, se viram cercados por 50 canoas nas quais vinham 12 

indígenas de “agigantada estatura”, que dispararam tantas flechas que “escureseo o sol”.363 

O episódio é narrado com minúcia. Não se sabe se os “negros” referidos por ele eram 

escravizados africanos ou indígenas, chamados “negros da terra”. Mas a todo momento fica 

explícita a possibilidade de fuga que o ataque em curso oferecia a eles, assim como o fato de 

que da permanência dos “negros” nas embarcações, remando-as, dependia o sucesso da 

resistência dos brancos. O resultado da investida foi o sequestro de 16 canoas e de 10 ou 11 

arrobas de ouro. Os Payaguá levaram consigo alguns negros e brancos como cativos, entre eles 

uma “filha de Lisboa”, cujo marido fora morto junto a outras 107 pessoas, montante do qual 

Antônio Álvares Lanhas Peixoto também fazia parte. 

Na discussão quanto ao rumo que os sobreviventes tomariam, já que a expedição havia 

sido destroçada pelos nativos, revela-se quão essencial era o trabalho de pessoas experientes 

nessas viagens, os chamados práticos, pois em virtude da ausência dessas figuras, os viajantes 

se viram impedidos de seguirem jornada pelo pantanal. Assim, retornaram para a barra do 

Cuiabá a fim de esperar a monção seguinte – na qual sabemos que estava Domingos Lourenço 

de Araújo, não mencionado. Porém, mediante a escassez de mantimentos que os afligia e frente 

à demora da dita frota, optaram por seguir por via terrestre até Camapuã, a partir da barra do 

Piangui, “pelo Caminho que seguiaõ antigamente os Certanistaz”.364 

A referência aos sertanistas, cujas atividades João Antônio Cabral Camelo vincula à 

escravização de indígena e aos caminhos terrestres, em sua maior parte é feita no passado, em 

um momento impreciso. Não sendo elas ações das quais o narrador toma parte, esses homens 

são citados por ele como sendo “um outro”. Ainda que não saibamos a origem dessa 

personagem, percebe-se o distanciamento com o qual ele se refere a esse grupo, tanto no que 

concerne às atividades desempenhadas por aqueles que o constituem, quanto ao tempo em que 

suas ações transcorreram. 

Camelo e seus companheiros chegaram a Camapuã em 1º de agosto de 1730. Aí 

permaneceram cerca de 20 dias, enquanto esperavam a feitura de novas canoas. Nesse ínterim 

os Kayapó promoveram a queima dos ranchos desse sítio. A eles se juntou a frota pela qual eles 

haviam desistido de esperar na barra do Cuiabá. Por meio dela souberam que o encontro não 

ocorrera no prazo previsto em decorrência do atraso proposital de sua partida após terem sido 

informados do ataque dos indígenas. Com isso eles objetivaram arregimentar um maior número 

 
362 Ibidem, f. 7r. 
363 Ibidem, f. 7r. 
364 Ibidem, f. 8v. 
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de homens e embarcações. Partiram, então, com cerca de 84 canoas e 300 armas. Nessa 

expedição um novo combate entre nativos e adventícios ocorreu na mesma região, mas dessa 

vez os viajantes conseguiram provocar a retirada dos inimigos. Entretanto, temendo outra 

investida, tomaram decisão igual àquela da monção anterior: percorrer o caminho terrestre até 

Camapuã, onde se encontraram.  

A partir daí o retorno de João Antônio Cabral Camelo se deu pelo rio Piracicaba e não 

pelo Tietê, como de costume nessas viagens, pois o último rio se principiava a encher, o que 

implicava maior dificuldade em percorrê-lo, já que na volta para São Paulo sua navegação era 

feita a montante. Do porto de desembarque seguiu por terra até Itu e daí a cavalo até São Paulo, 

onde chegou a 16 de novembro de 1730, totalizando seis meses e um dia de viagem. Justifica 

sua demora em razão das adversidades causadas pelos indígenas, que o obrigaram a dar 

inúmeras voltas e resultaram em muitos dias de “falhas”.  

Encerra dirigindo-se diretamente a Diogo Soares, afirmando que é essa a informação 

que ele pode dar daquilo que lhe foi solicitado. Prossegue ressaltando que mesmo que o padre 

venha a achar sua notícia confusa pelo modo que ele escreve, assegura-lhe sua veracidade, de 

modo que quando Soares passar pelo rio das Mortes poderá satisfazer o que julgar necessário. 

 

3.3. Noticia Terceira Practica, de Domingos Lourenço de Araújo 

 

Noticia Terceira Practica Dada pelo Cappitam Domingoz Lourenço de Araujo ao Reverendo 

Padre Diogo Soarez sobre o infeliz sucesso, que tiveraõ no Rio Paraguay as Tropaz, que 

Vinhaõ para São Paulo no anno de 1730 Et cetera 

 

Domingos Lourenço de Araújo era natural da freguesia de Santiago Dantas, termo de 

Barcelos, arcebispado de Braga, Portugal. Filho de Gonçalo Lourenço e Ana Francisca de 

Araújo, nasceu por volta de 1688.365 Tanto a família paterna quanto a materna eram de 

lavradores, porém, apenas a primeira é descrita como sendo das mais ricas da região. Em 1739, 

Manuel Rodrigues, pintor e morador de Santiago Dantas, declarou como testemunha no 

processo de habilitação de Domingos Lourenço de Araújo à Ordem de Cristo que ele partira de 

 
365 A estimativa é feita a partir dos depoimentos das testemunhas ouvidas no processo de habilitação de Domingos 

Lourenço de Araújo à Ordem de Cristo, pois a Mesa de Consciência e Ordens concluiu que, em 1738, ele tinha 

mais de 50 anos. DILIGÊNCIA de habilitação para a Ordem de Cristo de Domingos Lourenço de Araújo. ANTT, 

Mesa de Consciência e Ordens, Habilitações para a Ordem de Cristo, Letra D, mç. 4, n. 8. 
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Portugal havia cerca de 30 anos, mas que durante o período em que lá esteve assistiu a seus pais 

no granjeio das fazendas.366 

Se os cálculos de Manuel Rodrigues estiverem certos, Domingos Lourenço de Araújo 

possivelmente já se encontrava no Rio de Janeiro no início da década de 1710, cidade onde 

residiam dois tios seus. A um deles, Francisco Ignácio de Araújo, nossa personagem deveu a 

iniciação naquela que foi sua principal atividade profissional na América portuguesa e pela qual 

seria reconhecido entre aqueles que conviveram com ele: o trato mercantil. Embora tenha se 

instalado em terras fluminenses, podemos enquadrá-lo no mesmo perfil dos agentes de 

comércio da capitania de São Paulo estudados por Maria Aparecida de Menezes Borrego: 

homens nascidos no norte de Portugal, que imigraram para a colônia nas primeiras décadas do 

século XVIII atraídos pelos novos mercados abertos pelas descobertas auríferas, recebidos em 

solo americano por parentes ou comerciantes mais velhos e que, após acumularem algum 

patrimônio, procuraram meios de obterem distinção social.367 

Quem esteve com Domingos Lourenço de Araújo no Rio de Janeiro o retratou como 

caixeiro de seu tio Francisco Ignácio, encarregado de efetuar cobranças nos negócios parentais, 

mas que também se dedicava às “carregações de negros”, com as quais tinha passado a Cuiabá 

e a Goiás. Além disso, no ano de 1724 é possível flagrá-lo como arrematante dos contratos de 

vinhos e aguardentes da cidade do Rio de Janeiro. Por meio deles ficava encarregado de 

abastecer a população com os referidos produtos de janeiro de 1725 a dezembro de 1727.368 A 

partir de 1734 se mudou para as Minas Gerais, onde passou a se dedicar à extração de diamantes 

e à exploração de ouro na localidade de Mato Dentro, na comarca de Serro Frio.369 

Dito isso, diferentemente do que afirmou Thereza Martha Borges Presotti, Domingos 

Lourenço de Araújo não era paulista, muito menos sertanista: era lusitano, comerciante, 

traficante de escravizados e minerador. A historiadora inferiu a ascendência paulista dessa 

personagem a partir do uso frequente na Noticia Terceira Practica da expressão “os nossos” 

para se referir aos viajantes.370 Todavia, dado o fato de que a trama dessa narrativa é formada 

pelo combate entre brancos e nativos, essa locução demarca o limite entre quem é amigo e quem 

é inimigo, não o local de nascimento dos envolvidos. 

 
366 Ibidem. 
367 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil... 
368 CARTA de Bartolomeu de Sequeira Cordovil a D. João V sobre a arrematação dos contratos dos vinhos e 

aguardentes no último triênio por João Deveras Ferreira e o novo lance feito por Domingos Lourenço de Araújo. 

Rio de Janeiro, 7 set. 1724. AHU, AHU_ACL_CU_17, cx. 14, d. 1545. 
369 DILIGÊNCIA de habilitação para a Ordem de Cristo de Domingos Lourenço de Araújo... 
370 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 147. 
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A Noticia Terceira Practica foi finalizada no Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1730, 

cerca de 4 meses após a partida de Domingos Lourenço de Araújo da Vila Real do Senhor Bom 

Jesus do Cuiabá. Logo, fora escrita em um momento muito próximo à sua chegada àquela 

cidade. Narrada na terceira pessoa e destinada a Diogo Soares, como revelado pelo título, seu 

ponto central é o “infeliz sucesso, que tiveraõ no Rio Paraguay as Tropaz, que Vinhaõ para São 

Paulo no anno de 1730”.371 São duas as tropas relatadas: a primeira, que partira em maio de 

1730 e na qual viajavam o ouvidor Antônio Álvares Lanhas Peixoto e João Antônio Cabral 

Camelo, que não é referenciado, e a segunda, da qual o próprio Domingos Lourenço de Araújo 

tomou parte, que zarpou em julho do mesmo ano.  

O assalto dos indígenas à primeira monção não foi presenciado pelo narrador. Seu 

depoimento se baseia naquilo que fora transmitido por dois de seus sobreviventes: o médico 

alemão Ernesto Lamberto e o padre João Velez. Tendo isso em perspectiva, torna-se 

compreensível o lugar de destaque no combate aos indígenas que esses dois ocupam na Noticia 

Terceira Practica. O encontro entre Lamberto, Velez e Araújo só foi possível porque, após o 

conflito ter cessado, ao invés de os primeiros terem seguido por terra até Camapuã, como 

fizeram Camelo e os demais, ambos permaneceram na ilha grande do rio Cuiabá, passagem 

obrigatória das frotas monçoeiras. 

Ao chegar ao rio Paraguai, a primeira monção (de Camelo e Lanhas Peixoto) fora 

acometida pelos Payaguá e Guaykuru. Nessa narrativa os indígenas são caracterizados como 

sendo de estatura disforme, corpo pintado e cabeça adornada por penas. A forma como eles 

manejavam suas armas, rendiam e matavam suas vítimas e empreendiam fuga ganharam a 

atenção de Domingos Lourenço de Araújo. Seja por sinceridade, seja como recurso retórico 

visando o engrandecimento dos brancos através da valorização das qualidades do inimigo 

enfrentado, fato é que ele usou o verbo “admirar” ao enumerar algumas dessas ações.372 

A consequência da investida foi a morte de 108 pessoas – uma pessoa a mais que o 

número informado por Camelo –, entre as quais estavam o ouvidor Lanhas, o capitão Manuel 

Gomes do Amaral, Sebastião Pereira e mais alguns paulistas e forasteiros. A partir dessa notícia 

ficamos sabendo o nome do esposo da “filha de Lisboa” sequestrada pelos nativos, também 

 
371 ARAÚJO, Domingos Lourenço de. Noticia Terceira Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 10v. 
372 Ibidem, f. 11r. Domingos Lourenço de Araújo faz uso desse mesmo verbo em outras duas passagens em que se 

refere aos indígenas: “As Canoas, que se acolheraõ ao barranco so serviraõ de tes- | temunhaz ao primeyro 

Combate, nem cessavaõ de admirar a destresa, o valor, o animo, e | ainda | [[ainda] a desesperaçaõ do inimigo”. 

Ibidem. f. 10v.-11r., grifo nosso; “He admi- | raçaõ, que entre indioz houvese hũ delles taõ destro, era Guayto’ de 

naçaõ, que espe- | rando no ar as frechas do inimigo, as metia no seo arco, e lhe atirava Com ellas”. Ibidem, f. 11v., 

grifo nosso. 
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citada por Camelo: Manuel Lopes Braga,373 com quem ela havia se casado havia pouco nas 

minas de Cuiabá e de quem esperava um filho. Se o total de mortos citado por Araújo e Camelo 

é praticamente igual, divergem quanto à quantidade de ouro roubado pelos indígenas: entre 10 

e 11 arrobas para o autor intelectual da Noticia Primeyra Practica e Noticia Segunda Practica, 

até 20 arrobas para o autor intelectual da Noticia Terceira Practica, ainda que este reconheça 

que há quem afirme que a cifra seja menor. 

A frota de julho de 1730 era capitaneada por João de Araújo Cabral, descrito como “hum 

dos melhorez, e mais experientes Certanistaz”.374 Sob seu comando se encontravam 84 canoas 

e mais de 300 armas, números idênticos àqueles registrados na Noticia Segunda Practica. Em 

sua maior parte a tripulação era de paulistas e indígenas “domesticados”.375 Quando a expedição 

atingiu a ilha grande do rio Cuiabá, onde toparam com o padre Velez e o médico alemão, bem 

como souberam do ocorrido, decidiram esperar por cerca de 26 dias a fim de que fossem 

enviados reforços, o que não aconteceu. 

O encontro dessa monção com os indígenas se deu em 31 de julho de 1730 na barra do 

rio Xianés, no rio Paraguai. Ao serem avisados previamente por uma embarcação que ia mais 

à frente de que os Payaguá se encontravam escondidos em uma lagoa nas proximidades, 

optaram por aportar no terreno mais próximo, a fim de melhor se defenderem, posto que a 

habilidade de ataque desses indígenas sobre a água era conhecida. Algumas poucas canoas 

seguiram adiante. Em uma delas viajavam diversos indígenas sob a administração do padre 

Manuel de Campos, irmão de Antônio Pires de Campos. Munidos de arcos e flechas, na 

companhia de alguns brancos que manejavam armas de fogo, causaram inúmeras baixas entre 

os inimigos.  

Mediante o elevado número de mortos, os Payaguá buscaram deslocar o combate para 

o centro do rio, onde teriam vantagem. Ao verem que os brancos permaneceram na margem, 

debandaram levando consigo bagagens e mulheres. Domingos Lourenço de Araújo, que se 

apresenta como um narrador distante e que oculta o seu lugar na batalha, claramente expressa 

decepção ao comentar a decisão tomada por parte dos viajantes após o conflito: retornar a 

Cuiabá.376 O outro grupo, o qual ele integrava, rumou para Camapuã por vias terrestres, como 

fizera a primeira monção.  

 
373 Como será discutido adiante, D. Carlos de los Reyes Balmaceda informa outro sobrenome para o marido da 

“filha de Lisboa”. 
374 Ibidem, f. 11v. 
375 Ibidem, f. 11r. 
376 “podendo nelles maiz o medo, | que o Valor, Com que acabaraõ de Vencer”. Ibidem, f. 12r. 
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Ao chegarem ao varadouro de Camapuã encontraram as casas e roças queimadas pelos 

Kayapó, fato também relatado por Camelo que aí já se encontrava quando tudo isso ocorrera. 

Encerra, então, o seu relato, afirmando que essas e outras hostilidades são cometidas 

continuamente pelas nações indígenas que habitavam esses caminhos.   

Mesmo que aos súditos coubesse servir El-rey sem esperar recompensas simbólicas ou 

monetárias, ações como a defesa do território contra investidas dos adversários, a repressão de 

grupos rebeldes e a ocupação de novos domínios estavam entre os serviços dignos de 

reconhecimento por parte da Coroa.377 Porém, nas ocasiões em que o requerente não possuía 

um histórico de feitos valorosos ao longo de sua vida para serem invocados em troca de alguma 

gratificação, pelo menos, desde meados do século XVII, havia a possibilidade de alguma 

retribuição a partir da renúncia da mercê em prol de um terceiro, da execução de alguma tarefa 

que envolvesse o financiamento de custos ou até mesmo através da compra.378 

Embora contasse com o combate contra os indígenas na monção de julho de 1730, 

Domingos Lourenço de Araújo requereu o hábito da Ordem de Cristo por intermédio de seu 

outro tio, Domingos Francisco de Araújo, capitão da Fortaleza de Santa Luzia do Rio de Janeiro 

de 1720 a 1734 e cavaleiro da mesma Ordem. Em 17 de dezembro de 1738, D. João V achou 

por bem passar a ele uma carta padrão concedendo-lhe a mercê desejada, acompanhada de uma 

tença de 12$000.379 Feito isso, foi iniciado o processo de habilitação, durante o qual diversas 

testemunhas foram ouvidas.380 

Após a Mesa de Consciência e Ordens examinar a aptidão do habilitando para o 

recebimento da mercê postulada, os seguintes impedimentos foram listados no processo de 

Domingos Lourenço de Araújo: possuir mais de 50 anos; ter sido caixeiro de seu tio e ter atuado 

comboiando carregações de fazendas e escravizados do Rio de Janeiro para as minas; e 

encontrar-se dedicado à mineração naquele momento. Se as últimas atividades, enquadradas 

como antecedente manual, eram passíveis de dispensa, pois vários outros comerciantes 

conseguiram-na,381 o fato de seu avô materno, Pedro Francisco, ter sido carpinteiro de carro e 

sua avó materna, Maria Gonçalves, “mulher de segunda condição”, 382 tornaram o quadro 

incontornável. 

 
377 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil..., p. 135-138. 
378 Ibidem, p. 179. 
379 CARTA de padrão de tença de 12.000 réis anuais com o hábito da Ordem de Cristo concedida a Domingos 

Lourenço de Araújo. ANTT, Registro Geral de Mercês, Mercês de D. João V, livro 13, f. 64v. 
380 Maria Aparecida de Menezes Borrego expõe em detalhes as etapas do processo de habilitação para a Ordem de 

Cristo no capítulo 3 de seu livro, intitulado “A busca por poder e distinção social”. BORREGO, Maria Aparecida 

de Menezes. A teia mercantil... 
381 Ibidem, p. 182-187. 
382 DILIGÊNCIA de habilitação para a Ordem de Cristo de Domingos Lourenço de Araújo... 
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Mas Domingos Lourenço de Araújo não desistiu de alcançar alguma distinção social. 

Em 1744 recebeu a patente de capitão da Companhia de Ordenanças do distrito do Arraial do 

Morro de Santo Antônio Abaixo, comarca de Serro Frio, composta de 60 soldados. Ainda que 

no seu exercício não estivesse previsto o pagamento de soldo, poderia gozar de todas as honras, 

privilégios, liberdades, isenções e franquezas que eram de direito ao posto.383 

 

3.4. Noticia Quarta Practica, de D. Carlos de los Reyes Balmaceda 

 

Noticia Quarta Practica Vinda da Cidade do Paraguay à Nova Colonia do Sacramento com 

aviso da Venda, que fiseraõ os Payaguaz dos Cattivoz Portuguezez naquella mesma Cidade, e 

escrita por Dom Carlos de los Rioz Valmaseda 

 

Finalizada em 4 de novembro de 1730 na província do Paraguai, a Noticia Quarta 

Practica versa sobre a venda que os Payaguá ali fizeram dos cativos e do ouro capturados no 

assalto à monção de maio daquele ano nas cercanias do rio Paraguai. Escrita na língua 

castelhana, foi originalmente produzida como uma carta de Dom Carlos de los Reyes 

Balmaceda a um destinatário não identificado.  

Fidalgo, como acusa o “dom” que precede seu nome, Carlos era filho de Diego de los 

Reyes Balmaceda e de Francisca Benítez. Seu pai nascera em Cádiz, na Espanha, em 1690, 

tendo emigrado para o Paraguai ainda jovem, onde veio a ocupar os postos de alcaide provincial 

em Assunção e de governador do Paraguai de 1717 a 1721. O exercício do último posto lhe 

rendeu acusações de abuso de poder e de ter cometido práticas arbitrárias, resultando em sua 

deposição e marcando o início do episódio conhecido como Revolución Comunera de 1721-

1735. Sua mãe, ao que tudo indica, tinha origens paraguaias, sendo sua família conhecida pelas 

afinidades expressas para com as aspirações dos jesuítas no Paraguai. Isso porque seus tios 

Pablo Benitez e Blas de Silva eram, respectivamente, Superior das missões jesuíticas e 

responsável pelo trato mercantil dos inacianos na bacia do Prata.384 

Desde 1717, na documentação compulsada, Dom Carlos de los Reys Balmaceda 

consta como sendo general, tendo inclusive atuado sob o comando do próprio pai numa resenha 

 
383 CARTA patente de Capitão de Ordenanças da capitania do Rio de Janeiro de Domingos Lourenço de Araújo. 

24 jan. 1744. ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. João V, livro 34, f. 396. 
384 LOZANO, Pedro. Historia de las revoluciones de la provincia del Paraguay (1721-1735). Biblioteca Virtual 

Universal, 2010, vol. 1, p. 7. Disponível em: http://bit.ly/31dImPw. Acesso em: 23 mar. 2021; SAEGER, James 

Schofield. Origins of the Rebellion of Paraguay. Hispanic American Historical Review, vol. 53, n. 2, 1972, p. 

219. 

http://bit.ly/31dImPw
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geral dos efetivos militares ordenada por ele.385 A partir de 1738 figura como alcaide ordinário 

da cidade de Assunção.386 A isso soma-se a existência de um juízo contra ele sob 

responsabilidade do licenciado Afonso Delgadillo de Atienza, comissário do Santo Ofício da 

Inquisição do Peru, datado de 1740, em que Atienza solicita ao governador local que o 

processado entregue o cargo de alcaide. Entretanto, não localizamos o motivo de sua 

condenação, nem os desdobramentos do processo.387 

A Noticia Quarta Practica inicia narrando a chegada das 60 canoas dos Payaguá à 

província do Paraguai no dia 15 de setembro de 1730.388 Balmaceda os caracteriza como muito 

bem armados e ornamentados. Quanto ao preço estipulado para o resgate dos cativos, informa 

que requereram valor excessivo por uma senhora lisboeta e dois mancebos. Fixada a quantia, 

um padre e um alcaide saíram a recolher esmolas, cujo montante contou inclusive com muita 

prata lavrada do ornamento da igreja.389 Balmaceda descreve os resgatados como estando em 

estado deplorável, com sobrancelhas e cabelos raspados, em sua quase totalidade nus, com 

exceção da dita senhora, que vestia alguns trapos. 

A mulher em questão é frequentemente mencionada por Balmaceda. Trata-se da 

mesma personagem referida por João Antônio Cabral Camelo e Domingos Lourenço de Araújo 

como “filha de Lisboa”. Aqui nos é dada a chance de saber seu nome: Dona Dominga 

Rodrigues, filha de Antônio Rodrigues, natural de Lisboa, e que à época tinha entre 18 e 20 

anos.  

Conta Balmaceda que ela havia se casado 11 meses antes nas minas, se achava grávida 

e que seu marido havia sido morto. O marido também fora mencionado por Camelo e Araújo. 

Este último, ao nomeá-lo, o faz como sendo Manuel Lopes Braga. Balmaceda, por sua vez, o 

intitula Dom Manuel Lopes de Carvalho, natural de Braga.390 

 
385 RESEÑA general de efectivos militares mandada efectuar por Diego de los Reyes Balmaceda. Set. 1717. ANA, 

PY_ANA_SNE-82n4-156-168. 
386 CÓRDOBA, Antonio Santa Clara. Los franciscanos en el Paraguay (1537-1937). Buenos Aires: Imprenta 

López, 1937, p. 195. 
387 JUICIO contra Carlos de los Reyes Balmaceda, a cargo del Licenciado Alonso Delgadillo de Atienza 

Comisionado del Santo Oficio de Inquisición del Reino del Perú. 27 mar. 1740. ANA, PY_ANA_SNE_55.7-138-

145. 
388 De acordo com Francismar Carvalho, entre os séculos XVII e XVIII Payaguás e paraguaios estabeleceram e 

mantiveram relações mercantis. Segundo o historiador, os produtos dos assaltos indígenas tinham destino certo 

em Assunção. CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit., p. 239-247. 
389 BALMACEDA, Carlos de los Reyes. Noticia Quarta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 12v. 
390 Ibidem, f. 13r. 
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Os recém-libertos foram divididos e hospedados em diferentes casas da cidade. Dona 

Dominga Rodrigues foi acolhida na residência da mãe do narrador. Esse contato possibilitou 

que ele a caracterizasse como detentora de boa aparência, discreta e honesta.391 

Segundo os cálculos de Balmaceda, os Payaguá levaram mais de 100 arrobas de ouro 

para Assunção, quantia que fora vendida a preço baixo, indicativo do pouco apreço que esses 

indígenas nutriam pelo metal dourado. Tal fato estimulou a troca da prata circulante, alvo da 

predileção dos indígenas, pelo ouro roubado. Essa transação, de acordo com Balmaceda, os 

tornou “ricos de ouro”, de modo que a população do Paraguai passou a comprar os gêneros de 

Castela com o dito metal, não mais com erva-mate e tabaco. 

Em virtude dos assuntos contidos nesse escrito, entre eles a divulgação da notícia da 

existência de uma mina de ouro na província do Paraguai por um dos cativos portugueses, ele 

dificilmente teria sido escrito para alguém que não fosse súdito da Coroa espanhola. Partindo 

da constatação do uso de “vuestra merced” como o único pronome empregado no tratamento 

do destinatário, presumimos que tenha sido remetido a alguém que Balmaceda reconhecia como 

sendo igual ou inferior a ele na hierarquia do Antigo Regime. Fato é que o conteúdo dessa 

missiva chegou às mãos de Diogo Soares, possivelmente quando ele se encontrava na Colônia 

do Sacramento entre 1730 e 1731. 

 

3.5. Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de Campos 

 

Noticia Quinta Practica Dada pelo Cappitam Antonio Pires de Campoz ao Cappitam 

Domingoz LourenÇo de Araujo, e Comunicada por este ao Reverendo Padre Diogo Soares, 

sobre os reynos, e naçoẽs de Barbaros, que ha na derrota, e Viage do Cuyaba’, e seo 

reconcavo 

 

Nascido em Itu por volta de 1659, o sertanista Antônio Pires de Campos pertencia aos 

mais antigos troncos vicentinos. Era filho do também sertanista Manuel de Campos Bicudo e 

de sua primeira esposa, Luzia Leme de Barros. Pelo lado paterno descendia do renomado clã 

dos Pires, já da parte materna possuía ancestrais comuns a Fernão Dias Paes Leme, de alcunha 

“caçador de esmeraldas”.392 Em suma, os homens da linhagem de Antônio Pires de Campos 

 
391 Ibidem, f. 13r. 
392 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Op. cit., p. 97; LEME, Pedro Taques de Almeida Paes. Nobiliarquia 

Paulistana Histórica e Genealógica. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980, vol. 2, p. 176-177; LUÍS, 

Washington. Op. cit.,  p. 66. 



149 

 

foram bandeirantes afamados, que ganharam notoriedade destruindo aldeias, escravizando 

indígenas e promovendo o extermínio da população nativa. De seu casamento com Sebastiana 

Leite da Silva nasceram três filhos homens e uma mulher, entre os quais um homônimo a ele, 

seguidor de seus passos.393 

Ainda rapaz Pires de Campos tomou parte das bandeiras realizadas pelo pai. Quando 

contava por volta de 14 anos participou da expedição que percorreu a cabeceira do rio Tapajós, 

no norte do Mato Grosso, onde teria alcançado a lendária Serra dos Martírios. Em 1679, já 

casado, acompanhou Salvador Jorge Velho, seu sogro, até as minas de Paranaguá. Habitou as 

Minas Gerais após as primeiras descobertas auríferas, tendo regressado a São Paulo depois da 

Guerra dos Emboabas. Em Itu, ganhou notoriedade pela quantidade de nativos escravizados 

que detinha sob seu poder na fazenda Itaicy, os quais perfaziam cerca de 600.394 

Na década de 1710 voltou a excursionar a região do Mato Grosso, estendendo sua 

atuação até os campos da Vacaria, sempre a fim de cativar indígenas,395 tendo sido predecessor 

de Pascoal Moreira Cabral Leme nas jornadas pelos afluentes do rio Cuiabá. Na década seguinte 

se fixou nessa área, ao pé da Serra de São Jerônimo, próximo a uma lagoa que ficaria conhecida 

como “Lagoa do Pires”.396 Ali, a partir de 1726, exerceu o cargo de Provedor do Registro dos 

Negros. Em 1728 chefiou uma bandeira contra os Payaguá a mando do governador da capitania. 

Quando já havia ultrapassado os 70 anos de idade retornou a Itu, onde exerceu o posto de 

capitão-mor. Veio a falecer nessa vila em 1749, já nonagenário.397 

É justamente essa experiência pregressa nas lides do sertão, distinta daquela de todos os 

demais autores intelectuais das Noticias Practicas, que faz do texto de Antônio Pires de Campos 

uma narrativa única no âmbito da coleção, dedicada à extensa descrição dos nativos que 

habitavam ou costumavam habitar os rios da bacia platina. Conforme depreendido de seu título, 

Domingos Lourenço de Araújo exerceu um papel de mediador entre o sertanista e o padre 

matemático. Mais que um simples entregador de papéis, como já argumentado, pensamos que 

Araújo tenha sido o anotador desse relato, tal como Luís Rodrigues Vilares e Antônio do Prado 

Siqueira o foram para os “roteiros dos martírios”.398 

A Noticia Quinta Practica é narrada na primeira pessoa. Ela começa com uma 

advertência de Antônio Pires de Campos afirmando que discorrerá apenas sobre as nações e 

 
393 LEME, Pedro Taques de Almeida Paes. Op. cit., p. 176-177.   
394 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. História das bandeiras..., vol. 2, p. 253. 
395 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Op. cit., p.  97.   
396 Ibidem, p. 97. 
397 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Op. cit., p. 97. 
398 CAMPOS, Antônio Pires de. 2º roteiro dos...; Idem. 3º roteiro dos... 
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“reinos” maiores, os quais ele viu e entre os quais ele esteve. Com isso, assim como João 

Antônio Cabral Camelo, Pires de Campos se vale da visão enquanto marca de enunciação a fim 

de certificar a autenticidade dos fatos narrados. Dada a variedade das gentes, nomes, usos, e 

trajes dos povos abordados, ele notifica igualmente que restringir-se-á àquilo que viu e lhe 

mostrou a experiência no decurso de tantos anos que ele tem atravessado aquelas paragens. 

Seguindo a ordem dos rios navegados de Araritaguaba até as minas de Cuiabá, Antônio 

Pires de Campos disserta sobre os povos indígenas encontrados em cada um deles, explorando-

os no que diz respeito aos seguintes aspectos: volume populacional, modo de governo, tipo de 

moradia, formas de sustento (corso, montarias, plantações, pesca etc.), língua falada, produção, 

alimentação, vestimentas, crenças, armas utilizadas, habilidades de guerra, alianças e desajustes 

com outros grupos, conflitos com os brancos e antropofagia. Ao todo, são citados nominalmente 

cerca de 70 povos indígenas. 

Percebe-se que, ao abordar algumas dessas etnias, Antônio Pires de Campos o faz se 

referindo a elas no passado, a fim de expressar uma realidade não mais existente, possivelmente 

em decorrência da escravização e/ou extermínio dos quais foram alvo. Afora aquelas que já 

haviam sido dominadas, havia aquelas que ainda estavam por dominar. Como assinalou Tiago 

Kramer de Oliveira, ao atribuir em sua notícia características como o hábito da nudez, a 

dedicação ao corso, a prática da antropofagia e a índole traiçoeira a vários desses povos, Pires 

de Campos “manipulou imagens presentes desde os primeiros tempos das conquistas europeias 

na América”. Conforme o historiador, no que diz respeito aos Kayapó, por exemplo, não há 

embasamento etno-histórico para os rituais antropofágicos imputados a eles. Na sua concepção, 

“essas representações constituem-se como parte de uma retórica que serviu para impulsionar e 

justificar práticas de conquista, colonização e escravização”.399 

Como se sabe, Diogo Soares não esteve nas minas de Cuiabá. Thereza Martha Borges 

Presotti conjecturou que Domingos Lourenço de Araújo teria recolhido o depoimento de 

Antônio Pires de Campos antes de sua partida para São Paulo em julho de 1730, mais 

precisamente antes dos ataques promovidos pelos Payaguá associados aos Guaykuru em maio 

e julho daquele ano. Em sua visão, tendo Antônio Pires de Campos relatado os assaltos 

ocorridos em 1725, 1726 e 1727, última data expressamente citada, caso a notícia tivesse sido 

tomada posteriormente a julho de 1730 seria difícil conceber a razão pela qual o sertanista teria 

se privado de narrar o conflito mais recente,400 sobretudo quando a relação entre brancos e 

indígenas ocupa posição central na narrativa. O trecho final da Noticia Quinta Practica, em que 

 
399 OLIVEIRA, Tiago Kramer de. Cultura geográfica, colonialidade..., p. 241. 
400 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 152. 
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Antônio Pires de Campos afirma que “Isto he o de que agora posso dar noticia a VossaMerce 

que pela brevidade | do tempo naõ pode ser taõ distincta, Como Eu desejava”,401 nos autoriza 

pensar que ela tenha sido dada a Domingos Lourenço de Araújo no primeiro quadrimestre de 

1730, no contexto de preparação de sua partida para São Paulo, pois em outras circunstâncias 

o tempo não seria um fator condicionante da contribuição do sertanista.402  

Quando confrontadas, a Noticia Terceira Practica e a Noticia Quinta Practica 

apresentam estilos de escrita distintos.403 Esta última, entre os textos da coleção, é aquela que 

veicula acontecimentos mais recuados no tempo, relacionados ao apresamento de indígenas 

antes da formação do arraial minerador em Cuiabá.404  

Cabe ainda ressaltar que o nível de detalhamento empregado na descrição das 

populações nativas na Noticia Quinta Practica dificilmente poderia ser oriundo integralmente 

da experiência recente de um lusitano dedicado ao trato mercantil, como era Domingos 

Lourenço de Araújo. Ao transmitir os conhecimentos de um sertanista de larga experiência 

como Antônio Pires de Campos, obtidos a partir da oralidade, Araújo optou por manter explícita 

quem era sua fonte: alguém que, naquela altura do século XVIII, ao lado do Anhanguera II, era 

um dos últimos representantes do bandeirantismo tal como praticado no seu período áureo, no 

século anterior.405 

Não há motivos para empreender uma busca que vise atingir a quimera do que nesse 

texto poderia ser genuinamente de Antônio Pires de Campos ou de Domingos Lourenço de 

Araújo, a fim de “purgá-lo” daquilo que seria alheio à vontade de seu “verdadeiro autor”. É 

mister, pois, admitir o estatuto colaborativo de sua produção,406 tônica de toda a coleção das 

Noticias Practicas, reconhecendo o papel de ambos, assim como o de Diogo Soares e do escriba 

anônimo, como corresponsáveis pelo texto que hoje lemos no códice eborense. 

 

3.6. Noticia Sexta Practica, de Gervásio Leite Rebelo 

 

 
401 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 18r. 
402 A hipótese de que o interesse de Diogo Soares por notícias daquela paragem tenha chegado a Cuiabá antes da 

partida de Domingos Lourenço de Araújo nos parece remota, posto que para tanto essa informação deveria ter se 

deslocado seguindo um cronograma muito preciso, pouco praticável mediante os percalços que envolvia a travessia 

da rota das monções. Se o pedido do padre matemático tivesse sido expedido de Lisboa, em fins de novembro de 

1729, ele teria chegado a Cuiabá no mínimo no final de julho de 1730, considerando os três meses de Lisboa ao 

Rio de Janeiro e os cinco de Araritaguaba a Cuiabá. 
403 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 152. 
404 Ibidem, p. 153. 
405 Sobre o tema cf. MONTEIRO, John Manuel. Op. cit. 
406 HANSEN, João Adolfo. Para que todos..., p. 123-124. 
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Noticia Sexta Practica E Relaçaõ Verdadeyra da derrota, e Viage, que fez da Cidade de São 

Paulo para az Minas do Cuyaba o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cesar de Meneses 

Governador e Cappitam General da Cappitania de São Paulo, e suas Minas descobertaz no 

tempo do seo Governo, e nelle mesmo estabellicidaz 

“Muy limpo de mãos e agradavel de partes” foi como D. João V descreveu Gervásio 

Leite Rebelo em 1721.407 Natural da freguesia de São Martinho de Vale de Bouro, termo da 

Vila do Castelo de Celorico, comarca de Guimarães, arcebispado de Braga, Portugal, ele era 

filho dos lavradores Manuel Rebelo de Meireles e Ana Alves Teixeira.408 Ao longo de sua vida 

Gervásio Leite Rebelo serviu à Coroa portuguesa como funcionário régio, condição que lhe 

facultou notoriedade e nobilitação. 

A primeira função desempenhada em solo colonial foi a de secretário de governo do 

Estado do Maranhão, exercida entre 1711 e 1716, que lhe rendeu boa fama em virtude de sua 

dedicação. Isso porque reformou os livros administrativos da secretaria com recursos próprios 

e acompanhou o governador Cristóvão da Costa Freire em seis viagens realizadas entre São 

Luís (MA) e Belém (PA), ocasiões em que sua vida teria sido posta à prova pelos perigos da 

travessia do território e das correntezas dos rios.409 

 No Estado do Maranhão lidou com questões concernentes à administração dos nativos, 

distribuindo patentes aos povos amistosos e propondo guerra aos resistentes.410 Ainda que os 

trabalhos fossem muitos, em sua perspectiva os vencimentos eram poucos, pois junto à Coroa 

se empenhou em obter autorização para taxar os despachos de canoas ao interior, alegando que 

os emolumentos recebidos não eram suficientes para ele se sustentar com o tratamento devido 

à sua ocupação.411 

O desempenho de Gervásio Leite Rebelo no Estado do Maranhão foi considerado 

quando ele foi designado  para o mesmo ofício na capitania de São Paulo. Ao nomeá-lo no ano 

de 1721, D. João V destacou a honestidade com que esse agente régio exercera seu ofício e o 

zelo para com a Fazenda Real, tendo sido um dos melhores secretários que aquelas partes já 

tivera.412  

 
407 PROVISÃO de nomeação de Gervásio Leite Rebelo ao cargo de Secretário de Estado do novo Governo de S. 

Paulo. 1721. ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. João V, livro 2, f. 435v. 
408 DILIGÊNCIA de habilitação de Gervásio Leite Rebelo a familiar do Santo Ofício. ANTT, Tribunal do Santo 

Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Gervásio, mç. 1, d. 5. 
409 Provisão de nomeação de Gervásio... 
410 Ibidem. 
411 CARTA do governador do Maranhão, Cristóvão da Costa Freire, para o secretário do Conselho Ultramarino, 

André Lopes de Lavre, informando sobre o requerimento de Gervásio Leite Rebelo acerca do transporte de canoas 

para o sertão. Belém do Pará, 12 jul. 1714. AHU, AHU_ACL_CU_009, cx. 11, d. 1151. 
412 PROVISÃO de nomeação de Gervásio... 
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A julgar pelos desafios que seriam enfrentados nos anos seguintes, o fato de Gervásio 

Leite Rebelo ter excursionado pelo interior da América portuguesa e lidado com questões 

relativas aos indígenas veio a confirmá-lo como uma escolha acertada para a Secretaria do 

governo paulista. A capitania de São Paulo de fato exigia funcionários experientes. De acordo 

com Laura de Mello e Souza, administrá-la “requeria cautela, era um engonço em que um dos 

elos, uma vez danificado, impedia o funcionamento do todo. Havia que impor a ordem do 

Estado e contemporizar com as elites sem lhes deixar soltas as asas”.413 

Assim que Gervásio Leite Rebelo fora nomeado, antes de se fixar na cidade de São 

Paulo, passou pelo Rio de Janeiro, onde consultou papéis da Secretaria de governo, da Câmara 

Municipal, da Ouvidoria Geral e da Provedoria da fazenda, na expectativa de que algumas 

ordens e regimentos pudessem auxiliá-lo na nova empreitada. Ao longo dos anos em que 

exerceu o novo cargo foi fides achates de Rodrigo César de Menezes,414 acompanhando-o em 

visitas ao Forte de Santos e na monção de 1726 para Cuiabá, viagem em que teria feito “muitos 

gastos” e se exposto “a muitos perigos”.415 Em dezembro de 1726, mês seguinte à chegada da 

comitiva em terras cuiabanas, Rebelo recebeu do governador uma sesmaria de uma légua em 

um sítio denominado “Chapada do Capão Groço”.416 

Mas não foi apenas na viagem a Cuiabá que o secretário de governo teve sua vida 

ameaçada. Sem informar precisamente a data, conta-nos Washington Luís que, em determinada 

noite na cidade de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo foi gravemente ferido pelo segundo tenente 

Antônio Cardoso dos Santos na companhia de três capangas armados. Isso porque o militar 

atribuía a ele a responsabilidade pela multa e expulsão imposta à sua amante, que à época se 

encontrava presa na cadeia da cidade. Era de conhecimento público que Cardoso do Santos não 

só a sustentava, mas também que passava diversas noites com ela na cela do cárcere.417 

Em 1732, quando Gervásio Leite Rebelo estava no Rio de Janeiro, prestes a regressar 

ao Reino, por ali passou com destino à capital paulista a frota de Antônio Luís de Távora, Conde 

de Sarzedas, novo governador da capitania de São Paulo. Valendo-se do zelo com que o 

secretário sempre serviu à Coroa, solicitou-lhe que voltasse com ele para o planalto paulista a 

fim de lhe dar as instruções precisas para o início de seu governo. Assim prosseguiu Rebelo, 

 
413 SOUZA, Laura de Mello e. O sol e..., p. 297.  
414 A expressão é de Afonso d’E. Taunay. TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 25. A 

expressão correta seria fidus achates em alusão a Acates, considerado por Virgílio, o mais fiel dos amigos e 

companheiros de Eneias. 
415 DILIGÊNCIA de habilitação de Gervásio Leite Rebelo para a Ordem de Cristo. d. 51740. 1740. ANTT, Mesa 

da Consciência e Ordens, Habilitações para a Ordem de Cristo, Letra G, mç. 6, n. 130. 
416 REGISTRO de uma carta e data de uma légua de terra em quadra no Capão Grosso da Chapada de Gervásio 

Leite Rebelo. 1726. APESP, Sesmarias Patentes e Provisões, livro 2, f. 103v.-104r. 
417 LUÍS, Washington. Op. cit., p. 52-53. 
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estendendo sua estadia até 1734, quando encontraram quem o substituísse.418 Naquele mesmo 

ano de 1732, o Conde de Sarzedas o tornou Mestre de Campo do Terço das Forças Auxiliares 

de Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Ubatuba.419 

A sesmaria e o posto de Mestre de Campo não foram as únicas mercês alcançadas por 

Gervásio Leite Rebelo na América portuguesa, isso porque em 1725 ele requereu sua 

habilitação de Familiar do Santo Ofício. Diferentemente de outros cargos, tais como o de 

Deputado, Qualificador, Notário e Comissário, exercidos apenas por eclesiásticos, o de Familiar 

podia ser postulado por leigos.420 Segundo Aldair Carlos Rodrigues, entre as inúmeras 

exigências impostas para a admissão de um requerente a essa posição, a limpeza de sangue, isto 

é, a ausência de antepassados judeus, mouros ou gente reconvertida ao cristianismo, era a mais 

importante.421  

Em São Paulo, onde Gervásio Leite Rebelo residia em 1725, a inquirição sobre sua vida 

e conduta ocorreu no Colégio dos Jesuítas durante o mês de agosto daquele ano. A partir dos 

depoimentos tomados, distintos quanto à sua precisão, sabe-se que o secretário de governo tinha 

por volta de 36 anos, possuía bens de raiz tanto em Portugal quanto na colônia e era proprietário 

de numerosos escravizados, tendo Joseph Soares de Barros informado que eles chegavam a 16. 

Sua carta de Familiar foi expedida pelo Santo Ofício em 4 de março de 1727, já o seu juramento 

foi tomado pelo padre Joseph Viveiros, reitor do Colégio da Companhia de Jesus de São Paulo, 

em 25 de setembro de 1728.422 

O casamento com Ana Maria de Barros e Freitas, natural da mesma freguesia de Vale 

de Bouro, ocorreu após o seu retorno à terra natal, pois as diligências da futura esposa, datadas 

de junho de 1736, encontram-se anexas ao seu processo. Dessa união nasceram dois filhos, 

Manuel Leite Rebelo e Gervásia Maria Leite. Fixado, ao que tudo indica, definitivamente no 

Reino, Gervásio Leite Rebelo continuou a almejar honras e mercês pelos serviços prestados a 

El-Rey na América portuguesa. Em 1739, por exemplo, obteve carta padrão através da qual 

logrou o hábito da Ordem de Cristo junto a uma tença de 60$000 réis. Do montante, renunciou 

 
418 DILIGÊNCIA de habilitação de Gervásio Leite Rebelo para a Ordem de Cristo... 
419 CARTA Patente do governador e capitão-general da capitania de S. Paulo, conde de Sarzedas, António Luís de 

Távora, pela qual faz a mercê de nomear e prover Gervásio Leite Rebelo no pôsto de mestre de campo do terço 

dos Auxiliares das vilas de Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Ubatuba. 1732. AHU, 

AHU_ACL_CU,_023-01, cx. 8, d. 914. 
420 RODRIGUES, Aldair Carlos. Limpos de sangue: familiares do Santo Ofício, Inquisição e sociedade em Minas 

colonial. São Paulo: Alameda, 2011, p. 101. 
421 Ibidem, p. 104. 
422 Diligência de habilitação de Gervásio Leite Rebelo para o Tribunal do Santo Ofício... 
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48$000 em prol de seus rebentos, destinando 24$000 a cada, ficando com os 12$000 restantes 

para si.423  

Todavia, findadas as provanças em 1741, constatou-se que o requerente possuía mais 

de 50 anos, fator impeditivo da nobilitação. Rebelo recorreu da decisão, alegando ser essa a sua 

única restrição e que era sabido que Sua Majestade costumava conceder dispensa dessa 

exigência em casos semelhantes, de modo que D. João V veio a atendê-lo.424 A última menção 

a ele que encontramos na documentação compulsada data de 1749, ano em que foi feito 

Cavaleiro Fidalgo da Casa Real.425 

Rodrigo César de Menezes, governador da capitania de São Paulo empossado em 

setembro de 1721, adiou o quanto pôde as ordens reais para que fosse a Cuiabá,426 ciente dos 

riscos inerentes a essa viagem. As prescrições d’El-Rey objetivavam estender os braços da 

administração metropolitana ao arraial ali existente que, naquela altura do século XVIII, era o 

ponto de ocupação lusitana no Estado do Brasil situado mais a oeste no continente americano. 

 A partida da comitiva do governador ocorreu em 6 de julho de 1726, evento que marca 

o início da Noticia Sexta Practica. Escrita inicialmente como Relaçaõ Verdadeyra (...), trata-

se, pois, de um relato oficial, cujo objetivo era prestar contas ao monarca português acerca do 

cumprimento de seus mandos – há tanto tempo passados e reiterados. Sua importância, 

conforme Mello e Souza, repousa no fato desse escrito se firmar como memória da primeira 

entrada de um administrador régio nos “sertões” do rio Cuiabá.427 

Ao analisarmos o título da Noticia Sexta Practica é possível compreender o que seu 

autor intelectual pretendia alcançar. Segundo Rafael Bluteau, relação significa “a narração de 

algũa cousa que succedeo”.428 Já derrota, no século XVIII, exprime “a viagem que os navios 

fazem por mar, & chamase Derrota, por estar sinalada no Roteyro, ou mais geralmente, he o 

caminho que se faz, por mar, ou por terra, ou por qualquer outra parte”. Como outra 

possibilidade, mais resumida, Bluteau escreve: “Caminho. Mais propriamente he o caminho, 

ou a viagem que se faz por mar. Navegavão (sic) sem carta”.429 Dito isso, o texto de Gervásio 

Leite Rebelo se constitui como a narração do caminho e da jornada, e também do que sucedeu 

 
423 DILIGÊNCIA de habilitação de Gervásio Leite Rebelo para a Ordem de Cristo... 
424 Ibidem. 
425 ALVARÁ. Foro de Cavaleiro Fidalgo a Gervásio Leite Rebelo. 1749. ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês 

de D. João V, livro 40, f. 159. 
426 Sobre a vida e morte desse fidalgo português e as imagens completamente distintas veiculadas pela 

historiografia portuguesa e pela historiografia paulista cf. SOUZA, Laura de Mello e. O sol e..., especificamente 

o capítulo 7, intitulado “Morrer em colônias: Rodrigo César de Meneses, entre o mar e o sertão”. 
427 Ibidem, p. 318-319. 
428 BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez & latino..., vol. 7, p. 214. 
429 Ibidem, vol. 3, p. 78. 
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no caminho e na jornada que fez Rodrigo César de Menezes e sua comitiva da cidade de São 

Paulo às minas de Cuiabá. Acresce-se a isso o registro da elevação do arraial do Senhor Bom 

Jesus do Cuiabá à condição de vila em 1º de janeiro de 1727. 

Como observou Thereza Martha Borges Presotti, relação era o estilo de produção 

textual dos conquistadores, usual desde o século XVI e que, em um sentido mais restrito, 

assumia uma natureza jurídica, na medida em que se tratava de um informe solicitado pela 

Coroa. Em sua gênese, a composição dos relatos era guiada por questionários precisos quanto 

àquilo que devia estar presente nessas narrativas: o clima do local, descrições geográficas e 

hidrográficas, fertilidade do solo, povoados, localidades e a distância entre eles. “A eficácia do 

modelo oficial foi tão grande que atravessou séculos e influenciou até mesmo outros 

narradores”.430 

A Noticia Sexta Practica é a única da coleção que expõe o trajeto terrestre de São Paulo 

até Itu e Araritaguaba. Se a partida de São Paulo se deu em 7 de julho de 1726, o embarque no 

rio Tietê no porto de Araritaguaba foi realizado no dia 16 do mesmo mês. Gervásio Leite Rebelo 

referencia os acontecimentos contados de acordo com os dias em que eles ocorreram. Os riscos, 

perigos e desgraças de se percorrer as estradas móveis que ligavam Araritaguaba a Cuiabá são 

a tônica dessa notícia, fruto da insegurança e do impacto causados por aquilo que se revelava 

diante dos olhos do lusitano. 

Mortes por afogamento e pelo esfacelamento dos corpos jogados às pedras pela 

correnteza dos rios, canoas tombando com pessoas e mantimentos, o risco de contração de 

doenças, o perigo oferecido pela presença dos indígenas, o calor e o terror causado pelos 

mosquitos se manifestam em várias de suas páginas. Ao informar que os Payaguá são 

abundantes no rio Paraguai, Gervásio Leite Rebelo relata que no ano anterior, 1725, eles 

assaltaram a Diogo de Sousa Araújo, episódio que resultou no desaparecimento da vítima, de 

duas canoas e de dois escravizados dele, evento igualmente referenciado por Antônio Pires de 

Campos. 

Ao longo de todo o trajeto são inúmeras as roças citadas e os preços praticados em cada 

uma delas. Entre os mantimentos cultivados e produzidos encontram-se: feijão, milho, abóbora, 

galinha, farinha, toucinho e aguardente. Entre os estabelecimentos listados destacamos o de 

João de Araújo Cabral no rio Taquari – a mesma personagem que chefiou a frota de julho de 

1730 e que foi descrita por Domingos Lourenço de Araújo como um dos melhores sertanistas 

da região. 

 
430 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 157. 
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Aos 15 dias de novembro de 1726, por volta das 9 horas da manhã, Sua Excelência o 

governador e capitão-general da capitania de São Paulo Rodrigo César de Menezes 

desembarcou no porto do rio Cuiabá, onde foi recebido por paulistas, forasteiros e pelas 

Companhias de Ordenanças. Após rezar em uma capelinha da localidade, seguiu a cavalo para 

o arraial do Senhor Bom Jesus, atingindo-o uma hora depois. Um luzido séquito o recebeu em 

frente à Igreja Matriz sob um pálio e o conduziu até seu palácio. Gervásio Leite Rebelo descreve 

o local, mencionando seus fogos, os tipos de casa, os gêneros alimentícios plantados e seus 

preços, assim como recupera o contexto de descoberta de ouro na região no início da década de 

1720. 

No primeiro dia de 1727 a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá foi oficialmente 

fundada. Nessa data foram eleitos os oficiais da Câmara – juízes, vereadores, um procurador e 

dois almotacés –, levantado o pelourinho e determinado quais seriam as armas da nova vila. 

Rebelo declara que fez termo de todas essas ações na Secretaria de governo por determinação 

de Rodrigo César, “em | Virtude das Ordens, que teve de Sua Magestade para passa a ellas, e 

Crear Villa ao dito ar- | rayal; a que deo Comprimento na forma ja declarada”.431 Essa afirmação 

revela a própria razão de existência da Relaçaõ Verdadeyra: documentar o cumprimento dos 

mandos de D. João V pelos seus fieis vassalos.  

A partir de uma confissão de Rebelo em sua própria narrativa é possível conjecturar 

como se deu o processo de escrita. No trecho final da seção dedicada ao rio Tietê ele recorre a 

todos os perigos vivenciados para justificar o fato de não ter feito assento dos nomes das 

cachoeiras, canais e itaipavas pelas quais passou, das canoas e pessoas que ficaram para trás e 

dos pousos e paragens que fez. Isso porque, durante a navegação, teria se lembrado apenas do 

“risco, em que cada hum se achava, e procu | rando so delle o livrarse”.432 Em suma, tomou 

notas no momento em que pôde, em sua maior parte durante o pouso noturno, sendo que foi só 

em Cuiabá que teve condições de desenvolver o texto, concluído em 1º de fevereiro de 1727, 

dois meses e meio após ter chegado no então arraial. 

Das Noticias Practicas, a Noticia Sexta Practica é a que melhor oferece indícios de sua 

circulação. Embora não saibamos se ela veio a ser enviada integral e diretamente a D. João V, 

posto que até o momento não localizamos outros testemunhos em arquivos do país e do exterior, 

ela foi utilizada como base para a escrita de uma carta de Rodrigo César de Menezes ao 

monarca, de autoria material de Rebelo, datada de 12 de março de 1727. 

 
431 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 25v. 
432 Ibidem, f. 19v. 
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Segundo Phablo Fachin, que empreendeu o cotejo das duas versões existentes dessa 

epístola com as duas versões da Noticia Sexta Practica, os escritos possuem em comum uma 

porção de temas, expostos com menor detalhe na missiva, entre os quais citamos: contexto da 

saída da viagem, tempo de viagem, primeiras ações, causa da pequena retirada do ouro, ações 

referentes às minas, conflitos, descobertas e perdas.433 Logo, antes de ser transformado em uma 

das notícias práticas relativas a Cuiabá, o relato de Gervásio Leite Rebelo foi fonte para uma 

carta na qual El-Rey foi notificado dos esforços de seu fiel vassalo, Rodrigo César de Menezes, 

em prol do cumprimento de seus arbítrios, há tanto tempo comunicados e igualmente adiados. 

 

3.7. Noticia Sétima Practica, de Manuel de Barros 

 

Noticia Sétima Practica, E Roteyro Verdadeyro das Minaz do Cuyaba’, e de todas as suas 

marchas, Cachoeyraz, itaipavaz, Varadouros, e descarregadouros das Canoas, que navegaõ 

para as dittaz Minas, Com os dias da navegação, e traveça, que se Costumaõ faser por mar, e 

terra 

 

De Manuel de Barros, sabe-se que foi sargento-mor engenheiro das minas de Cuiabá, 

posto para o qual foi nomeado por Rodrigo César de Menezes em 1725, após ter servido por 11 

anos na Fortaleza de Santa Cruz, na capitania do Rio de Janeiro. De acordo com a carta patente 

passada em 10 de abril daquele ano, ele deveria se dedicar por tempo indeterminado ao “serviço 

de água” – de que careceriam os moradores do arraial cuiabano; a “arrancar” as cachoeiras dos 

rios por onde navegavam os mineiros e demais pessoas – que dificultavam o vencimento do 

trajeto; e aos demais serviços de engenheiro –  não especificados.434 

Afonso d’E. Taunay, ao escrever sobre Manuel de Barros, afirmou que ele era uma das 

pessoas a quem o Anhanguera II levou quando retornou de São Paulo a Goiás, em 1726, após 

ter notificado Rodrigo César de Menezes dos achados auríferos naquela região. Qualificou-o 

como alguém que “passava por pessoa muito entendida, como mineralogista e prospector de 

minas”. Assinalou que na correspondência do governador do Rio de Janeiro, Luís Vaía 

Monteiro, com a Corte há menções a um Manuel de Barros que teria ido àquela localidade 

analisar amostras de ouro encontradas no Triângulo Mineiro. Taunay acrescentou que o 

 
433 FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Notícia prática e..., p. 15. 
434 CARTA patente de sargento-mor engenheiro passada a Manuel de Barros por Rodrigo César de Menezes. São 

Paulo, 10 abr. 1725. AHU, AHU_ACL_CU_023-01, cx. 50, d. 573. 
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governador era cético quanto ao valor do jazigo descrito como riquíssimo, pois “a reputação de 

Manoel de Barros não era das mais límpidas”.435 

O historiador das bandeiras não tinha por hábito referenciar suas fontes. A busca que 

empreendemos pelo documento citado não logrou resultado. Nas correspondências de Vaía 

Monteiro consultadas em que Manuel de Barros se faz presente não há qualquer questionamento 

acerca de sua integridade. A primeira delas, escrita a Antônio da Silva Caldeira Pimentel, 

governador da capitania de São Paulo, data de 23 de outubro de 1730. Nela Monteiro informa 

que Manuel de Barros entregou a ele uma carta de Caldeira Pimentel junto a uma “barrinha de 

ouro que descobrio na particular entrada, que fez para o Certaõ”, a qual mandou “ensayar” e 

lhe remeteu de volta junto à certidão do ensaio.436  

É através da segunda carta, redigida cerca de um mês depois e destinada ao vice-rei do 

Estado do Brasil, Vasco Fernandes César de Menezes, irmão de Rodrigo César de Menezes, 

que passamos a saber maiores detalhes dessa história. Conta Luís Vaía Monteiro que numa 

entrada empreendida aos sertões de Goiás Manuel de Barros encontrou uma pedra desconhecida 

e que não dava sinal de amostras de ouro. Trazida para São Paulo, a pedra foi dificultosamente 

fundida, processo que revelou a existência de ouro em seu interior. Assim, Caldeira Pimentel 

remeteu uma pequena amostra do metal para a Casa da Moeda fluminense, a qual Monteiro 

assegura “que toda materia hé puro ouro”.437 

Seja como for, sendo plausível ou não as suspeitas sobre a integridade da personagem, 

o próprio Taunay reconheceu que a “leitura de sua Noticia Pratica não nos causa a impressão 

de que fosse algum charlatão tentando impingir cousas que ignorava, ao Padre Diogo 

Soares”.438 Que não era um charlatão falando coisas sobre as quais não sabia, estamos de 

acordo. Agora, não encontramos fundamento para o fato de que essas coisas teriam sido ditas 

ao padre Diogo Soares, pelo menos em sua origem. Ao fazer essa afirmação, Taunay ignorou 

aquilo que o próprio Manuel de Barros assinalou ao final de seu texto. 

No antepenúltimo parágrafo da Noticia Sétima Practica, Manuel de Barros afirma que 

até então, na capitania de São Paulo, ninguém tinha tido o cuidado de escrever o roteiro das 

 
435 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuayabanas no..., p. 70. É digno de nota que quando do 

reaproveitamento desse capítulo em Relatos monçoeiros Taunay suprimiu a passagem em questão. 
436 CARTA do governador da capitania do Rio de Janeiro [Luís Vaía Monteiro] ao da capitania de S. Paulo 

[Antônio da Silva Caldeira Pimentel] sobre um descobrimento de ouro feito no sertão por Manuel de Barros. Rio 

de Janeiro, 23 out. 1730. Documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo. São Paulo: 

Estabelecimento Graphico Irmãos Ferraz, 1929, vol. 50, p. 202. 
437 CARTA do governador da capitania do Rio de Janeiro [Luís Vaía Monteiro] ao vice-rei do Estado do Brasil 

[Vasco Fernandes César de Menezes]. Rio de Janeiro, 27 nov. 1730. Documentos interessantes para..., p. 205-

207.  
438 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuayabanas no..., p. 70, grifos do autor. 
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marchas e viagens para Cuiabá. Assumindo a tarefa, ele tomou as informações constantes em 

seu roteiro de um sertanista experiente com quem conviveu por quatro meses. Adverte que se 

na Corte de Lisboa aparecesse algum relato desse tipo, teria sido tirado do seu. Isso porque ele 

havia remetido uma cópia ao governador da capitania de São Paulo, outra ao governador de 

Santos e uma terceira para o desembargador Rafael Pires Pardinho.439 

Todavia, o escrito do qual ele fez três reproduções e despachou às ditas autoridades era 

uma primeira versão. O roteiro a que temos acesso por meio das duas versões do códice 

eborense é outro, definido por ele próprio como mais detalhado, elaborado para ser enviado à 

Corte. Com essa segunda versão, feita com maior miudeza e individuação, ele acreditava que a 

jornada a Cuiabá poderia ser empreendida com maior ânimo.440  

A Noticia Sétima Practica não se encontra datada. A partir de uma leitura superficial, 

Taunay a datou como sendo posterior a 1727 e anterior a 1748.441 Para ele, “as notícias dadas 

de ataques dos payaguás” justificariam esse marco inicial. Todavia, ao longo da Noticia Sétima 

Practica não há sequer menção a esses indígenas.442 Quanto ao marco final, trata-se do ano da 

morte de Diogo Soares. Seguimos a argumentação de Thereza Martha Borges Presotti, para 

quem o silêncio de Manuel Barros acerca dos Payaguá, cujos ataques às monções se tornaram 

constantes a partir de 1725, é um forte indício de que a escrita da notícia é anterior a esse ano.443 

A partir de elementos como a alusão aos irmãos Leme (mortos em 1723) e a suposta 

ausência de referência às Lavras do Sutil (descobertas no final de 1722)444 no texto de Manuel 

de Barros, Presotti teceu a hipótese de que ele teria sido produzido no início dos anos 1720.445 

Entretanto, ao que parece, a autora desconsiderou a passagem em que Barros aborda as “tropas” 

que seguiram para Cuiabá em 1722, sendo essa a data mais recente expressamente citada na 

Noticia Sétima Practica.446 Sendo assim, a datamos como posterior a 1722 e anterior a 1725. 

Para a historiadora, a menção a Rafael Pires Pardinho como um dos destinatários de 

uma das cópias da primeira versão do roteiro estaria vinculada a uma suposta consciência de 

Manuel de Barros acerca daqueles pareceres emitidos pelo Conselho Ultramarino em 1719 

 
439 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 34v. 
440 Ibidem, f. 34v. 
441 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuayabanas no..., p. 25 e 76. 
442 Presotti igualmente observou esse fato. PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 163. 
443 Ibidem, p. 163. 
444 Na verdade Manuel de Barros cita as Lavras do Sutil, em torno das quais se formou o arraial do Senhor Bom 

Jesus do Cuiabá, só não com esse nome, mas sim como “novas minas”, localizadas na barra do rio Coxipó, no rio 

Cuiabá. BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 32v. Acerca da descoberta das 

Lavras do Sutil, cf. SÁ, José Barbosa de. Op. cit., p. 11. 
445 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 164. Sobre o episódio da perseguição promovida por Rodrigo 

César de Menezes aos irmãos João e Lourenço Leme da Silva cf. LUÍS, Washington. Op. cit., capítulos 4 e 5. 
446 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 30v. 
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acerca da presença dos jesuítas castelhanos em terras entendidas como sendo portuguesas, 

citados no capítulo anterior.447 Isso porque em um deles os conselheiros dispõem que Pardinho, 

na condição de ouvidor-geral, e o Conde de Assumar, governador da capitania, tomassem as 

notícias que achassem e pudessem sobre aquela porção do território.448 

A nós, o quadro parece ser outro. Primeiramente, merece atenção o título através do qual 

Manuel de Barros se referiu a Rafael Pires Pardinho: desembargador sindicante, não mais 

ouvidor-geral, cargo que ocupou até 1720. Em segundo lugar, não só Pardinho recebeu uma 

cópia do roteiro, mas também o governador da capitania de São Paulo que, desde 1721, era 

Rodrigo César de Menezes. 

Em carta a Aires de Saldanha de Albuquerque, governador do Rio de Janeiro, escrita 

em 31 de outubro de 1723, Rodrigo César de Menezes relata que recebeu uma ordem de D. 

João V para que ele viajasse a Cuiabá levando consigo o desembargador Pardinho, diligência 

que não cumprira de imediato. São duas as razões apresentadas para o adiamento da viagem: 

(1) que a monção mais adequada era aquela cuja partida se dava em “Mayo | Junho athe Agosto, 

por respeito das agoas”, de modo que em outubro já não era mais possível empreendê-la; (2) a 

vigência de uma peste que naquele ano havia ceifado inúmeras vidas.449 

Quatorze meses depois, em dezembro de 1724, numa nova missiva a Saldanha de 

Albuquerque, Menezes comenta que para a jornada às minas de Cuiabá lhe faltavam 

escravizados para as canoas, sendo necessários quatro indivíduos para cada uma delas. Próximo 

ao encerramento, destaca que por meio dessa carta enviava a Pardinho um “extrato” da viagem 

a ser realizada por ambos, no qual se encontravam realçadas as dificuldades que lhes 

aguardavam.450 

Embora não haja alusão ao nome de Manuel de Barros nos documentos supracitados, 

conjecturamos que o dito “extrato” se trate da primeira versão de seu roteiro. A nós parece 

plausível que o sargento-mor engenheiro tenha sabido de alguma forma da intenção do 

governador de São Paulo de passar a Cuiabá junto a Rafael Pires Pardinho a fim de cumprir a 

determinação de D. João V.  

A informação do preparo, ou pelo menos, do plano de preparo, daquela que seria a 

primeira excursão de um administrador colonial à fronteira oeste da América portuguesa figura 

 
447 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 166. 
448 CONSULTA de 20 abr. 1719. AHU, cód. 233, f. 165r. 
449 CARTA de Rodrigo César de Menezes a Aires de Saldanha de Albuquerque. São Paulo, 23 out. 1723. AHU, 

AHU_ACL_CU_023-01, cx. 3, d. 361. 
450 CARTA de Rodrigo César de Menezes a Aires de Saldanha de Albuquerque. São Paulo, 15 dez. 1724. AHU, 

AHU_ACL_CU_023-01, cx. 4, d. 451. 
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como passível de maior circulação entre a população da capitania de São Paulo quando 

comparada àquelas contidas nos pareceres do Conselho Ultramarino. Afora o ineditismo do 

feito, a organização de uma expedição monçoeira era algo que requeria antecedência e 

mobilizava diferentes setores econômicos, os quais abrangiam os produtores de canoas, de 

remos e de gêneros alimentícios, os traficantes de escravizados e a contratação de mareantes, o 

que tornava difícil mantê-la em segredo – caso o sigilo fosse algo desejado.451  

Considerando a menção de Manuel de Barros aos quatro meses passados com um 

sertanista – tempo exequível de vencimento da rota das monções caso as águas assim 

permitissem – e os eventos narrados na Noticia Sétima Practica, ele teria viajado a Cuiabá na 

primeira metade da década de 1720. Ao saber do projeto de Rodrigo César de Menezes de se 

deslocar àquelas minas, Manuel de Barros tomou a liberdade de enviar ao governador e ao 

desembargador Pardinho um roteiro resumido daqueles caminhos, haja vista que, segundo ele 

próprio, ainda não havia nenhum escrito desse gênero disponível. Mais do que uma boa ação, 

com isso o sargento-mor engenheiro deveria angariar algum prestígio. Não satisfeito com sua 

projeção na esfera local, ampliou seu trabalho com intenção de remetê-lo a Lisboa. 

O número de escravizados necessários para tripular uma canoa comentado por Rodrigo 

César de Menezes encontra fundamento na Noticia Sétima Practica.452 Além disso, o uso da 

palavra “extrato”453 pelo governador para se referir ao escrito relativo à viagem a Cuiabá está 

em plena comunhão com a ideia expressa pelo próprio Manuel de Barros de que as cópias 

remetidas a Menezes e a Pardinho eram menos completas, porque menos detalhadas quando 

comparadas a última versão, destinada ao Reino. Na Noticia Sexta Practica que descreve a 

viagem de Rodrigo César a Cuiabá, tal como Manuel de Barros, Gervásio Leite Rebelo afirma 

que “os escravoz saõ os maiz | livrados neste paiź” e chama determinada cachoeira de “o ultimo 

perigo do Quexeim”, expressões encontradas apenas nesses textos, o que poderia sugerir que o 

secretário de governo tivesse lido o escrito do sargento-mor engenheiro.454 

 
451 Sobre os setores econômicos da América portuguesa envolvidos com a rota das monções cf. GODOY, Silvana 

Alves de. Itu e Araritaguaba... 
452 “As Conveniencias saõ o levarem mais Carregaçoẽz, e Canoaz Con- | forme a possibilidade de cada hum: 

porque Como huã Canoa leva Com̃umente 50 Car- | gaz, e lhe bastaõ para ella 5. pessoas, quatro para os remoz, 

e hum piloto bom | da quelles rios, que he o principal, escusaõ Certamente os gastos, e os negroz, que lhe eraõ | 

necessárioz para as Condusir por terra: he porem preciso, que os negroz sejaõ bons. e naõ | negroz novoz”. 

BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 30v., grifos nossos. 
453 Segundo Bluteau, no século XVIII o vocábulo “extrato” era entendido como “o que se tira de algum livro 

impresso, ou manuscrito”. BLUTEAU, Rafael. Op. cit., vol. 3, p. 402. 
454 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 25r. e 23r. respectivamente. Em 

Manuel de Barros, lemos: “e poucos escapaõ dellas excepto os negroz, que saõ neste particular os maiz | bem 

livrados”; “He esta Cachoeyra a ultima desta Viage, | e porisso se Chama o ultimo perigo do Quexeim”. BARROS, 

Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 29r. e 31v. respectivamente. 
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Estando Manuel de Barros em plena atividade na capitania de São Paulo do início da 

década de 1730, como atestam as cartas de Luís Vaía Monteiro, não seria improvável que por 

iniciativa própria ele tivesse oferecido uma reprodução dessa última versão a Diogo Soares, a 

qual constaria entre as notícias, roteiros e mapas dos sertanistas de São Paulo e de Cuiabá que 

o jesuíta alude na missiva de julho de 1730.455 O roteiro escrito por ele, onde expressou as 

marchas, acidentes hidrográficos, dias de navegação e de travessia por terra que marcam o 

percurso de Araritaguaba a Cuiabá  não é qualquer roteiro, segundo o autor intelectual. Em seu 

título, consta o adjetivo “verdadeiro”, qualificando-o enquanto tal. Antes de sinalizar qualquer 

pretensão científica do sargento-mor engenheiro,456 o uso do adjetivo reforça a primazia 

postulada por ele próprio quanto ao seu escrito ser o primeiro roteiro referente a essa jornada, 

bem como a pretensão de que qualquer outro texto do gênero que viesse a circular no período 

seria derivado do seu. 

A Noticia Sétima Practica se encontra dividida em duas partes: a primeira, dedicada à 

descrição do itinerário predominantemente fluvial; a segunda, ao caminho que compreende 

longos trechos de deslocamento por terra. Das Noticias Practicas, essa é a primeira a utilizar a 

palavra “moçaõ” (monção) para designar o período mais adequado à realização da jornada a 

Cuiabá, bem como a viagem em si. De acordo com Manuel de Barros, a temporada conveniente 

para empreendê-la tinha início em 20 de maio e se estendia até o dia de santo Antônio, isto é, 

13 de junho. Todavia, observa que há quem a prolongasse até o meio de julho, qualificando 

essas pessoas como experientes nessa atividade, as quais contavam com “muytoz | gentios 

mansos, e domesticoz” para a navegação.457 

Seu texto é organizado em seções que expressam os dias consumidos pela jornada 

fluvial, os quais totalizam 160. A essa estruturação somam-se algumas advertências, ocasiões 

em que a narrativa é interrompida e o autor intelectual notifica o leitor sobre diversas questões, 

por exemplo, a não beber a água do rio Pardo a fim de evitar maleitas e pestes; a vantagem de 

se vencer o percurso por vias fluviais, ao invés de seguir por terra a partir do Capão dos Porcos; 

 
455 CARTA de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 jul. 1730. AHU, AHU_ACL_CU_003, cx. 5, d. 

442. 
456 Presotti associou o adjetivo “verdadeiro” ao fato de Manuel de Barros ser um engenheiro, o que permitiria 

pensá-lo como alguém em sintonia “com as exigências ‘científicas’ da época, tomando por base descrições as mais 

exatas possíveis da realidade geográfica”. PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 165. Sustentar essa 

hipótese, a nosso ver, implicaria desconsiderar a discussão que fizemos no início do capítulo 2, em que apontamos 

que a carência tanto na América portuguesa quanto no Reino de pessoas versadas nos saberes requeridos para a 

feitura de mapas fez com que D. João V contratasse Carbone e Capassi e desse início a um programa de renovação 

das ciências e das técnicas em Portugal. Assim, concordar com a hipótese da historiadora significaria colocar 

Manuel de Barros na vanguarda do processo de abertura de Portugal às luzes, o qual estava em fase inicial no 

momento em que ele redigiu seu roteiro. 
457 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 26r. 
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e a importância de se manter alerta dia e noite do rio Taquari até a barra do Cuiabá, posto ser 

esse um território habitado por indígenas.  

Manuel de Barros indica os momentos em que as cachoeiras, saltos e itaipavas deveriam 

ser passados com todos a bordo, desembarcados, com as canoas levadas pela margem com o 

auxílio de cordas ou atravessadas por terra. A fim de oferecer melhores condições de viagem a 

seus leitores, se ocupa também em apontar os lugares mais adequados para o pouso. 

O zelo apresentado na caracterização do trajeto fluvial é igualmente observado na 

segunda parte da Noticia Sétima Practica, intitulada “Nova derrota por terra”. Tal itinerário 

tinha início no Salto do Cajuru ou no Capão dos Porcos, ambos no rio Pardo, e seguia até o 

arraial minerador tendo como referência os rios Coxim, Taquari, Piquirí, Porrudos (São 

Lorenço) e o Cuiabá, onde se chegaria após 40 dias de marcha, a contar do rio Pardo. Embora 

apresente essa alternativa, Manuel de Barros aconselha o leitor a empregar a rota fluvial, haja 

vista a carestia de mantimentos que afligia aqueles que optavam pelo percurso terrestre.  

Afora esses roteiros, o sargento-mor engenheiro alude àqueles que anteriormente se 

valiam de outros cursos d’água, como o rio Verde. Essa pluralidade de vias de acesso às minas 

de Cuiabá expressas na Noticia Sétima Practica reforça a hipótese de datação de sua escrita 

como tendo se dado na primeira metade da década de 1720. Como nos mostra Francismar 

Carvalho, foi ao longo desse decênio que a rota ordinária das monções foi sendo imposta pelos 

Kayapó e Guaykuru como a única viável.458  

A riqueza de informações apresentadas por Manuel de Barros dificilmente poderia ser 

imputada integralmente a alguém com pouca experiência na viagem de Araritaguaba a Cuiabá. 

Como ele próprio assinala, as tomou de um sertanista “de muytaz Viagez de todo a- | quelle 

Certaõ”459, com quem conviveu durante quatro meses. Pensamos se tratar de um caso próximo 

àquele da Noticia Quinta Practica. Todavia, diferente de Domingos Lourenço de Araújo que 

atribuiu a autoria intelectual do escrito a Antônio Pires de Campos, Manuel de Barros ocultou 

o nome de sua fonte e reclamou para si o crédito da transmissão dos dados contidos na Noticia 

Sétima Practica. Assim como João Antônio Cabral Camelo e Domingos Lourenço de Araújo, 

Manuel de Barros não identificava a si como sertanista, conferindo essa identidade apenas aos 

outros,460 entre eles a seu informante. 

 

 
458 CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit., especificamente a parte 1, “Itinerários do extremo oeste”. 
459 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 34v. 
460 “Neste [porto] Costumaõ os Certanistaz faser as suas Congonhaz”; “Estas saõ as Capoeyraz, e paragez, on | de 

os Certanistaz Costumaõ lançar suas rossaz”; “Verdade he, que athegora os Certanistaz, que hiaõ para o Cuyaba’”. 

Ibidem, f. 26v. e 29r., respectivamente. 
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3.8. Noticia Oitava Practica, atribuída a Francisco Palácio 

 

Noticia Oitava Practica. Exposta na Copia de huã Carta esCrita do Cuyabà, aos novos 

Pertendentes da quellas Minas 

 

Das Noticias Practicas, a Noticia Oitava Practica se destaca por diversas razões. É a 

única cujas versões do códice eborense não registram sua autoria intelectual, datação tópica e 

cronológica. É também a única que traz a palavra “cópia” em seu título, ainda que os demais 

textos da coleção também o sejam. Distingue-se quanto ao estilo de escrita: seu narrador 

frequentemente se reporta diretamente aos leitores, com quem é irônico; expressa certo grau de 

humor em diversas passagens; faz uso de várias interjeições; e evoca regularmente imagens 

cristãs.461 Junto à Noticia Sétima Practica, é a segunda e última notícia a estampar a palavra 

“moçaõ” (monção). 

Definida pelo título como sendo uma carta, haja vista que seu texto dialoga com os 

pretensos leitores-viajantes aos quais é destinada, a Noticia Oitava Practica é igualmente um 

roteiro, pois descreve o itinerário de Araritaguaba a Cuiabá e apresenta diretrizes de como 

vencê-lo, tal como a Noticia Sétima Practica faz. Seu narrador atua como um verdadeiro guia, 

caracterizando o trajeto com alto grau de detalhamento. Exemplo disso pode ser constatado no 

fato de alguns acidentes hidrográficos, tais como cachoeiras, saltos e itaipavas, terem ganhado 

parágrafos inteiros só para sua definição. Assim como na noticia precedente, na Noticia Oitava 

Practica constam as formas por meio das quais esses acidentes hidrográficos deveriam ser 

contornados, a indicação da margem do rio que oferece melhor condição de navegabilidade e a 

indicação das direções a serem tomadas, matérias constituintes da maior parte de suas linhas. 

Uma das particularidades da Noticia Oitava Practica é a existência de uma tabela que 

encerra o nome dos rios percorridos de Araritaguaba a Cuiabá, suas respectivas léguas e qual a 

distância total do itinerário. Tendo em vista Diogo Soares não ter alcançado a região de Cuiabá, 

 
461 Exemplos de todas essas características podem ser constatados nas seguintes passagens: “Tanto que vos 

embarcares neste Porto, o que espero. façaiz Como Catholicos | Com as Conta da alma justaz: porque desde que 

dereiz principio a taõ funes- | ta Viage athe Chegarez a estas Minaz do Cu̇yaba’, estay Certos. que Corrẽ e- | vidente 

risco ȧs Vossas Vidas”; “Ah miseraveiz! isso, e mais merece quem nunca quiz | dar Credito às muytaz Cartaz, que 

Vos escreviaõ os amigoz do Cuyaba’: naõ desani- | meiz, que ainda o peyor esta para passar”; Amigoz meoz aqui 

Vos espero saudoso ja ha dias nesta barra: lembramvoz az | molestiaz, que me Contastez, e os muytoz perigoz, que 

tivestez no rio Theate’: poiz estay | certos, que o naõ saõ menores, os que agora vos esperaõ neste rio, em que 

entraiz: | Que he isto, vindes investir a remos este rio, guardayoz para outra occasiaõ, pe- | gay das Varas, pondolhe 

ferroẽs nas pontaz, que so Com ellas he que podereiz sobir por | esta Calçada Continuada de Lagez. [PALÁCIO, 

Francisco]. Noticia Oitava Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 35v., 41v. e 42v., respectivamente. 
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a veiculação desses dados de maneira sistematizada deve ter influído positivamente na decisão 

de incorporação do texto à coleção. 

Afora as versões da Noticia Oitava Practica contidas no códice eborense, sabe-se da 

existência de outras duas externas a ele. Salvaguardadas em diferentes instituições, uma no 

IEB-USP e outra na BN-RJ, possuem em comum título (Roteyro da viagem de São Paulo pª as 

minas do Cuyabá que fez Francisco Palacio no ano de 1726), dimensões (32,5 cm x 22 cm), 

número de fólios (22) e data de produção atribuída pelos arquivistas que as descreveram 

(1734).462  

Ao que tudo indica, Thereza Martha Borges Presotti foi quem associou pela primeira 

vez a Noticia Oitava Practica ao Roteyro de Francisco Palácio custodiado pelo IEB-USP. A 

partir disso, propôs como solução para o anonimato da Noticia sua atribuição a Francisco 

Palácio.463 

Quase nada se sabe a respeito de Palácio para além da autoria intelectual do Roteyro. 

Assentados na leitura desse escrito, Maria de Fátima Gomes Costa e Pablo Diener chamam a 

atenção para a erudição de Palácio, haja vista as abundantes referências a personagens da 

mitologia clássica e a lugares exaltados por Homero e Virgílio.464  

Thereza Martha Borges Presotti, por sua vez, ressalta a alusão frequente no corpo do 

texto da Noticia Oitava Practica de expressões vinculadas ao catolicismo, o que a fez supor 

que Palácio teria sido “um padre ou uma pessoa de boa formação cristã”.465 A historiadora vai 

além: mediante o silêncio da historiografia colonial paulista e mato-grossense a respeito dessa 

personagem, seja em São Paulo, seja nas minas de Cuiabá, questiona se não é o caso de pensar 

se Francisco Palácio não seria um pseudônimo. A hipótese permanece válida, haja vista não 

termos localizado, até o momento, qualquer menção a esse nome para além de seu registro no 

Roteyro. 

 
462 ROTEYRO da viagem |de S. Paulo| pª as minas do Cuyabá que fez Francisco Palacio no ano de 1726. IEB-

USP, coleção Yan de Almeida Prado, cód. 31; ROTEYRO da viagem [de São Paulo] pª as Minas do Cuyabá que 

fez Francisco Palacio no ano de 1726. BN-RJ, cód. 918.172. Não tivemos acesso in loco a nenhum deles. O códice 

da BN-RJ foi consultado através de uma cópia digitalizada em preto e branco em alta resolução oferecida pela 

própria instituição. Disponível em: https://bit.ly/31gZ5l1. Acesso em: 25 mar. 2021. O do IEB-USP, por sua vez, 

só foi possível através de uma edição modernizada realizada por Flávia Kurunczi Domingues e pela Profa. Dra. 

Maria de Fátima Gomes Costa. Cf. PALÁCIO, Francisco. Roteiro da viagem para as minas do Cuiabá que fez 

Francisco Palácio no ano de 1726. Documento Monumento, edição especial Rios e História, 2010, p. 101-126. 
463 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 168. 
464 COSTA, Mária de Fátima Gomes; DIENER, Pablo. À guisa de introdução. In: PALÁCIO, Francisco. Roteiro 

da viagem para as minas do Cuiabá que fez Francisco Palácio no ano de 1726. Documento Monumento, edição 

especial Rios e História, 2010, p. 103. 
465 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 170. 

https://bit.ly/31gZ5l1
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Comparando as versões da Noticia Oitava Practica e os testemunhos do Roteyro, fatores 

como a manutenção do estilo peculiar de escrita, a correspondência – em linhas gerais – do 

conteúdo e a presença da tabela com os rios e léguas da rota das monções tornam indiscutível 

a existência de um vínculo entre eles. Os pesquisadores que cotejaram a Noticia e o Roteyro do 

IEB-USP sinalizaram que o segundo é significativamente mais extenso e detalhado que o 

primeiro, fato igualmente constatado por nós.466 As citações que expressam a erudição de 

Francisco Palácio e a referência ao ano de 1734, por exemplo, data que permitiu às instituições 

de guarda estimarem o período de produção do Roteyro, inexistem na Noticia Oitava Practica. 

O estudo pormenorizado dos testemunhos do Roteyro extrapola o escopo deste trabalho. 

Porém, a fim de esclarecermos algumas questões concernentes à Noticia Oitava Practica, 

alguns apontamentos se fazem necessários.  

De acordo com Presotti, o confronto da primeira versão da Noticia Oitava Practica e do 

Roteyro do IEB-USP evidenciou algumas diferenças “que não alteram o [seu] conteúdo”. A 

origem dessas divergências, argumenta, teria sido a ação do copista da Noticia Oitava Practica 

que, ao transcrevê-la no códice eborense, “preferiu mudar algumas palavras, omitir e alterar 

pequenos trechos, na pretensão de sintetizá-la ou fazer adequações mais ao seu modo de 

narrar”.467 A constatação, pela historiadora, dessas mudanças contradiz sua própria afirmação 

quanto à suposta preservação do conteúdo do texto, na medida em que substituições e omissões 

de palavras e modificações de trechos inevitavelmente o transformam, como exemplificado 

abaixo (quadro 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
466 Ibidem, p. 168; COSTA, Mária de Fátima Gomes; DIENER, Pablo. Op. cit.,  p. 102. 
467 PRESOTTI, Thereza Martha Borges. Op. cit., p. 168-169. 
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Quadro 13 – Comparação entre as versões do texto de Francisco Palácio 

Primeira 

versão 

||f. 35r.|| A quem, senaõ à Voz, amigoz meos perseguidoz da fortuna, e da 

desgraça, a quẽ | senaõ à Voz farey agora este aviso, ou darey a triste sum̃a 

dos inumeraveiz pe- | rigoz desta Viage; pois discorrendo Com vosco a que 

parte ireiz ganhar a vida, | ou adquirir riquesaz, Chega a tal extremo a Vossa 

infelicidade que possaiz ao ex- | cesso de emprender esta jornada: ah 

infelicez! Parecevoz, que a fareis Com | descanso, e abc que em breve tempo 

naõ tereiz, que envejar a Midaz o seo ou- | ro. 

Segunda 

versão 

||f. 122r.|| Aquem Senaõ aVos, amigos meos per Seguidos dafortuna, e- | da 

desgraça, aquem Se naõ aVos farei agora este avizo, oudarei | atriste Sũma 

dos iñumeraveis perigos desta Viage: pois dis Corren- | do Com Vosco aque 

parte ireis ganhar aVida, ou aquirir rique- | Zas, chega a tal extremo aVossa 

infelicidade que passais ao excesso | de emprender esta jornada: Ah 

infelices! Parecevos que afa- | reis Com descanso, e que em breve tempo não 

tereis que emvejar | a Midas oSeo Ouro. 

Roteyro da 

BN-RJ 

||f. 2r.|| A quem Senaõ aVoz, Irmaõs meos, perseguidos dafortunam | e deSua 

perseguiçans dezesperados: Aquem Senaõ aVos fareẏ a= | vizo dos 

innumeraveis perigos destaViagem; pois que deitando ju | izos temerarios 

aque parte ireis ganhar; ou adquirir os bens tem= | poraes, Chega atal extremo 

aVossa desgraça, que passa deste ao ex= | cesso de intentar tal jornada: 

Aquem Senaõ aVos que novatos nes= | te pelago de tribulações, e mizerias 

vos paresse navegareis Com des= | Canso, Sendo que os argonautas, que 

Levais Sam pouco praticos, e vos | hum | tal Piloto Com pouca Siencia para 

os mandar. Ah Coitadinhos! 

Roteyro do 

IEB-USP468 

||f. 2|| A quem se não a vós, Irmãos meus perseguidos da fortu- | na e de sua 

perseguição desesperados: A quem se não a vós fareis | aviso dos 

inumeráveis perigos desta viagem, pois que deitando juízos temerários a que 

parte ireis ganhar, ao adquirir os bens temporais, chega a tal extremo a Vossa 

desgraça, que passa desta ao excesso de intentar tal jornada: a quem se não 

a vós que novatos neste pélago de tribulações, e misérias vos parece 

navegáveis com descanso, sinto que os argonautas que levais tão poucos 

práticos, e vós um tal Piloto com pouca ciência para os mandar. É 

coitadinhos!  

Fonte: Elaboração do autor a partir do cód. CXVI/1-15 da BPE, do cód. 918.172 da BN-RJ e da edição 

modernizada do cód. 31 da coleção Yan de Almeida Prado do IEB-USP 

 

Nada temos a acrescentar na caracterização dos tipos de divergências substanciais 

constatadas pela autora. Todavia, a relação implícita que ela estabelece entre o Roteyro e a 

Noticia, em que o primeiro teria servido de modelo para a segunda, carece de revisão. 

Primeiramente, a simples existência do Roteyro do IEB-USP não garante que ele seja o 

“original” de Francisco Palácio, uma versão cuja produção se deu sob sua supervisão, 

respeitando sua vontade. Ao estudá-lo, Sílvio de Almeida Toledo Neto apontou duas 

possibilidades distintas quanto à produção e transmissão do escrito: (1) ser ele um cópia obtida 

 
468 PALÁCIO, Francisco. Roteiro da viagem..., p. 101-126. 
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a partir do original ou de um outro apógrafo; (2) um original com falhas de revisão.469 A isso 

devemos acrescentar a existência do testemunho da BN-RJ, para o qual não encontramos 

estudos. 

Em segundo lugar, a afirmação de que qualquer um dos testemunhos do Roteyro serviu 

como modelo para a Noticia Oitava Practica só pode ser sustentada mediante seu cotejo, de 

uma análise rigorosa de sua tradição,470 a qual está para ser realizada. Se assim fosse, o que 

explicaria, por exemplo, a ausência do nome de Francisco Palácio nas versões da Noticia Oitava 

Practica quando em nenhum outro texto da coleção a indicação de autoria intelectual foi 

ocultada? 

Por último, o texto da Noticia Oitava Practica, versão reduzida do Roteyro, se é que 

assim podemos qualificá-lo, seria de fato fruto da intervenção de Diogo Soares e do escriba 

anônimo na condição de copistas, como propõe Presotti, ou descende de uma outra versão, 

igualmente sintética, que circulou e foi transmitida pelos leitores-viajantes através de sucessivas 

reproduções até que, ao chegar às mãos de Diogo Soares, sua autoria intelectual teria se 

perdido? A presença da expressão “Copia de huã Carta” no título da Noticia Oitava Practica, 

vaga em decorrência do artigo indefinido “huã”, pode sugerir a origem incerta desse escrito, 

mesmo para o padre matemático. 

Quanto à data de produção da Noticia Oitava Practica, pouco podemos afirmar. 

Segundo o Roteyro, a viagem a partir da qual Francisco Palácio o produziu transcorreu em 

1726. Todavia, sua redação se deu em um momento posterior. Isso porque o acontecimento 

mais recente explicitamente datado no texto foi o ataque dos Payaguá a uma monção ocorrido 

“neste ano de 1734”.471 Caso 1734 seja de fato o ano em que Francisco Palácio o escreveu, 

assim como caso seja lícito interpretar a escrita do Roteyro como o momento em que Palácio 

decidiu escrever sobre a viagem que empreendeu, poderíamos atribuir essa mesma data a 

Noticia Oitava Practica. 

O quadro aqui esboçado merece um estudo particularizado a fim de se esclarecer alguns 

dos problemas levantados. Para tanto, o pesquisador deverá cotejar as versões da Noticia Oitava 

Practica com os testemunhos do Roteyro de Francisco Palácio; analisar os códices que hoje os 

encerram; e perscrutar a trajetória de cada um deles até as respectivas instituições de guarda. 

 
469 TOLEDO NETO, Sílvio de Almeida. Hábitos de escrita no Roteyro da viagem para as minas do Cuyaba, de 

Francisco Palácio (séc. XVIII). Anais do I Congresso Internacional de Língua, Literatura e Cultura. Santo 

Ângelo: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 2006, p. 2820-2826. 
470 Entendemos por tradição o conjunto de todas as fontes de um texto. Ela pode ser direta (manuscritos e 

impressos) ou indireta (paráfrase, citações etc.). CAMBRAIA, César Nardelli. Op. cit., p. 134. 
471 PALÁCIO, Francisco. Roteiro da viagem..., p. 125. 
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Com isso poderá, quem sabe, precisar as relações entre esses escritos e entender melhor 

questões concernentes à sua produção, transmissão e circulação. 

 

3.9. Noticia Primeyra Practica de Goiás, de José Peixoto da Silva Braga 

 

Noticia Primeyra Practica Que da ao Padre Mestre Diogo Soarez o Alferez Iose Peixoto da 

Sylva Braga do que passou na Primeyra Bandeyra, que entrou ao descobrimento daz Minaz 

do Guaysez athe sahir na Cidade de Belem do Gran Para’ 

 

De José Peixoto da Silva Braga sabe-se apenas o que ele informou a respeito de si na 

notícia dada a Diogo Soares. Era português, oriundo da cidade de Braga, onde deixou sua esposa 

Leonarda Peixota. Possuía a patente de alferes, conforme consta no título de seu escrito.  

Diferentemente das notícias práticas cuiabanas, que se vinculam às monções em 

diferentes níveis, a Noticia Primeyra Practica de Goiás versa sobre uma bandeira, cujo 

resultado foi a descoberta de ouro nessa localidade e o início de sua ocupação efetiva pela Coroa 

portuguesa, daí Taunay tê-la qualificado como uma espécie da carta de Pero Vaz de Caminha 

para o estudo de Goiás.472 A bandeira em questão trata-se daquela capitaneada por Bartolomeu 

Bueno da Silva, o Anhanguera II, personagem cujo retrato composto por José Peixoto da Silva 

Braga em nada corrobora a imagem esboçada pela historiografia laudatória paulista da primeira 

metade do século XX, isto é, do bandeirante sendo um “dos maiores sertanistas de São Paulo 

no século XVIII”.473 

O enredo da Noticia Primeyra Practica de Goiás compreende o período da saída da 

expedição da cidade de São Paulo, em 3 de julho de 1722, e a chegada de Silva Braga em Minas 

Gerais em data não especificada, local onde a concluiu em 25 de agosto de 1734. A data da 

partida é a única referência temporal precisa que encontramos no texto. Ainda que o autor 

intelectual destaque a quantidade de dias consumidos nas marchas e nas falhas, não foi possível 

situá-los com segurança no calendário. 

A tropa era majoritariamente formada por portugueses, seguidos de cinco ou seis 

paulistas “Com os seoz indioz, e ne- | groz”, um baiano, dois religiosos beneditinos e um 

franciscano. Levavam 39 cavalos e 152 armas. Embora todos fossem “a’ sua Custa”, contavam 

 
472 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Monções cuayabanas no..., p. 31. 
473 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Op. cit., p. 366. 
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com 20 indígenas cedidos pelo governador Rodrigo César de Menezes para a condução das 

cargas.474 

Podemos dividir a Noticia Primeyra Practica de Goiás em duas partes: (1) enquanto 

José Peixoto da Silva Braga esteve junto ao Anhanguera II e (2) seu percurso do rompimento 

com o cabo da tropa até Belém do Pará. Em ambas ele atende àqueles que seriam os interesses 

de Diogo Soares, orientados pela provisão de novembro de 1729 passada por D. João V. Nesse 

sentido descreve as marchas, a vegetação, os rios, os modos de atravessá-los, a feitura das 

embarcações empregadas, as possibilidades de ouro em cursos d’água, a oferta de caça e de 

pesca, os animais e as plantas passíveis de serem comidos, os indígenas contatatos, como eram 

suas aldeias, quais armas utilizavam, entre outros. 

A marca desse escrito é a ênfase que o autor intelectual dá ao seu conflito com o 

Anhanguera II e a denúncia das ações do sertanista. Silva Braga imputa a origem da querela à 

quebra do acordo de que o cabo da expedição deveria resenhar sua tropa, isto é, enumerá-la a 

fim de saber o número exato de membros que a compunha.475 Todavia, ao longo das linhas da 

notícia torna-se evidente sua raiz identitária: as disputas entre paulistas e emboabas. 

Conforme José Peixoto da Silva Braga, ao justificar a ausência da resenha após 

sucessivos adiamentos, o Anhanguera II teria dito que ela “era escusada, porque os Amboa- | 

baz, assim Chamaõ a os Reynoez, naõ era gente, que lho merececa”.476 O autor intelectual chega 

a relatar sua desconfiança de que o Anhanguera II tinha a intenção de matá-los no meio do 

mato. Acusa-o de seguir adiante sem se importar com o desaparecimento de alguns membros 

que se dedicavam ao plantio de roças para a própria subsistência, de tomar decisões guiado pela 

ambição de querer para si todos os indígenas escravizados e de distribuir irregularmente a 

comida, privilegiando a si próprio e a seus partidários. 

O quadro é agravado pela constante falta de mantimentos, bem como por eles estarem 

perdidos em uma região incerta após terem ultrapassado o rio Grande. Nesse contexto a 

dependência da expedição com relação aos indígenas se torna patente, pois José Peixoto da 

Silva Braga assinala que a esperança da tropa era de que achassem alguma aldeia, da qual 

assaltariam as roças e onde poderiam obter informações sobre o caminho correto para Goiás. A 

essa altura, alguns nativos levados de São Paulo haviam fugido, alegando que os sertanistas 

 
474 BRAGA, José Peixoto da Silva. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 53r. 
475 SILVA, Antonio Moraes. Op. cit., vol. 2, p. 609. 
476 BRAGA, José Peixoto da Silva. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 53v. 
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estavam equivocados, “porque os Guyasez nos ficavaõ ja atraz”.477 Em meio a penúria em que 

se encontravam, as mortes chegaram a atingir 40 pessoas. 

José Peixoto da Silva Braga se projeta como alguém que em vários momentos se 

esforçou para que o Anhanguera II fizesse aquilo que ele julgava ser certo. No meio dessa 

tensão se encontrava João Leite da Silva Ortiz, genro do Anhanguera II, descrito como uma 

pessoa apaziguadora, que em algumas circunstâncias atuou no sentido de preservar a unidade 

da tropa.  

Em algum ponto do que hoje é o Brasil central, ao ouvir o Anhanguera II dizer que se 

achavam próximos ao Maranhão, José Peixoto da Silva Braga e quatro companheiros – entre 

eles um paulista e um baiano – optaram pela deserção, rumando junto aos seus escravizados em 

busca de algum povoado que lhes pudesse fornecer algum mantimento. Tem início, então, a 

segunda parte da Noticia Primeyra Practica de Goiás. 

Nela Silva Braga se dedica à exposição das adversidades que marcaram seu trajeto até 

Belém do Pará. Relata a construção, destruição e reconstrução de canoas, a navegação de 

diversos cursos d’água não identificados, a perda de provimentos básicos para a viagem a partir 

do naufrágio de uma embarcação de carga, a carência de alimentos e como eles os obtiveram 

na natureza. Andavam nus, tamanha era a pobreza em que se encontravam. Dada a ausência de 

vestimentas, eram atacados pelos morcegos à noite, de modo que acordavam ensanguentados 

ao amanhecer. Chegaram a dormir sucessivas vezes enterrados na areia, a fim de não serem 

identificados e atacados pelos indígenas da região. 

Depois de algum tempo deram no rio Tocantins. Ali toparam com uma missão jesuítica, 

na qual foram bem acolhidos e permaneceram por 15 dias. Seguiram para Belém do Pará, onde 

chegaram, segundo o narrador, em estado deplorável. O governador João da Maia da Gama foi 

ao encontro deles, todavia não lhes deu assistência, tendo em vista não saber a procedência dos 

escravizados que levavam consigo. O socorro chegou no dia seguinte, vindo do cônego João de 

Melo e de alguns particulares, os quais lhes deram hospedagem.  

De acordo com Silva Braga, sua permanência no Pará durou 11 meses. Isso porque 

contraiu uma doença que lhe deixou acamado. Dali passou ao Maranhão, onde adquiriu dois 

cavalos com os quais rumou para Minas Gerais. Esclarece que do rompimento com o 

Anhanguera II até a chegada ao Pará passaram-se 4 meses, já do Maranhão às Gerais outros 10. 

Vivida na primeira metade da década de 1720, foi só em 1734 que essa experiência foi 

descrita ao padre Diogo Soares na Noticia Primeyra Practica. Mediante esse intervalo, é de se 

 
477 Ibidem, f. 54v. 
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supor que Silva Braga tenha se valido de alguma forma de registro durante sua peregrinação, 

de modo que anos depois pudesse discorrer, por exemplo, sobre o número de dias das marchas 

e as léguas vencidas.  

Quanto ao Anhanguera II, regressou a São Paulo em 1725, onde no mês de outubro 

Rodrigo César de Menezes escreveu a D. João V comunicando que o sertanista havia descoberto 

ouro em Goiás. A partir de 1726, Bartolomeu Bueno da Silva se estabeleceu definitivamente na 

região mineradora, gozando do posto de capitão-mor regente. Em 1733 teve início seu processo 

de pauperização, com a Coroa cassando todas as mercês que lhe havia concebido, em virtude 

da acusação de sonegação das rendas reais que recaiu sobre ele. Faleceu na vila de Goiás, em 

19 de setembro de 1740.478 

 

3.10 Circulação de saberes no centro-sul da América ibérica na primeira metade do 

século XVIII 

 

A leitura das Noticias Practicas evidencia uma série de histórias, atores, saber-fazer, 

práticas e procedimentos que circularam no centro-sul da América ibérica na primeira metade 

do Setecentos, oriundos e concernentes ao universo das monções e das bandeiras. Os diversos 

conflitos travados entre nativos e adventícios a partir da década de 1720 e algumas de suas 

vítimas, por exemplo, se fazem presentes em diferentes textos da coleção. 

 Diogo de Souza de Araújo, morto por um grupo de indígenas na rota das monções em 

1725, é citado por Antônio Pires de Campos479 e Gervásio Leite Rebelo480 quando ambos 

aludem ao assalto em questão. Manoel Lobo e Miguel Antunes, mortos em 1727 nas mesmas 

condições que Diogo de Souza de Araújo, bem como o “filho do Lobo”, sequestrado na ocasião, 

são referenciados por Antônio Pires de Campos481 e João Antônio Cabral Camelo. Este último 

menciona não só o episódio de 1727,482 mas também informa o paradeiro do “filho do Lobo” 

três anos depois, em 1730.483 

Dona Dominga Rodrigues, na maior parte dos casos chamada “filha de Lisboa”, é 

descrita por Domingos Lourenço de Araújo no ataque dos Payaguá associados aos Guaykuru 

 
478 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Op. cit., p. 369-370. 
479 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 14v. 
480 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 23v. 
481 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 14v. 
482 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CVXI/1-15, f. 5r. 
483 O dito “filho do Lobo” se encontrava entre os Payaguá e lhes serviu de intérprete quando do ataque promovido 

por esses indígenas junto aos Guaykuru à monção de maio de 1730. Idem. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. 

CXVI/1-15, f. 7v. 
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em 1730,484 por João Antônio Cabral Camelo como tendo sido raptada nessa circunstância485 e 

por D. Carlos de los Reyes Balmaceda sendo resgatada meses depois, na província do Paraguai, 

por avultada quantia de prata.486 Seu marido, Manoel Lopes de Carvalho (ou Manoel Lopes 

Braga), morto no referido conflito, igualmente se faz presente nos textos desses três autores 

intelectuais. 

Algumas outras pessoas aparecem em mais de uma notícia prática por serem figuras 

ativas nas expedições de penetração do interior da capitania de São Paulo. João de Araújo 

Cabral é descrito como cabo da tropa em que se encontrava Domingos Lourenço de Araújo e 

um dos melhores sertanistas da região,487 como roceiro por Gervásio Leite Rebelo e sitiante por 

Francisco Palácio.488 O padre André dos Santos, por sua vez, não só esteve na monção de 

Rodrigo César de Menezes,489 segundo nos conta Rebelo, mas ao religioso, conforme expõe 

Manuel de Barros, era atribuída a prática de fazer fogueira em localidade distinta daquela onde 

os viajantes de fato iriam pousar, como estratégia para despistar os indígenas hostis durante a 

noite.490 

Enquanto sinônimo de comércio regular entre Araritaguaba e Cuiabá empreendido por 

vias fluviais, as monções se mantiveram durante pouco mais de um século, entre outros fatores, 

graças ao acesso preciso e atualizado de informações por parte daqueles que dela tomaram 

parte.491 Se as primeiras expedições, transcorridas no início dos anos 1720, foram classificadas 

por fontes coevas como catastróficas, posto que tiveram como principal saldo a perda de 

embarcações, mercadorias e da vida dos aventureiros,492 sua continuidade até a década de 1830 

indica a produção, aquisição, transformação e apropriação de conhecimentos que, quando 

aplicados, tornavam a jornada em busca do lucro possível, ainda que árdua. 

Harold J. Cook, estudando as transações mercantis nos Países Baixos do período 

moderno, constatou a existência de publicações em que se veiculavam preços de commodities, 

taxas de trocas e informações sobre eventos que afetariam os negócios. Além disso, o 

 
484 ARAÚJO, Domingos Lourenço. Noticia Terceira Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 11r. 
485 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXV1/1-15, f. 7v. 
486 BALMACEDA, Carlos de los Reyes. Noticia Quarta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13r. 
487 ARAÚJO, Domingos Lourenço. Noticia Terceira Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 11v. 
488 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica... BPE, cód. CXVI/1-15, f. 22v.; [PALÁCIO, Francisco]. 

Noticia Oitava Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 44v. Em um artigo de 2015 Tiago Kramer de Oliveira estudou 

as sesmarias recebidas por João de Araújo Cabral no rio Taquari aludidas por Rebelo e Palácio. Cf. OLIVEIRA, 

Tiago Kramer. Roças, fazendas, engenhos... 
489 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 23r. 
490 BARROS, Manuel. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 33r. 
491 De acordo com Harold J. Cook, “Access to precise and up-to-date information” é condição fundamental para a 

prática de negócios. COOK, Harold J. Matters of exchange: commerce, medicine, and science in the Dutch 

Golden Age. New Haven; London: Yale University Press, 2007, p. 52. 
492 Descrições desses insucessos podem ser lidas em SÁ, José Barbosa de. Op. cit. 
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historiador identificou o estímulo àquilo que denominou de “viagens disciplinadas”, isto é, a 

imitação de viagens de membros respeitáveis de casas comerciais, geralmente sob a liderança 

de um tutor, a fim de encorajar os benefícios da jornada e de minimizar seus problemas.493 

Guardadas as devidas distâncias entre os Países Baixos e a América portuguesa na idade 

moderna, mas reconhecendo práticas que são comuns ao universo mercantil, encontramos essa 

mesma tendência, em graus distintos, nas notícias práticas cuiabanas. A Noticia Sétima Practica 

e a Noticia Oitava Practica, ambas roteiros de viagem direcionados àqueles que desejavam 

passar às minas de Cuiabá, foram escritos com vistas a prepararem os neófitos para os desafios 

que marcavam o trajeto e ensiná-los como superar as adversidades.  

Já as demais, em diferentes graus, também são constituídas por informações que 

circularam em função do comércio e, com exceção da Noticia Sexta Practica, ganharam atenção 

e foram registradas por seus autores intelectuais em decorrência do interesse que eles nutriam 

por essa atividade. Como defende Cook, o trato mercantil, antes de mais nada, era uma 

oportunidade de troca de informações em uma circunstância em que a exatidão daquilo que é 

informado era altamente valorizado,494 já que o sucesso de seus agentes dependia da precisão e 

da veracidade dos dados obtidos.  

João Antônio Cabral Camelo e Domingos Lourenço de Araújo eram mercadores. O que 

D. Carlos de los Reyes Balmaceda narra, basicamente, é a troca de cativos e de ouro portugueses 

pela prata espanhola. Ademais, a Noticia Quarta Practica traz à tona a participação ativa dos 

Payaguá como comerciantes atuantes nos espaços limítrofes da América do Sul. Antônio Pires 

de Campos, entre bandeiras e monções, arrola uma série de conflitos com os indígenas da bacia 

platina que impediram o sucesso de algumas frotas monçoeiras na década de 1720. 

Gervásio Leite Rebelo, redator da viagem oficial de Rodrigo César de Menezes a 

Cuiabá, registrou os itens negociados nas roças e portos do percurso e seus respectivos preços. 

É certo que assim procedeu a fim de contabilizar os gastos despendidos e de prestar contas à 

Coroa portuguesa do que sucedeu no trajeto às novas minas. Todavia, em diversos pontos do 

relato, é possível constatar menções a episódios do passado e a práticas rotineiras às expedições 

monçoeiras, dados que ele deve ter obtido no contato com pessoas experientes nesse tipo de 

viagem. 

 
493 COOK, Harold J. Op. cit., p. 47 e 51. 
494 Ibidem, p. 47. 
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Os chamados “práticos”, em sua ampla maioria pardos, indígenas ou mamelucos,495 são 

personagens centrais na história das monções. Atuavam como guias, pilotos, proeiros, remeiros, 

construtores de remos e canoas. Eram detentores de conhecimentos especializados, sem os quais 

as frotas de comércio não seriam capazes de singrarem os rios da bacia platina, conectando 

Araritaguaba a Cuiabá no decorrer do século XVIII e da primeira metade do XIX.  

Nas notícias práticas cuiabanas abundam menções a esses indivíduos. A título de 

exemplo, Manuel de Barros afirma que quem optava por partir de Araritaguaba após o dia de 

santo Antônio, marco final daquele que para ele era o período adequado à realização de uma 

monção, assim procedia por ser pessoa prática naqueles sertões e contar com “gentios mansos, 

e domesticoz” para a navegação.496 A necessidade de se ter homens práticos para atravessar 

canais497 e retirar com segurança as canoas, cargas e tripulantes de redemoinhos de água498 é 

ressaltada tanto por Francisco Palácio quanto por João Antônio Cabral Camelo. 

Aos práticos era atribuída a maior brevidade ou demora no vencimento do percurso em 

virtude da disposição e diligência com que se portavam diante de acidentes hidrográficos.499 

Eram eles os conhecedores dos caminhos. Gervásio Leite Rebelo observa que para a navegação 

do pantanal era preciso dispor de bons práticos, haja vista que a confluência de rios nessa região 

dificultava a identificação do trajeto.500 João Antônio Cabral Camelo, por sua vez, assinala que 

mediante a ausência de alguma pessoa que pudesse ser qualificada enquanto tal era impossível 

atravessar o pantanal, razão pela qual no retorno a São Paulo ele e seus companheiros seguiram 

por terra até Camapuã.501 

É nesse sentido que o caráter prático das notícias, como argumentamos no capítulo 

anterior, advém do contato que seus autores intelectuais tiveram com a realidade narrada e, 

acrescentamos, com pessoas que, em decorrência da experiência acumulada na rota das 

monções, eram verdadeiras autoridades no assunto. O uso de um vocabulário preciso para a 

descrição da natureza, a apresentação do significado dos topônimos, a indicação do 

procedimento mais adequado para a vencer determinado obstáculo e a remissão aos ataques 

indígenas, desaparecimentos e mortes ocorridos no passado dificilmente poderiam ser 

atribuídos unicamente àqueles que assinam esses textos como seus autores intelectuais. Foi no 

 
495 São vários os trabalhos que assinalam o protagonismo de pessoas não brancas nas monções. Cf. HOLANDA, 

Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras...; KOK, Glória. Op. cit.; GODOY, Silvana Alves de. Itu e 

Araritaguaba...; CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Op. cit. 
496 BARROS, Manuel de. Noticia Sétima Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 26r. 
497 [PALÁCIO, Francisco]. Noticia Oitava Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 35v. e 38r. 
498 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 2r. 
499 Ibidem, f. 1v. 
500 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 23r. 
501 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 8r. 
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contato, portanto, desses últimos com paisagens, pessoas, objetos e práticas relativas às 

monções que o conhecimento veiculado pelas notícias práticas cuiabanas foi produzido e 

transformado. 

A Noticia Primeyra Practica de Goiás se constitui como exceção ao que fora exposto 

até aqui a respeito dos demais textos da coleção. Elaborada por José Peixoto da Silva Braga a 

pedido de Diogo Soares cerca de 10 anos depois dos acontecimentos que lhe deram origem, 

dificilmente poderia ser vinculada às trocas mercantis, exceto, talvez, pela expectativa da 

descoberta de ouro e da pilhagem de aldeias indígenas encontradas durante a bandeira chefiada 

pelo Anhanguera II. A retenção dos dados apresentados pelo alferes, quiçá, esteve orientada 

pelo controle do patrimônio despendido na empreitada de caráter privado, em um possível 

interesse no registro dos feitos em prol da Coroa portuguesa com vistas à obtenção de alguma 

mercê no futuro e à denúncia ao comportamento de Bartolomeu Bueno da Silva. 

Todavia, como o restante das Noticias Practicas, a Noticia Primeyra Practica de Goiás 

corrobora a tese defendida por Sérgio Buarque de Holanda em Monções e Caminhos e 

fronteiras, segundo a qual o processo de ocupação do interior da América portuguesa 

encabeçado pelos lusitanos de São Paulo dependeu da incorporação de uma gama de saberes 

nativos relativos à orientação espacial, identificação de fontes de água e de alimento, de técnicas 

de caça, de pesca e de tratamento de doenças e ferimentos.502 No caso em questão, a evidência 

da dependência dos bandeirantes em relação aos indígenas é atingido quando, perdidos e 

famintos, os sertanistas passaram a almejar o encontro com algum assentamento indígena, pois 

ali, como revela José Peixoto da Silva Braga, poderiam roubar algum mantimento e se informar 

acerca de qual seria o rumo certo para Goiás.503 

O espaço de circulação de saberes evidenciado pelas Noticias Practicas é mais amplo 

que a capitania de São Paulo mencionada em seu título, abrangendo a porção centro-sul da 

América ibérica e alcançando Portugal. Isso porque o destino dos cativos e do ouro portugueses 

sequestrados pelos Payaguá, em 1730, foi a província do Paraguai, de onde D. Carlos de los 

Reyes Balmaceda escreveu; Domingos Lourenço de Araújo finalizou a Noticia Terceira 

Practica no Rio de Janeiro, onde vivia com os tios e possivelmente soube do interesse dos 

padres matemáticos por informações vindas de Cuiabá; João Antônio Cabral Camelo e José 

Peixoto da Silva Braga deram suas notícias a Diogo Soares a partir de Minas Gerais, localidade 

em que viviam em 1734.  

 
502 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções...; Idem. Caminhos e fronteiras... 
503 BRAGA, José Peixoto da Silva. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 54v. 
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A Noticia Sexta Practica serviu de base para uma carta de Rodrigo César de Menezes a 

D. João V escrita em março de 1727, cuja temática, como mostrou Phablo Fachin, é semelhante 

àquela da notícia, ainda que menos detalhada.504 Essa constatação permite estender o espaço de 

circulação do conhecimento comunicado pela relação de Rebelo até a Metrópole. O mesmo 

pode ser dito da Noticia Sétima Practica, cuja versão a que temos acesso, de acordo seu autor 

intelectual, foi produzida para ser remetida à Corte, embora até o momento não tenhamos 

encontrado a dita cópia nos arquivos portugueses.  

A considerar que João Antônio Cabral Camelo se correspondeu com Martinho de 

Mendonça de Pina e Proença quando o ilustrado esteve na colônia,505 como fizeram os padres 

matemáticos, é de se supor que os agentes atuantes nesse espaço de circulação de informações 

sobre a capitania de São Paulo, minas de Cuiabá e de Goiás, monções e bandeiras eram mais 

abundantes que aqueles que as Noticias Practicas permitem entrever. Atentando para o papel 

de Martinho de Mendonça na difusão das Luzes em Portugal, sua atividade no estrangeiro,506 e 

a vasta rede de contatos na qual estava inserido,507 a própria dimensão do espaço de circulação 

em questão pode ser maior do que aqui apresentamos. Há que se investigar. 

Para Robert Darnton, “toda época foi uma época de informação, cada uma à sua própria 

maneira”.508 Mediante à inexistência dos meios de comunicação através dos quais hoje nos 

informamos, no período moderno, “Para se ligar nas novidades, você podia simplesmente ficar 

na rua e ‘colocar as orelhas em pé’”.509 Se na Paris do século XVIII as notícias eram difundidas 

em salões, cafés, praças e jardins, no que concerne à América portuguesa e, sobretudo, às 

Noticias Practicas, diversos foram os espaços em que as notícias poderiam ter corrido. 

 O próprio trato mercantil era um meio de fazer circular informações, haja vista que a 

atividade básica do comerciante consistia em se mover pelo mundo trocando coisas com outras 

pessoas.510 A ele somam-se as inúmeras oportunidades de contato – nem sempre pacífico – 

entre adventícios, indígenas, mamelucos, africanos e colonos experientes nas monções e nas 

bandeiras, tais como as relações de poder entre senhores e escravizados; conversas nos portos 

e vilas de cidades onde as viagens eram preparadas e das quais os viajantes partiam; a vivência 

 
504 FACHIN, Phablo Roberto Marchis. Notícia prática e... 
505 CARTA de João Antônio Cabral Camelo a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São João, 2 mar. 1735. 

ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 50r-50v.  
506 CALAFATE, Pedro. Martinho de Mendonça...; SOARES, António R. B. Lemos. Martinho de Mendonça... 
507 Constatada através da identificação de numerosos interlocutores nas cartas salvaguardadas nos livros de número 

11 a 15 da cota Manuscritos do Brasil do ANTT. 
508 DARNTON, Robert. Uma precoce sociedade da informação: as notícias e a mídia em Paris no século XVIII. 

Trad. de Júnia Ferreira Furtado e Isabel Furtado Machado. Varia Historia, Belo Horizonte, n. 25, 2001, p. 10.  
509 Ibidem, p. 12. 
510 A definição é dada por COOK, Harold J. Op. cit., p. 49. 
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do confinamento nas canoas durante os cerca de cinco meses requeridos na travessia do 

percurso entre Araritaguaba e Cuiabá; os momentos de sociabilidade nos pousos noturnos; e a 

propagação de escritos, que poderiam atingir os iletrados através da leitura em voz alta. 

João Antônio Cabral Camelo, por exemplo, oferece diversas pistas dessa circulação. O 

episódio da expedição punitiva aos Payaguá liderada por Antônio de Almeida Lara, narrado na 

Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, não fora presenciado por ele, todavia, Camelo ficou 

sabendo do ocorrido através de alguns amigos que lhe escreveram de São Paulo.511 Nessa 

mesma cidade, onde esteve no regresso de Cuiabá, ficou sabendo que os Kayapó haviam matado 

um homem que ele conhecera ao passar pela segunda roça do rio Grande.512 

Domingos Lourenço de Araújo discorreu sobre o ataque dos indígenas no rio Paraguai 

à monção de maio de 1730 a partir do depoimento de dois de seus sobreviventes, o padre João 

Velez e o médico alemão Ernesto Lamberto. A notícia do incidente chegou à província do 

Paraguai, de onde escreveu D. Carlos de los Reyes Balmaceda, por meio dos Payaguá e dos 

cativos portugueses raptados na ocasião. Um dos capturados, de acordo com o nobre castelhano, 

o fez saber da existência de uma mina de ouro existente no território paraguaio, pista essa que 

foi seguida por Dom Juan de Barcia na companhia do ex-prisioneiro lusitano.513 

Sobre a cordilheira que é avistada a partir do rio Taquari, Gervásio Leite Rebelo assinala 

“que disem ha algum gentio, e minas de ouro, e esmeraldaz”.514 Quanto ao clima “ardentissimo” 

de Cuiabá, ele ouviu dizer, daqueles que lá chegaram nos anos anteriores, que não amenizava 

sem que houvesse chuva.515 Durante o percurso até Cuiabá, observa o secretário de governo, 

Rodrigo César de Menezes despachou alguns escritos a São Paulo516 e a Camapuã.517 

Manuel de Barros tomou o seu roteiro de um sertanista experiente com quem conviveu 

por quatro meses. O sargento-mor engenheiro não só produziu versões distintas de seu escrito, 

mas o remeteu a autoridades locais e ao Reino. Francisco Palácio, ao discorrer sobre as 

 
511 “Eu naõ presen- | seceey este Caso, mas escriveraõ-mo de São Paulo alguns amigoz que se acharaõ nelle, | e 

Vieraõ ao despoiz do Cuyaba”. CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. 

CXVI/1-15, f. 4v. 
512 “na segunda assistia hũ pobre homem, que tinha | fogido do Cuyaba’ por hũa morte, mas despoiz de Eu estar 

em São Paulo me | diceraõ, que tambem o matara o gentio, se he que naõ foraõ os seos proprioz | negroz”. Idem. 

Noticia Segunda Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 9v. 
513 “Vno de los Cautivoz Portugue- | Zes ha dado noticia de unas minas de oro, que ay en esta Provincia y se pasa 

a ma- |  nifestalaz, en cuya fee passo Don Iuan de Barcia con el, y gente de trabaxo a | descobrilas, y segun se dise 

saldra’ bien: estan quarenta legoaz de la Ciudad, tier- | ra firme, y sin riesgo”. BALMACEDA, Carlos de los Reyes. 

Noticia Quarta Practica... BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13r. 
514 REBELO, Gervásio Leite. Noticia Sexta Practica... BPE, cód. CXVI/1-15, f. 24r. 
515 “e ouço diser geralmente aos que aqui se achaõ vindoz os annoz passa- | doz, que estes naõ diminuem sem 

chover”. Ibidem, f. 25r. 
516 “e se escreveo para Povoado falhandose (...)”. Ibidem, f. 20r. 
517 “e se escreveo a Ca- | mapoaõ”. Ibidem, f. 21r. 
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desgraças que marcavam o percurso de Araritaguaba até Cuiabá, informa aos “miseraveiz” que 

nele se aventurariam que aqueles que não deram crédito “às muytaz Cartaz, que Vos escreviaõ 

os amigoz do Cuyaba’”518 são merecedores de maior tribulação. Os reveses experimentados por 

José Peixoto da Silva Braga e seus companheiros foram compartilhados com o padre Marcos 

Coelho, Superior da missão jesuítica nas cercanias do rio Tocantins, e com o governador João da 

Maia da Gama. 

Como propôs Darnton, não faz sentido separar, no âmbito da circulação de notícias no 

Setecentos, os modos de comunicação impressos dos orais ou manuscritos a fim de se rastrear 

uma mensagem até sua origem, pois todos estavam ligados a um mesmo “sistema 

multimídia”.519 A matéria prima da espécie documental “notícia” nos séculos XVII e XVIII, 

como discutido no capítulo anterior, era obtida a partir da intersecção entre cultura oral e cultura 

escrita. Ao registrar por escrito as informações obtidas com o sertanista anônimo e dele produzir 

diversas cópias, Manuel de Barros nada mais intentava que amplificar o alcance dos dados que 

naquele contexto eram difundidos na rota das monções através da oralidade. 

O conhecimento que veio a ser registrado nas Noticias Practicas circulou em virtude do 

processo de colonização perpetrado pelos portugueses no continente americano, sendo as 

monções e as bandeiras algumas de suas facetas. Em ambos os casos seus agentes careciam de 

informações a respeito dos destinos que desejavam alcançar, de como chegar a eles e de como 

se estabelecer nesses locais. Disso dependia a regularidade do abastecimento mercantil dessas 

paragens e a sedentarização dos colonos no extremo-oeste do Estado do Brasil, questões que 

quando solucionadas permitiram que a Coroa portuguesa pudesse estender seu domínio sobre 

esses territórios por meio da fundação de vilas e, consequentemente, da instalação do aparelho 

administrativo colonial. 

Diogo Soares se valeu dessa dinâmica preexistente à dimensão textual do projeto do 

Novo Atlas da América portuguesa, inserindo-se nesse espaço de circulação de saberes e 

modificando-o.520 Sua atuação também estava vinculada à colonização lusitana, posto que a 

recolha de dados orientada pelo programa joanino visava conhecer melhor aquela região havia 

pouco tempo incorporada a seus domínios, fosse para melhor resguardá-la dos castelhanos, 

fosse para melhor explorá-la. 

 
518 [PALÁCIO, Francisco]. Noticia Oitava Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 41v. 
519 DARNTON, Robert. Uma precoce sociedade... p. 45. 
520 Ao sustentar o uso do conceito “espaços de circulação” em detrimento de “redes de conhecimento”, Kapil Raj 

explica que o primeiro fornece ao pesquisador a possibilidade de se explorar um continuum já existente de relações, 

ao invés de simplesmente construir ligações individuais. RAJ, Kapil. Networks of Knowledge, or Spaces of 

Circulation? The Birth of British Cartography in Colonial South Asia in the Late Eighteenth Century. Global 

Intellectual History, vol. 2, n. 1, 2017, p. 52. 
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Como defendem Claude Markovits, Jacques Pouchepadass e Sanjay Subrahmanyam, a 

circulação difere da simples mobilidade, uma vez que pressupõe um movimento de ida e de 

volta que pode se repetir indefinidamente.521 Por um lado, o conhecimento (re)elaborado no 

centro-sul da América ibérica no âmbito das monções e das bandeiras, foi o que permitiu a 

continuidade dessas atividades ao longo de décadas, séculos no caso desta última, 

aperfeiçoando as condições de sua realização, propiciando a subsistência de sucessivas 

gerações de colonos, de homens pardos, de indígenas e mamelucos que delas tomaram parte.522 

Por outro, a anexação, manutenção e administração, pela Coroa portuguesa, de novos territórios 

ocupados por seus vassalos, só foi possível graças a circulação de informações, as quais 

chegavam à Metrópole através dos mais variados tipos documentais, produzidos com diversos 

fins, bem como do deslocamento daqueles que por diferentes razões perambulavam pelos dois 

lados do Atlântico. 

 

*** 

 

Ao longo deste capítulo buscamos evidenciar que, sob a categoria homogeneizadora de 

“notícia prática”, atribuída por Diogo Soares aos nove textos de sua coleção, existiu uma 

realidade complexa e diversificada que intentamos compreender através da análise 

particularizada de cada um deles. A produção, reelaboração e circulação dos saberes nela 

contidos estão diretamente ligados ao processo de colonização portuguesa na América e agiram 

como fatores condicionantes do sucesso dessa empresa no que diz respeito à ocupação do 

espaço compreendido pela capitania de São Paulo na primeira metade do século XVIII. 

Os conhecimentos veiculados pelas Noticias Practicas são fruto da experiência  vivida 

por seus autores intelectuais nas monções e nas bandeiras, do contato com pessoas 

especializadas nesses tipos de expedições, com histórias que eram contadas antes, durante e 

depois das viagens, do manuseio de objetos que viabilizavam essas expedições, do exercício de 

práticas que lhe eram características e da apreensão da paisagem atravessada nessas jornadas. 

Eles foram coproduzidos, sendo as relações humanas que os engendraram “resultado do 

 
521 MARKOVITS, Claude; POUCHEPADASS, Jacques; SUBRAHMANYAM, Sanjay. Introduction: Circulation 

and Society under Colonial Rule. In: MARKOVITS, Claude; POUCHEPADASS, Jacques; SUBRAHMANYAM, 

Sanjay (orgs.). Society and Circulation: Mobile People and Itinerant Cultures in South Asia 1750-1950. Delhi: 

Permanent Black, 2003, p. 2-3. 
522 O impacto econômico das atividades monçoeiras nesses segmentos da sociedade colonial foi estudado por 

Silvana Godoy. Cf. GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba... 
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encontro e da reconfiguração” de um “espaço físico e social de circulação pré-existente 

operante dentro” da dinâmica colonial.523 

No capítulo seguinte nos dedicaremos ao estudo das primeiras edições impressas de 

algumas notícias práticas em diferentes periódicos no século XIX e na década inicial do século 

XX. Nele procuraremos explorar os interesses que levaram à edição desses textos, os agentes 

produtores dessas edições e como se deu a transmissão desses textos na passagem do manuscrito 

ao impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
523 Essa reflexão foi desenvolvida por Kapil Raj ao discutir os conceitos de “redes de conhecimento” e “espaços 

de circulação” para o estudo do surgimento da cartografia britânica no sul da Ásia no século XVIII. “For from 

being a purely one-to-one connection of individuals from each culture in the shape of a network, this interaction 

will be understood as the result of the meeting and reconfiguration, or re-alignment, of pre-existing social and 

physical spaces of circulation operating within the various political and imperial regimes of South and Central 

Asia, and Europe”. RAJ, Kapil. Networks of Knowledge..., p. 54. 
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CAPÍTULO 4 – PRIMEIRAS EDIÇÕES IMPRESSAS524 

 

Entre as décadas de 1840 e de 1900, três dos nove textos das Noticias Practicas vieram 

a público no formato impresso na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(RIHGB)525 e na Gazeta Litteraria do Rio de Janeiro. Enquanto a Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá, de João Antônio Cabral Camelo, e a Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de 

Campos, foram estampadas, respectivamente, nos volumes de 1842 e 1862 da RIHGB, a Noticia 

Primeyra Practica de Goiás, de José Peixoto da Silva Braga, foi veiculada em ambos 

periódicos, em fascículos lançados em 1883 e 1908. 

Francisco Adolfo de Varnhagen e João Capistrano de Abreu, dois grandes nomes da 

historiografia brasileira, atuaram, de diferentes modos, na consecução da maior parte dessas 

edições. Ainda que publicadas em contextos e regimes políticos distintos, elas se vinculavam a 

uma questão que atravessou todo o período: a tentativa de compreensão da formação do povo 

brasileiro.526 

Por que, mais de um século depois de recolhidos pelo padre matemático Diogo Soares, 

esses textos receberam a atenção dos eminentes historiadores? Quais foram as demandas que 

orientaram e estimularam não só a consulta a eles, mas também o desejo de ampliar o público 

leitor por meio de sua divulgação no formato impresso no Brasil do século XIX e início do 

século XX? 

Neste capítulo nos dedicaremos ao estudo das primeiras edições impressas das Noticias 

Practicas. Para isso, analisaremos as edições propriamente ditas, pensaremos nas formas de 

colaboração do IHGB, de sua Revista e da Gazeta Litteraria com o projeto de construção do 

Estado e da Nação brasileiros em curso e buscaremos entender como os agentes responsáveis 

pelas edições das Noticias Practicas, através desse feito, participaram desse intento. 

 

4.1. Coligir, metodizar, publicar ou arquivar: o IHGB e sua Revista 

 

 
524 Os principais argumentos deste capítulo foram comunicados em duas ocasiões distintas. Primeiramente, na 

seção “Varnhagen descobre as narrativas monçoeiras” em BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, 

Jean Gomes de. Os percursos das... Posteriormente, na seção “Na babilônia do quarto de Varnhagen” em SOUZA, 

Jean Gomes de. Um texto setecentista... 
525 Ao longo do século XIX o periódico teve seu nome alterado nove vezes. A fim de padronizar sua citação 

optamos por referenciá-lo conforme a nomenclatura vigente. Uma lista dos diferentes títulos pode ser consultada 

em SANCHEZ, Edney Christian Thomé. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: um periódico 

na cidade letrada brasileira do século XIX. Dissertação (mestrado em Teoria e História Literária) – Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2003, p. 59. 
526 GOMES, Angela de Castro. A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009, p. 30. 
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Fundado em 21 de outubro de 1838, o IHGB tinha por objetivo construir uma história 

para o Brasil recém-independente, revelar o processo de gênese da Nação e dotá-la de uma 

unidade por meio da formulação de um passado comum. Visava-se, com isso, forjar a coesão 

interna entre as diferentes províncias e identidades que outrora compuseram a América 

portuguesa,527 assim como fomentar, em seus habitantes, um sentimento de pertença ao novo 

Estado. Desse modo, a história se mostrava como um recurso imprescindível para a fabricação 

da nacionalidade.528 

A consolidação do Estado nacional fiava-se na “afirmação de uma cultura nacional” 

através “do culto e da criação de uma memória nacional”.529 A concepção da ideia de “nação 

brasileira”, segundo Temístocles Cezar, deve ser entendida como um legítimo “projeto de 

Estado”, para o qual a elite letrada e os agentes estatais – que quase sempre se confundiam – 

mobilizaram diferentes recursos em prol dessa criação. Nesse sentido, a literatura e a 

historiografia foram “modalidades de escrita privilegiadas para a constituição do patrimônio 

identitário a ser partilhado”.530 

O empenho do IHGB em associar passado, presente e futuro conferia à sua atuação 

cunho político, na medida em que essa relação era expressão da necessidade de proporcionar 

ao projeto de consolidação do Império formas de sustentação. De seus 27 membros fundadores, 

informa Lucia Paschoal Guimarães, 15 eram homens públicos, cujas trajetórias se misturavam 

com a própria história da formação do Estado nacional.531 A partir da década de 1840, o erário 

régio foi responsável por cerca de 75% do orçamento da agremiação.532 

Para que o IHGB levasse a cabo a incumbência de escrita da história pátria era 

necessário que seus membros se dedicassem a uma extensa recolha documental não só no 

 
527 Conforme István Jancsó e João Paulo Garrido Pimenta, “A análise atenta da documentação revela que a 

instauração do Estado brasileiro se dá em meio à coexistência, no interior do que fora anteriormente a América 

portuguesa, de múltiplas identidades políticas, cada qual expressando trajetórias coletivas que, reconhecendo-se 

particulares, balizam alternativas de seu futuro”. JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo Garrido. Peças de um 

mosaico ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira. Revista de História das 

Ideias, Coimbra, vol. 21, 2000, p. 392. 
528 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, 1988, p. 6 e 14; 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-

1930. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 129; GUIMARÃES. Lucia Maria Paschoal. Escrita e visibilidade 

da História no Brasil imperial. In: OLIVEIRA, Cecília Helena Salles de (org.). O Museu Paulista e a Gestão de 

Afonso Taunay: escrita da história e historiografia, séculos XIX e XX. São Paulo: Museu Paulista da USP, 2017, 

p. 17. 
529 WEHLING, Arno. Estado, história, memória: Varnhagen e a construção da identidade nacional. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 33-34. 
530 CEZAR, Temístocler. Ser historiador no século XIX: o caso Varnhagen. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2018, p. 20-21. 
531 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. O periódico de uma societé savante: a Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (1839-1889). ArtCultura, Uberlândia, vol. 14, n. 25, 2012, p. 39. 
532 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Op. cit., p. 9. 
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Brasil, mas também no exterior. Conforme os paradigmas historiográficos vigentes à época, as 

fontes deveriam ser preferencialmente obtidas em arquivos oficiais.533 De acordo com o artigo 

1º do Estatuto do IHGB, seu objetivo era “colligir, methodisar, publicar ou archivar os 

documentos necessarios para a historia e geographia do Imperio do Brazil”. O mesmo 

regimento previa, no artigo 3º, a existência de uma revista trimensal, na qual seriam publicados 

trabalhos de ordem diversa.534 

Na sessão de 17 de dezembro de 1838, Januário da Cunha Barbosa, primeiro-secretário 

perpétuo do IHGB, leu o texto autoral intitulado Lembrança do que devem procurar nas 

províncias os sócios do Instituto Histórico Brasileiro, para remetterem á sociedade central do 

Rio de Janeiro,535 qualificado por José Honório Rodrigues como “a primeira proposição de 

pesquisa e conquista de fontes” da História do Brasil.536 Nele Barbosa arrolou diversos tipos 

documentais que deveriam ser dignos de atenção dos confrades, tais como notícias biográficas 

de brasileiros distintos, cópias autênticas de documentos interessantíssimos à nossa história, 

extratos de notícias extraídas de secretarias, arquivos e cartórios, notícias sobre os costumes 

dos índios, descrições do comércio interno e externo das províncias, notícias de fatos 

extraordinários e notícias sobre minerais, fauna e flora.537 

Se a proposta do primeiro-secretário perpétuo abrangia apenas o Império do Brasil, 

faltava pensar em uma iniciativa que viabilizasse a procura e remissão de documentos 

salvaguardados em arquivos estrangeiros, a qual foi apresentada no ano seguinte por José 

Silvestre Rebelo. Na ocasião, 7 de junho de 1839, o sócio-fundador do IHGB sugeriu aos 

demais membros presentes que fosse solicitado ao corpo legislativo do Império uma autorização 

para que o ministro dos Negócios Estrangeiros pudesse mandar à Europa um adido a fim de 

“copiar os manuscritos importantes” ali existentes concernentes ao Brasil.538 

Obtida a anuência, na sessão de 10 de setembro daquele ano, Bento da Silva Lisboa fez 

a leitura das instruções que seriam enviadas ao adido designado, as quais foram acompanhadas 

de uma relação contendo alguns manuscritos tidos como interessantes, constantes nas 

bibliotecas e arquivos de Portugal e Espanha.539 A missão, que vigorou até 1864, contou com a 

 
533 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Escrita e visibilidade..., p. 19. 
534 EXTRACTO dos Estatutos do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 1, 

1839, p. 18. 
535 BARBOSA, Januário da Cunha. Lembrança do que devem procurar nas províncias os sócios do Instituto 

Histórico Brasileiro, para remetterem á sociedade central do Rio de Janeiro. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 1, p. 

109-110, 1839. 
536 RODRIGUES, José Honório. A pesquisa histórica no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1969, p. 38. 
537 BARBOSA, Januário da Cunha. Op. cit. 
538 ATA da sessão do IHGB realizada em 7 de junho de 1839. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 1, 1839, p. 116. 
539 ATA da sessão do IHGB realizada em 10 de setembro de 1839. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 1, 1839, p. 201. 
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participação de José Maria do Amaral, Francisco Adolfo de Varnhagen, Joaquim Caetano da 

Silva, Gonçalves Dias e João Francisco Lisboa, responsáveis pela oferta de mais de 2.300 

documentos reproduzidos a partir da Torre do Tombo, do Arquivo Histórico Ultramarino, da 

Biblioteca Pública de Évora e da Academia Real das Ciências de Lisboa.540 

Paulista de Sorocaba, Varnhagen contava 26 anos quando foi nomeado para o cargo de 

adido de primeira classe na legação brasileira em Portugal em maio de 1842,541 em substituição 

a José Maria do Amaral que pouco havia correspondido às expectativas de exercício da função. 

Embora jovem, Varnhagen já era membro da Academia Real das Ciências de Lisboa e sócio do 

IHGB desde 1840, ano a partir do qual passou a se dedicar à pesquisa documental junto a 

Amaral sem que houvesse sido nomeado para isso.542 

A recolha documental promovida pelo IHGB, fosse por meio dos diplomatas em 

arquivos europeus, fosse através da contribuição local de sócios e particulares, bem como a 

posterior difusão desses escritos nas páginas da RIHGB, não visava apenas subvencionar a 

escrita da história pátria. Ela objetivava, também, munir as elites governantes do Império e 

posteriormente da República de informações que pudessem colaborar para a resolução de 

questões candentes no período.543 

Ao analisar o conteúdo publicado na RIHGB, Manoel Luís Salgado Guimarães aponta 

a recorrência de três assuntos que perfazem 73% daquilo que foi veiculado no periódico ao 

longo do século XIX: a “problemática indígena”, as “viagens de exploração científica” e o 

“debate da história regional”.544 Tais temas estavam diretamente relacionados ao quadro de 

integração territorial e de formação da Nação.545 Este congregava questões como a indefinição 

das fronteiras com relação aos países vizinhos; o medo de fragmentação do território; os 

obstáculos a serem enfrentados para a agregação das províncias ao projeto centralizador do Rio 

 
540 CORRÊA FILHO, Virgílio. Missões brasileiras nos arquivos europeus. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 213, p. 

133-175, 1951. 
541 Nascido em Sorocaba, Francisco Adolfo de Varnhagen era filho do militar e engenheiro germânico Friedrich 

Ludwig Wilhelm de Varnhagen e de Maria Flávia de Sá Magalhães, de nacionalidade não confirmada. A família 

permaneceu no Brasil até 1823, ano a partir do qual passou a residir em Portugal. CEZAR, Temístocles. Op. cit., 

p. 33-34. 
542 CORRÊA FILHO, Virgílio. Op. cit.; CEZAR, Temístocles. Op. cit., p. 36. Em carta remetida por Varnhagen a 

Januário da Cunha Barbosa, lida na sessão de 19 de dezembro de 1839, o historiador afirmava que “Os archivos e 

bibliothecas da Europa, especialmente os de Portugal, contêm tão ricos e preciosos manuscriptos sobre o Imperio, 

que muito conviria ao Instituto tomar providencia, para os possuir por copia (...). Sobre este assumpto devia talvez 

intervir o governo, que devendo alimentar o espírito de nacionalidade, deve ter presente que são a primeira base 

talvez desta, a historia e o conhecimento do paiz natal”. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência 

ativa..., p. 39-40. 
543 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Op. cit., p. 14-15; GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Debaixo da 

imediata proteção imperial. São Paulo: Annablume, 2011, p. 88; CEZAR, Temistocles. Op. cit., p. 47. 
544 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Op. cit., p. 20. 
545 Ibidem. 
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de Janeiro;546 e a dificuldade de se pensar o lugar das populações indígenas no projeto nacional, 

impasses que atravessaram o século XIX e adentraram o século XX. 

Imaginar e estabelecer fronteiras são atividades que compõem a construção de um 

Estado nacional. O conhecimento geográfico desenvolvido pelos funcionários régios do período 

colonial não foi legado às elites dirigentes do Brasil independente. No que diz respeito à 

delimitação do território brasileiro até o início do Novecentos, o panorama era de incerteza.547 

Foram diversos os empreendimentos perpetrados a partir das décadas de 1840 e 1850 

no sentido de perscrutar o interior do país, mapeá-lo e historicizar a posse do território. A 

produção de representações geográficas nesse contexto, segundo Renato Amado Peixoto, 

permitiu a divulgação de uma visão do espaço nacional “ordenado em torno do Estado 

centralizado no Rio de Janeiro”.548  

Os sócios do IHGB entendiam a unidade territorial por eles apregoada como um legado 

do período colonial. A abundância, na RIHGB, de documentos que ofereciam informações 

sobre o interior do país – sobretudo acerca daquelas províncias situadas em regiões limítrofes 

– e que possibilitavam a legitimação das fronteiras atesta a importância da matéria naquela 

conjuntura, bem como o empenho daqueles homens na defesa de seu projeto.549 

Mato Grosso, por exemplo, um dos palcos da Guerra do Paraguai (1864-1870),550 foi 

assunto de mais de 50 publicações nos 30 primeiros anos da RIHGB (1839-1869).551 O número 

é avultado, especialmente quando levamos em conta que o Rio de Janeiro, capital do Império e 

província mais citada até 1889, figurou em 74 títulos.552 Varnhagen, por exemplo, colaborou 

não só com o oferecimento da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, mas também com a 

remissão da Relaçaõ da viagem que fez o Conde de Azambuja, D. Antonio Rolim, da Cidade de 

S. Paulo para a Villa do Cuyabá em 1751553 e do Compendio histórico chronologico das 

 
546 De acordo com Evaldo Cabral de Mello, “a criação do Estado unitário no Brasil não foi um ‘destino manifesto’”, 

“sua formação não foi desejada em todo o Brasil” nem “beneficiou todos os territórios que o compunham”. Na 

década de 1820 dois projetos políticos se contrapunham, um de caráter unitário e outro de caráter federalista. A 

adesão das províncias ao primeiro ocorreu não só por meio da persuação, mas também do emprego da força bruta. 

MELLO, Evaldo Cabral de. A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: 

Ed. 34, 2004, p. 11-12. 
547 PEIXOTO, Renato Amado. O tempo do espaço e os espaços do tempo: a construção historiográfica do território 

brasileiro no século XIX. Locus – Revista de História, vol. 10, n. 1, 2004, p. 40 e 45. 
548 Ibidem, p. 43. 
549 MENDES, Luís César Castrillon; RIBEIRO, Renilson Rosa. Fronteira e integração territorial na escrita da 

História “didática” oitocentista. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica, Recife, vol. 34, n. 1, 2016, p. 99-100 e 104. 
550 Sobre a Guerra do Paraguai cf. DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do 

Paraguai. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 
551 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. Os percursos das..., p. 280. 
552 MENDES, Luís César Castrillon. Publicar ou arquivar? A Revista do IHGB: um periódico a serviço do império 

no Oitocentos brasileiro. Revista Latino-Americana de História, São Leopoldo, vol. 6, n. 18, 2017, p. 145. 
553 MOURA, Antônio Rolim de. Relaçaõ da viagem que fez o Conde de Azambuja, D. Antonio Rolim, da Cidade 

de S. Paulo para a Villa do Cuyabá em 1751. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 7, p. 469-497, 1845. 
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noticias de Cuyabá, repartição da Capitania de Matto-Grosso. Desde o principio de 1788 até 

o fim do anno de 1817, de Joaquim da Costa Siqueira.554 

Ocupação e colonização, povos indígenas, navegação fluvial e fronteiras eram temas 

regulares nos escritos relativos ao Mato Grosso publicados na RIHGB. Peça importante na 

geopolítica do Império, os esforços do corpo diplomático brasileiro concernentes a essa 

província se centravam em três objetivos: a livre navegação do rio Paraguai – fulcral para a 

comunicação com a Corte; a definição e demarcação dos limites com o Paraguai com vistas à 

legitimação da expansão lusitana ocorrida no período colonial; e o impedimento da integração 

do Paraguai à Argentina, o que resultaria na formação de um Estado equivalente ao antigo vice-

reino do Rio da Prata.555 

A presença do Mato Grosso na Historia geral do Brazil, de Varnhagen, associa-se 

diretamente ao desenho da fronteira oeste tanto no passado quanto no presente. Para o Visconde 

de Porto Seguro, os bandeirantes – paulistas, como ele – foram os principais agentes da 

ocupação territorial da América portuguesa. Ao destacar a longevidade do domínio lusitano 

sobre aquelas partes, o historiador buscava “produzir uma verdade histórica, militar e jurídico-

diplomática para os interesses do Império brasileiro”. Varnhagen enxergava o Mato Grosso 

como uma região que carecia de dominação, pois na sua concepção, em meados do século XIX 

ela estava ameaçada por dois grupos distintos: os inimigos externos (residentes nos países 

vizinhos) e os inimigos internos (os povos indígenas).556 

Conforme Manuela Carneiro da Cunha, ao longo do Oitocentos a questão indígena 

passou de um assunto estritamente relacionado à mão de obra a matéria relativa à posse de 

terras. As políticas concernentes aos ameríndios pensadas no período pautaram-se pela 

conquista territorial e pela segurança dos caminhos e dos colonos.557 

O questionamento sobre o que fazer com os nativos foi amplamente debatido no IHGB, 

de onde emergiram diferentes propostas de solução. Estas ganharam as páginas da RIHGB, 

circularam pelas províncias e influenciaram a definição de políticas indigenistas por todo o 

Brasil.558 A visão geral dos sócios era a de que a presença desses povos nas novas frentes de 

 
554 SIQUEIRA, Joaquim da Costa. Compendio histórico chronologico das noticias de Cuyabá, repartição da 

Capitania de Matto-Grosso. Desde o principio de 1788 até o fim do anno de 1817. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 

13, p. 5-124, 1850. 
555 RIBEIRO, Renilson Rosa. A invenção discursiva de Mato Grosso nas páginas da História Geral do Brazil, de 

Francisco Adolso de Varnhagen (1854-1857): territórios e fronteiras. Documento/Monumento, Cuiabá, vol. 8, n. 

1, 2013, p. 180. 
556 Ibidem, p. 177-179. 
557 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). 

História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 133. 
558 MOTA, Lúcio Tadeu. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e as propostas de integração das 

comunidades indígenas no Estado Nacional. Diálogos, Maringá, vol. 2, 1998, p. 153. 
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exploração do território consistia em um obstáculo à colonização daquelas paragens e que a 

existência de identidades particulares era um entrave à identidade nacional que estava sendo 

forjada.559  

Embora tenham se empenhado na recolha de informações sobre a população nativa, os 

letrados pouco focalizaram sua diversidade étnica, orientados pela visão bipolar que 

classificava os indígenas como “tupi” ou “tapuia”. O primeiro, o “índio histórico”, foi louvado 

como matriz da nacionalidade brasileira. O segundo, identificado como o “índio 

contemporâneo”, era visto como o selvagem que vagava pelos “sertões incultos”.560 

Segundo Lúcio Tadeu Mota, eram quatro as principais correntes de ideias discutidas na 

agremiação a respeito da temática: (1) integração via catequese religiosa (defendida por 

Januário da Cunha Barbosa, Gonçalves de Magalhães, Perdigão Malheiros, entre outros); (2) 

integração por meio do branqueamento da população indígena (a qual tinha Carl von Martius 

como principal expoente); (3) integração pela guerra (apoiada por Varnhagen); e (4) integração 

pelo trabalho (aderida por Machado de Oliveira e Couto de Magalhães).561 Ainda que distintos, 

esses diferentes métodos intentavam alcançar o mesmo fim: “civilizar” os nativos, submetê-los 

ao Estado nacional e integrá-los ao “povo brasileiro”.562 

Seja como diplomata atuante na Europa e na América Latina, seja como historiador, 

Varnhagen contribuiu de forma profícua com as demandas de seu tempo.563 Ao pensarmos no 

conteúdo das Noticias Practicas, torna-se evidente o interesse do Visconde de Porto Seguro e 

do IHGB pela coleção, na medida em que seus textos, de maneiras distintas, forneciam dados 

que poderiam contribuir com a busca por respostas e soluções às problemáticas delineadas 

acima. 

Na perspectiva de Temístocles Cezar, Varnhagen não foi apenas um descobridor de 

fontes, mas alguém que seguiu pistas deixadas por outros pesquisadores, completando as 

lacunas existentes. Em sua opinião, “Tratava-se de uma vontade quase obssessiva de controlar 

os elementos que criavam as condições da escrita da história do Brasil”. Caso não fosse o 

 
559 KODAMA, Kaori. Os estudos etnográficos no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1840-1860): história, 

viagens e questão indígena. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, vol. 5, n. 2, 2010,  p. 257-258. 
560 Ibidem, p. 256-257. 
561 MOTA, Lúcio Tadeu. Op. cit., p. 155-171. 
562 Ibidem, p. 170-171. 
563 Segundo levantamento realizado por Hans Horch, no período compreendido entre 1839 e 1916, foram 33 os 

volumes da RIHGB que veicularam contribuições de natureza diversa oferecidas por Varnhagen. Tais itens se 

encontram descritos em HORCH, Hans. Francisco Adolfo de Varnhagen: subsídios para uma bibliografia. São 

Paulo: Editoras Unidas, 1952. 
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primeiro a encontrar um documento, Varnhagen se dispunha a fazer acréscimos e correções no 

trabalho alheio, de modo que “a última palavra deveria ser sua”.564 

O jovem historiador descobriu as Noticias Practicas e esteve com o códice eborense na 

casa onde vivia com os pais em Lisboa durante o primeiro semestre de 1842. Este fora o ano 

em que ele recebeu a nomeação para o cargo de adido de primeira classe, dedicando-se, 

profissionalmente, à pesquisa, à reprodução e à remissão ao Rio de Janeiro de documentos que 

subsidiassem a escrita da história do Brasil. Nessa circunstância, Varnhagen solicitou a Joaquim 

Heliodoro da Cunha Rivara, diretor da Biblioteca Pública de Évora, permissão para “tirar mais 

do que notas” do “livrinho das minas”.565 

Embora não tenhamos conhecimento da resposta de Rivara, fato é que Varnhagen tirou 

muito mais do que notas das Noticias Practicas. Naquele mesmo ano enviou ao IHGB uma 

transcrição da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, cuja edição foi publicada no volume 4 da 

RIHGB. Segundo ele próprio informou em nota à edição, conhecia a Noticia Segunda Practica, 

também de autoria intelectual de João Antônio Cabral Camelo, e tinha intenção de publicá-la 

“logo que obtenhamos a copia que sabemos existir, e que já lemos”.566 

Possivelmente Varnhagen se ocupou de outros projetos e desistiu de publicar a Noticia 

Segunda Practica. Todavia, não deixou de despachar aos confrades uma reprodução, ao que 

tudo indica parcial, da coleção formada por Diogo Soares. São duas as menções à existência de 

um livro manuscrito salvaguardado no arquivo do IHGB constituído pela transcrição de notícias 

práticas, sendo que uma delas identifica o Visconde de Porto Seguro como seu autor.  

A primeira, datada de 1883, figura como adendo à edição da Noticia Primeyra Practica 

de Goiás, atribuída a Capistrano de Abreu, onde o editor informa que “O Instituto Historico 

possue uma cópia tirada em Evora, pela qual foram feitas as correcções”.567 A segunda, em um 

aditamento da Comissão de Redação da RIHGB que precede a edição de 1908 desse mesmo 

texto, por meio do qual fazem saber que “Os referidos documentos foram copiados por 

Varnhagen nos Archivos de Portugal e a Revista os publica na ordem do Codice existente no 

Archivo do Instituto”.568  

 
564 CEZAR, Temístocles. Op. cit., p. 42. 
565 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 74. 
566 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticias Praticas Das minas do Cuiabá e Goyazes, na Capitania de S. Paulo 

e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que fez às 

Minas do Cuiabá no anno de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, 1842, p. 493. 
567 BRAGA, José Peixoto da Silva. A bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1722, segundo José Peixoto da Silva 

Braga. Parte II. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 5, 1883, p. 113. 
568 NOTA da Commissão de Redacção. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 69, 1908, p. 218. 
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O uso do plural na citação acima se justifica pelo fato de que, na ocasião, diversas outras 

narrativas pertencentes aos demais núcleos temáticos das Notícias Práticas de varias minas, e 

do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil foram publicadas. Isso posto, 

das quatro edições impressas de textos das Noticias Practicas realizadas entre as décadas de 

1840 e 1900, três delas se filiam, em diferentes graus, ao labor textual empreendido por 

Francisco Adolfo de Varnhagen.569 

 

4.2. As edições impressas das Noticias Practicas na Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro 

 

A RIHGB foi criada 1839 tendo como modelo o Journal de l’Institut de Paris. Além de 

semelhanças gráficas, o escopo de ambos periódicos era o mesmo: neles publicavam-se 

discursos dos sócios, trabalhos dos confrades, transcrições de documentos, entre outros. De 

publicação trimensal, a quantidade de páginas variava a cada volume, a diagramação era 

singela, sem adornos, e o texto era estampado em um único bloco, justificado.570 

Ao longo de sua existência foram muitos os impressores da RIHGB. Cada um dos tomos 

que congrega edições das Noticias Practicas foi impresso por tipógrafos distintos: o de 1842 

por Ignácio Pereira da Costa, o de 1862 sob os cuidados de Domingos Luiz dos Santos571 e o 

de 1908 pela Imprensa Nacional.  

A RIHGB circulava tanto no Brasil quanto no exterior. Até 1856, sabe-se que a tiragem 

média era de 500 exemplares, tendo aumentado a partir de 1864, quando Garnier passou a se 

encarregar da impressão.572 Era enviada a todos os membros da associação (efetivos, 

correspondentes e honorários), que no final da década de 1830 perfaziam um total de 200 

pessoas. A eles somavam-se outras agremiações nacionais e internacionais com as quais o 

IHGB mantinha contato, cujos números, em 1889, chegavam a 233.573  

Os escritos submetidos à RIHGB eram encaminhados às comissões de História, 

Geografia ou Etnografia, a depender da temática. Elas se encarregavam da avaliação do mérito 

 
569 Em virtude da pandemia de COVID-19 não pudemos sequer identificar o referido códice varnhageniano no 

acervo do IHGB. Sua localização e consulta são da maior importância. Isso porque, primeiramente, permitiria 

arrolar quais itens da coleção de Diogo Soares foram copiados pelo historiador. Em segundo lugar, viabilizaria o 

cotejo entre as edições impressas e seus respectivos textos-fonte, abrindo margem para a melhor compreensão da 

origem dos lugares-críticos identificados. Por fim, oportunizaria o estudo de Varnhagen enquanto editor. 
570 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. O periódico de..., p. 40-41. 
571 SANCHEZ, Edney Christian Thomé. Op. cit., p. 81-83. 
572 Ibidem, p. 103. 
573 Ibidem, p. 87 e 93. 
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e da relevância de se divulgar o trabalho apreciado naquela circunstância.574 Em caso de 

divergência entre os pareceristas, o veredito era dado pela Comissão de Redação. Vencida essa 

etapa, eles eram dirigidos ao primeiro secretário, detentor do poder de publicação. No caso das 

transcrições de manuscritos, o juízo cabia à comissão de História, que “procedia à rigorosa 

crítica de erudição”.575 

Para o período entre 1839 e 1889, Lucia Paschoal Guimarães constatou a publicação de 

cerca de 525 “documentos históricos” na RIHGB, isto é, redigidos antes de 1838, ano de 

fundação da agremiação. Esse dado, observa a historiadora, evidencia “o esforço constante do 

Instituto em acumular capital arquivístico e divulgá-lo, cumprindo à risca os objetivos 

expressos no seus estatutos”.576 

 

4.2.1. Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, volume 4, 1842, por Francisco Adolfo de 

Varnhagen 

 

Porém, ainda que as minhas averiguações hoje sejam relativas às épocas mais 

remotas, não me descuido de diligenciar e obter copias do que é importante 

ainda mais moderno. Assim vou reunindo e collecionando as informações, que 

por ordem da corte davam por escripto no principio do século passado os 

nossos sertanejos, que descobriram as Minas Gerais, o Cuiabá, e Mato Grosso. 

D’estas informações ou roteiros já remetti um ao Instituto, para o fazer 

publicar, si assim o julgasse conveniente. Esta collecção de roteiros será além 

d’isso um monumento à minha Provincia pela distincta parte que n’essas 

excursões tiveram os nossos ousados Paulistas.577 

 

O trecho acima é de uma missiva não datada de Varnhagen enviada a Januário da Cunha 

Barbosa. Publicada no volume 5 (1843) da RIHGB,578 foi lida aos demais sócios na sessão de 

19 de janeiro de 1843. Em nota, Clado Ribeiro de Lessa, quem coligiu e anotou a 

correspondência ativa do Visconde de Porto Seguro, supôs que o roteiro mencionado por 

Varnhagen, enviado para publicação, fosse o Itinerario da viagem que fez por terra, da Bahia 

 
574 De acordo com Isadora Maleval, houve no Oitocentos uma censura no IHGB na abordagem de temas 

concernentes ao tempo presente, isto é, vinculados a acontecimentos transcorridos após 1822. Na visão da 

historiadora, o sucesso do projeto nacional dependia do silenciamento sobre episódios que questionaram sua 

existência, tal como aqueles passados entre 1817 e 1838. A fim de se conservar em sigilo os escritos enviados à 

agremiação que dessem conta de fatos contemporâneos, em 1850 os sócios aprovaram a existência de uma “arca 

do sigilo”. MALEVAL, Isadora Tavares. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como receptáculo do 

presente (1838-1850). Topoi, Rio de Janeiro, vol. 20, n. 42, 2019, p. 629, 631 e 642. 
575 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. O periódico de..., p. 42-43. 
576 Ibidem, p. 45. 
577 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 92-93. 
578 EXTRACTO das actas das sessões dos mezes de Janeiro, Fevereiro e Março de 1843. RIHGB, Rio de Janeiro, 

vol. 5, p. 103-106, 1843.  
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ao Rio de Janeiro, Por ordem do Principe Regente, em 1808, o Desembargador Luiz Thomaz 

de Navarro.579 

Ao propor essa atribuição, Lessa, ao que tudo indica, deixou escapar as referências 

expressas na carta pelo próprio autor. A primeira delas é temporal: os “roteiros” foram escritos 

no “século passado”, isto é, no século XVIII. A segunda, relativa aos autores: os descobridores 

das minas Gerais, do Cuiabá e do Mato Grosso. A terceira, de ordem geográfica: a relação 

estabelecida entre essas minas e a província de São Paulo. Ora, o Itinerário diz respeito a uma 

viagem empreendida em 1808, da Bahia ao Rio de Janeiro, sem qualquer citação, em seu título, 

ao território paulista. 

A alusão às descobertas das minas Gerais, de Cuiabá e do Mato Grosso no início do 

século XVIII – territórios que em diferentes momentos do Setecentos pertenceram à capitania 

de São Paulo e que tiveram os paulistas como seus primeiros povoadores – não deixam dúvidas 

de que os tais “roteiros” correspondiam às Notícias Práticas de varias minas, e do 

descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil. Já o escrito enviado para ser 

apreciado e posteriormente publicado, por sua vez, era a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, 

de João Antônio Cabral Camelo, impressa no volume 4 da RIHGB, em 1842. 

Afora o compromisso de colaborar com o projeto de recolha documental do IHGB, 

empresa que Varnhagen se dedicava espontaneamente desde 1840 e profissionalmente a partir 

de 1842, a missiva supracitada revela uma dimensão pessoal na intenção de oferta do conjunto 

textual à agremiação. A afirmação de que a coleção seria um monumento à sua província, na 

medida em que ela dá conta das andanças dos paulistas pelo interior do continente, antecipa não 

só a positivação da imagem da gente de São Paulo que seria expressa na década seguinte em 

Historia geral do Brazil, mas também se filia a um fator mais imediato, o da outorga da 

cidadania brasileira ao historiador. 

Varnhagen e sua família partiram para Portugal em 1823. Residindo em Lisboa, em 

julho de 1833 ele decidiu tomar parte da guerra civil ali vigente, lutando ao lado das forças de 

D. Pedro I do Brasil em oposição a D. Miguel. A atuação lhe rendeu uma promoção no exército 

lusitano. O episódio se tornou um verdadeiro problema no seu processo de reconhecimento 

como brasileiro, na medida em que havia se associado às Forças Armadas estrangeiras. Em 

1840 o corpo legislativo do Brasil votou uma lei que objetivava a repatriação de brasileiros que 

 
579 NAVARRO, Luiz Thomaz. Itinerario da viagem que fez por terra, da Bahia ao Rio de Janeiro, Por ordem do 

Principe Regente, em 1808, o Desembargador Luiz Thomaz de Navarro. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 7, p. 433-

464, 1845. 
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morassem no exterior. Em setembro de 1841 o imperador assinou o decreto que certificava a 

ele a nacionalidade brasileira, notícia que só o alcançou em fevereiro do ano seguinte.580 

Ao longo de sua vida Varnhagen se empenhou em evidenciar suas “disposições afetivas 

em relação ao Brasil”, haja vista que era “brasileiro por decreto”.581 Nesse sentido, a remissão 

da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá ao IHGB e a comunicação do interesse em divulgar os 

demais “monumentos à sua província”582 podem ser lidas tanto como expressão dos laços que 

ele cultivava com o local de nascimento quanto reafirmação de seu patriotismo. 

A edição de 1842 da Noticia Prymeira Practica de Cuiabá é composta por 14 páginas. 

O texto, justificado, foi disposto em uma única coluna, apresentando diagramação simples e 

ausência de adornos (figura 6). Ela ocupa as páginas do volume que vão da 487 a 500. Seu título 

completo é “Noticias Praticas Das minas do Cuiabá e Goyazes, na Capitania de S. Paulo e 

Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a 

viagem que fez ás Minas do Cuiabá no anno de 1727”. Como já mencionamos, Varnhagen – 

identificado no cabeçalho como o responsável pelo oferecimento do manuscrito ao IHGB – deu 

a um único texto o título completo da coleção relativa a Cuiabá e a Goiás, o que induziu certos 

estudiosos ao erro. 

 
580 CEZAR, Temístocles. Op. cit., p. 33-36. 
581 Ibidem, p. 36. 
582 Nessa mesma carta, logo em seguida ao trecho citado, Varnhagen menciona as diligências em obter a 

Nobiliarchia Paulistana de Pedro Taques de Almeida Paes Leme. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. 

Correspondência ativa..., p. 93. 
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Ao longo da edição não encontramos menções à cota e à instituição de guarda a que 

pertence o escrito publicado, à existência de mais de uma versão manuscrita desse texto no 

Figura 6 – Página inicial da edição de 1842 da Noticia Prymeira Practica de Cuiabá 

Fonte: Reprodução digital do IHGB 
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códice eborense e qual delas teria sido empregada como texto-fonte. Assim, a comparamos com 

ambas as versões manuscritas, a fim de identificar sua proveniência, analisar as intervenções 

textuais operadas e melhor compreender o processo de transmissão do texto editado. 

Conforme evidencia o quadro abaixo, Varnhagen elegeu como texto-fonte a segunda 

versão, haja vista que a maioria das lições veiculadas na edição de 1842 se fazem presentes 

apenas nela. Pensamos que tal escolha seja fruto da melhor legibilidade oferecida pela letra do 

escriba anônimo quando comparada à caligrafia de Diogo Soares. Embora colaborasse desde 

1840 com a recolha documental levada a cabo pelo IHGB, a menção do próprio historiador de 

que em outubro 1842 ele estava matriculado no curso de Paleografia da Torre do Tombo nos 

autoriza a considerar que à época ele ainda se encontrava em processo de formação.583 

 

Quadro 14 – Cotejo da edição de 1842 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá com as versões 

manuscritas 

Primeira versão Segunda versão RIHGB, 1842 

Muyto Reverendo Senhor 

(F. 1r., L. 9) 

 Muito Reverendo Padre e 

Senhor (F. 61r., L. 11). 

Muito Rev. Padre e Sr. (P. 

487) 

e entre ellas hũ salto, a que 

Chamaõ Abaremanduaba 

(F. 1r., L. 21) 

eentre ellas hũ Salto 

Abaremanduaba (F. 61v., 

L. 27)  

 e entre ellas um salto | 

Abaremanduaba (P. 487) 

e | as Canoas em partes vaõ 

a’ Cirga, e em partes por 

terra, (F. 1v., L. 30-31) 

eas Canoas emparte vaõ 

aCirga, eemparte por terra, 

(F. 61v., L. 40)   

 e as canôas em parte vão á 

cirga, | e em parte por terra, 

(P. 488) 

tem o rio Comumente 

meya legoa, e aonde (F. 2r., 

L. 69) 

tem oRio Cõmumente, 

eaonde (F. 62v., L. 92) 

que tem o rio 

commumente, e aonde (P. 

489) 

Correr senaõ tambem 

Vermelho (F. 2v., L. 114) 

Correr Somente vermelho 

(F. 63v., L. 162)   

correr sómente vermelho, 

(P. 490) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O texto da edição de 1842 foi modernizado.584 Porém, em algumas circunstâncias 

constatamos que Varnhagen optou por seguir a grafia constante no texto-fonte. Este, por 

exemplo, é o caso de “Rio Cuyaba” e de “cuyabanos”, ainda que no título a forma adotada tenha 

sido “Cuiabá”. Abreviaturas como “Mto” (Muito) e “Pe” (Padre) foram desenvolvidas, já outras, 

“v. R.a” (vossa Reverência) e “S. Paulo” (São Paulo), mantidas. A numeração dos parágrafos, 

 
583 Em carta de 31 de outubro de 1842 enviada a Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, Varnhagen escreve: “Saberá 

que estou matriculado na Paleographia da Torre do Tombo, onde tenho por collega o seu amigo Marreca, e por 

Mestre o bom official maior Basto, que me tem perguntado por V. Sª de quem se mostra amigo, como todos os 

meus amigos que o conheceram”. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Correspondência ativa..., p. 89. 
584 Isto é, atualizado conforme as normas gramaticais vigentes no período. FARIA; Maria Isabel de; PERICÃO, 

Maria da Graça. Op. cit., p. 81. 
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36 no total, foi preservada conforme o modelo. Visando, aparentemente, facilitar a compreensão 

do texto pelos leitores, alguns topônimos e etnômios que não foram modernizados tiveram a 

grafia corrente à época apresentada entre parênteses, como Panhandabá (Avenhandavaba), 

Quexeim (Coxim) e Cayapó (Caiapó). 

O confronto dessa edição com a segunda versão manuscrita revelou a existência de 

lugares-críticos (quadro 15).  No primeiro exemplo notamos a omissão da expressão “e modo” 

na frase “na melhor forma que me for possivel”. No segundo, observamos a substituição de 

“seguindo” por “segundo” na descrição da corrente natural de um rio. No terceiro, percebemos 

a alteração da ordem da frase em que a origem do topônimo Avanhandava é explicada a partir 

do episódio da queda de José de Anchieta nas águas do rio Tietê. Por fim, identificamos o 

acréscimo da preposição “de” antecedendo o numeral “cem” na referência ao tamanho de 

determinado canal. 

 

Quadro 15 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo da segunda versão manuscrita com a 

edição de 1842 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá 

Segunda versão RIHGB, 1842 Tipologia 

na melhor forma, [e] modo 

que mefor | poisivel (F. 61r., 

L.13-14) 

na melhor forma que me | 

for possivel (P. 487) 

Omissão 

este Seguindo aSua natural 

Corrente (F. 61r., L. 17) 

este, segundo a sua natural 

corrente (P. 487) 

Substituição 

Ser achado dos Indios 

rezando debaixo da agoa no 

Bre | Viario (F. 61v., L. 29-

30) 

 

ser achado dos Indios 

debaixo da agua rezando no | 

Breviario (P. 487) 

 

Alteração da ordem 

que terâ (pouCo mais) Cem 

(F.62v., L. 91) 

que tera pouco mais de cem 

(P. 489) 

Adição 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A variante mais significativa encontrada diz respeito à troca do número ordinal que 

designa a ordem que o porto de Sorocaba ocupa na rota ordinária das monções: “primeiro” na 

edição de 1842, “segundo” em ambas versões manuscritas. Haja vista que a leitura nestas 

últimas é inequívoca, pensamos se tratar de uma correção deliberada de Varnhagen, a qual não 

levou em conta a perspectiva do próprio João Antônio Cabral Camelo. 

O mercador, que partiu do porto de Sorocaba, informou que o embarque para Cuiabá 

era feito usualmente no porto de Araritaguaba, atual Porto Feliz-SP, no rio Tietê. O rio Sorocaba 

deságua neste último na altura do que hoje é o município de Laranjal Paulista, cerca de 47 km 
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de distância de Porto Feliz. Assim, para quem iniciava a jornada no rio Tietê a partir do porto 

de Araritaguaba – e esse é o referencial adotado por Camelo no excerto em questão –, o porto 

de Sorocaba de fato era o segundo, na medida em que os mareantes só poderiam acessar o rio 

homônimo após terem percorrido algumas léguas rumo a Cuiabá através do Tietê. Varnhagen, 

por sua vez, consciente de que Camelo zarpara de Sorocaba, considerou que o porto desta vila 

só poderia ser o primeiro, intervindo, assim, sobre o texto. 

Por fim, cabe destacar que Varnhagen propôs correções diretamente no corpo do texto, 

substituindo algumas lições comunicadas pelo texto-fonte por outras que, aparentemente, lhe 

pareciam mais adequadas. É o caso da troca do vocábulo “ariscos”585 pela expressão “e riscos” 

no excerto “porque os continuos perigos e riscos d’esta derrota”586, mas também da substituição 

de “remo”587 por “remos” na frase: “até passarem a cachoeira, vão a remos”.588 

 

4.2.2. Noticia Quinta Practica, volume 25, 1862589 

 

A Noticia Quinta Practica, de Antônio Pires de Campos, foi publicada no volume 25 

da RIHGB, de 1862, com o extenso título de “Breve Noticia que dá o Capitão Antonio Pires de 

Campos Do gentio barbaro que ha na derrota da viagem das minas do Cuyabá e seu reconcavo, 

na qual declara-se os reinos, a que chegou e vio por maior, sendo em tudo diminuto, porque 

seria processo infinito, se quizesse narrar as varias nações, nos mesmos usos, e costumes, trajes 

e vantagens que fazem, e menos numeral-os, por se perder o algarismo, principalmente no 

dilatado reino dos Parecizes, tão extenso e dilatado, e seus habitadores por extremo 

asseadissimos e estaveis, e tão curiosos que podem competir com as mais das nações do mundo 

no seu tanto, e dos que aqui não faz menção, o farão outros mais curiosos que elle. Se o faz, do 

que a experiencia lhe tem mostrado no decurso de tantos annos, até o dia de 20 de Maio de 

1723”.590 Obra de um editor anônimo, seu título foi composto a partir do conteúdo daquele que 

é o primeiro parágrafo da primeira versão desse texto no códice eborense, onde consta a 

expressão “brėve noticia”.591 Todavia, o marco temporal final da narrativa expresso no 

 
585 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia Primeyra Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 61r., L. 14. 
586 Idem. Noticias Praticas Das minas do Cuiabá e Goyazes, na Capitania de S. Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. 

Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que fez às Minas do Cuiabá no anno 

de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, 1842, p. 493. 
587 Idem. Noticia Primeyra Pratica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 61v., L. 45. 
588 Idem. Noticias Praticas Das..., p. 488. 
589 As análises desta seção foram realizadas com base na reeimpressão do referido volume realizada pela Kraus 

Reprint de Nendeln/Liechtenstein, em 1973, disponibilizada pelo IHGB. 
590 CAMPOS, Antônio Pires de. Breve Noticia que... 
591 Idem. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13v. 
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cabeçalho, 20 de maio de 1723, inexiste nas versões manuscritas, tratando-se, portanto, de uma 

lição oriunda da mente do editor. Esta, por sua vez, contradiz a data mais avançada no tempo 

explicitamente citada: o ano de 1727.592 

 Totalizando 13 páginas, as quais vão da 437 a 449, a edição de 1862 segue o padrão 

de diagramação simples, texto justificado e apresentado em uma única coluna (figura 7). A 

exceção se faz pela presença de um adorno que marca o fim do texto, uma espécie de laço de 

traçado singelo (figura 8). Inexistem notas ou apêndices que informem a origem do texto 

editado e o responsável pelo seu oferecimento ao IHGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 
592 Ibidem, f. 14v. 
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Figura 7 – Página inicial da edição de 1862 da Noticia Quinta Practica 

Fonte: Reprodução digital do IHGB 

Figura 8 – Adorno na página final da edição de 1862 da Noticia Quinta Practica 

Fonte: Reprodução digital do IHGB 
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O processo editorial que deu origem à edição de 1862 da Noticia Quinta Practica é 

complexo. O resultado pode ser descrito como sendo um novo texto elaborado pelo editor 

anônimo a partir, provavelmente, de uma cópia da primeira versão da narrativa de Antônio Pires 

de Campos, ainda que o sertanista paulista tenha sido mantido como seu autor.593 Tal fato 

dificultou a identificação do texto-fonte empregado na composição da edição impressa e a 

realização do levantamento dos lugares-críticos durante o cotejo, haja vista se tratar de um novo 

texto. 

Foram duas as circunstâncias que nos permitiram alcançar o intento de precisar a 

ascendência do texto-fonte da edição em tela. Primeiramente, a percepção da inexistência, na 

segunda versão, daquele que é o primeiro parágrafo da primeira versão da Noticia Quinta 

Practica, transformado em título da edição de 1862. Em segundo lugar, o reconhecimento de 

que o nível de detalhamento da descrição do processo de manufatura de tinta pelos indígenas 

apresentado nessa edição só encontra respaldo na primeira versão (quadro 16).

 
593 Este não fora um caso isolado. No século XIX, Pedro Paulino da Fonseca publicou na RIHGB a Memória dos 

feitos que se deram durante os primeiros annos de guerra com os negros quilombolas dos Palmares, seu destroço 

e paz aceita em junho de 1678, a qual teria sido definida por ele como um texto redigido com base em um 

documento pertencente à Biblioteca Pública de Évora. O caso é analisado em LARA, Silvia Hunold; FACHIN, 

Phablo Roberto Marchis (orgs.). Guerra contra Palmares..., p. 80-81. 
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Quadro 16 – Cotejo da edição de 1862 da Noticia Quinta Practica com as versões manuscritas 

Primeira versão Segunda versão RIHGB, 1862 

Antes de informar a VossaMerce no me pede, querolhe 

advertir, que nesta brėve notici- | a, que lhe dou, Vaõ so 

as naçoẽs, e reynoz por mayor, que Eu vi, e em que estive; 

por- | me ser impossivel o narrarlhe a variedade de gentes, 

nomes, usoz, e trajez, e ain- | da as Vantagez, que fasem 

estes gentioz huns, a os outroz, principalmente no dilata- 

| do reyno dos Paraciź: Cujoz habitantes saõ taõ aceadoz, 

e Curiosoz, que podem Com- | petir Com os mais polidos 

da Europa: e assim so’ faço mençaõ agora do que Vi, | e 

me mostrou a experiencia no deṡcurso de tantoz annoz, 

que tenho Cursado | este Certaõ (f. 13v., L. 884-891). 

 

X BREVE NOTICIA QUE DÁ O CAPITÃO ANTONIO 

PIRES DE CAMPOS Do gentio barbaro que ha na derrota 

da viagem das minas do Cuyabá e seu reconcavo, na qual 

declara-se os reinos, a que chegou e vio por maior, sendo em 

tudo diminuto, porque seria processo infinito, se quizesse 

narrar as varias nações, nos mesmos usos, e costumes, trajes 

e vantagens que fazem, e menos numeral-os, por se perder o 

algarismo, principalmente no dilatado reino dos Parecizes, 

tão extenso e dilatado, e seus habitadores por extremo 

asseadissimos e estaveis, e tão curiosos que podem competir 

com as mais das nações do mundo no seu tanto, e dos que 

aqui não faz menção, o farão outros mais curiosos que elle. 

Se o faz, do que a experiencia lhe tem mostrado no decurso 

de tantos annos, até o dia de 20 de Maio de 1723 (p. 437). 

Criaõ araraz, papagayoz, e outroz passaroz, Como quem 

Cria | galinhaz, e os depenaõ, e depenadoz lhes daõ 

diversas tintaz, que fasem de Ervaz, | e lhes sahem as 

penas Com a mesma diversidade de Cores, e tanto que 

estaõ em Conta, | lhas tiraõ, e lhe tornaõ a dar outraz 

diversaz tintaz, que Crecendo as penaz, saõ | taõ Vivaz, 

que podem Competir Com as melhorez Corez da Italia: 

(f. 16v., L. 1090-1094). 

Criaõ Araras, papagayos, eoutroz | 

passaros, Como quem cria 

galinhas, eosdepenaõ, edepenadoz 

| lhes daõ diversas tintas que 

Crescendo aspenas Sam | tam 

Vivas que podem Competir Com 

as melhores ||asmelhores|| Cores da 

Italia: (f. 88v.-89r., L. 1527-1531) 

Costumam crear araras, papagaios e outros passaros em casa 

como quem cria galinhas, e os depenam, e lhe dão com tintas 

que fazem de diversa côr como querem que depois lhe saiam 

as pennas, e em elles sahindo em estanto com conta lh’as 

tiram para as suas obras que fazem, e lhe tornam a pôr 

segundas tintas pare [sic] crear novas pennas, e de novas 

côres, e estas são tão vivas e singulares que parecem 

labyrintos, sem que lhe levem vantagem nas côres, as 

melhores sedas da Europa (p. 444). 

Fonte: Elaboração do autor
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 O texto da edição de 1862 foi modernizado. As abreviaturas foram desenvolvidas e a 

numeração dos parágrafos suprimida. O relato, que nos manuscritos é contado na primeira 

pessoa, é narrado na terceira pessoa no impresso. Durante a produção desse novo texto o editor 

anônimo acrescentou e substituiu informações, as quais, em alguns casos, contradizem aquilo 

que os manuscritos expressam. 

 Enquanto na primeira versão o maior grupo de indígenas (“lote”) que existiu no rio 

Taquari era formado pelos Cubixerez,594 a edição de 1862 se refere a ele como sendo constituído 

pelos Achihanes.595 Ao discorrer sobre os Kayapó, por exemplo, o sertanista paulista não os 

adjetivou, declarou que cada aldeia tinha o seu cacique e que uma de suas armas características 

era o porrete.596 O editor anônimo, por sua vez, os qualificou como “bárbaros”, esclareceu que 

cacique é chamado de “principal” no Estado do Maranhão e trocou a arma distintiva dessa 

“nação” pelo garrote, ainda que tenha mantido, para esse objeto, a mesma descrição que na 

primeira versão foi aplicada ao porrete.597  

A essas ocorrências soma-se outra, mais expressiva, em que detectamos o acréscimo de 

todo um parágrafo cuja origem não foi possível precisar. Trata-se de uma passagem em que a 

descoberta de ouro por Pascoal Moreira Cabral Leme nas cercanias do rio Cuiabá e a viagem 

de Rodrigo César de Menezes à região são comentadas.598 

A ausência da atribuição do responsável pela edição nos faz supor que ela tenha sido 

obra da Comissão de Redação da RIHGB. Quanto à forma pela qual a primeira versão da Noticia 

Primeyra Practica foi acessada, são dois os cenários mais prováveis.  

No primeiro, a edição de 1862 teria sido produzida a partir do códice remetido por 

Varnhagen (não se sabe quando) ao IHGB com a cópia de alguns textos da coleção de Diogo 

Soares. No segundo, o oferecimento do manuscrito à agremiação teria sido obra da Secretaria 

de Estado dos Negócios do Império que, no ano de 1862, de acordo com a lista de doações de 

documentos, relatórios e mapas feitos ao IHGB naquele ano, enviou quatro volumes 

manuscritos de Évora à agremiação, sem que o seu conteúdo tenha sido pormenorizado.599 Em 

ambos os casos a confirmação ou não das hipóteses dependerá da consulta a esse material no 

arquivo da instituição. 

 

 
594 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 14r. 
595 Idem. Breve Noticia que..., p. 438. 
596 CAMPOS, Antônio Pires de. Noticia Quinta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 13v. 
597 Idem. Breve Noticia que..., p. 437. 
598 Ibidem, p. 447-448. 
599 MANUSCRIPTOS offerecidos ao Instituto durante o anno de 1862. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 25, 1862, p. 

742. 
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4.2.3. Noticia Primeyra Practica de Goiás, volume 69, 1908 

 

A Noticia Primeyra Practica de Goiás foi publicada pela RIHGB, em 1908, junto a 

outros nove textos integrantes dos demais núcleos temáticos das Notícias Práticas de varias 

minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil.600 Segundo o 

informe que antecede o conjunto de edições assinado pela Comissão de Redação Revista, para 

sua consecução, foi utilizado o códice existente no arquivo do IHGB copiado por Varnhagen 

em Portugal.601 Dada a ausência de indicação do editor responsável, julgamos que a edição seja 

fruto do trabalho da referida comissão. 

A Primeira República pode ser definida como um período marcado pela busca de meios 

de modernização do Brasil. História, ciência e progresso, de acordo com Ângela de Castro 

Gomes, eram termos correlatos no início do século XX, centrais nos projetos em disputa que 

objetivavam civilizar o país. Enquanto instituição que reunia aqueles que se identificavam como 

historiadores, o IHGB desempenhou, nessa conjuntura, papel fundamental.602 

O novo regime carecia de legitimação. A Abolição e a Proclamação da República 

tornaram possível a idealização de uma Nação formada por homens e mulheres livres integrados 

juridicamente, constituída por um povo. Não foi pequeno o impacto desses acontecimentos no 

processo de construção da identidade nacional, o qual embora estivesse em curso desde o século 

anterior, precisava ser reelaborado em consonância às novas demandas vigentes.603 

A ruptura com a ordem monárquica e o advento da República lançou questionamentos 

sobre o que, como, e de que forma a história do Brasil deveria ser contada, o que implicou a 

necessidade de reavaliação dos fatos, atores e a posição ocupada por eles na narrativa a ser 

 
600 São elas: Noticia – 1ª Pratica Dada ao R. P. M. Diogo Soares, pelo Sargento Mór da Cavallaria Fraacisco 

[sic] de Souza e Faria, primeiro descobridor, e abridor do dito Caminho; Noticia – 2ª Pratica Dada ao P. M. 

Diogo Soares sobre a abertura do novo caminho pelo piloto José Ignacio, que foi e acompanhou em todo elle ao 

mesmo sargento-mór Francisco de Souza e Faria; Noticia – 3ª Pratica Dada pelo coronel Christovão Pereira 

d’Abreu, sobre o mesmo caminho, ao R. P. M. Diogo Soares; Noticia – 1ª Pratica Que dá ao R. P. Diogo Soares, 

o Capitão-mór Luiz Borges Pinto, sobre os seus descobrimentos da celebre casa da casca compreendidos nos 

annos de 1726-27 e 28, sendo Governador e Capitão General D. Lourenço d’Almeida; Noticia – 2ª Pratica Dada 

pelo Alferes................ Moreira ao P. M. Diogo Soares das suas Bandeiras no descobrimento do celebrado Morro 

da Esperança emprehendido nos annos de 1731 e 1732, sendo General D. Lourenço d’Almeida; Noticia – 3ª 

Pratica Que dá ao R. P. Diogo Soares o Mestre de Campo Jozé Rebello Perdigão, sobre os primeiros 

descobrimentos das Minas Geraes do Ouro; Noticia – 4ª Pratica Que Dá ao R. P. Diogo Soares o Sargento Mór 

José Mattos Sobre os Descobrimentos do Famoso Rio das Mortes; Noticia – 1ª Pratica E resposta que deu ao 

Sargento-mór da Praça de Santos, Manoel Gonçalves de Aguiar, ás perguntas que lhe fez o Governador e Capitão 

General da Cidade do Rio de Janeiro, e Capitanias do Sul, Antonio de Brito e Menezes, sobre a costa e povoações 

do mesmo mar; Noticia – 2ª Pratica Que dá ao P. M. Diogo Soares, o Capitão Christovão Pereira, sobre as 

Campanhas da nova Colonia, e Rio Grande ou Porto de S. Pedro. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 69, 1908, p. 234-

309. 
601 NOTA da Commissão de Redacção. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 69, 1908, p. 218. 
602 GOMES, Angela de Castro. Op. cit., p. 21-25. 
603 Ibidem, p. 24-25. 
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reescrita.604 A pesquisa documental e sua divulgação, mais uma vez, se mostrou como estratégia 

da maior importância para o estabelecimento de um novo passado comum, ao qual o regime 

republicano estivesse integrado e que pudesse ser utilizado como fiador da identidade nacional. 

Entre as edições das Noticias Practicas na RIHGB, a de 1908 é a única cujo título do 

texto condiz com aquele presente no manuscrito, “Noticia – 1ª Pratica Que dá ao P. Me. Diogo 

Soares o Alferes José Peixoto da Silva Braga, do que passou na Primeira Bandeira, que entrou 

ao descobrimento das Minas do Guayses até sahir na Cidade de Belem do Grão-Pará”, e que 

referencia a cota e o acervo a que ele pertence, “Bib. Pub. Eborense – Cod. CV”. Constitui-se 

de 15 páginas, as quais vão da 219 a 233. Sua diagramação é simples, sem adornos, e o texto, 

organizado em uma única coluna, encontra-se justificado (figura 9).  

 

 
604 Ibidem, p. 27-30. 
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Haja vista que o texto da Noticia Primeyra Practica de Goiás é monotestemunhal, a 

edição de 1908 descende de uma cópia da primeira versão das Noticias Practicas. Seguindo a 

tendência das demais edições da coleção na RIHGB, o texto foi modernizado. 

O cotejo da edição em análise com a primeira versão revelou a existência de lugares-

críticos. No primeiro exemplo, notamos a substituição de “pouso” por “ponto” como o local de 

Figura 9 – Página inicial da edição de 1908 da Noticia Primeyra Practica de Goiás 

Fonte: Reprodução digital do IHGB 
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referência da contagem das léguas percorridas pelos sertanistas naquele dia. No segundo, 

observamos a adição da palavra “dias” na informação dos dias de marcha vencidos pela tropa. 

No terceiro, identificamos a omissão da conjunção “e” na caracterização dos provimentos 

oferecidos pelas matas. No último, vemos a inversão da ordem da frase em que o narrador 

apresenta o diálogo dos sertanistas com o Anhanguera II (quadro 17). 

 

Quadro 17 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo da edição de 1908 da Noticia 

Primeyra Practica de Goiás com a primeira versão manuscrita 

 

A maior parte das abreviaturas foi mantida, sendo algumas, como “Sto” (Santo) e 

“mantimto” (mantimento), desdobradas. A numeração dos parágrafos do impresso segue a do 

manuscrito por quase toda a edição, exceto por um lapso ocorrido no trecho final, em que o 

penúltimo parágrafo – o 25º dos manuscritos – deixou de ser numerado, de modo que a 

contagem final fosse de 26 parágrafos na primeira versão e 25 parágrafos na edição de 1908. 

Quando comparada às edições de 1842 e 1862, a de 1908 apresenta um texto com maior 

grau de fidelidade às lições existentes na versão manuscrita da qual ela descende. Nela não 

encontramos a mesma abundância de correções e lições com base na mente do editor, o que 

aponta, no caso em questão, para um outro tipo de conduta frente ao texto por parte do 

responsável por sua feitura. 

 

4.3. A Gazeta Litteraria do Rio de Janeiro 

 

A Gazetta Litteraria do Rio de Janeiro, cujo subtítulo “Publicação Quinzenal” indica 

sua periodicidade, foi um empreendimento efêmero. Idealizado por José Alexandre Teixeira de 

Primeira versão RIHGB, 1908 Tipologia 

Deste pouso (F. 53r., L. 

3333) 

Deste ponto (P. 220, L. 32) Substituição 

sette, ou outo diaz (F. 53v., L. 

3345) 

sete dias ou oito dias (P. 220, 

L. 45-46) 

Adição 

naõ era muyto e nem todoz 

(F. 54r., L. 3378) 

não era muito, nem todos (P. 

221, L. 86) 

Omissão 

Maz teve por reposta, que 

Vista (F. 54r., L. 3403) 

Mas teve por resposta vista 

que (P. 222, L. 118) 

Inversão 

Fonte: Elaboração do autor 
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Melo e Alfredo do Vale Cabral, o jornal literário contou com 24 números publicados entre 

outubro de 1883 e dezembro de 1884.605 

J. A. Teixeira de Melo (1833-1907), como assinava na Gazeta Litteraria, era natural de 

Campos, Rio de Janeiro. Foi médico, jornalista, historiador e poeta. Membro fundador da 

Academia Brasileira de Letras, foi sócio de diversas associações literárias. Ingressou na 

Biblioteca Nacional, em 1876, como chefe da Seção de Manuscritos, sendo posteriormente 

transferido para a Seção de Impressos. Em 1895 foi nomeado diretor da Biblioteca, cargo em 

que permaneceu até a aposentadoria no ano de 1900. É descrito como alguém que se dedicou à 

escrita da história do Brasil, cujo empenho na pesquisa de documentos subsidiou a atuação de 

Joaquim Nabuco e do Barão de Rio Branco na defesa do território brasileiro. Ele próprio foi 

autor de um trabalho concernente à temática, intitulado Efemérides nacionais e Limites do 

Brasil com a Confederação Argentina.606 

O soteropolitano Alfredo do Vale Cabral (1851-1894) foi historiador, folclorista e 

epigrafista. Chegou ao Rio de Janeiro em 1870, onde trabalhou com Ramiz Galvão na 

Biblioteca Nacional. Em 1873 foi designado para a Seção de Manuscritos com a atribuição de 

organizar, selecionar e avaliar os documentos desse setor da instituição. Tal iniciativa resultou 

na publicação, a partir de 1878, do Catalogo dos manuscriptos da Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro em diversos volumes dos Anais da Biblioteca Nacional.607  

Segundo o texto de apresentação da Gazeta Litteraria, seu propósito era o de se ocupar 

das “boas lettras”, as quais, na visão de Teixeira de Melo e Vale Cabral, careciam de um órgão 

puramente seu na imprensa local. Nela seriam publicados artigos de crítica literária, escritos 

inéditos de “verdadeira importancia para a historia patria”, pequenos romances e contos 

originais, relatos de viagem, poesias, artigos científicos e literários “de interesse real para o 

paiz”. Seus diretores pretendiam editar separadamente os trabalhos mais interessantes, a fim de 

comporem uma Bibliotheca da Gazeta Litteraria.608 

Grandes nomes da intelectualidade oitocentista colaboraram com a Gazeta Litteraria. 

Entre eles, destacam-se Machado de Assis, Aluízio Azevedo, Raul Pompeia, Capistrano de 

 
605 DOYLE, Plinio. História de revistas e jornais literários. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

[1976], vol. 1, p. 21. 
606 TEIXEIRA de Melo. Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, s. d. Disponível em: 

https://bit.ly/2TvQDgW. Acesso em: 14 jun. 2021. 
607 FLEXA, Carlos Otávio. O descobridor encoberto da Biblioteca Nacional: Alfredo do Vale Cabral. Biblioteca 

Nacional, s. d. Disponível em: https://bit.ly/3gquCt7. Acesso em: 14 jun. 2021; FERNANDES, Daniel. 

Personagens | Alfredo do Vale Cabral, Pesquisador de Notória Erudição. Biblioteca Nacional, 21 jul. 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3gCrUzx. Acesso em: 14 jun. 2021. 
608 GAZETA Litteraria. Gazetta Literaria: Publicação Quinzenal. Rio de Janeiro, n. 1, 1883, p. 4. 

https://bit.ly/2TvQDgW
https://bit.ly/3gquCt7
https://bit.ly/3gCrUzx
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Abreu, Henrique de Beaurepaire-Rohan, Orville Derby, Urbano Duarte de Oliveira, Tristão de 

Alencar Araripe, entre outros. 

O fato de a publicação das contribuições estarem sujeitas ao atendimento de critérios 

como sua importância para a história do Brasil e sua relevância naquele momento para o país 

indicam o comprometimento da iniciativa com o projeto de construção da identidade nacional. 

Além do ensaio supracitado de Teixeira de Melo sobre a questão territorial, a Gazeta Litteraria 

estampou o Glossário de Vocábulos Brasileiros, tanto dos Derivados de Línguas Conhecidas 

como Daqueles cuja Origem é Ignorada609 e o Dicionário Bibliográfico Brasileiro;610 estudos 

sobre a vida e obra de autores como Santa Rita Durão,611 Castro Alves,612 Casimiro de Abreu613 

e Bernardo Guimarães;614 pesquisas sobre canções populares da Bahia,615 o folclore 

brasileiro616 e a geografia do Império;617 e a transcrição de documentos do período colonial, 

como é o caso da narrativa da bandeira de Francisco de Melo Pallheta ao rio Madeira618 e da 

bandeira do Anhanguera II a Goiás.619 Em suma, escritos relativos à história, à geografia, à 

língua e à literatura do Brasil. 

As edições da Gazeta Litteraria apresentavam um projeto gráfico austero, sem adornos. 

Os destaques eram dados por meio da mudança da fonte tipográfica empregada, da alternância 

do módulo das letras e do uso de recursos como a marcação do texto com negrito, itálico ou 

sublinhado. Os textos, justificados, eram dispostos em duas colunas (figura 10). O periódico 

não estampava ilustrações, sendo seus três últimos números, publicados como um único objeto, 

exceção. As impressões ficavam a cargo da Typographia de G. Leuzinger & Filhos. A 

 
609 De autoria de Henrique de Beaurepaire Rohan, foi publicado de forma contínua nos 24 fascículos do periódico. 
610 CABRAL, Alfredo do Vale. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, 

Rio de Janeiro, vol. 3, 1883, p. 50-52. 
611 MELO, José Alexandre Teixeira de. Santa Rita Durão. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de 

Janeiro, vol. 1, 1883, p. 14-15. 
612 CABRAL, Alfredo do Vale. Biografia de Antônio de Castro Alves. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, 

Rio de Janeiro, vol. 5, 1883, p. 101-102. 
613 MELO, José Alexandre Teixeira de. Casimiro de Abreu. Suas Obras Completas, com Treze Poesias Inéditas. 

Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal. Rio de Janeiro, vol. 6, 1883, p. 124-125. 
614 Idem. Bernardo Guimarães. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal. Rio de Janeiro, vol. 11, 1884, p. 223-

224. 
615 CABRAL, Alfredo do Vale. Canções Populares da Bahia. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de 

Janeiro, vol. 11, 1884, p. 217-223. 
616 Idem. Achegas ao Estudo do Folclore Brasileiro. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, 

vol. 18, 1884, p. 345-352. 
617 Idem. A geografia municipal do Império. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 15, 

1884, p. 307-308. 
618 A BANDEIRA de Francisco de Melo Palheta ao Madeira em 1722-23, segundo um dos Seus Companheiros. 

Apresentação de João Capistrano de Abreu. Parte I. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 

19, 1884, p. 370-372; Ibidem, parte II, vol. 20, 1884, p. 387-391.  
619 BRAGA, José Peixoto da Silva. A Bandeira do Anhangüera a Goiás em 1722, segundo José Peixoto da Silva 

Braga. Parte I. Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 3, 1883, p. 62-65; Ibidem, parte II, 

vol. 5, 1883, p. 110-113. 
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assinatura e a aquisição da Gazeta Litteraria poderiam ser feitas na livraria de Faro & Lino, 

situada na rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 10 – Página inicial do volume 3 da Gazeta Litteraria em que a parte I da edição de 1883 

da Noticia Primeyra Practica de Goiás foi publicada 

Fonte: Reprodução digital da BN-RJ 
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4.3.1.  Noticia Primeyra Practica de Goiás, 1883, atribuída a Capistrano de Abreu 

 

Em 1883, a Gazeta Litteraria publicou na seção “Gazeta Colonial” a  Noticia Primeyra 

Practica de Goiás. Intitulada “A Bandeira do Anhangüera a Goiás em 1722, segundo José 

Peixoto da Silva Braga”, a edição, dividida em duas partes, compôs os volumes 3 e 5 do 

periódico, lançados em novembro e dezembro daquele ano. Embora o jornal não apresente o 

editor responsável, Rodolfo Garcia atribuiu esse papel a Capistrano de Abreu.620 

Nascido em Maranguape, Ceará, Capistrano de Abreu chegou ao Rio de Janeiro em 

1875, onde passou o resto de sua vida. Na capital, o historiador trabalhou como funcionário da 

livraria Garnier, escritor de artigos de jornal, oficial da Biblioteca Nacional e professor do 

Colégio Pedro II. Em 1887 foi admitido como sócio do IHGB.621 

Se a história escrita pela geração de Varnhagen focalizou o Estado imperial, aquela 

produzida pela geração de Capistrano de Abreu se dedicou à compreensão da gênese do povo 

brasileiro, bem como de sua formação étnica. Inspirado pelo paradigma historiográfico alemão 

de matriz rankeana, que se pautava pela exegese documental e pela objetividade das análises, 

Capistrano de Abreu ficou conhecido na historiografia brasileira como tendo sido inaugurador 

de um movimento de “redescoberta do Brasil”.622 

Sua obra se estrutura em torno de dois temas principais: indígenas e território.623 Em 

linhas gerais, seus Capítulos de História Colonial narram a conquista do Brasil pelos 

brasileiros, isto é, o povoamento do território que hoje corresponde ao Brasil por um povo que 

se distingue do europeu em função do clima e da miscigenação com os nativos.624 Para ele, o 

marco inicial do processo de constituição do povo brasileiro situa-se na década de 1530, período 

em que os paulistas realizaram as primeiras expedições ao interior do continente em busca de 

mão de obra cativa.625 

 
620 Pedro Afonso Cristovão dos Santos informa que em uma nota no tomo 4 da terceira edição integral da História 

geral do Brazil de Varnhagen (Melhoramentos, 1975) – a qual não tivemos acesso –, Rodolfo Garcia atribui a 

Capistrano de Abreu a edição da Noticia Primeyra Practica de Goiás na Gazeta Litteraria. SANTOS, Pedro 

Afonso Cristovão. História erudita e popular: edição de documentos históricos na obra de Capistrano de Abreu. 

Dissertação (mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2009, p. 191. 
621 GONTIJO, Rebeca. Capistrano de Abreu. Biblioteca Nacional, s. d. Disponível em: https://bit.ly/2S6oCfI. 

Acesso em: 16 jun. 2021. 
622 REIS, José Carlos. Op. cit., p. 66-69. 
623 FERRETTI, Danilo José Zioni. Capistrano de Abreu e as bandeiras: entre a condenação indianista e a 

historiografia laudatória paulista. In: ROIZ, Diogo da Silva et. al (orgs.). Os bandeirantes e a historiografia 

brasileira: questões e debates contemporâneos. Serra: Editora Milfontes, 2018, p. 124. 
624 REIS, José Carlos. Op. cit., p. 69-70. 
625 Ibidem, p. 76. 

https://bit.ly/2S6oCfI
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Características como a geografia do Brasil e sua colonização estruturada na fundação de 

núcleos humanos dispersos fizeram com que Capistrano de Abreu enxergasse o passado 

colonial como algo fragmentado. Partindo dessa premissa, se dedicou ao estudo do movimento 

de integração entre as diferentes partes constituintes do Brasil colonial, fenômeno para o qual, 

na sua concepção, a abertura de caminhos de penetração do interior foi fundamental. Daí as 

bandeiras terem ganhado relevo em sua obra.626 

De acordo com Danilo Ferretti, o assunto foi incorporado ao programa historiográfico 

de Capistrano de Abreu em 1883. Nas análises tecidas por este historiador, a importância dada 

a essas expedições dizia respeito ao papel que elas tiveram na articulação das macrorregiões da 

colônia, elemento que, a seu ver, era condicionante da própria unidade nacional.627 

Em carta a Antônio Macedo Soares naquele mesmo ano, Capistrano de Abreu revelou 

que estava trabalhando na fundação de uma sociedade histórica “menos pomposa e menos 

protegida” que o IHGB, cujo título seria “Clube Taques”, em homenagem a Pedro Taques de 

Almeida Paes Leme. A associação, nos seus dizeres, se ocuparia “quase que exclusivamente 

das bandeiras e bandeirantes, caminhos antigos, meios de transporte e história econômica do 

Brasil”. Planejava começar levantando os documentos “impressos e manuscritos conhecidos e 

utilizáveis” para serem estudados por cada um dos sócios.628  

Se, por um lado, o clube idealizado não logrou êxito, por outro, a publicação da Noticia 

Primeyra Practica de Goiás nas páginas da Gazeta Litteraria pode ser compreendida como 

parte desse projeto de arrolamento de fontes explicitado na missiva. 

A edição de 1883 corresponde às páginas que vão da 62 a 65 do volume 3 e às páginas 

que vão da 110 a 113 do volume 5 da Gazeta Litteraria. Na primeira parte encontram-se os 16 

parágrafos iniciais do relato, já na segunda os 10 parágrafos restantes. O texto, justificado, 

apresenta-se disposto em duas colunas, as quais foram separadas por uma linha vertical (figura 

11). 

 

 
626 FERRETTI, Danilo José Zioni. Op. cit., 128-129. 
627 Ibidem p. 130. 
628 RODRIGUES, José Honório (org.). Correspondência de Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro: Ministério da 

Cultura, 1954, v. 1, p. 2 apud FERRETTI, Danilo José Zioni. Op. cit., p. 130. 
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Figura 21 – Página inicial da edição de 1883 da Noticia Primeyra Practica de Goiás 

Fonte: Reprodução digital da BN-RJ 
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O texto dessa edição foi modernizado. Numerais que estavam por extenso foram 

transformados em algarismos e vice-versa. Abreviaturas como “Fr.” (Frei) e “S. Paulo” (São 

Paulo) foram mantidas, enquanto outras, como “Gal” (General) e “necesso” (necessário) foram 

desenvolvidas.  

Quando do cotejo da edição de 1883 com a primeira versão das Noticias Practicas, 

identificamos alguns lugares-críticos. No primeiro exemplo, notamos a substituição da 

preposição “de” por “do”. Se a primeira remete ao mato da localidade Jundiaí, a segunda, ao 

incorporar o artigo masculino <o>, parece aludir ao mato do rio Jundiaí. No segundo, 

identificamos a adição do pronome “se” ao verbo “lembrar”. No último, constatamos a omissão 

da conjunção “e” ligando a frase que anuncia a fuga dos indígenas àquela que indica a ação do 

sobrinho do Anhanguera II mediante o ocorrido (quadro 18). 

 

Quadro 18 – Cotejo da edição de 1883 da Noticia Primeyra Practica de Goiás com a primeira versão 

manuscrita das Noticias Practicas 

Primeira versão Gazeta Litteraria, 1883 Tipologia 

matto de Iundiay’ (F. 53r., L. 

3322) 

matto do Jundiay (P. 62, L. 

19) 

Substituição 

lembrar | de Deoz (F.54v., L. 

3433-3434) 

lembrar-se de Deus (P. 63, 

L. 218) 

Adição 

o gentio, e o envestir (F.54v., 

L. 3447) 

o gentio, o investir (P. 63, L. 

245) 

Omissão 

Fonte: Elaboração do autor  

  

Capistrano de Abreu não referenciou o texto-fonte de sua edição. Assim, é difícil 

estabelecer se alguns dos lugares-críticos detectados são fruto da mente do autor ou da 

reprodução dos manuscritos que lhe serviram de base. Em uma das ocorrências, a título de 

exemplo, percebemos a troca da palavra “menhaã”629 – de leitura clara no códice eborense – 

por “marcha”630 como marco temporal das ações dos sertanistas. 

Em nota o historiador informou que o relato de Silva Braga foi “conhecido por 

Varnhagen” e que o IHGB possuía uma cópia dele obtida em Évora, “pela qual foram feitas as 

correcções”. Além da indicação das páginas da Historia geral do Brazil em que o Visconde de 

Porto Seguro citara a Noticia Primeyra Practica de Goiás, na mesma nota Capistrano de Abreu 

comentou que o texto de Silva Braga fora descrito no Catalogo da Exposição de Historia do 

Brazil – com o qual ele colaborara. Por fim, recomendou ao leitor a consulta aos “documentos 

 
629 BRAGA, José Peixoto da Silva. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 53r., L. 3322. 
630 Idem. A bandeira do Anhanguera..., parte I, vol. 3, 1883, p. 62. 
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interessantes” constantes nos Apontamentos historicos de Azevedo Marques, “para completar 

o que agora damos á luz”.631 

A menção à reprodução da Noticia Primeyra Practica de Goiás no arquivo do IHGB – 

a qual sabemos ter sido obra de Varnhagen – como testemunho de correção invalida a 

conjectura de seu uso como texto-fonte da edição. Mediante a isso, dois cenários se delineiam: 

no primeiro, Capistrano de Abreu teria consultado o códice eborense in loco; no segundo, o 

historiador teria se valido de uma outra cópia da narrativa de Silva Braga, a qual posteriormente 

foi confrontada com aquela constante no IHGB.  

A última hipótese nos parece mais provável. Isto por duas razões: (1) Capistrano de 

Abreu nunca saiu do Brasil;632 (2) o acesso ao testemunho tido como original dispensaria a 

revisão da edição a partir do códice varnhageniano no IHGB, posto que este último também 

teve o códice eborense como fonte. 

Consta no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro um livro manuscrito que 

encerra uma cópia da Noticia Primeyra Practica de Goiás e de outras quatro notícias práticas633 

pertencentes a outros núcleos temáticos das Notícias Práticas de varias minas, e do 

descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil. Formado por 41 páginas e 

escrito em caligrafia aparentemente datável do século XIX, sua capa, de cor preta, ostenta em 

letras douradas o título: “BIBL. EBOR NOTICIAS PRATICAS DAS MINAS”.634 

Faz-se necessário um estudo pormenorizado a fim de melhor compreendermos o 

processo de produção da edição de 1883. Este deve não só cotejar a edição em questão com o 

códice da Biblioteca Nacional a fim de averiguar se ele serviu ou não de fonte a Capistrano de 

Abreu, mas também compará-la com o códice varnhageniano no IHGB, posto que este foi 

mobilizado na revisão. Além disso, elementos como a origem e a data de entrada do códice da 

Biblioteca Nacional na instituição carecem de explicações, na medida em que são fatores 

condicionantes do acesso de Capistrano de Abreu – que foi funcionário da entidade – a ele. 

 

*** 

 
631 Gazeta Litteraria: Publicação Quinzenal, Rio de Janeiro, vol. 5, 1883, p. 113. 
632 REIS, José Carlos. Op. cit. 
633 Noticia Primeira Pratica. Dada ao Reverendo Padre Mestre Diogo Soares, pelo Sargento mor da Cavallaria 

FrancisCo de Souza e Faria, primeiro descobridor e, abridor do ditocaminho; Noticia Segunda Pratica Dada ao 

Padre Mestre Diogo Soares sobre a abertura do novo Caminho pelo Piloto José Ignacio, que foi e acompanhou em 

todo elle ao mesmo Sargento Mor Francisco de Souza e Faria; Noticia Terceira Pratica Dada pelo Coronel 

Christovão Pereira de Abreu, sobre o mesmo Caminho ao Reverendo Padre Mestre Diogo Soares; Noticia Pratica 

do Sitio da Nova Colonia do Sacramento e mais [operações] dos inimigos desde o mes de Setembro ate 18 de 

Dezembro de 1735, sendo Governador d’aquella Praça Antonio Pedro de Vasconcelos. 
634 NOTÍCIAS e roteiros da nova colônia do Sacramento, do caminho à vila de Coritiba, da mina de Inhangorá, e 

das minas de Guaites. BN-RJ, Manuscritos, 11, 2, 006. 
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As primeiras edições impressas de alguns dos textos das Noticias Practicas são fruto de 

um movimento das elites intelectuais e política do Brasil do século XIX e início do século XX 

de recolherem, imprimirem e divulgarem documentos que pudessem contribuir com a escrita 

da história do Brasil independente. Por meio da escrita dessa história visava-se legitimar 

regimes políticos – inicialmente o Império e posteriormente a República –, forjar uma unidade 

territorial e uma identidade nacional. A isso soma-se o comportamento, por parte dessas 

mesmas elites, de buscarem no passado informações que pudessem auxiliá-los na elaboração 

de respostas para questões de seu tempo, o qual igualmente incentivou a procura e a edição 

impressa de textos relativos a essas temáticas. 

Escritas no século XVIII por razões diversas, a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, a 

Noticia Quinta Practica e a Noticia Primeyra Practica de Goiás ganharam a atenção de 

historiadores e do IHGB por oferecerem dados concernentes ao território do que hoje 

corresponde ao Brasil, à ocupação de suas zonas fronteiriças e aos povos indígenas. Tais temas 

diziam diretamente respeito ao projeto de formação do Estado e da Nação brasileiros levados a 

cabo no período.  

Vistas em conjunto, essas edições revelam traços da lide com o texto escrito à época. 

Nota-se uma preocupação com a transmissão da substância textual, mas não com sua forma. 

Essa atenção devotada à substância não impedia que os editores realizassem acréscimos, 

supressões e correções que julgassem convenientes, visando a sua melhoria. A explicitação dos 

critérios de produção da edição e a sinalização de intervenções empreendidas pelo editor não 

eram uma necessidade. Assim, não havia uma definição clara dos limites do papel do editor, 

cuja atuação, nos casos analisados, se fundiu aos textos editados de tal maneira que as lições 

por eles propostas foram transmitidas para a posteridade como se fossem atribuíveis aos 

respectivos autores intelectuais. 

No capítulo seguinte investigaremos as edições completas das Noticias Practicas, 

consagradas em virtude de seu amplo uso pela historiografia. Tratam-se daquelas integrantes 

das obras Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas organizadas por Taunay. Publicadas em um 

contexto comemorativo, perscrutaremos os novos sentidos atribuídos à coleção de Diogo 

Soares nas celebrações dos 400 anos de fundação da cidade de São Paulo. 
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CAPÍTULO 5 – EDIÇÕES IMPRESSAS CONSAGRADAS635 

 

Em 1954 a cidade de São Paulo completou 400 anos. Visando participar e contribuir 

com a vasta programação idealizada para a ocasião, a Livraria Martins Editora, de José de 

Barros Martins, lançou a Biblioteca Histórica Paulista. Para dirigi-la o editor e livreiro convidou 

Afonso d’Escragnolle Taunay, que à época gozava de grande prestígio no cenário intelectual 

brasileiro. 

Afora a reedição de obras esgotadas sobre a história de São Paulo, o catálogo da 

Biblioteca Histórica Paulista contava com dois títulos originais concebidos e organizados pelo 

próprio Taunay: Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas. Juntos eles congregam a edição 

completa dos nove textos das Noticias Practicas. Reeditados duas vezes nas décadas seguintes 

(1976 e 1981), ambos os títulos desempenharam um importante papel na ampliação da 

circulação e da consulta a esses textos pelo público leitor.  

Um livro, para D. F. McKenzie, nunca é apenas um objeto admirável, na medida em que 

ele é resultado da ação humana em contextos extremamente variáveis. Seu estudo, assinala o 

bibliógrafo, deve procurar recuperar essas conjunturas, devendo, pois, o investigador estar 

atento para a relação entre forma, função, e significado simbólico existente entre os signos 

constituintes do artefato bibliográfico estudado.636 

Como observou Gérard Genette, os textos raramente encontram-se nus. Eles se acham 

acompanhados de elementos que os prolongam e os apresentam, os tornam presentes a fim de 

possibilitar a sua circulação. Nesse sentido, capa, coleções, página de rosto, notas, entre outros 

paratextos editoriais, são itens através dos quais um texto é transformado em livro e se oferece 

enquanto tal a seus leitores e ao público em geral. Tais elementos são lugares estratégicos de 

ação sobre quem os recebe, por meio dos quais seus autores e aliados propõem aquilo que, na 

sua visão, seria uma leitura mais apropriada do texto.637 

Passados 200 anos que Diogo Soares formou sua coleção, por que as Noticias Practicas 

foram editadas em meados do século XX? Como elas foram transmitidas nessas edições? Em 

que medida o projeto editorial da Biblioteca Histórica Paulista e a visão de Taunay sobre o 

 
635 Partes deste capítulo foram comunicadas em outras ocasiões. Cf. SOUZA, Jean Gomes de. Um texto 

setecentista...; Idem. Relatos monçoeiros (1953): um panegírico à “conquista do Brasil pelos brasileiros” através 

do Rio Tietê. Domínios da Imagem, Londrina, vol. 14, n. 27, p. 418-451, 2020; Idem. As monções do historiador 

das bandeiras. Relatos monçoeiros, de Afonso d’Escragnolle Taunay (Livraria Martins Editora, 1953). In: 

NASCIMENTO, Ana Paula; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes (orgs.). Museu Paulista e as memórias 

das narrativas de Aimé-Adrien Taunay e Hercule Florence. São Paulo: Museu Paulista da USP; Instituto 

Hercule Florence, 2021, p. 244-277. 
636 MCKENZIE, Donald Francis. Op. cit., p. 15 e 23. 
637 GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009, p. 9 e 10. 



218 

 

passado de São Paulo ressignificaram esse conjunto textual? Essas são algumas das questões às 

quais nos dedicaremos ao longo deste capítulo. 

 

5.1.  A Biblioteca Histórica Paulista: um oferecimento da Livraria Martins Editora ao 

IV Centenário da Cidade de São Paulo 

 

Na primeira metade do século XX a cidade de São Paulo foi palco de grandes 

transformações. Sua economia, até então agrária, passou a ser predominantemente industrial, 

sendo a ampliação do setor fabril um dos fatores que favoreceram a expansão populacional. 

Entre as décadas de 1930 e 1950, o número de habitantes do estado de São Paulo saltou de 

6.433.327 pessoas para 9.134.423, o que correspondia a 17,4% da população brasileira. A essa 

altura da centúria não era mais a imigração estrangeira que influía sobre esses números, mas 

sim os fluxos migratórios internos, assentados no deslocamento de pessoas oriundas dos estados 

do nordeste e de Minas Gerais.638 

Foi nos anos 1950 que a cidade assumiu ares de metrópole. Em nenhum outro lugar do 

Brasil a urbanização e o crescimento industrial tinham atingido tamanha completude. Os fluxos 

imigratórios e migratórios, que lhe conferiam aspecto cosmopolita, somados ao 

desenvolvimento econômico, alteraram a estratificação social paulista. Por um lado, as 

tradicionais famílias piratininganas passaram ao segundo plano, ofuscadas pela presença dos 

imigrantes ou de seus descendentes, cada vez mais ocupando lugares de destaque na economia, 

na cultura e na política;639 por outro, observou-se um alargamento dos estratos médios e do 

operariado.640 

Assim, a população de São Paulo em meados do Novecentos era consideravelmente 

heterogênea. Haja vista que só celebra algo quem se sente pertencente àquilo que é celebrado,641 

a organização da comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo dizia respeito diretamente 

à questão do ser paulista naquele período. Através do resgate, criação e difusão de símbolos e 

narrativas de pertencimento, a ocasião se mostrou oportuna para redefinir as fronteiras da 

 
638 QUEIROZ, Sueli Robles Reis. São Paulo (1875-1975). Revista de História, São Paulo, vol. 54, n. 108, 1976, 

p. 485 e 490. 
639 Exemplo disso é Francisco Matarazzo Sobrinho, o Ciccillo, presidente do maior parque industrial da América 

Latina à época, que afora o seu envolvimento com a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), a 

Bienal Internacional de Arte de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e a Companhia Cinematográfica 

Vera Cruz, esteve à frente da Comissão do IV Centenário durante o período de maior relevância para a organização 

dos festejos. LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da Cidade de São Paulo: uma cidade entre o passado e o 

futuro. São Paulo: Annablume, 2004, p. 43-44. 
640 ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e cultura: São Paulo no meio século XX. 2ª ed. São 

Paulo: Edusp, 2015, p. 37 e 56. 
641 LOFEGO, Silvio Luiz. Op. cit., p. 20. 
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identidade paulista em meados do século e projetar um futuro comum àqueles que se 

identificavam como tal. 

A Comissão do IV Centenário, uma autarquia municipal, se encarregou do planejamento 

de um amplo programa de atividades que objetivava distinguir a urbe aniversariante como uma 

metrópole moderna e consolidar sua liderança no cenário nacional. Mesmo que oficial, a ela se 

associaram os setores industrial e comercial, responsáveis pela pujança econômica da cidade 

nas últimas décadas.642 

As efemérides estruturaram-se em torno de dois eixos: a construção da história de São 

Paulo, mediante a publicação de novos estudos ou da reedição de obras fora de circulação 

alinhadas aos propósitos da Comissão, e a criação de propagandas orientadas por esses estudos. 

Estas últimas, segundo Silvio Lofego, veicularam de forma recorrente imagens de indígenas, 

de jesuítas e, principalmente, de bandeirantes, os quais foram alçados ao papel de ícones da 

história de São Paulo: os primeiros como emblema de sua fundação, os últimos como símbolo 

de seu desenvolvimento. 643 

O mercado editorial paulista se viu impulsionado pelos preparativos dos festejos entre 

fins da década de 1940 e início da subsequente. Não foram poucas as iniciativas editoriais 

surgidas sob esse estímulo. Dentre elas, destacam-se a Biblioteca do IV Centenário, executada 

pela Comissão organizadora das solenidades, as obras História das bandeiras paulistas (1951), 

Velho São Paulo (1952), Ensaio de carta geral das bandeiras paulistas (1952) e História da 

Cidade de São Paulo (1953), encomendadas a Taunay pela Melhoramentos,644 e a Biblioteca 

Histórica Paulista, lançada pela Livraria Martins Editora.645 

A Biblioteca Histórica Paulista era formada por 10 títulos concernentes à história de São 

Paulo, publicados entre 1952 e 1954. Do total, oito eram reedições e dois encontravam-se 

inéditos, sendo eles Relatos monçoeiros e Relatos sertanistas, de 1953.646 Seu idealizador, o 

 
642 LOFEGO, Silvio Luiz. Op. cit.,  p. 52. Sobre a constituição do bandeirante como símbolo do homem de São 

Paulo cf. ABUD, Katia Maria. O sangue intimorato... 
643 LOFEGO, Silvio Luiz. Op. cit., p. 113 e 160. 
644 O cruzeiro: Revista, Rio de Janeiro, 17 out. 1953, p. 28; SCHNEIDER, Otto. Velho São Paulo. O Jornal, Rio 

de Janeiro, 17. dez. 1953.  
645 Segundo Heloísa Pontes, a criação de coleções concernentes ao Brasil entre os anos 1930 e 1950 foi “resultado 

da articulação do sistema de produção intelectual com o sistema editorial” estabelecidos no período. Entre as mais 

significativas destacamos a Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, coordenada por Fernando de Azevedo; a 

Documentos Brasileiros, da José Olympio, organizada por Gilberto Freyre, Otávio Tarquínio de Sousa e Afonso 

Arinos; e a Biblioteca Histórica Brasileira, da Livraria Martins Editora, dirigida por Rubens Borba de Moraes, na 

qual sua congênere paulista se inspirou. PONTES, Heloísa. Retratos do Brasil: um estudo dos editores, das editoras 

e das coleções brasilianas, nas décadas de 1930, 40 e 50. In: MICELI, Sérgio (org.). História das ciências sociais 

no Brasil. São Paulo: Vértice, 1989, p. 359-409. 
646 A coleção era constituída por: Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, estatíticos e noticiosos da 

Província de São Paulo, em dois tomos, de Manuel Eufrásio de Azevedo Marques (vol. I, 1952); Peregrinação 

pela Província de São Paulo, de Augusto Emílio Zaluar (vol. II, 1953); Memórias para a história da Capitania 
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editor e livreiro José de Barros Martins, era claro quanto àquilo que ambicionava alcançar: 

oferecer ao público “velhos textos de nossa paulística” há muito tempo esgotados,647 por ele 

considerados “indispensáveis para o conhecimento da história de nossa terra”.648 

Martins via nesse novo selo a oportunidade de expressar a admiração pelos “nossos 

ancestrais, desbravadores e construtores da Nação”, papel que ele atribuía exclusivamente aos 

paulistas.649 Em diversas ocasiões o editor demonstrou estar afinado com a historiografia sobre 

São Paulo produzida na primeira metade do século XX empenhada na mitificação do passado 

paulista.650 Isso porque era público e notório sua concordância com a visão de que o estudo da 

história de São Paulo equivalia ao estudo da história do Brasil.651 Essa ideia teria sido 

expressada pelo Visconde de São Leopoldo (1774-1847), presidente perpétuo do IHGB, cuja 

máxima “A historia da Capitania de São Vicente será a história Geral do Brasil” consta como 

epígrafe do Catálogo da Biblioteca Histórica Paulista e como frase de abertura do primeiro 

volume da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (RIHGSP),652 periódico 

de uma das principais instituições responsáveis pela elaboração e disseminação do ufanismo 

paulista.653 

Assim sendo, é compreensível que José de Barros Martins tenha escolhido Taunay para 

coordenar a nova coleção, visto que ele foi um dos maiores defensores da imagem do paulista 

como construtor do território brasileiro.654 Na opinião de Martins, esse “grande historiador” era 

“o homem mais capaz para dirigir e orientar uma Biblioteca Histórica Paulista”.655 Afora o 

 
de São Vicente, de Frei Gaspar da Madre de Deus (vol. III, 1953); Nobiliarchia paulistana histórica e genealógica, 

em 3 tomos, de Pedro Taques de Almeida Paes Leme (vol. IV, 1953); Viagem às províncias do Rio de Janeiro e 

São Paulo, de Johann Jakob von Tschudi (vol. V, 1953); Segunda viagem à São Paulo e quadro histórico da 

província de São Paulo, de Augusto de Saint-Hilaire (vol. VI, 1953); Relatos sertanistas, organizado por Afonso 

d’E. Taunay (vol. VII, 1953); Memória sobre a viagem do porto de Santos à cidade de Cuiabá, de Luiz 

D’Alincourt (vol. VIII, 1953); Relatos monçoeiros, organizado por Afonso d’E. Taunay (vol. IX, 1953); Notícias 

das minas de São Paulo e dos sertões da mesma capitania, de Pedro Taques de Almeida Paes Leme (vol. X, 1954). 

STEIN, Stanley. Biblioteca Histórica Paulista. The Hispanic American Historical Review, vol. 34, n. 4, p. 493-

501, 1954. 
647 MARTINS, José de Barros. Palavras do editor. In: Catálogo da Biblioteca Histórica Paulista. São Paulo: 

Livraria Martins Editora, [195-], s. p. Agradecemos ao Sr. José Fernando de Barros Martins que gentilmente nos 

cedeu uma cópia digitalizada da publicação. 
648 MARTINS, José de Barros. [Entrevista]. FLAN: o jornal da semana, Rio de Janeiro, n. 34, p. 38-39, 1953. 
649 Ibidem, p. 38. 
650 Sobre a recriação mítica do passado paulista entre fins do século XIX e primeira metade do século XX cf. 

FERREIRA, Antonio Celso. A epopéia bandeirante: letrados, instituições, invenção histórica (1870-1940). São 

Paulo: Editora UNESP, 2002. 
651 MARTINS, José de Barros. [Entrevista]..., p. 38. 
652 Expressa do seguinte modo: “A historia de S. Paulo é a propria historia do Brasil”. RIHGSP, vol. 1, 1885, p. 

1. 
653 ABUD, Katia Maria. A idéia de São Paulo como formador do Brasil. In: FERREIRA, Antonio Celso; LUCA, 

Tania Regina de; IOKOI, Zilda Gricoli (orgs.). Encontros com a história: percursos históricos e historiográficos 

de São Paulo. São Paulo: Editora Unesp, 1999, p. 71-80. 
654 Ibidem, p. 78. 
655 MARTINS, José de Barros. [Entrevista]..., p. 38. 
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alinhamento ideológico com o editor, a essa altura de sua carreira Taunay era altamente 

respeitável entre a intelligentsia brasileira, tendo sido diretor do Museu Paulista (1917-1945), 

professor da Universidade de São Paulo (1934-1937), membro de agremiações do Brasil e do 

exterior, tais como o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP), o IHGB, a 

Academia Brasileira de Letras e a American Historical Association, além de autor de inúmeras 

obras. 

Os volumes da edição de luxo656 da Biblioteca Histórica Paulista medem 24,7 cm de 

comprimento x 18,5 cm de largura e apresentam a mesma capa, lombada e contracapa. Seu 

exterior foi composto predominantemente na cor vermelha, com exceção dos seguintes 

elementos da lombada: duas faixas horizontais azuis com bordas douradas, nas quais lemos, na 

faixa superior, o nome do autor ou organizador da obra e, na inferior, seu título. Ao centro da 

lombada vemos uma pequena espada na cor dourada envolta por um cinto e uma fivela. Logo 

abaixo situa-se, também em dourado, a indicação da ordem que o título ocupa na coleção (figura 

12). 

 

 

 
656 Entendida como o “tipo de edição que se caracteriza pela riqueza dos materiais e pelo trabalho apurado em que 

cada exemplar constitui o belo livro levado ao máximo de perfeição. Trata-se, em geral, de uma edição limitada 

com exemplares numerados”. FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. Op. cit., p. 266. 
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Os elementos que integram a capa e a contracapa dos livros da Biblioteca Histórica 

Paulista foram gravados em baixo-relevo. No que concerne à capa, na parte superior, consta o 

título da coleção em caixa alta, rodeado por um adorno. Ao centro situa-se a reprodução de uma 

ilustração da Igreja do Colégio dos Jesuítas de São Paulo (figura 13). Toda ela é envolvida por 

um ornamento que se assemelha a uma corrente, presente também na contracapa. Esta, para 

além do enfeite, conta com um único elemento: o desenho de um gibão, no primeiro plano, atrás 

do qual se localizam, no segundo plano, um machado e uma espada cruzados (figura 14).657 

 

 

 

 
657 Além da capa e contracapa descritas como sendo pertencentes à edição de luxo da Biblioteca Histórica Paulista, 

sabemos que os volumes da primeira edição da coleção circularam em pelo menos outros dois formatos e capas. 

O primeiro, medindo 25 cm de comprimento x 19 cm de largura, possui capa de cor laranja ilustrada com o desenho 

da Igreja do Colégio da Companhia de Jesus, de José Wasth Rodrigues, e contracapa branca composta pelos títulos 

impressos e/ou a imprimir da Biblioteca. O segundo, de 32 cm de comprimento x 22 cm largura, apresenta capa e 

contracapa na cor bege claro, sendo a primeira estampada com o mesmo desenho de Wasth Rodrigues e a segunda 

com o símbolo da Livraria Martins Editora. Os volumes deste último formato contam ainda com uma caixa 

produzida aparentemente em papelão de alta gramatura revestido com papel marmorizado. 

Figura 12 – Lombada da edição de luxo da 

Biblioteca Histórica Paulista 

Fonte: Reprodução do autor 
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Gibão, espada e cinto afivelado estão entre os itens que compõem o cânone da 

representação pictórica dos bandeirantes. De acordo com Paulo Garcez Marins, Taunay, como 

diretor do Museu Paulista, foi fundamental no processo que resultou na associação entre gibão 

e bandeirante, haja vista que as telas sobre essa temática por ele encomendadas foram um dos 

principais veículos de divulgação dessa leitura. Como nos mostra o autor, através de uma 

operação intelectual anacrônica, Taunay associou o gibão utilizado por um soldado indígena de 

Mogi das Cruzes retratado em uma gravura de Debret, datada do século XIX, às vestimentas 

dos bandeirantes dos séculos XVII e XVIII descritas textualmente nos documentos coevos.658 

O selo da coleção ocupa uma página inteira e está localizado entre a folha de guarda e a 

folha de rosto dos livros. Ele é formado pela estampa da vista da Várzea do Carmo encimada 

por uma flâmula sustentada por um mastro, no topo do qual figura uma esfera armilar e uma 

coroa. Essa composição é acompanhada dos dizeres “CONTRIBUIÇÃO DA LIVRARIA 

MARTINS EDITORA ÀS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DE 

 
658 MARINS, Paulo César Garcez. Uma personagem por sua roupa: o gibão como representação do bandeirante. 

Tempo, Niterói, vol. 26, n. 2, p. 404-429, 2020. 

 

Figura 13 – Capa dos livros da edição de luxo 

da Biblioteca Histórica Paulista 

Figura 14 – Contracapa dos livros da edição de 

luxo da Biblioteca Histórica Paulista 

Fonte: Reprodução do autor Fonte: Reprodução do autor 
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SÃO PAULO” (figura 15). O selo de uma coleção tem como função indicar ao potencial leitor 

o tipo ou o gênero de obra à sua frente.659 No caso em questão, o selo da Biblioteca Histórica 

Paulista se reporta não só a São Paulo colonial, mas também às efemérides dos quatrocentos 

anos da cidade. 

 

 

Se o trabalho com imagens impele o pesquisador a percorrer o circuito de sua produção, 

circulação, consumo e ação, já que o sentido delas não é imanente,660 é digno de nota que as 

imagens apresentadas acima não foram criadas exclusivamente para a Biblioteca Histórica 

Paulista. De autoria de José Wasth Rodrigues, ilustrador da Livraria Martins Editora e um dos 

vários artistas a quem Taunay encomendou trabalhos para o acervo do Museu Paulista, é 

possível flagrá-las em obras publicadas nas décadas anteriores. 

As imagens difundidas nas capas, lombadas, contracapas e no selo da coleção podem 

ser localizadas na edição de 1943 de Vida e morte do bandeirante, de Alcântara Machado, 

 
659 GENETTE, Gérard. Op. cit., p. 26. 
660 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual: balanço provisório, 

propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 23, n. 45, p. 11-23, 2003. 

Figura 15 – Selo da coleção Biblioteca Histórica 

Paulista 

Fonte: Reprodução de José Renato Galvão 
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publicado pela Martins. Nessa obra, em sua maior parte, elas encontram-se situadas na abertura 

de alguns dos capítulos que a compõem (figuras 16, 17, 18 e 19). A partir dessa edição, é 

possível identificar que a flâmula que constitui o selo da Biblioteca Histórica Paulista é uma 

réplica do estandarte do Senado da Câmara de São Paulo no século XVIII, delineada a partir de 

um exemplar datado dessa mesma centúria pertencente ao Museu Paulista.661 Todavia, essa não 

era a primeira ocasião em que José Wasth Rodrigues havia desenhado o brasão que ocupa todo 

o seu centro, haja vista tratar-se de uma cópia do escudo de D. João V (figura 20), o qual havia 

sido ilustrado por Rodrigues em Brazões e bandeiras do Brasil (1933), livro de autoria de 

Clóvis Pereira.662  

 

 
661 Esse objeto teria pertencido ao brigadeiro Luís Antônio de Souza Queiroz e foi doado ao Museu Paulista por 

sua neta, Francisca Miquelina de Souza Queiroz, quando de sua morte em 1923. Cabe assinalar que Taunay, diretor 

da instituição na época da doação, era casado com Sara de Souza Queiroz, bisneta do brigadeiro e, em decorrência 

de matrimônios consanguíneos, prima de segundo grau e sobrinha de Francisca Miquelina. RELATÓRIO anual 

referente ao ano de 1923. Revista do Museu Paulista, vol. 14, 1926.  
662 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes; SOUZA, Jean Gomes de. Os percursos das..., p. 284-285. 

Figura 16 – Desenho de José Wasth Rodrigues em 

Vida e morte do bandeirante (1943) 

Figura 17 – Desenho de José Wasth 

Rodrigues em Vida e morte do bandeirante 

(1943) 

Fonte: Reprodução de José Renato Galvão Fonte: Reprodução de José Renato Galvão 



226 

 

 

 

Cabe ressaltar, ainda, que a ideia de uma figura formada por um gibão sobrepondo duas 

armas cruzadas não era novidadeira nem mesmo se tratando de Vida e morte do bandeirante. 

Isso porque, em parceria com Taunay, José Wasth Rodrigues desenhou uma série de brasões 

municipais, entre eles o brasão da cidade de Sorocaba, oficializado em 1925,663 onde esse 

mesmo conceito fora utilizado (figura 21). A diferença observada entre elas, além do formato 

 
663 MARINS, Paulo César Garcez. Op. cit., p. 423. 

Figura 18 – Desenho de José Wasth 

Rodrigues em Vida e morte do bandeirante 

(1943) 

Figura 19 – Desenho de José Wasth 

Rodrigues em Vida e morte do 

bandeirante (1943) 

Fonte: Reprodução de José Renato Galvão 

Fonte: Reprodução de José Renato 

Galvão 

Figura 20 – Detalhe dos brasões desenhados por José Wasth 

Rodrigues em Brazões e bandeiras do Brasil (1933). Destaque 

para o brasão de número IX.  

 

Fonte: Reprodução do autor 
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do gibão, diz respeito às armas representadas: machado e espada na figura reproduzida nos 

livros, machado e bacamarte no brasão. 

 

 

Em síntese, antes mesmo de aceder aos textos encerrados nos volumes da Biblioteca 

Histórica Paulista, o público tem, diante de si, um artefato cuja cor predominante é o vermelho, 

cor quente, que alude ao vigor, ao sangue. Se na capa a imagem da Igreja do Colégio remonta 

à fundação da cidade de São Paulo, as armas brancas localizadas na lombada e na contracapa 

aludem à bravura, à intrepidez. Porém, é o gibão a peça que nos permite vincular todos esses 

elementos àquele que foi um dos símbolos mais utilizados pelo IV Centenário, o bandeirante, 

visto que essa indumentária, conforme Paulo Garcez Marins, tornou-se sua metonímia após ter 

sido associada a ele sistematicamente.664 

Todavia, o bandeirante evocado na parte externa dos livros da coleção não é o 

bandeirante substantivo, o indivíduo participante de uma bandeira. Segundo Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, a partir de 1932, ser bandeirante/paulista deixou de ser definido pelo vínculo 

familiar com os “heróis” de outrora e “tornou-se principalmente aquele que, construindo o 

 
664 MARINS, Paulo César Garcez. Op. cit., p. 414. 

Figura 21 – Brasão de Sorocaba. s. d. Afonso d’E. 

Taunay e José Wasth Rodrigues. Tinta guache e 

aquarela sobre papel. 44,3 cm X 42,2 cm. Acervo 

do Museu Paulista da USP.  

Fonte: Fotografia de José Rosael e Helio Nobre 
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futuro, mostra-se digno dos ancestrais”.665 Nesse sentido, o bandeirante da Biblioteca Histórica 

Paulista e do IV Centenário é o bandeirante adjetivo, sinônimo de paulista. Por evocar atributos 

como impavidez, determinação e valentia, foi amplamente empregado em meados do século 

XX a fim de amalgamar as diferentes identidades que constituíam a urbe aniversariante nesse 

período. 

 

5.2. Relatos monçoeiros, 1953 

 

Relatos monçoeiros é o IX volume da Biblioteca Histórica Paulista e o segundo 

concebido e organizado por Taunay. É composto por 20 estudos autorais do historiador e pela 

edição de 11 documentos produzidos entre os séculos XVII e XVIII relativos àquilo que ele 

entendia como sendo as monções,666 sete deles pertencentes às Noticias Practicas. O livro 

congrega 17 ilustrações,667 a maior parte delas reproduções de telas pertencentes ao acervo do 

Museu Paulista e da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Esses estudos de Taunay, em sua grande maioria, não eram inteiramente inéditos. Isso 

porque remontam, em primeiro lugar, a 15 artigos publicados por ele em sua coluna semanal 

no Jornal do Commercio (RJ) entre as décadas de 1940 e 1950 e, em segundo lugar, a parte II 

do tomo 11 de HGBP, dedicada às monções.668  

Entretanto, em se tratando dos capítulos 1 e 19, é possível recuar ainda mais no tempo, 

haja vista que ambos datam do discurso proferido por Taunay em 1920 na cerimônia de 

inauguração do Monumento às Monções, em Porto Feliz. Intitulado À glória das monções, foi 

 
665 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Ufanismo paulista: vicissitudes de um imaginário. Revista USP, São 

Paulo, n. 13, 1992,  p. 85. 
666 (1) Carta do Capitão General Governador do Paraguai, Dom Luiz de Céspedes Xeria a Felipe IV sôbre sua 

navegação no Tietê e no Paraná (1628); (2) Notícia 6ª Prática; (3) Notícia 1ª Prática; (4) Notícia 2ª Prática; (5) 

Notícia 3ª Prática; (6) Notícia 4ª Prática; (7) Notícia 7ª Prática; (8) Notícia 8ª Prática; (9) Relação da viagem, 

que fêz o Conde de Azambuja, D. Antonio Rolim, da cidade de S. Paulo para a vila de Cuiabá em 1751; (10) Carta 

de um passageiro de Monção (1785); (11) Diário da navegação do Rio Tietê, Rio Grande, e Rio Gatemi, pelo 

Sargento-Mor Theotonio José Juzarte.  
667 São elas: O Mapa de Céspedes (D. Luís de Céspedes Xeria); A Partida da Monção e seus dois estudos (Almeida 

Júnior); Pirapora, hoje cidade do Tietê, Vista de Camapuan (1826), Encalhe de canoa no Tietê e Monção abicada 

para o repouso noturno (Zilda Pereira); Partida de uma Monção de Pôrto Feliz, Carga das canoas de uma monção 

de Pôrto Feliz e Encontro de duas monções no rio Paraguai (Oscar Pereira da Silva); Benção das canoas de uma 

monção pelo vigário de Pôrto Feliz e Pouso de monção à margem do Rio Pardo (Aurélio Zimmermann); O 

monstro de Pirataraca no Tietê e A Nau Catarineta do Tietê (Nair Opromolla de Araújo); duas telas intituladas 

Vista de Pôrto Feliz em 1826 (Sílvio Alves). Para um estudo de todas elas e da função que elas desempenham no 

interior da obra cf. SOUZA, Jean Gomes de. Relatos monçoeiros (1953)... 
668 Para um quadro completo com as equivalências entre os capítulos de Relatos monçoeiros, História geral das 

bandeiras paulistas e os artigos do Jornal do Commercio, cf. SOUZA, Jean Gomes de. Relatos monçoeiros 

(1953)... 
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publicado como artigo de jornal no Correio Paulistano669 em 28 de abril de 1920 – dois dias 

após sua leitura pública –, como opúsculo homônimo nesse mesmo ano670 e como terceiro 

capítulo do livro Índios! Ouro! Pedras, em 1926.671 A isso soma-se a identificação da citação 

de extensas passagens desse texto na conferência “O bandeirismo e os primeiros caminhos do 

Brasil”, ministrada por ele em 1946 no Curso de bandeirologia.672  

O reaproveitamento de escritos divulgados em outras ocasiões na construção de seus 

livros foi prática comum no trabalho de Taunay como historiador. Uma de suas consequências, 

no caso de Relatos monçoeiros, diz respeito à manutenção, por mais de 30 anos, da mesma 

concepção acerca das monções, formulada por volta de 1920 e pouco alterada desde então, 

mesmo que ao longo de sua carreira ele tivesse descoberto e publicado diversos documentos 

sobre o assunto. 

Taunay compreendia as monções como sendo a fase fluvial e final das bandeiras. A 

diferenciação entre elas, a seu ver, se fundamentava no modal de transporte utilizado nas 

expedições de penetração do interior: hidrográfico nas primeiras, terrestre nas segundas.673 Tal 

perspectiva se encontra materializada na divisão dos Relatos em monçoeiros e sertanistas 

operada por ele no âmbito da Biblioteca Histórica Paulista. 

Momentos distintos de um mesmo episódio histórico, para Taunay, bandeiras e monções 

eram orientadas pelos mesmos objetivos, isto é, a escravização de indígenas e a prospecção de 

metais e pedras preciosas. Discípulo de Capistrano de Abreu, quem o aconselhou por volta de 

1902 a investigar as bandeiras,674 para ele a importância do estudo desse tema residia no papel 

desempenhado por seus agentes no alargamento e efetivação da posse das fronteiras do Brasil, 

processo que denominou de Gesta Brasiliae per Paulistas.675 

Em suas análises sobre o assunto o mestre cearense não condenou nem legitimou a 

atuação dos sertanistas paulistas. Taunay, na condição de um dos principais nomes da 

 
669 AS FESTAS de Porto Feliz: inauguração do ramal ferreo de Boituva á historica cidade – Monumento da Partidas 

das Monções – Herma do dr. Candido Motta – Enthusiasticas manifestações aos membros do governo do Estado. 

Correio Paulistano, São Paulo, 28 abr. 1920, p. 4.  
670 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. À glória das... 
671 Idem. Índios! Ouro! Pedras!. São Paulo: Melhoramentos, 1926. 
672 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle et al. Curso de Bandeirologia. São Paulo: Departamento Estadual de 

Informações, 1946. O Curso de Bandeirologia foi oferecido pelo Departamento Estadual de Informação por meio 

de 12 conferências públicas realizadas na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo, entre 16 de maio e 

12 de dezembro de 1946. Além de Taunay, dele participaram Sérgio Buarque de Holanda, Virgílio Correa Filho, 

Alfredo Ellis Jr., Afonso Arinos de Mello Franco e Joaquim Ribeiro. FERRETTI, Danilo José Zioni. Lições do 

passado bandeirante no “Curso de Bandeirologia”: Taunay e Sérgio Buarque de Holanda (1946). In: MATA, 

Sérgio Ricardo da; MOLLO, Helena Miranda; VARELLA, Flávia Florentino (orgs.). Anais do 3º Seminário 

Nacional de História da Historiografia: aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009, p. 1-11. 
673 SOUZA, Jean Gomes de. Relatos monçoeiros (1953)..., p. 431. 
674 ANHEZINI, Karina. Um metódico à..., p. 82. 
675 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. História das bandeiras..., vol. 2. 
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historiografia compromissada com a recriação de um passado mítico para São Paulo, não só a 

justificou, mas também procurou enobrecer seus agentes mediante a valorização dos 

“sacrifícios” que eles teriam empreendido a fim de legar um Brasil aos brasileiros.676 

A narrativa sobre as monções presente nos estudos introdutórios de Relatos monçoeiros 

possui como característica a menção frequente às adversidades vividas por aqueles que 

navegaram o rio Tietê. Por meio dessa estratégia Taunay mobilizou elementos em prol da 

heroificação da gente de São Paulo, aqueles que, na sua percepção, venceram as dificuldades 

impostas por esse rio que se impunha como um verdadeiro oponente. Aos seus olhos, a 

dimensão desse feito equivalia às grandes navegações portuguesas celebradas nos versos de 

Camões. Isso porque para explicar o sucesso das monções e de seus desdobramentos, ele 

afirmou que tal fato só foi possível em virtude de os paulistas estarem “acostumados a fazer 

mais do que promete a força humana”.677 Em virtude de sua “originalidade”, ao inseri-la “com 

o maior relêvo nos anaes do bandeirantismo de São Paulo”,678 não hesitou em rotular as 

monções como um acontecimento único não só nos fastos nacionais, mas também nos do 

Universo. 

As 17 ilustrações de Relatos monçoeiros foram impressas em preto e branco, ocupando 

o anverso da página onde estão localizadas. Excetuando-se o Mapa de Céspedes,679 todas as 

demais foram estampadas em papel especial. Fatores como a escolha por um suporte de melhor 

qualidade, a reprodução de uma única imagem por folha e o uso de apenas um dos lados do 

papel expressam a importância das ilustrações no projeto editorial da Biblioteca Histórica 

Paulista.680 

A produção da maior parte dessas telas está diretamente vinculada à gestão de Taunay 

no Museu Paulista, na medida em que elas são resultado de encomendas feitas por ele a diversos 

artistas da época para que reproduzissem em formato ampliado681 desenhos que haviam sido 

 
676 Para a visão de Capistrano de Abreu sobre as bandeiras nos valemos das análises de REIS, José Carlos. Op. 

cit.; e FERRETTI, Danilo José Zioni. Capistrano de Abreu... 
677 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 10. Referimo-nos, aqui, ao sexto verso da primeira 

estrofe do Canto primeiro de Os Lusíadas: “As armas, & os barões assinalados / Que da Occidental praya Lusitana, 

/ Por mares nunca de antes nauegados, / Passaram, ainda alem da Taprobana, / Em perigos, e guerras esforçados, 

/ Mais do que prometia a força humana. / E entre gente remota edificarão / Nouo Reino, que tanto sublimarão”. 

CAMOẼS, Luis de. OS LVSIADAS. Lisboa: em casa de Antonio Gõçalvez Impressor, 1572, p. 1, grifos nossos. 
678 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 13. 
679 O Mapa de Céspedes foi produzido no século XVII a partir dos dados coletados por Dom Luis de Céspedes 

Xeria, governador do Paraguai, na viagem fluvial que empreendera de São Paulo a Ciudad Real de Guayrá, no 

Paraguai, em 1628. Cf. CINTRA, Jorge Pimentel; BEIER, José Rogério; RABELO, Lucas Montalvão. Op. cit. 
680 PELLEGRAM, Andrea. The message in paper. In: MILLER, Daniel (ed.). Material cultures: why some things 

matter. London: University College London, 1998, p. 103-120. 
681 De acordo com Vânia Carneiro de Carvalho e Solange Ferraz de Lima, a escolha de Taunay por expor quadros 

produzidos a partir de desenhos ao invés dos originais fundamenta-se na perspectiva de que uma imagem exibida 

em tela colorida e de maior proporção possuiria maior função pedagógica, na medida em que tais características 
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elaborados no século XIX, com destaque para aqueles de autoria de Hercule Florence e Aimé-

Adrien Taunay.682 Para Afonso d’E. Taunay, o fato de ambos os desenhistas terem participado 

da expedição científica organizada pelo barão de Langsdorff na década de 1820, que em seu 

trecho de Porto Feliz a Cuiabá percorreu a rota ordinária das monções, dotava o conjunto 

iconográfico produzido na ocasião com a verossimilhança necessária para integrá-lo a Relatos 

monçoeiros. Assim, ele não hesitou em ilustrar textos escritos nos séculos XVII e XVIII com 

quadros efetuados no século XX a partir de desenhos registrados no século XIX. 

As imagens selecionadas pelo historiador, dispostas sem que houvesse relação direta 

com  as passagens dos textos que as circundam, contestam a visão sobre as monções manifesta 

não só pelos autores dos “relatos monçoeiros”, mas também pelo próprio Taunay nos capítulos 

de sua autoria. Na maior parte deles as viagens fluviais são descritas como árduas, dificultosas 

e turbulentas. A correnteza dos rios, as cachoeiras, os saltos e itaipavas, a perda e a falta de 

mantimentos, a constante ameaça indígena, os combates travados entre adventícios e os 

Payaguá, Guaykuru e Kayapó, o calor, os mosquitos e os pernilongos faziam-se presentes 

nessas travessias que chegavam a durar 5 meses. Ciente disso, nas páginas iniciais da obra 

Taunay mobilizou textualmente essas características a fim de nobilitar aqueles que foram 

capazes de contornar os reveses que marcavam a navegação do Tietê. 

Com exceção de Encalhe de canoa e O monstro de Pirataraca, nas quais 

encontram-se representados, respectivamente, o desencalhe de uma embarcação e o encontro 

dos mareantes com a gigantesca serpente mitológica, as demais telas reproduzidas em Relatos 

monçoeiros não expressam características que aludam às adversidades que marcavam as 

monções. Conforme Paulo Garcez Marins, ao optar pela manutenção do “caráter plácido” do 

episódio das monções nas telas encomendadas, já presente em A Partida da Monção, de 

Almeida Júnior, Taunay oferecia aos visitantes do Museu Paulista uma narrativa em que a 

conquista do oeste se dava “com um avanço sereno, em um território despovoado de opositores 

e de conflitos”.683 Ao estampá-las em Relatos monçoeiros esse discurso deixou de ser uníssono, 

 
influiriam no aumento do grau de sua compreensão pelo público. A isso, destacam as autoras, soma-se o prestígio 

que a pintura historicamente desfrutava nos museus, a elas sendo creditado mais facilmente o “estatuto de peça 

autêntica”. CARVALHO, Vânia Carneiro de; LIMA, Solange Ferraz de. São Paulo Antigo, uma encomenda da 

modernidade: as fotografias de Militão nas pinturas do Museu Paulista. Anais do Museu Paulista: História e 

Cultura Material, São Paulo, vol. 1, n. 1, 1993, p. 152.  
682 Sobre as telas encomendadas por Taunay acerca da temática das monções cf. BORREGO, Maria Aparecida de 

Menezes. Perspetivas sobre a representação das monções no Museu Paulista e no Museu Republicano de Itu. 

MIDAS, vol. 10, p. 1-21, 2019. Sobre os usos das obras de Hercule Florence e Aimé-Adrien Taunay no Museu 

Paulista cf. NASCIMENTO, Ana Paula; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes (orgs.). Museu Paulista e as 

memórias das narrativas de Aimé-Adrien Taunay e Hercule Florence. São Paulo: Museu Paulista da USP; 

Instituto Hercule Florence, 2021. 
683 MARINS, Paulo César Garcez. O museu da paz: Sobre a pintura histórica no Museu Paulista durante a gestão 
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como consequência da tensão entre texto e imagem que permeia a obra. 

 

5.2.1. A edição das notícias práticas cuiabanas inéditas 

 

Sabemos que em fins da década de 1940, a partir da leitura da biografia de Diogo Soares, 

de autoria de Serafim Leite, Taunay se atentou para a existência de notícias práticas ainda 

inéditas na Biblioteca Pública de Évora. Apelando para sua rede de contatos, obteve uma 

reprodução do conjunto textual.  

De acordo com Maria Lêda Oliveira, em casos como esse, em que o historiador se 

encontrava a um oceano de distância dos textos que desejava acessar, havia entre o solicitante 

da cópia e o transcritor a figura de um contratador, que geralmente fazia a mediação entre as 

partes. O copista contratado era responsável por selecionar o que seria copiado no âmbito 

daquilo que lhe foi solicitado. Entretanto, assinala a autora, sua autonomia não era sinônimo de 

total liberdade, na medida em que circulavam entre os intelectuais do Brasil informações sobre 

temas e códices existentes nos arquivos de Portugal,684 tornando possível melhor precisar, em 

alguns casos, aquilo que seria reproduzido. Por arrolar a produção bibliográfica de Diogo 

Soares, a obra de Serafim Leite serviu a Taunay como catálogo da coleção do padre matemático. 

Consta no acervo do Serviço de Documentação Histórica e Iconográfica do Museu 

Paulista da USP (SVDHICO/MP-USP) uma série de cópias datilografadas dispersas contendo 

transcrições de algumas notícias práticas. Por ora, as peças identificadas podem ser descritas 

do seguinte modo: um primeiro conjunto, de 21 páginas, formado pela Noticia Segunda 

Practica, Noticia Terceira Practica e Noticia Quarta Practica; um segundo conjunto 

constituído pela parte final da Noticia Sétima Practica e por quase toda a Noticia Oitava 

Practica, que se diferencia do primeiro por conter a inscrição “(2ª via)”;685 e uma folha avulsa 

que identificamos como sendo justamente um dos trechos faltantes da Noticia Oitava Practica 

(parágrafos 57, 58 e 59). 

Junto ao referido papel avulso localizamos as “Duas Palavras” assinadas por Taunay em 

25 de janeiro de 1951 – transcrita no capítulo 1 –, em que ele expressa a doação de uma cópia 

 
Taunay. In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (org.). O Museu Paulista e a gestão Afonso Taunay: escrita 

da história e historiografia, séculos XIX e XX. São Paulo: Museu Paulista da USP, 2017, p. 177-178. 
684 OLIVEIRA, Maria Lêda. Op. cit., vol. 2, p. 37. 
685 Ambos foram encontrados no SVDHICO/MP-USP e digitalizados pelo funcionário Ricardo da Mata Barbosa 

em julho de 2020, a quem agradecemos pela colaboração. NOTICIAS Practicas das Minas do Cuyabá e Guyazes 

Na Capitania de S. Paulo. SVDHICO/MP-USP, Coleção José Bonifácio de Andrada e Silva, cx. A 376. [NOTICIA 

7ª Practica e Noticia 8ª Practica] (incompletas). SVDHICO/MP-USP, Coleção José Bonifácio de Andrada e Silva, 

cx. A 376. 
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das notícias práticas cuiabanas a Sérgio Buarque de Holanda com vistas à sua publicação no 

volume 15 dos Anais do Museu Paulista.686 Essa constatação nos levou a consultar o Fundo 

Sérgio Buarque de Holanda do SIARQ-UNICAMP, onde encontramos a reprodução 

datilografada completa de seis das nove Noticias Practicas, antecedida pela mesma nota de 

Taunay. 

Haja vista o caráter fragmentário das cópias do SVDHICO/MP-USP, optamos por 

compará-las àquela do SIARQ-UNICAMP a fim de atestar a relação existente entre elas e 

habilitar esta última como fonte para o estudo da produção das edições das notícias práticas 

cuiabanas publicadas em Relatos monçoeiros. O resultado obtido revelou se tratarem do mesmo 

texto datilografado, disposto da mesma forma sobre os respectivos suportes, diferenciando-se 

apenas em função da presença de anotações manuscritas (figuras 22 e 23). 

 
686 Estes foram achados por nós em consulta ao acervo do SVDHICO/MP-USP realizada em março de 2019. A 

descoberta das “Duas Palavras” aludindo à existência de uma reprodução das Noticias Practicas no acervo da 

instituição bem como do fragmento da transcrição da Noticia Oitava Practica incentivou a busca, por parte dos 

servidores, das demais partes do conjunto textual. DUAS Palavras [papel avulso assinado por Afonso 

d’Escragnolle Taunay e datado em 25 de janeiro de 1951]. Coleção Afonso Taunay, SVDHICO/MP-USP, 

Transcrições de documentos históricos, A1 – 15/9/48; PAPEL avulso 26a. Coleção Afonso Taunay, 

SVDHICO/MP-USP, Transcrições de documentos históricos, A1 – 15/9/48. 



234 

 

 

Fonte: Reprodução digital do SVDHICO/MP-USP 

Figura 23 – Página inicial da transcrição da Noticia 

Segunda Practica no SIARQ-UNICAMP 

Fonte: Reprodução digital do SIARQ-UNICAMP 

Figura 22 – Página inicial da transcrição da Noticia 

Segunda Practica no SVDHICO/MP-USP 
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A leitura da transcrição do SIARQ-UNICAMP evidencia que Taunay não encomendou 

a reprodução de todas as Noticias Practicas, mas sim apenas daquelas que em meados do século 

XX se achavam inéditas: a Noticia Segunda Practica, a Noticia Terceira Practica, a Noticia 

Sexta Practica, a Noticia Sétima Practica e a Noticia Oitava Practica. As demais, como fora 

abordado, haviam sido publicadas pela RIHGB e pela Gazeta Litteraria entre as décadas de 

1840 e 1900.  

Tal fato é revelador da postura intelectual desse historiador frente ao trabalho de edição 

de documentos, pelo menos no que concerne ao caso em análise. Uma vez divulgados no 

formato impresso, na sua concepção, não havia a necessidade de se proceder a uma nova 

transcrição a partir dos manuscritos, mesmo quando da realização de uma nova edição de 

determinado texto. 

Na transcrição do SIARQ-UNICAMP não encontramos menção à existência de mais de 

uma versão das notícias práticas cuiabanas no códice eborense, tampouco qual delas serviu de 

base para sua feitura. Assim, cotejamos a dita transcrição com ambas as versões manuscritas, 

revelando que ela teve como texto-fonte a primeira versão. Além da veiculação de lições 

constantes apenas nesta versão, observamos equivalências quanto à numeração dos fólios, à 

divisão das linhas (sinalizada por barra oblíqua) e às quebras de texto ao final das páginas 

(indicada por barras duplas) (quadro 19). 

 

Quadro 19 – Exemplos do cotejo da transcrição do SIARQ-UNICAMP com as versões manuscritas 

das Noticias Practicas 

Notícia Primeira versão Segunda versão Transcrição SIARQ-

UNICAMP 

Segunda Chegamoz em 6. dias 

ao Registo Velho (f. 

6v., L. 397) 

chegamos ao registo 

velho em 6 dias (f. 71r., 

L. 568) 

chegamos em 6. ao 

Registo Velho (p. 3, §37) 

Terceira Desembaraçado ja (f. 

10v., L. 674) 

Dezembarcadoja (f. 78r., 

L. 953) 

Desembaraçado ja (p. 15, 

§2) 

Quarta la novena de Nuestra 

(f. 12r., L. 791) 

la novena de la Nuestra 

(f. 81v., L. 1123) 

la novena de N. (p. 20, §1) 

Sexta se determinava 

tambem faser (f. 18v., 

L. 1234) 

Sedeter- | minava fazer 

(f. 92v., L. 1723-1724) 

se determinava tambem 

faser (p. 25, §2) 

Sétima athe 13 de Iunho (f. 

26v., L. 1750) 

athe 13 de Iulho (f. 

106v., L. 2469) 

athe 13 de Junho (p. 51, 

§1) 

Oitava que possaiz (f. 35r., L. 

2405) 

que passais (f. 122r., L. 

3299) 

que possais (p. 85, §1) 

Fonte: Elaboração do autor 
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Em seu trabalho, o copista optou por manter as abreviaturas e conservar parcialmente a 

grafia dos textos reproduzidos. Algumas das diferenças detectadas no tocante ao segundo 

aspecto podem ser atribuídas às convenções adotadas no ato de leitura e transcrição: onde lemos 

<C>, <V>, <I> e <z>, o transcritor leu <c>, <v>, <J> e <s>, respectivamente.  

 Notamos que houve a intenção de se preservar a pontuação. Porém, em diversas 

passagens o copista não logrou êxito. Pensamos que a razão tenha sido a dificuldade imposta 

pela caligrafia do padre matemático na distinção de sinais como <.> e <,> e <:> e <;>, cuja 

decifração exige meticulosidade do leitor.  

A manutenção da posição dos acentos e dos sinais diacríticos variou conforme a 

circunstância. No que concerne ao til, quando incidente sobre o <u> em vocábulos como “hũ” 

e “algũ”, sua colocação se deu consoante ao manuscrito; já em palavras terminadas em <ao>, 

nas quais, no manuscrito, o sinal quase sempre se acha disposto sobre <o>, o copista o 

transcreveu sobre o <a>.  

Ao compararmos a transcrição do SIARQ-UNICAMP com a primeira versão 

manuscrita das notícias práticas reproduzidas, identificamos numerosos lugares-críticos 

(quadro 20). No primeiro exemplo, vemos o acréscimo do artigo definido <o> na expressão “a 

todo o risco”. No segundo, constatamos a ausência do substantivo “negros” na frase “fuera de 

otros negroz, y mulatos”. No último, notamos a permuta da abreviatura “terco” (terceiro) por 

“suco” (sucesso) no contexto de menção à quantidade de dias transcorridos na jornada.  

Quadro 20 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo entre a transcrição do SIARQ-

UNICAMP e a primeira versão manuscrita das Noticias Practicas 

Primeira versão Transcrição do SIARQ-

UNICAMP 

Tipologia 

a todo risco (f. 11v., L. 739) a todo o risco (p. 18, §8) Adição 

fuera de otros negroz, y mulatos 

(f. 12v., L. 800) 

fuera de otros, y mulatos (p. 20, 

§1) 

Omissão 

terceiro (f. 6v., L. 406) suco (p. 3, §38) Substituição 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Além disso, haja vista que a reprodução dos textos foi feita através do emprego de uma 

máquina datilográfica, percebemos a recorrência de erros de digitação. Alguns foram corrigidos 

por meio do próprio instrumento de escrita, outros à mão e outros permaneceram sem reparo, 
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tal como a troca de “Forasteiroz”687 por “Forasniros”,688 “gente”689 por “genre”690 e “Ciudad”691 

por “ciudada”.692 

O copista se dispôs a realizar correções durante seu trabalho, algumas na condição de 

sugestão, outras não. Entre as primeiras, destacamos a inserção do <s> entre parênteses na 

preposição “da” na passagem: “por entre os ramos temeroso ja da (s) nossas balas”.693 Entre as 

segundas, a troca de “da” por “do” no excerto “o meo / partido era melhor, que o do Lanhas”.694 

Os parênteses também foram utilizados para apontar que determinada lição foi transcrita tal 

como se apresentava no manuscrito – “(sic)” – e como recurso para expressar incertezas diante 

da leitura de uma palavra – “(?)”. 

A edição das notícias práticas cuiabanas inéditas oferecida por Taunay a partir da 

transcrição remetida de Évora é uma edição modernizada. Grafia e acentuação foram 

atualizadas conforme as normas gramaticais vigentes à época, já a pontuação, quase sempre, 

foi conservada de acordo com o texto-fonte. 

No cabeçalho de cada uma das narrativas consta a informação de que elas pertencem à 

“Coleção do Padre Diogo Juares [sic], S. J.”, salvaguardada na “Biblioteca de Évora”. No corpo 

do texto, as marcações de mudança de linhas e de fólios constantes no texto-fonte foram 

suprimidas, as intervenções do copista feitas entre parênteses preservadas e uma fração dos 

erros de digitação supracitados corrigidos durante sua modernização. 

Grande parte das abreviaturas foram desdobradas, sendo mantidas apenas aquelas usuais 

– tal como “S. Paulo” –, as numéricas e os títulos e formas de tratamento. A considerar uma 

fala do próprio Taunay explicando o procedimento adotado na preparação de um texto 

publicado em Relatos sertanistas, “tirar” as abreviaturas e atualizar a “ortografia” era 

procedimento recorrente quando ele desempenhava o papel de editor.695 

 
687 ARAÚJO, Domingos Lourenço. Noticia Terceira Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 10v., L. 681. 
688 Idem. Noticia 3ª Practica Dada pelo Cappm Domingos Lourenço de Araujo ao R. P. Diogo Soarez sobre / 

o infeliz sucesso, que tiverão no Rio Paraguay as Tropas, que vinhão pa S. Paulo- / lo no ano de 

1730&c.SIARQ-UNICAMP, SBH_PT_289, p. 15, §2. 
689 Idem. Noticia Terceira Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 11v., L. 732. 
690 Idem. Noticia 3ª Practica..., SIARQ-UNICAMP, SBH_PT_289, p. 17, §8. 
691 BALMACEDA, Carlos de los Reyes. Noticia Quarta Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 12r., L. 792. 
692 Idem. Noticia 4ª Practica Vinda da Cide do Paraguay à Nova Colonia do Sacramto com aviso da venda, 

que / fiserão os Payaguas dos cattivos Portuguezes na-quella mesma Cidade, e escrita por / D. Carlos de los 

Rios Valmaseda. SIARQ-UNICAMP, SBH_PT_289, p. 20, §1. 
693 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticia 2ª Practica Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmas 

Minas pa S. Paulo. SIARQ-UNICAMP, SBH_PT_289, p. 6, §43. 
694 Ibidem, p. 5, §42. 
695 “Com o maior cuidado eu e o sr. Luiz Costa, digno funcionário do Museu Paulista, copiamos e conferimos o 

original do papel que pertenceu à livraria do Conde de Ameal e Félix Pacheco adquiriu. Apenas lhe tiramos as 

abreviaturas numerosas, de facílima interpretação aliás, e lhe modernizamos a ortografia”. TAUNAY, Afonso 

d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 17. 
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Haja vista a transcrição enviada de Évora ter sido o único testemunho do qual Taunay 

dispôs na produção das edições das notícias práticas cuiabanas em Relatos monçoeiros, os 

lugares-críticos arrolados no quadro 19, por exemplo, inevitavelmente foram transmitidos. 

Porém, a eles se somaram outros, sejam eles inerentes ao processo de cópia e de transmissão 

do texto, seja em decorrência da proposição de lições oriundas da mente do editor (quadro 21). 

 

Quadro 21 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo entre Relatos monçoeiros, a 

transcrição do SIARQ-UNICAMP e a primeira versão manuscrita das Noticias Practicas 

Primeira versão Transcrição do SIARQ-

UNICAMP 

Relatos monçoeiros, 1953 

a primeyra a do dito Senhor 

a segunda e terceira se 

entregaraõ a dous Caboz (f. 

19r., L. 1267) 

a 1ª a do do Sr. e 3ª se 

entregarão a dous cabos (p. 

27, §8) 

A 1ª a do Sr. e 3ª se 

entregaram a dois cabos (p. 

102, §8) 

 

a triste sum̃a dos 

inumeraveiz (f. 35r., L. 

2403) 

a triste soma dos inumeraveis 

(p. 85, §1)   

a trinta soma dos 

inúmeraveis (p. 160, §1) 

 

se topar levemente (f. 35v., 

p. 2426) 

se rossar levmte (p. 87, §2) se levantamento (p. 160, §2) 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O quadro acima exemplifica alguns lugares-críticos identificados na comparação de 

Relatos monçoeiros com a transcrição do SIARQ-UNICAMP e deste com a primeira versão 

manuscrita das Noticias Practicas. Tal confronto nos permite compreender algumas das 

transformações pelas quais as mesmas frases passaram em diferentes circunstâncias. 

O primeiro exemplo está inserido no contexto da divisão da frota de Rodrigo César de 

Menezes em três partes, cabendo a chefia de cada uma delas a pessoas distintas. Na primeira 

versão manuscrita, a primeira canoa, que era a do governador, ficou sob o comando dele, 

enquanto a segunda e a terceira foram entregues a dois cabos. Na transcrição do SIARQ-

UNICAMP inexiste a menção explícita a uma segunda canoa. Sua leitura nos leva a entender 

que tanto a primeira quanto a terceira embarcação foram submetidas à chefia dos cabos. Em 

Relatos monçoeiros este último sentido se mantém, somando-se a isso a supressão do vocábulo 

“dito”, sem o qual se torna mais difícil associar que o dito “Sr.” era Rodrigo César. 

No segundo exemplo, Francisco Palácio abre sua Noticia Oitava Practica dizendo que 

nela dará a triste “sum̃a” dos inumeveráveis perigos da viagem a Cuiabá. Summa, no século 

XVIII, era sinônimo de “soma”, mas também significava “a substancia, os pontos principais” 
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de algo.696 Na transcrição do SIARQ-UNICAMP vemos que o copista adotou a primeira 

acepção da palavra, transcrevendo-a como “soma”. Em Relatos monçoeiros, “soma” foi 

mantido. Porém, o vocábulo “triste”, constante nas versões manuscritas, foi substituído por 

“trinta”, resultando na expressão “a trinta soma”. 

No terceiro e último exemplo, Palácio adverte acerca da necessidade de se ter um bom 

piloto para atravessar sem acidentes os canais dispostos ao longo dos rios. Na primeira versão, 

a boa condução da canoa por esse profissional evita que a embarcação seja feita em pedaços 

caso ela tope levemente em qualquer pedra. Na transcrição do SIARQ-UNICAMP o verbo 

“topar” foi substituído por “rossar”. Em Relatos monçoeiros, o verbo foi excluído e a 

abreviatura “levmte” (levemente) foi desdobrada como “levantamento”, o que resultou na 

seguinte frase: “livrá-la [a canoa] de ai fazer em pedaço se levantamento em qualquer pedra”.697 

Afora a Noticia Sexta Practica, as demais foram distribuídas no volume de acordo com 

a ordem numérica dada a elas por Diogo Soares. Se, por um lado, a disposição da Noticia Sexta 

Practica como o primeiro entre os textos da coleção do padre matemático a ser apresentado na 

obra é respaldada pela convicção de Taunay de que esse era o relato mais antigo do conjunto, 

posto que datado de 1727,698 por outro, a manutenção da Noticia Terceira Practica, de 1730, 

na sequência da Noticia Segunda Practica, de 1734, revela que o critério cronológico não foi 

conservado no arranjo das narrativas restantes no interior do livro. 

Por fim, o acesso de Taunay às notícias práticas cuiabanas mediado pelo trabalho do 

copista está no cerne de um equívoco: a edição da maior parte da Noticia Sétima Practica como 

sendo um texto independente. Trata-se da seção intitulada “Entrada no Rio Grande Que vem 

das Minas Gerais, e com os mais, que nêle entram, se une ao Paraguai, e formam ambos o Rio 

da Prata junto a Buenos Aires”, que por se diferenciar dos títulos das demais subdivisões das 

outras notícias práticas, geralmente formados apenas pelo nome de um rio, foi lida e editada 

como um texto autônomo. Ela não só se encontra listada enquanto tal no índice do livro, mas o 

projeto gráfico de sua página de abertura segue o padrão adotado em todo o volume na 

sinalização do início de um novo texto: título e subtítulo em caixa alta e centralizados, o 

primeiro em módulo grande, o segundo em módulo médio (figuras 24 e 25).  

 
696 BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez & latino..., vol. 7, p. 783. 
697 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 160. 
698 Ibidem, p. 19. 
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5.2.2. A Noticia Primeyra Practica de Cuiabá  

 

As páginas da transcrição remetida de Évora sob a encomenda de Taunay não estampam 

uma reprodução da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá. A edição constante em Relatos 

monçoeiros tem como título “Notícias Práticas das minas do Cuiabá e Goiases, na capitania de 

S. Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo Juares [sic], o capitão João Antonio Cabral 

Camello, sôbre a viagem que fez às minas do Cuiabá no ano de 1727”. Em seu cabeçalho, ao 

invés da menção à Biblioteca Pública de Évora, como nas demais notícias práticas impressas 

no volume, lemos que o manuscrito deste texto fora “oferecido ao Instituto Histórico Brasileiro 

por Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro”.699 

Tanto o título quanto o informe relativo ao envio de uma cópia desse escrito por 

Varnhagen ao IHGB são praticamente idênticos àqueles encontrados na edição de 1842 na 

RIHGB. Tal semelhança não é gratuita. Isso porque Taunay empregou como fonte para a sua 

edição da Noticia Primeyra Pratica de Cuiabá a edição publicada por Varnhagen um século 

antes, conforme evidenciou o cotejo entre elas (quadro 22). 

 
699 Ibidem, p. 114. 

Fonte: Reprodução do autor 

Figura 25 – Detalhe da página de abertura da Entrada no Rio 

Grande em Relatos monçoeiros, 1953 

Fonte: Reprodução do autor 

 

Figura 24 – Detalhe da página de abertura da Noticia Sétima 

Practica em Relatos monçoeiros, 1953 
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Quadro 22 – Exemplo do cotejo entre as edições de 1842 e 1953 da Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá 

RIHGB, 1842 Relatos monçoeiros, 1953 

Muito Rev. Padre e Sr. (p. 487) Muito Rev. Padre e Sr. (p. 114) 

Do primeiro porto é Sorocaba distante 

um só (p. 487 §2) 

Do primeiro pôrto é Sorocaba distante 

um só (p. 114 §2) 

e assim andão mais uns em um dia que 

os outros, e finalmente nem em todas 

são iguaes (p. 488 §2) 

e assim andam mais uns em um dia que 

os outros, e finalmente nem em tôdas 

são iguais (p. 115 §2) 

o primeiro salto dos tres que n’elle se 

topam, chamado Panhandabá 

(Avenhandavaba), é (p. 488 §3) 

o primeiro salto dos três que nele se 

topam, chamado Panhandabá 

(Avenhandavaba), é (p. 115 §3) 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As diferenças formais observadas quando as confrontamos dizem respeito à 

modernização do texto operada por Taunay. Grafia e acentuação foram atualizadas, enquanto a 

pontuação foi preservada de acordo com o modelo. Quanto as diferenças substanciais, 

localizamos adições e substituições de vocábulos com relação ao texto-fonte (quadro 23). No 

primeiro caso, vemos a inserção da conjunção “e” na frase “e em que é fácil submergirem-se”. 

No segundo, a troca de “entra” por “entre” na menção ao fato de que o rio Sorocaba deságua 

(entra) no rio Tietê. 

  

Quadro 23 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo entre as edições de 1842 e 1953 da 

Noticia Primeyra Practica de Cuiabá 

RIHGB, 1842 Relatos monçoeiros, 1953 Tipologia 

em que é fácil submergirem-se 

(p. 489, §4) 

e em que é fácil submergirem-se 

(p. 115, §4) 

Adição 

Entra este rio no Theaté (p. 488, 

§3) 

Entre este rio no Theaté (p. 115, 

§3) 

Substituição 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A autoridade do visconde de Porto Seguro e da RIHGB, reconhecida por Taunay através 

do uso da edição de 1842 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá como texto-fonte da edição 

apresentada em Relatos monçoeiros, não impediu que ele realizasse as correções que julgou 

pertinentes, as quais incidiram, por exemplo, na grafia de algumas palavras. O que para 
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Varnhagen, no segundo parágrafo, eram “Itaypavas” e “Jurumerim”,700 por exemplo, Taunay 

optou por chamar de “Itayparas” e “Jurumirim”.701  

Nesse sentido, um dos casos mais significativos diz respeito à origem do mel com que 

os adventícios se untavam para aderirem ao próprio corpo folhas verdes ou carvão a fim de se 

protegerem do fogo lançado contra eles pelos Kayapó nos combates. Se na primeira e na 

segunda versão manuscrita e na edição de 1842 o mel era de “pao”, “paó” ou “páo”,702 

respectivamente, isto é, produzido por abelhas que constroem seus ninhos em árvores ocas, em 

Relatos monçoeiros ele é de “pão".703 

 

5.3. Relatos sertanistas, 1953 

 

Relatos sertanistas é o VII volume da Biblioteca Histórica Paulista e o primeiro da 

coleção a ser inteiramente idealizado e organizado por Taunay. Composto por 234 páginas, nele 

o historiador reuniu dois artigos autorais e 21 textos relativos aos séculos XVII e XVIII que, 

nos seus dizeres, eram esclarecedores “dos mais velhos fastos do grande ciclo do ouro 

brasileiro, nas Minas Gerais, devido às bandeiras de São Paulo”.704  

A obra é ilustrada. Ela conta com oito gravuras identificadas como de autoria de Johann 

Moritz Rugendas, as quais foram impressas em papel especial, em preto e branco, ocupando o 

anverso das páginas onde estão localizadas.705  

De modo geral, a maior parte dessas imagens se situam próximas a excertos em que há 

menção aos topônimos que constituem seus respectivos títulos. Elaboradas no século XIX, em 

 
700 CAMELO, João Antônio Cabral. Noticias Praticas Das minas do Cuiabá e Goyazes, na Capitania de S. Paulo 

e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que fez às 

Minas do Cuiabá no anno de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, 1842, p. 487, §2. 
701 Idem. Notícias Práticas das minas do Cuiabá e Goiases, na capitania de S. Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre 

Diogo Juares [sic], o capitão João Antonio Cabral Camello, sôbre a viagem que fez às minas do Cuiabá no ano de 

1727. In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 114, §2. 
702 Idem. Noticia Primeyra Practica..., BPE, cód. CXVI/1-15, f. 3r., L. 154; Idem. Noticia Primeyra Pratica..., 

BPE, cód. CXVI/1-15, f. 65r., L. 224; Idem. Noticias Praticas Das minas do Cuiabá e Goyazes, na Capitania de S. 

Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a viagem que 

fez às Minas do Cuiabá no anno de 1727. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 4, 1842, p. 492, §10. 
703 Idem. Notícias Práticas das minas do Cuiabá e Goiases, na capitania de S. Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre 

Diogo Juares [sic], o capitão João Antonio Cabral Camello, sôbre a viagem que fez às minas do Cuiabá no ano de 

1727. In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros..., p. 118, §10. 
704 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 18. 
705 Na ordem de aparição no volume: (1) Catas Altas – (Rugendas); (2) Vila Rica – (Rugendas); (3) Transporte de 

diamantes passando por Caeté – (Rugendas); (4) Lavagem do ouro – Perto do Itacolomi – (Rugendas); (5) 

Habitantes de Minas – (Rugendas); (6) Rio Paraíba – (Rugendas); (7) Tropa de negociantes a caminho do Tejuco 

– (Rugendas); (8) Matosinhos – (Rugendas). Destas, segundo o levantamento realizado pela profa. Dra. Ana Paula 

Nascimento, sabemos que o Museu Paulista possui em seu acervo a cópia em negativo de vidro da 3ª, da 4ª e da 

7ª gravura. A 4ª foi reproduzida na primeira década do século XX por Franz Richter a pedido de Taunay, sendo o 

quadro resultante intitulado Mineração. Sobre essas gravuras cf. DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima 

Gomes. Rugendas e o Brasil. Rio de Janeiro: Capivara, 2012. 
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Relatos sertanistas elas desempenham função ilustrativa, exemplificando ao leitor a paisagem 

e algumas das atividades humanas situadas entre fins do Seiscentos e primeira metade do 

Setecentos aludidas nos textos. A relação entre texto e imagem só não se faz possível em dois 

casos: em Tropa de negociantes a caminho do Tejuco, disposta no contexto da bandeira do 

Anhanguera II a Goiás, e em Matosinhos, que embora se refira às Minas Gerais, foi inserida em 

meio a informações sobre Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina e Laguna. 

O conteúdo das narrativas editadas é territorialmente mais abrangente que aquele 

definido pelo próprio Taunay. Do total de relatos, 11 pertencem às Notícias Práticas de varias 

minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil,706 integrantes não 

só do núcleo das Minaz Geraez do Ouro, e Diamantez, mas também do conjunto Da Costa, e 

Povoaçoẽs do Mar do Sul,  Do novo Caminho que se descobrio das Campanhas do Rio Grande 

e nova Colonia do Sacramento para a Villa de Coritiba no anno de 1727 e o das Minas do 

Cuyabâ, e Guyazes Na capitania de São Paulo. 

A introdução redigida por Taunay, intitulada “Documentos sobre as primeiras 

descobertas do ouro em Minas Gerais”, tem como mote a Notícia dos primeiros descobridores 

das primeiras minas de ouro pertencentes a estas Minas Gerais. Pessoas mais assinaladas 

nestas empresas e dos mais memoráveis casos acontecidos desde os seus princípios, de Bento 

Fernandes Furtado de Mendonça, e a Notícia 3ª Prática de José Rebelo Perdigão, ambas 

editadas no volume. Nela o autor realiza uma discussão sobre a produção e a tradição textual 

 
706 São eles: Notícia 1ª Prática – Que dá ao P. M. Diogo Soares e [sic] Alferes José Peixoto da Silva Braga, do 

que passou na Primeira Bandeira, que entrou ao descobrimento das Minas dos Guayases até sair na Cidade de 

Belém do Grão-Pará; Notícia – 1ª Prática – Dada ao R. P. M. Diogo Soares, pelo Sargento-mor da Cavalaria 

Francisco de Souza e Faria, primeiro descobridor, e abridor do dito caminho; Notícia – 2ª Prática – Dada ao P. 

M. Diogo Soares sobre a abertura do novo caminho pelo Piloto José Ignácio, que foi e acompanhou em todo ele 

ao mesmo sargento-mor Francisco de Souza Faria; Notícia – 3ª Prática – Dada pelo coronel Christovão Pereira 

D’Abreu sobre o mesmo caminho, ao R. P. M. Diogo Soares; Notícia 1ª Practica – Que dá ao R. P. Diogo Soares, 

o capitão-mor Luiz Borges Pinto, sobre os seus descobrimentos da célebre casa da casca compreendidos nos anos 

de 1726-27 e 28, Governador e Capitão General D. Lourenço D’Almeida; Notícia – 2ª Prática – Dada pelo Alferes 

................ Moreira ao P. M. Diogo Soares das suas Bandeiras no descobrimento do celebrado Morro da 

Esperança, empreendido nos anos de 1731 e 1732, sendo general D. Lourenço D’Almeida; Notícia – 3ª Prática – 

Que dá ao R. P. Diogo Soares o Mestre de Campo José Rebello Perdigão, sobre os primeiros descobrimentos das 

Minas Gerais do Ouro; Notícia – 4ª Prática – Que dá ao R. P. Diogo Soares, o sargento-mor José Mattos sobre 

os descobrimentos do Famoso Rio das Mortes; Breve Notícia Que dá o capitão Antonio Pires de Campos Do 

gentio bárbaro que há na derrota da viagem das minas do Cuiabá e seu recôncavo, na qual declara-se os reinos, 

a que chegou e viu por maior, sendo em tudo diminuto, porque seria processo infinito, se quisesse narrar as várias 

nações, nos mesmos usos e costumes, trajos [sic] e vantagens que fazem, e menos numerá-los por se perder o 

algarismo, principalmente no dilatado reino dos Perecizes, tão extenso e dilatado, e seus habitadores por extremo 

asseadíssimos e estáveis, e tão curiosos que podem competir com as mais das nações do mundo no seu tanto, e 

dos que aqui não faz menção, e serão outros mais curiosos que ele. Se o faz, do que a experiência lhe tem mostrado 

no decurso de tantos anos, até o dia 20 de maio de 1723; Notícia – 1ª Prática – e resposta que deu o Sargento-

mor da Praça de Santos Manoel Gonçalves de Aguiar, às perguntas que lhe fez o Governador Capitão General 

da Cidade do Rio de Janeiro, e Capitanias do Sul, Antônio de Brito e Menezes, sobre a costa e povoações do 

mesmo mar; e Notícia – 2ª Prática – Que dá ao P. M. Diogo Soares, o capitão Christovão Pereira, sobre as 

Campanhas da nova Colônia, e Rio Grande ou Porto de São Pedro. 



244 

 

do primeiro escrito, tece alguns comentários sobre o segundo, observa a relativa falta de fontes 

sobre as bandeiras – assinalando ser esta a origem de várias lacunas na historiografia acerca da 

temática – e salienta a importância desses escritos mediante a esse quadro. 

Uma das incertezas provocadas pela dita escassez documental concerne à primazia dos 

paulistas no achamento de pedras e metais preciosos em Minas Gerais. Ainda que reconheça 

esse problema, apontado por Basílio de Magalhães, é notável que Taunay, ao longo do texto, 

na condição de descendente de antigas famílias de São Paulo e pautado em pesquisa 

documental, tenha se valido da oportunidade para atestar a presença de três antepassados seus 

entre os exploradores da região mineradora.707  

Se pensarmos que a introdução de um livro tem como função apresentá-lo 

genericamente a seus leitores quanto a suas origens, conteúdo e estrutura,708 o texto de Taunay 

não cumpre com o fim para a qual fora destinado, posto que versa apenas sobre dois dos itens 

que constitui o volume. Tal incongruência é consequência do reaproveitamento desse escrito, 

originalmente um artigo de jornal, na composição de Relatos sertanistas.  

Com poucas diferenças, ele foi publicado em 16 de junho de 1946 no Jornal do 

Commercio (RJ) com o título de “Um cimelio de Felix Pacheco”.709 Este, na verdade, é apenas 

um dos cinco artigos assinados pelo historiador que leva esse nome. Os demais, estampados 

entre 23 de junho e 14 de julho daquele ano, eram constituídos pela edição do relato de Bento 

Fernandes fracionado em quatro partes, ao que tudo indica, para se adequar ao espaço destinado 

à coluna semanal que Taunay possuía no jornal. É digno de nota que a edição da Notícia dos 

primeiros descobridores em Relatos sertanistas apresenta a mesma divisão, revelando, assim, 

a reutilização da sequência de artigos na construção do livro. 

Mesmo que a coleção de Diogo Soares tenha sido responsável pelo oferecimento de 

mais da metade dos textos editados na obra, o destaque a ela, como vimos, ficou reservado a 

Relatos monçoeiros. Em Relatos sertanistas o protagonismo foi dado à Brasiliana de Félix 

Pacheco, adquirida na década de 1930 pelo poder público paulista para integrar a Biblioteca 

Municipal.710 

 
707 “Ainda me achava assaz longe de subir a garganta do Embau, cortar o sertão do Angaí e do Rio das Mortes – a 

cuja margem encontraria a minerar o meu sexto avô Antônio Vieira de Moraes (...)”; “Com enorme e gratíssima 

surpresa apareceu-me o registro das datas auríferas, num afluente do Rio das Mortes e no Rio Grande, concedidas 

a meus trisavós o Sargento-Mor José Leite Ribeiro (1723-1801) e o Capitão Francisco José Teixeira (1710-1788), 

vindo então a saber que se haviam associado para uma mineração no primeiro daqueles rios, coisa que totalmente 

ignorava”. TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 9 e 16, respectivamente. 
708 A definição de “introdução” nos é dada por FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. Op. cit., p. 414. 
709 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Um cimelio de Felix Pacheco. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 

jun. 1946, p. 2. 
710 Idem. Uma preciosidade da Brasiliana de Felix Pacheco. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 out. 1936, 

p. 3. 



245 

 

Entre os itens comprados de Félix Pacheco estava o códice Costa Matoso.711 Em nota 

elogiosa ao objeto, Taunay afirmou que nele se encontram depositados não só a Notícia dos 

primeiros descobridores, mas também “alguns outros documentos quase inéditos que se não 

têm a importância da Relação de Bento Fernandes, são em todo caso, valiosos”.712  

A esse apontamento se segue a edição de cinco textos, os quais identificamos como 

sendo oriundos do referido códice,713 e um estudo de Taunay.714 Após essa seção tem início a 

sequência de notícias práticas. Haja vista a ausência, em Relatos sertanistas, de dados que 

indiquem a proveniência desse conjunto textual, tal como observamos nos cabeçalhos das 

edições em Relatos monçoeiros, o leitor é levado a crer que o volume inteiro teve como única 

fonte o “cimélio” de Félix Pacheco. 

 

5.3.1. A Noticia Primeyra Practica de Goiás 

 

A edição da Noticia Primeyra Practica de Goiás em Relatos sertanistas teve como 

texto-fonte a edição de 1908 na RIHGB (quadro 24). Ao compará-las, notamos que Taunay 

modernizou grafia e acentuação, mas conservou o título, a pontuação e as abreviaturas 

conforme o modelo.  

 

 

 

 

 

 

 
711 Sobre o códice Costa Matoso cf. FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Estudo crítico – Rapsódia para 

um bacharel. In: FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (orgs.). Op. cit., vol. 1, 

p. 37-154. 
712 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 59, grifo do autor. 
713 Tratam-se dos itens: I – Relação do princípio descoberto destas Minas Gerais e os sucessos de algumas coisas 

mais memóraveis que sucederam de seus princípio até o tempo que a veio governar o Exmo. Sr. Dom Braz da 

Silveira; II – Dou parte do que vi e sei; III – sem título, mas que na edição do códice Costa Matoso consta como 

documento nº 9, [Notícias do descobrimento das minas de ouro e dos governos políticos nelas havidos]; IV – sem 

título, tratando-se do documento nº 11 na edição do códice Costa Matoso, [Informação das antiguidades da 

freguesia de Guarapiranga]; e História do Distrito do Rio das Mortes sua descrição, descobrimento das suas 

minas, casos nele acontecidos entre paulistas e emboabas e criação das suas vilas. FIGUEIREDO, Luciano 

Raposo de Almeida; CAMPOS, Maria Verônica (orgs.). Op. cit., vol. 1, p. 293 e 255, respectivamente. 
714 Intitulado A história do Distrito do Rio das Mortes de Joseph Alvares de Oliveira. Este texto fora publicado 

anteriormente em: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. História do Distrito do Rio das Mortes: manuscrito precioso 

e inédito da Brasiliana de Felix Pacheco. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 jul. 1947, p. 2. 



246 

 

Quadro 24 – Exemplos do cotejo dos testemunhos impressos da Noticia Primeyra Practica de Goiás 

Gazeta Litteraria, 1883 RIHGB, 1908 Relatos sertanistas, 

1953 

Na marcha seguinte (p. 

62, §2) 

na manhaã seguinte (p. 

219, §2) 

na manhã seguinte (p. 

121, §2) 

e bastante aguada (p. 62, 

§2) 

e bastantes agoadas (p. 

219, §2) 

e bastantes aguadas (p. 

121, §2) 

passamos o rio em um 

vau (p. 62, §3) 

passamos o rio em um 

váo (p. 219, §2) 

passamos o rio em um 

vão (p. 122, §3) 

requerer toda a tropa ao 

Anhanguera (p. 62, §3) 

requerer toda a Tropa a 

Anhanguera (p. 220, §3) 

requerer tôda a Tropa a 

Anhanguera (p. 122,§3) 

Fonte: Elaboração do autor 

 Quando confrontada com seu texto-fonte, a edição de 1953 da narrativa de José Peixoto 

da Silva Braga apresenta omissões e substituições (quadro 25). No primeiro exemplo, 

percebemos a redução das duas atividades ocorridas em um determinado riacho a apenas uma, 

isto é, enquanto na edição de 1908 os sertanistas pousaram no local e posteriormente o 

atravessaram, na de 1953 apenas o último ato foi relatado. Pensamos que a repetição da palavra 

“passamos” no escrito, disposta quase paralelamente na edição de 1908, esteja na origem do 

evento, tendo enganado os olhos do editor fazendo-o saltar uma linha durante a reprodução do 

texto. No segundo exemplo, notamos a troca do adjetivo “formosa” por “famosa” na 

qualificação da trovoada que acometeu os viajantes durante a noite. 

 

Quadro 25 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo entre as edições de 1908 e de 1953 

da Noticia Primeyra Practica de Goiás 

RIHGB, 1908 Relatos sertanistas, 1953 Tipologia 

Daqui passámos no outro dia a fazer 

pouso nas margens de um riacho, 

que passámos na manhaã seguinte 

encostados a uns páos (p. 220, §3) 

Daqui passamos na manhã seguinte 

encostados a uns paus (p. 125,§3) 

Omissão 

com uma formosa trovoada (p. 222, 

§8) 

com uma famosa trovoada (p. 122, 

§8) 

Substituição 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Assim como ocorrido com a Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, neste caso o 

historiador também discordou de algumas lições presentes no texto-fonte, permutando-as por 

outras que talvez julgasse serem mais apropriadas, posto que as publicou. A título de exemplo, 

segundo a edição de 1908 o Anhanguera II pediu a seu genro, João Leite da Silva Ortiz, que 
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fizesse a resenha da tropa, “por que a via desconfiada”.715 Na edição de 1953, na medida em 

que a solicitação da resenha partira de Bartolomeu Bueno, a cisma foi atribuída a ele, conforme 

lemos em “porque havia desconfiado”.716 

 

5.3.2. A Noticia Quinta Practica 

 

Em consonância com as demais notícias práticas reeditadas por Taunay em 1953, a 

Noticia Quinta Practica teve como texto-fonte uma edição da RIHGB: aquela publicada em 

1862.717 Esta, como já fora dito, se trata de um novo texto elaborado pelo editor com base no 

conteúdo da primeira versão do relato de Antônio Pires de Campos. O extenso título iniciado 

pela expressão Breve Notícia e o começo do texto da edição de 1953 tornam dispensável seu 

cotejo com as versões manuscritas da narrativa do sertanista paulista, na medida em que esses 

elementos só encontram correspondência na edição de 1862. 

O texto da edição de 1953 teve sua grafia e acentuação modernizadas e pontuação e 

abreviaturas conservadas de acordo com o modelo. Quando o confrontamos com seu texto-

fonte, constatamos a presença de substituições, adições e omissões (quadro 26).  

 

Quadro 26 – Exemplos de lugares-críticos encontrados no cotejo entre a edição de 1862 e a de 1953 da 

Noticia Quinta Practica 

RIHGB, 1862 Relatos sertanistas, 1953 Tipologia 

Principia a falar (p. 437) Principio a falar (p. 181) Substituição 

nos assaltos que dão e presas que 

fazem (p. 437) 

nos assaltos que dão aqui e presas 

que fazem (p. 182) 

Adição 

Rio Grande abaixo se passam (p. 

438) 

Rio Grande abaixo passam (p. 182) Omissão 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 
715 BRAGA, José Peixoto da Silva. Noticia – 1ª Pratica Que dá ao P. Me. Diogo Soares o Alferes José Peixoto da 

Silva Braga, do que passou na Primeira Bandeira, que entrou ao descobrimento das Minas do Guayses até sahir na 

Cidade de Belem do Grão-Pará. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 69, p. 221, §6. 
716 Idem. Notícia – 1ª Prática Que dá ao P. M.e Diogo Soares o Alferes José Peixoto da Silva Braga, do que passou 

na Primeira Bandeira, que entrou ao descobrimento das Minas dos Guayases até sair na Cidade de Belém do Grão-

Pará. In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., p. 123. 
717 Para além dos casos citados concernentes às Noticias Practicas, a 2ª edição das Informações sobre as minas de 

São Paulo (Melhoramentos, 19--), de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, organizada por Taunay, foi produzida 

a partir da reimpressão do texto publicado no volume 64 (1901) da RIHGB por iniciativa do barão Homem de 

Melo. TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Duas palavras de introdução. In: LEME, Pedro Taques de Almeida Paes. 

Noticias das Minas de São Paulo e dos sertões da mesma capitania. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1976, 

p. 11. 
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Ao trocar “Principia” por “Principio”, no primeiro exemplo, mesmo sem saber, Taunay 

devolveu ao texto sua narração em primeira pessoa, em concordância com os manuscritos. No 

segundo exemplo, verificamos o acréscimo do advérbio de lugar “aqui” afim de precisar onde 

ocorriam os assaltos dos indígenas. No último, temos a supressão do pronome reflexivo “se” na 

alusão à existência de duas barras no rio Grande abaixo.  

A edição dessa notícia prática apresenta uma singularidade: a inserção, no texto editado, 

de escritos alheios a ele, os quais perfazem um total de 5 páginas. Com exceção da colocação 

de aspas iniciais, não há qualquer outro elemento gráfico que permita o leitor acompanhar a 

alternância entre eles no interior da Breve Notícia.  

O primeiro foi disposto logo ao final daquele que é o último parágrafo da Breve Notícia 

na RIHGB (figura 26). Seu início causa estranheza ao leitor familiarizado com a vida de Antônio 

Pires de Campos: “No ano de 1722, sendo eu de idade de 20 anos, sentei praça de soldado 

aventureiro para ir a esta conquista de Goiás”.718 Ora, sabemos que tendo nascido por volta de 

1659, a essa altura do Setecentos o sertanista paulista já era sexagenário. Embora as fontes o 

associem como sendo um dos primeiros frequentadores da região do rio Cuiabá, 

desconhecemos que ele tenha participado da bandeira do Anhanguera II a Goiás. 

 

 
718 CAMPOS, Antônio Pires de. Breve Notícia Que.... In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., 

p. 195. 

Figura 26 – Transição da Breve Notícia para a Notícia de Urbano do Couto Menezes 

Fonte: Elaboração do autor sobre reprodução digital 
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O excerto em questão pertence à Notícia de Urbano do Couto Menezes. Ela foi escrita 

em Goiás, no ano de 1772, a pedido do governador Antônio Carlos Furtado de Mendonça, que 

à época intentava localizar a lendária Serra dos Martírios. Urbano do Couto Menezes, tal como 

José Peixoto da Silva Braga, foi um dos participantes da bandeira do Anhanguera II a Goiás.719 

Taunay não informou a origem desse texto. A única referência ao seu manuscrito que nós 

encontramos foi dada por José Martins Pereira de Alencastre, que o editou em 1863, segundo 

o qual sua fonte teria sido uma cópia conservada no arquivo da Secretaria da Província de 

Goiás.720 

Entre o término da narrativa de Menezes e o início do segundo texto há dois parágrafos 

intrigantes, os quais reproduzimos a seguir: 

Na nota n. 19 aponto o Roteiro dado pelo capitão-mor de Cuiabá 

António Pires de Campos ao capitão-mor Luiz Rodrigues Vilares, para a 

descoberta das terras dos índios Araés. Esta peça é mui curiosa, e por isso a 

apresento como a transcreveu o erudito autor das Memórias Goianas, e como 

eu também a consegui, por favor do muito reverendo Manoel da Silva Alves, 

vigário da vara e igreja de Trairas. 

A primeira está mutilada talvez por incúria do copista; a última é 

muito mais interessante.721 

 

A alusão a uma nota de número 19 e a uma publicação intitulada Memórias Goianas 

torna possível inferirmos que essa passagem não pertence à Breve Notícia. Assim, de quem 

seriam essas palavras? O parágrafo seguinte começa com a frase “Depois de subir o morro de 

S. Jerônimo seguiram ao nascente até o Rio da Casta”,722 marcada por aspas. A leitura desses 

três parágrafos permite compreender que o Roteiro de Antônio Pires de Campos mencionado 

nos dois primeiros tem sua transcrição iniciada no terceiro (figura 27). 

 

 
719 MENEZES, Urbano do Couto. A notícia de Urbano do Couto. In: FERREIRA, Manoel Rodrigues. O mistério 

do ouro dos Martírios. São Paulo: Gráfica Biblos, 1960, p. 92. 
720 ALENCASTRE, José Pereira Martins de. Anais da província de Goiás. Sem local, sem editora, [1979], p. 34. 
721 CAMPOS, Antônio Pires de. Breve Notícia Que... In: TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos sertanistas..., 

p. 197, grifos do autor. 
722 Ibidem, p. 197. 
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O Roteiro segue por pouco mais de uma página. Logo abaixo do seu término tem início 

um novo texto, este com título centralizado e em negrito, padrão adotado no projeto gráfico do 

livro para a sinalização dos nomes das partes que o constitui. Nele lemos: “Roteiro que deu o 

capitão-mor Antonio Pires de Campos ao capitão-mor Luiz Rodrigues Vilares, procurador do 

povo da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, para o descobrimento de grandes haveres 

para as aldeias dos gentios Araés, o seguinte:” (figura 28). Trata-se do segundo testemunho do 

Figura 27 – Transição da Noticía de Urbano do Couto Menezes para a Chorographia historica 

da provincia de Goyaz e desta para o primeiro testemunho do Roteiro de Antônio Pires de 

Campos 

Fonte: Elaboração do autor sobre reprodução digital 
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Roteiro de Antônio Pires de Campos, este adjetivado como “muito mais interessante” em um 

dos dois parágrafos anteriormente citados.  

 

 

 

O fragmento compreendido desde a menção à nota 19 até o fechamento do segundo 

testemunho do Roteiro de Antônio Pires de Campos pertence à Chorographia historica da 

provincia de Goyaz, de Raimundo José da Cunha Matos, publicada em 1875 na RIHGB. Ali, 

nas quatro primeiras páginas da seção intitulada “Appendice A’s Notas”, encontramos 

registrados os parágrafos supracitados e a edição dos dois testemunhos do Roteiro do sertanista 

paulista, conteúdo inteiramente transcrito e não referenciado por Taunay em Relatos 

sertanistas.723 

Não sabemos quais as razões e circunstâncias por trás desse episódio, se ele é fruto de 

uma ação deliberada do historiador ou de uma sequência de erros de edição que passaram 

 
723 MATOS, Raimundo José da Cunha. Chorographia historica da provincia de Goyaz. RIHGB, vol. 38, parte I, 

1875, p. 141-144. 

Figura 28 – Transição do primeiro para o segundo testemunho do Roteiro de Antônio Pires de 

Campos 

Fonte: Elaboração do autor sobre reprodução digital 
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despercebidos. Todavia, é digno de nota que só ao final da série formada pela Breve Notícia, 

pela Notícia de Urbano do Couto Menezes, pelo comentário de Cunha Matos na Chorographia 

historica da provincia de Goyaz e pela reprodução das edições dos dois testemunhos do Roteiro 

de Antônio Pires de Campos na última obra é que a assinatura do sertanista foi disposta. Tal 

fato nos induz à leitura dessas diferentes partes enquanto conformadoras de uma mesma 

unidade – proposta direta ou indiretamente por Taunay –, encerrada pela reprodução do nome 

do seu suposto autor. 

 

*** 

 

A publicação das Noticias Practicas na Biblioteca Histórica Paulista se insere no 

contexto do IV Centenário da Cidade de São Paulo, momento em que, através do resgate dos 

atributos do bandeirante enquanto símbolo,724 a elite paulista à frente das comemorações buscou 

não só solucionar o problema do que era ser paulista nos anos 1950, mas também explicitar ao 

resto do país o que permitiu a São Paulo vir a ser uma metrópole moderna naquele momento: a 

bravura, o empreendedorismo e a intrepidez de seu povo. Vistas e apropriadas por Martins e 

por Taunay como documentos sobre o passado dessa gente, através do projeto gráfico da 

coleção, elas foram apresentadas enquanto atestados dos ânimos e dos feitos dos paulistas de 

outrora.  

Taunay enxergou as Noticias Practicas como produto das bandeiras. Concebendo esse 

episódio histórico como sendo formado por duas fases, a territorial e a fluvial, as desmembrou 

em duas partes, o que resultou na díade Relatos sertanistas e Relatos monçoeiros. Enquanto os 

textos que restavam inéditos no códice eborense foram alvo da encomenda de uma reprodução 

por parte do historiador, àqueles que haviam sido divulgados em meados do século XIX e início 

do XX coube a reedição a partir do resgate de suas respectivas edições na RIHGB.  

O cotejo dos textos das edições propostas por Taunay com suas respectivas fontes 

revelou as diferentes marcas deixadas ao longo do tempo por aqueles que se encarregaram de 

sua transmissão e como elas se sobrepuseram. Se por um lado essas evidências revelam como 

o historiador agia na condição de editor, por outro nos permite avaliar a qualidade das edições 

 
724 Nas palavras de Paulo Garcez Marins, “O IV Centenário de São Paulo seria o ponto culminante da 

materialização na paisagem urbana das alegorias bandeirantes e, simultaneamente, o momento em que se 

entreveria o esgotamento do passado como formulador de um futuro já incontornavelmente liderado por novos 

agentes sociais e expressões culturais cosmopolitas, cujos liames com os velhos símbolos paulistas se esgarçariam 

rapidamente no decorrer da segunda metade do século XX”. MARINS, Paulo César Garcez. O Parque do 

Ibirapuera e a construção da identidade paulista. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, 

vol. 6/7, 1998-1999, p. 13. 
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das Noticias Practicas que o público leitor do século XXI versado na língua portuguesa acessa 

e consome. 

O caso mais significativo é o da Noticia Quinta Practica. Embora atribuída a Antônio 

Pires de Campos, a versão elaborada no século XIX contradiz em muitos pontos as afirmações 

constantes em seu texto-fonte e apresenta excertos alheios a ele. Conhecendo a existência dessa 

edição, Taunay optou por não solicitar a reprodução da Noticia Quinta Practica em Évora. 

Assim, elegeu a edição de 1862 como base para aquela que ele ofereceu em Relatos sertanistas, 

juntando a ela textos que não lhe dizem respeito, como se dela fizessem parte. Em suma, o texto 

da Noticia Quinta Practica, tal como o lemos nas duas versões manuscritas conhecidas, 

permanece inédito. 

A fim de precisar se o mel é de pau ou de pão, se a trovoada é formosa ou famosa, se a 

desconfiança relatada por Silva Braga era da tropa que ele compunha ou do Anhanguera II, 

entre outras inúmeras ocorrências, propomos um retorno ao códice das Noticias Practicas e à 

leitura de seus textos a partir das versões nele registradas. Nesse sentido, na segunda parte deste 

trabalho nos dedicaremos à edição das Noticias Practicas das Minas do Cuyabâ, e Guyazes Na 

capitania de São Paulo. 
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SEGUNDA PARTE 

EDIÇÃO 
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O perfume caríssimo que Fernande mulher de 

Picasso comprou e que não cheirava a nada na 

edição da Penguin de The autobiography of Alice 

B. Toklas chama-se Smoke, na tradução francesa 

da Gallimard chama-se Fumée. O que é que estava 

escrito no frasco: Smoke ou Fumée? Esta não é 

uma pequena questão. É uma questão de filologia. 

(Adília Lopes, Aqui estão as minhas contas: antologia poética) 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Por que editar um conjunto de textos que ao longo de sua trajetória histórica foi editado 

e reeditado, e teve algumas de suas edições consagradas pela historiografia por meio de seu uso 

reiterado? Se, por um lado, os resultados obtidos no estudo do processo de transmissão das 

Noticias Practicas, realizado na primeira parte desta dissertação, justificam a feitura de uma 

nova edição, por outro, há elementos de ordem geral que carecem de comentários. 

Toda atividade de edição é interpretativa. No exercício de seu ofício o editor é 

constantemente impelido a tomar decisões, as quais afetarão as leituras que posteriormente 

serão feitas do texto derivado de sua lide. Nesse sentido, não há duas edições iguais, bem como 

uma edição nunca é definitiva, na medida em que o surgimento de novas fontes, de novos 

métodos e de outras perspectivas sobre o texto a ser editado podem fundamentar a produção de 

uma nova edição.1 

De acordo com Luis Fagundes Duarte, são dois os modos de que o editor dispõe para 

gerir a responsabilidade histórica que recai sobre si. O primeiro, se limitar a apresentar o texto, 

sem se deter sobre as condições em que foi encontrado e os métodos empregados – situação 

comum às edições das Noticias Practicas do século XIX e XX. O segundo, o qual adotamos, 

explicitar apropriadamente o seu trabalho, comunicar aos pares e aos leitores os problemas 

textuais encontrados e os meios utilizados para resolvê-los; se valer do aparato crítico para 

registrar caso a caso e lugar a lugar as lições autorais ou não-autorais e os acidentes 

identificados no modelo; e assinalar as providências tomadas nas mais diversas circunstâncias.2 

A compreensão do corpus editado enquanto um produto da cultura escrita de natureza 

coletiva, somada à identificação do papel central de Diogo Soares em sua concepção e 

consecução, são fatores estruturantes da proposta de edição que elaboramos e que aplicamos às 

Noticias Practicas.3 Não há interesse em tentar alcançar qual teria sido a última vontade de seus 

autores intelectuais e ensaiar reconstituir o que estaria escrito nos testemunhos – por ora dados 

como perdidos – que serviram de fonte às cópias constantes no códice eborense, mas sim em 

preservar e transmitir os saberes comunicados por esses textos conforme seus testemunhos 

 
1 DUARTE, Luiz Fagundes. Op. cit., p. 27 e 46; MOREIRA, Marcello. Op. cit., p. 140 e 155; SPINA, Segismundo. 

Introdução à Edótica: crítica textual. 2ª ed. São Paulo: Ars Poetica; Edusp, 1994, p. 128. 
2 DUARTE, Luiz Fagundes. Op. cit., p. 27. 
3 Marcello Moreira critica a “atemporalidade que supostamente assinalaria as teorizações nas áreas da crítica 

textual e da edótica”, a qual, na sua visão, “levou muitos editores ao cometimento de anacronismos ao longo do 

processo editorial”, “o que resultou e resulta ainda muita vez em uma edição que desfigura o objeto de estudo, 

porque não respeitadora de sua historicidade”. O filólogo advoga que a teoria da edição “deve originar-se do 

contato com a tradição textual a ser estudada”, pensada a partir da “práxis hermenêutica” e da “pesquisa histórica”. 

MOREIRA, Marcello. Op. cit., p. 124 e 137. 
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manuscritos existentes, os quais conhecemos apenas sob a roupagem de notícias práticas, esta 

dada a eles por Diogo Soares. 

Por esse motivo, a versão escolhida para ser editada foi a primeira versão, de autoria 

material de Diogo Soares. A essa razão juntam-se outras duas: a completude desta versão, que 

dispõe da única cópia manuscrita conhecida da Noticia Primeyra Practica de Goiás, e a 

presença de lições que quando comparadas com aquelas da segunda versão se mostram mais 

adequadas ao contexto em que estão inseridas. 

A edição empreendida é semidiplomática e conservadora. Uma edição semidiplomática 

é aquela cujo grau de mediação é considerado médio, visto que o editor intervém – assinalando 

todas as operações – apenas no desenvolvimento de sinais abreviativos, na inserção ou 

supressão de conjecturas e na tentativa de retificação de trechos em que houve falha no ato de 

cópia, isso para que um público menos especializado possa acessá-la. O caráter conservador 

refere-se à sua fidedignidade ao texto-fonte: grafia, sintaxe, sinais diacríticos, pontuação e 

paragrafação são mantidos tais como no modelo a fim de se preservar o estado de língua do 

escrito.4  

Todas as edições pregressas das Noticias Practicas veiculam textos modernizados. O 

pesquisador interessado em acessar dados relativos às línguas portuguesa e espanhola do século 

XVIII não dispunha, até então, de uma edição que os preservassem. Sendo este um trabalho 

desenvolvido em âmbito universitário, a presente edição se propõe a preencher essa lacuna. Ela 

se destina, inicialmente, a historiadores, filólogos, linguistas e profissionais de outras áreas cuja 

qualidade do conhecimento produzido depende da qualidade do texto escrito, alçado ao papel 

de fonte, consultado. Entretanto, nada impede que o leitor comum, determinado a superar os 

desafios impostos pelo português e pelo espanhol do Setecentos, possa aproveitá-la.  

É sabido que de uma edição conservadora se faz uma edição modernizada, mas que de 

uma edição modernizada não se faz uma edição conservadora. Dito isso, esta edição das 

Noticias Practicas se apresenta também como base para outros projetos de edição, quiçá 

visando a um público mais amplo, caso a fortuna venha a nos favorecer. 

Entendemos que um texto não é formado somente por “códigos linguísticos”, mas 

também por “códigos bibliográficos”, fundamentais para a sua compreensão na qualidade de 

um objeto cuja produção é historicamente situada.5 Assim como buscamos conservar os traços 

das línguas em que os textos foram escritos, procuramos representar, na medida do possível, 

parte de suas características formais, em consonância com a primeira versão das Noticias 

 
4 CAMBRAIA, César Nardelli. Op. cit., p. 95-96. 
5 MOREIRA, Marcello. Op. cit., p. 77. 
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Practicas do códice eborense. Tal empenho se encontra manifesto na manutenção, na edição, 

do número de páginas, parágrafos e linhas do modelo, da disposição do texto sobre o suporte, 

do espaçamento entre linhas e parágrafos e da alternância do módulo das letras conforme a 

circunstância (corpo do texto, título e subtítulos). 

Para a feitura desta edição ambas as versões manuscritas das Noticias Practicas 

salvaguardadas na Biblioteca Pública de Évora foram transcritas com base nas mesmas normas 

de edição. A segunda versão, com sua letra de módulo médio no corpo do texto e traçado bem 

executado, oferece alto grau de legibilidade ao leitor minimamente familiarizado com a escrita 

iberoamericana do Setecentos. O punho de Diogo Soares, na primeira versão, por sua vez, 

confere menor fluidez à leitura. Isso porque o módulo pequeno da letra do jesuíta, para quem a 

categoria “minúsculo”, caso existisse, melhor o descreveria, está no cerne das dificuldades de 

decifração de palavras e de distinção de alguns grafemas.6  

O contato quase diário com a caligrafia de Diogo Soares por cerca de 2 anos entre a 

primeira transcrição das Noticias Practicas e a revisão final, a transcrição das cartas de sua 

autoria, o trabalho com a segunda versão e a leitura de fontes e estudos sobre o universo descrito 

nesses textos estão entre os elementos responsáveis pela superação das adversidades. A consulta 

aos dicionários dos séculos XVIII ao XXI, e mesmo à internet, desempenharam papel 

igualmente importante, ampliando o vocabulário do editor e assegurando que fojo, maniatar, 

resolho e trunfa, por exemplo, são lições plausíveis. 

Reconhecendo que as lições da segunda versão podem portar autoridade e visando dar 

acesso ao leitor às variantes identificadas em sua comparação com a primeira versão, os lugares 

críticos constatados, os quais perfazem cerca de 600, encontram-se anotados no aparato crítico 

do seguinte modo: B. lição (F. número, L. número), sendo “B.” a sigla empregada para 

referenciar a segunda versão, “F.” o número do fólio e “L.” a linha onde a lição está localizada. 

No que concerne à forma do texto, atentamos às alterações na flexão de substantivos, 

adjetivos, pronomes e verbos (mantimento / mantimentos; boa / bom; aquellas / aquela; 

navegavaõ / navegaõ), para a alternância entre tipos de numerais (cardinais ou ordinais) e às 

diferenças entre fronteiras de palavras, estas unicamente quando o fenômeno provocou a 

formação de vocábulos distintos (em taõ / entaõ). Nessa seleção ignoramos dissemelhanças de 

grafia, acentuação e pontuação. Quanto à substância textual, consideramos os casos de adição, 

omissão, alteração da ordem e substituição de palavras e frases. 

 
6 Para o alfabeto das versões manuscritas das Noticias Practicas e para as normas de edição utilizadas cf. as seções 

2 e 3. 
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Junto às variantes da segunda versão encontram-se a correção de algumas lições da 

primeira versão, a descrição da existência de elementos como carimbos e anotações à margem 

dos fólios e a fundamentação de decisões editoriais tomadas em certas situações. Afora os dados 

relativos especificamente ao labor textual, no aparato crítico o leitor encontrará notas de apoio 

à leitura. Nelas procuramos elucidar o sentido de algumas palavras de ocorrência pontual, 

esclarecer a nomenclatura científica de espécies do reino vegetal que julgamos não serem de 

amplo conhecimento do público, articular as notícias práticas entre si – indicando divergências 

entre informações oferecidas por cada uma delas, as demais menções a episódios e personagens, 

entre outros dados –, tecer comentários explicativos com base em textos coetâneos e na 

bibliografia concernente à temática e indicar estudos que aprofundam determinado assunto. 

Ao final da edição o leitor dispõe de alguns recursos extratextuais que também visam 

dar suporte à leitura. São eles: glossário, tabela de referência de pesos, medidas e moedas 

coloniais, índice onomástico e notas biográficas de pessoas citadas nas Noticias Practicas. 

Estas últimas contemplam apenas aqueles indivíduos cujo percurso de vida não foram 

explorados na primeira parte. Com essa iniciativa intentamos não só levantar traços da vida 

desses homens e mulheres em outras fontes com o objetivo de ampliar aqueles que são 

comunicados pelas Noticias Practicas, mas também de reunir de forma organizada aquilo que 

é participado difusamente pelas próprias Noticias Practicas, de modo que outras pesquisas 

possam se valer desses dados e, quem sabe, melhor compreender quem eram esses agentes 

históricos. 
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2. ALFABETO DAS VERSÕES MANUSCRITAS DAS NOTICIAS PRACTICAS DO 

CÓDICE CXVI/1-15 DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA 

 

Quadro 27 – Alfabeto da primeira versão das Noticias Practicas (continua) 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 
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Quadro 27 – Alfabeto da primeira versão das Noticias Practicas (conclusão) 

R 
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Fonte: Elaboração do autor a partir da reprodução da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da 

BPE 
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Quadro 28 – Alfabeto da segunda versão das Noticias Practicas (continua) 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A 
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C 
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Quadro 28 – Alfabeto da segunda versão das Noticias Practicas (conclusão) 

O 
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Q 
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S 

 

 

 

 

T 

 

  
 

U     

V 
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Y   

 

 

Z   
 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir da reprodução da cópia microfilmada do cód. CXVI/1-15 da 

BPE 
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3. NORMAS DE EDIÇÃO 

 

As normas de edição transcritas abaixo foram elaboradas a partir das Normas para transcrição 

de documentos manuscritos para a história do português do Brasil7 e das normas de autoria do 

Prof. Dr. Sílvio de Almeida Toledo Neto, da Universidade de São Paulo.8 Os exemplos citados 

foram retirados da primeira versão das Noticias Practicas. 

 

NORMAS DE EDIÇÃO 

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, as 

letras omitidas na abreviatura. 

2.1.  A grafia da parte desenvolvida segue a da variante (palavra ou segmento) desenvolvida 

mais recorrente no modelo. Exemplos: “primeira”, que leva a abreviatura “1ª” a ser transcrita 

“primeyra”; “muito”, que leva a abreviatura “mto” a ser transcrita “muyto”. 

2.2.  A grafia da parte desenvolvida segue a grafia atual se a forma (palavra ou segmento) 

nunca ocorre desenvolvida no modelo. Exemplo: “São Paulo”, que leva a abreviatura “S. 

Paulo”, a ser transcrita “São Paulo”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, não se juntará 

aquelas que venham escritas separadas, nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. 

Exemplos: “oSalto”; “a quellaz”; “receberaõno”. 

4. A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço maior intervalar 

deixado pelo escriba, será marcado: [espaço]. Exemplo: “a que posemos o nome [espaço] e 

nelle pousamoz essa noute”. 

5. A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo qualquer 

alteração. Exemplos: “Noticia”; “Naõ”; “Theate’”; “Com̃umente”; “ȧ barra”; “algũaz”; 

“Nhanduẏ”; “Capitaẽs”. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no modelo. 

7. Eventuais erros do copista serão remetidos para nota de rodapé, onde se deixará 

registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo: “nota 31. neglicencia por negligencia”. 

 
7 NORMAS para transcrição de documentos manuscritos para a história do português do Brasil. In: SILVA, Rosa 

Virgínia Mattos e (org.). Para a história do português brasileiro. São Paulo: Humanitas; FAPESP, 2001, p. 553-

555. Vol. 2, tomo 2. 
8 Disponibilizadas pelo docente na disciplina “Paleografia e Codicologia: Fundamentos, Reflexões e Práticas”, 

oferecida no primeiro semestre de 2019 por meio do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua 

Portuguesa da USP. 
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8. [ ] – Letra(s) / palavra(s) inexistente(s) por corte ou rasgo do suporte material. 

9. [...] – Palavra / palavras ilegíveis (parcialmente visíveis) por fragmentação do suporte 

material ou apagamento da tinta. 

10. [**] Palavra / palavras ilegíveis por dificuldade de decifração da escrita. 

11. [abc] – Letra(s) / palavra(s) reconstituídas(s) por conjectura. 

12. |abc| - Letras(s) / palavra(s) repetida(s) no modelo, sem cancelamento. 

13. abc – Letra(s) / palavra(s) riscada(s). Sobre letra ou palavra legível, serão reproduzidos 

na transcrição somente os riscos feitos supostamente durante a redação do modelo – supoem-

se que as emendas sejam contemporâneas ao modelo por suas características paleográficas. 

14. <abc> – Letra(s) / palavra(s) acrescentada(s) na entrelinha ou na margem. Serão 

reproduzidas na transcrição somente os acréscimos feitos como emenda supostamente 

contemporânea ao modelo. Transcrevem-se na linha e espaço a que correspondem. 

15. A transcrição será justalinear, com linhas numeradas de cinco em cinco à margem 

esquerda. Não haverá linhas totalmente em branco na transcrição, mesmo que existentes no 

modelo. 

16. Os fólios serão numerados da seguinte forma: ||nº do fólio (1, 2 etc.) mais lado do fólio 

(r. ou v.). O número é indicado no início da primeira linha do fólio: ||1r.||; ||1v.||. 

17. Carimbos serão referidos em nota de rodapé e descritos quanto aos seus seguintes 

aspectos: desenho, cor da tinta e dizeres. 

18. As assinaturas simples, quando de próprio punho, serão sublinhadas. Exemplo: 

DiogoSoares; DomingosCapaci. 

19. Os sublinhados originalmente constantes no modelo serão reproduzidos na transcrição. 
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4. EDIÇÃO DAS NOTICIAS PRACTICAS DAS MINAS DO CUYABÂ, E GUYAZES NA 

CAPITANIA DE SÃO PAULO (CÓDICE CXVI/1-15 DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

ÉVORA)9

 
9 As notas da edição possuem numeração própria. Assim, todas as remissões a notas anteriores ou posteriores 

dizem unica e exclusivamente respeito às notas da edição. 
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||1r.||                                                               Noticias Practicas 

das 

Minas do Cuyabâ, e Guyazes 

Na capitania de São Paulo. 

Cuyabâ.1 5 

Noticia Primeyra Practica. 

Que da ao Reverendo Padre DiogoSoarez o Cappitam Ioaõ Antonio Cabral Camello so- 

bre a Viage, que fez as Minaz do Cuyaba no anno de 1727. 

Muyto Reverendo Senhor2 Naõ poderey informar a VossaReverência com a individuaçaõ, que pertende, e 

Eu dezejo sobre a Viage, que fiz as Minas do Cuyabá; mas o farey na melhor 10 

forma, e modo, que me for possivel; porque os Continos perigoz, e riscos3 desta derrota naõ 

daõ Lugar a se attender a nada. 

1. Pela Cidade de São Paulo passa hum rio, a que Chamaõ Theate’, 

este seguindo a sua natural Corrente se ve passar tres legoas, pouco mais, ou menos affas 

tado da Villa de Itû, distante de São Paulo dous dias, e meyo de Viage: tres legoas abai- 15 

xo da dita Villa esta o porto de Aritaguába, que he o primeyro e principal, dos trez, em 

que Com̃umente embarcaõ os que vaõ a estaz Minaz. Deste, aindaque conhecidȯ, e 

de seis dias unicoz de Viage athe o sitio, em que desagoa no dito Theatê o Sorocaba  

naõ darey noticia algũa; porque naõ embarquei nelle, e so por informaçaõ de alguns 

Mineyroz, que nelles se embarcaraõ, sey, que tem varias Cachoeyraz, e alguaz 20 

perigosaz, e entre ellas hũ salto, a que Chamaõ Abaremanduaba;4 por. cahir nelle 

o Venerável Padre Ioseph de Anchieta, e ser achado dos Indioz resando de baixo da a- 

goa no Breviario.5 

2. Do segundo porto, que he o da Villa de Sorocaba,6 distante hũ so dia de Via- 

ge ao lado esquerdo da de Itû, direy o que vi, e experimentei nelle, porque aqui em- 25 

barquei; Depoiz de passadas alguãz Ituypavaz, Cheguey no quarto dia a hum salto, a 

que Chamaõ Iuru-merim, que na lingoa da terra, quer diser Boca pequena; e na

 
1 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
2 B. Muito Reverendo Padre e Senhor (F. 61r., L. 11). 
3 B. ariscos (F. 61r., L. 14). 
4 B. hũ Salto Abaremanduaba (F. 61v., L. 27). 
5 Simão de Vasconcelos (1692, p. 166-167) data o episódio como tendo ocorrido em 1570. Conta o autor que naquele ano Anchieta 

partira da vila de São Paulo rumo ao “sertão” a fim de entregar a dois criminosos os respectivos salvos-condutos passados pela Câmara 

local. Viajou pelo rio em uma canoa de casca de árvore na companhia de dois religiosos e alguns indígenas. Uma cachoeira os lançou 

à água e despedaçou a embarcação. Enquanto os demais viajantes logo alcançaram a terra, Anchieta teria permanecido sentado no fundo 

do rio por cerca de meia hora, ocupado com três coisas: Jesus, Maria e em não beber água. Resgatado por um indígena, trazia as vestes 

molhadas, ao contrário do breviário por meio do qual rezava as horas de Nossa Senhora da Conceição, que se encontrava enxuto.  
6 B. que heSorocaba (F. 61v., L. 31). 
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||1v.|| Verdade assim o he; porque o Rio se mete nelle, e sahe por hũ Canal taõ estreyto, que pa- 

rece hum fonil: este salto, que Consta de Varias Cachoeyraz, e Itaypavas terá de dis- 

tancia meya legoa: aqui se passaõ por terra as Cargaz, e às Cabeçaz dos negroz, e  30 

as Canoas em partes7 vaõ a’ Cirga, e em partes8 por terra, e por sima de iñumeraveiz 

pedraz: logo a’ Vista deste esta’ outro salto, mas mais pequeno, a que Chamaõ Gequi- 

táya, ou̇ sal piṁenta, e abaixo delle huã Cachoeyra . Com o mesmo nome: no salto 

se passaõ as Canoas por sima de pedraz, e deste para baixo athe passarem a Cachoeyra, 

vaõ a remo. Em passar Cargaz, e Varar Canoȧs nos saltos de Iurumerim, e Gequi 35 

ṫaya se gastaõ tres, ou quatro diaz, e alguns maiz Conforme a disposiçaõ, e diligencia 

dos Capitaẽs, e Pilotos, porque em huns, e outros esta a brevidade ou mora das Viaġez assim 

nas navegaçoẽz pelos rios, Como nas passagez das Correntesaz, itaypavas, e Cacho- 

eyraz; porque os bons passaõ a mayor parte dellas a remo ou Com toda, ou so Com me- 

ya Carga; quando os que o naõ saõ as levaõ em quasi todas a Cirga:9 e em muytaz sem 40 

Carga algũa, e assim andaõ mais huns em hum dia, que os outroz em tres, ou quatro: 

huns se arranchaõ mais sedo, que os outroz, e finalmente10 nem em todoz saõ iguaez os 

remeyroz, nem as forçaz: motivo; porque naõ direi fixamente os dias, que gastão em 

cada hum dos rios desta Viage, mas so pouco mais, ou menoz. Eu gastey da Gequitaya 

athe o sitio, em que oSurucaba faz barra no Theate 5. diaz, passando nelles variaz 45 

itaypavaz: he todo este rio cercado de mattoz, mas naõ tem rossaz. 

3.             Da barra do Sorocaba a’ do Pirisicaba seraõ dous diaz. En- 

tra este rio noTheatê pela parte direita: tem oseo porto acima, Como direy a seo tem- 

po; e serve so na Volta do Cuyabâ; por ser mais facil em tempo11 de Cheyaz. Abai- 

xo do rio do Paracicaba12 dia, e meyo de Viage estaõ dous moradorez com suas ros- 50 

saz, em que Colhem milho, e feijaõ, e tem Criaçoẽs de porcoz, e galinhas, que Ven- 

dem a os Cuyabanoz:13 Destas rossaz a o Rio Grande seraõ dose, ou trese di- 

as de Viage, nestes se passaõ Com bastante risco, e perigo muytaz itaypavaz, e Cacho- 

eyraz: o primeyro salto, dos trez, que nelle se topaõ, chamado Banhandaba <Avenhandavaba>,14 he15 

hum despenhadouro bastantemente alto; nelle se varaõ as Canoas por terra pela parte 55 

direita, e Com ellas as Cargaz em distancia de hum quarto de legoa pouco menoz. 

O segundo salto, a que chamaõ Aracamguaba, <Araracamgaba.>, he menos alto, e se passa pelo la- 

do esquerdo na mesma distancia. O terceiro esta perto da . barra, em que entra oThe- 

atê noRio Grande: Chama se Itapuyrá <Itapurá.>, he16 o mais alto de todoz: nelle se varaõ 

por terra as Canoas pela parte direita em pouca mais distancia: nas Cachoeyraz, 60 

que ha entre estez tres saltoz huãs se passaõ à Cirga, em outras se descarrega, e a 

mayor parte a remo: a este ultimo salto disem, que Vem muytaz veses o Gentio Caypô17  

                                                                                                                             em suas  

 
7 B. emparte (F. 61v., L. 40). 
8 B. eemparte (F. 61v., L. 40). 
9 B. emquazi a Cirga (F. 61v.-62r., L. 53-54). 
10 B. que os outros, efinalmente (F. 62r., L. 55). 
11 B. emtempos (F. 62r., L. 65). 
12 B. de Paracicaba (F. 62r., L. 66). 
13 A palavra é utilizada para designar aqueles que vão para Cuiabá ou estão na localidade. Seu povoamento pelos adventícios data de 

1718. Camelo viajou em 1727 – ano em que o arraial foi elevado à condição de vila –, retornou para São Paulo em 1730 e escreveu suas 

notícias em 1734. Assim, aludindo sempre a homens adultos, o vocábulo, nesse contexto, incluía também aqueles que não haviam 

nascido na região. 
14 Entre esta linha e a subsequente, na margem esquerda do texto, o escriba propõe esta correção para a palavra sublinhada. 
15 B. chamado Banhandaba̅ he (F. 62r., L. 72-73). 
16 B. chamasse Itapuyra he (F. 62r., L. 79). 
17 Caypô por Cayapô. 
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||2r.|| |em suas| jangadas. Este he o Gentio, que usa de Porrete, ou bilro, e o mais traydor de todoz. 

Rio Grande. 65 

4. 

Pelo Rio Grande abaixo se gastaõ quatro, ou sinco diaz: no segundo se passa pelo Iopiâ, 

que he hum Canal muyto estreyto cercado de pedraria, que tera’ pouco menos de Cem18 pas- 

soz de largura, tem o rio Comumente meya legoa, e aonde19 menos hum quarto: neste Iopia’ se 

passaõ as Canoas a’ Cirga presas Com Cordas pela proa, e pela popa por medo dos redomo- 70 

inhoz, que faz a agoa, em que he facil o sumergiremse; Como disem aconteceo a toda 

huã tropa de Certanistaz antigoz: Eu a passey Com evidente risco a’ remo, e tanto, que es- 

tando ao principio quietoz20 os ditoz redomoinhos logo ao entrar nelles se alteraraõ, e inqui- 

etaraõ de sorte, que trouxeraõ as Canoaz em hum giro Continuado por hũ bom quar- 

to de hora sem que podesem Valer os Pilotoz, e Proeyroz, que as governavaõ: atheque 75 

por21 misericordia Divina os mesmoz redomoinhoz as lançaraõ22 Com grande impuso23 

pela Correntesa abaixo, e com esta ajuda24 Começaraõ os Pilotos, e Proeyroz a remar 

athe sahir, fora dellez. Maiz abaixo de fronte de huã ilha entra da parte direyta 

noRio Grande o Verde, onde assistem Com̃umente os Cayapôz naõ obstante o me affir- 

marem muytoz que andaõ sempre a Corso: e assim he preciso, que por todo oRio Gran- 80 

de se acautelem delles as tropaz.  

5.   Abayxo da barra do Rio Verde estaõ dous moradores Com suaz 

rossas, a primeyra da parte esquerda doRio Grande Com huã Capella do Bom IESV 

a segunda da direyta, ambaz Com bastante milho e feijaõ, que Vendem Como querẽ. 

Este Rio so tėm alguãz25 intaypavȧz Com bastantes ilhaz, e he cercado todo de ma- 85 

toz. Das rossaz ȧ barra do Rio Pardo, que tambem desagoa nelle à direita, e 

de fronte de huã ilha, sera’ hum bom dia de Viage. 

Rio Pardo. 

6. 

Corre este Rio Com tanta Violencia, que por elle asima se naõ levaõ as Canoaz senaõ 90 

às Varas,26 e essas de quinse, e desaseiz, palmos de Comprido, e so se pega27 nos remoz, quando 

ellas naõ tomaõ bem o fundo: da barra a’ o Nhanduy-assu’ seraõ nove, ou dez diaz, 

athe elle tem este Rio muyto poucaz itaypavaz, tem porem neste meyo duas rossaz, em 

que ha muyto feijaõ, e bananaez: o Nhanduy-assu’ entra no Pardo pela parte direyta28 e29 

disem ter as suas primeyraz Cabeceyraz perto da Vacaria,30 assim Chamaõ a huns Cam- 95 

poz dilatadissimoz cheyoz de iñumeravel gado, de que estaõ de posse os Castelha-  

                                                                                                                             noz   

 
18 B. (pouCo mais) Cem (F. 62v., L. 91). 
19 B. tem oRio Cõmumente, eaonde (F. 62v., L. 92). 
20 B. quieto (F. 62v., L. 99). 
21 B. pella (F. 62v., L. 103). 
22 B. redomoinhos que as Lancarão (F. 62v., L. 104). 
23 B. impeto (F. 62v., L. 105). 
24 B. eCõ ajuda (F. 62v., L. 105-106). 
25 B. alguns (F. 63r., L. 117).  
26 Hercule Florence (1941, p. 37), que percorreu a rota ordinária das monções na década de 1820, as chamou de “zinga”. O artista 

francês as definiu como sendo “compridas varas que terminam em ponta de ferro”. Tratava-se de um recurso utilizado na navegação 

contracorrente em substituição aos remos, mas também de um artifício para diminuir a velocidade das canoas a fim de se evitar colizões 

com troncos de árvores caídos nos rios, conforme informou o conde de Azambuja (1751, F. 23r.), que viajou para Cuiabá em meados 

do Setecentos.  
27 B. sepegaõ (F. 63r., L. 126-127). 
28 B. direiquerdata (F. 63r., L. 131-132). 
29 Entre esta linha e a subsequente, na margem direita do fólio, consta uma proposta de emenda na qual lemos: “pela parte esquérda 

indo para sima”. Por apresentar divergências com relação a esta versão no que concerne à coloração da tinta empregada na escrita e o 

traçado de alguns grafemas (<p>, <t> e <d>), optamos por não incorporá-la ao corpo do texto. 
30 Território delimitado pelo entroncamento dos rios Paraná e Paraguai ao sul, pelo vale do rio Pardo a nordeste e pelo Pantanal do 

Taquari ao norte. Segundo Carvalho (2019, p. 28), a região passou a ser conhecida por esse nome em decorrênca do desprendimento 

das manadas de gado vacum e cavalar das missões jesuíticas atacadas pelos bandeirantes paulistas por volta da década de 1640. 
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||2v.|| |nos| por neglicencia31 dos nossoz. Do Nhanduy’ ao Salto do Cajurû seraõ sette, ou outo di- 

az: nelles se passaõ alguãz itaypavaz: pouco abaixo dosalto ha douz moradorez 

Com suaz rossaz: e nelle32 se passaõ as Cargaz, e Canoaz pela esquerda em pouca dis- 100 

tancia. Das rossaz ao Nhanduý-merim seraõ sinco, ou seiz diaz de Viage, passaõ se 

nelles bastantes Cachoeyraz, e itaypava, e pouco abaixo da barra hum salto, em que 

se varaõ pela parte esquerda as Canoaz: Entra este Nhanduy no Rio Pardo pelo 

mesmo lado, e nace Como o assu’33 na Vacaria: na barra tem ja huã boa rossa povoa- 

da. 105 

7.  Desta a oSalto do Corào seraõ so dous diaz, nelles se passaõ algũaz 

Cachoeyras grandes, e se ve huã fermosa rossa povoada: no salto se levaõ as Cargaz 

por terra pela parte direyta distancia de hum bom quarto de legoa, e as Canoas em partez 

se passaõ a’ Cirga, em outras34 por terra sempre por sima de pedraz. Deste salto ao Va- 

radouro, que Chamaõ de Camapuan saõ quatorse, ou quinse diaz de bastantez, 110 

Cachoeyraz, em que em huãs se Cirga, e noutras se passaõ por terra as Cargaz, e por 

sima de pedraz as Canoaz. Antez do Varadouro quatro, ou sinco dias entra noRio 

Pardo o Vermelho pela parte direyta, e o turba de tal sorte, que sendo oPardo muyto Claro, e muytaz 

veses mayor, que o Vermelho em muytoz diaz se não ve35 Correr senaõ tambem Vermelho36 e so da Nhan- 

duẏ para baixo fica Pardo: poucoz diaz antes do Varadouro saõ tantas, e taõ pequenaz 115 

as voltas, que as Canoaz mayorez vaõ pegando a Cada instante Com a proa em hũ barran- 

Co, e com a popa em outro, sendo preciso Cortar muytaz Vesez paoz, e Cavar os mesmoz bar- 

rancoz para poderem passar, e navegār adiante. Este Rio Pardo athe o Salto do Co- 

raó tem bastantes mattoz, e bonz, mas dosalto para sima tudo saõ Campoz. 

8. Por todo este grandeRio Costumaõ andar os Cayapȯz. Huã Legoa po- 120 

co mais da suas37 cabeceyraz ha huã Varge, e nella huã Lagoa, a que Chamaõ a Sam- 

bixuga:38 nesta Varge se desembarca, e tirando para terra as Canoaz se poem em huãs 

Carretaz de quatro rodas pequenaz, de que tiraõ Vinte, e mais negroz, distancia de 

legoa, e meya athe as porem no pequeno riacho de Camapuan, huã Legoa, pou- 

Co mais, ou menoz do seo nacimento e no sitio,39 em que estaõ duaz rossaz povoadaz: 125 

as Cargaz vaõ a’ Cabeça40 dos negroz, e se gastaõ nesta passage quinse, a Vinte41 diaz: 

he porem precisa toda a Vigilancia nella: porque os Cayapoz naõ perdem toda a boa 

occasiaõ, que se lhe offerece: Como Com effeyto experimentaraõ douz mercadorez 

de São Paulo, que foraõ na minha tropa, por nomes42 Luiz Rodriguez Villarez, e Gregorio 

de Crasto,43 que no meyo da fileira dos seoz negroz, que lhe condusiaõ as Cargaz, 130 

e seriaõ sessenta, ou maiz, lhe mataraõ44 tres, ou quatro retirandose taõ velosmente 

que quando os mais levaraõ as espingardaz a’ Cara, ja os naõ viraõ.  

 
31 neglicencia por negligencia. 
32 B. enella (F. 63v., L. 139). 
33 Isto é, como Nhanduy-assu’. 
34 B. eem outras (F. 63v., L. 153). 
35 B. seve (F. 63v., L. 162). 
36 B. Correr Somente vermelho (F. 63v., L. 162). 
37 B. mais da das Suas (F. 64r., L. 172). 
38 Segundo o conde de Azambuja (1751, F. 19r.), a lagoa recebeu esse nome por ser habitat de sanguessugas. 
39 B. en ositio (F. 64r., L. 179). 
40 B. as cabeças (F. 64r., L. 180). 
41 B. quinze, ou Vinte (F. 64r., L. 181). 
42 B. nome (F. 64r., L. 185). 
43 Ambos, junto ao sogro Manuel Veloso, eram sócios da fazenda e varadouro de Camapuã desde 1727 (BORTOLETTO, 2019b, p. 

290). No que diz respeito ao homem de negócios Manuel Veloso e sua família cf. BORREGO, 2010. 
44 B. ataram (F. 64r., L. 188). 
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||3r.|| 9.     Estes45 dous pobres rosseyroz Vivem Como em hũ presidio Com as armaz 

sempre nas maõz: para irem buscar agoa, naõ obstante o teremna perto, Vaõ sempre Com 

guardas; no rossar, plantar, e Colher os mantimentoz levaõ sempre todoz armaz, e em quantoz46 135 

Vigiaõ huns, trabalhaõ outroz, mas sempre Com as espingardaz a’ maõ; e nem Com toda 

esta Cautela se livraõ, de que em Varias occasioẽs lhes tenhaõ os Cayapóz mortos a al- 

guns: Colhem Contudo bastante milho e feijaõ, eo Vendem muyto bem: quando Eu fuy Vende- 

raõ a desaseis, e a desouto outavaz o milho o feijaõ a Vinte, e as galinhaz, porcoz, e Ca- 

bras, como quiseraõ. A rossa de sima tem ja seo Canaveal, e bananal, e esta Cer- 140 

cada toda de huã boa estacada: nesta, e na debaixo se torna a embarcar, e se gas- 

taõ 4. ou 5. diaz pelo  

Rio camapuan. 

10. 

O primeyro e segundo dia saõ trabalhosoz; porque a cada instante vaõ as Canoaz to- 145 

cando, e embaraçandose nos paoz, que estaõ cahidoz, Com evidente perigo de se per- 

derem: nos ultimoz dous dias tambem tem alguns paoz, mas o mais risco he o doz 

Cayapóz; e he sem duvida digno de admiraçaõ, que naõ tenhaõ estez dado em hũ 

taõ facil meyo de acabar a os brancoz, Como era o esperaloz neste pequeno riacho 

cercado todo de mattoz, e embaraçado de paoz, tendo47 dado em outraz traçaz, como 150 

saõ as de nos cercarem de fogo, quando noz achaõ nos Campoz, a fim de que impedida 

a fuga noz abrasemoz:48 este risco evitaõ ja da alguns lancandolhe Contrafogo, ou ar- 

rancado o Capim, paraque se lhe <naõ> Comuniquem49 as suas Chamaz: outroz se untaõ Com 

mel de pao. e emburulhadoz em folhaz, ou Cubertoz de Carvaõ, escapaõ por tron- 

coz Verdes, ou paoz queimadoz. 155 

11.  Este rio Camapuan tem muytoz e excellentez50 mattoz: entra no Que- 

xeim pelo lado direyto: he estreyto, e baixo com voltas muyto a miudo: levaõse nelle as Ca- 

noaz quasi sempre as mãoz athe chegar a ositio,51 onde desagoa no  

Rio Quexeim. 

12. 160 

Neste rio se gastaõ nove, ou dez dias: nos primeyroz dous so se passaõ alguãs itay- 

pavaz, mas noz outroz naõ so muytaz itaypavaz, mas Cachoeyraz, e quasi todaz 

a remo; so em duas se descarrega, e sirga.52 Corre este rio a mayor penhas parte en- 

tre penhaz53 muyto altas, e quasi sempre entre morroz; he arrebatadissimo, e tem 

trez saltos perigosissimoz. No primeyro se passa pela direyta no Segundo pela esquerda  165 

 
45 B. Esses (F. 64r., L. 191). 
46 B. e emquanto (F. 64v., L. 196). 
47 B. tudo (F. 64v., L. 216). 
48 B. abracemos (F. 64v., L. 220). 
49 B. Selhe Comuniquẽ (F. 65r., L. 222-223). 
50 B. muitos excellentes (F. 65r., L. 226). 
51 B. chegarno Sitio (F. 65r., L. 229). 
52 B. aSirga (F. 65r., L. 234). 
53 B. brenhas (F. 65r., L. 235). 
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||3v.|| e no terceiro a direyta: logo abaixo deste salto entra54 no Quexeim pela parte esquerda o Ta- 

quari-merim, e ainda à vista deste desagoa no mesmo Quexeim oTaquari-assu, entre 

os quaes ha ja huã rossa povoada, e de fronte della he que o Taquari, e Quexeim fasẽ 

barra. 

Rio Taquarý. 170 

13. 

Logo na barra tem este rio huã perigosa Cachoeyra: passaõse nella as Cargaz, e az 

Canoaz pela parte direyta distancia de meyo quarto de legoa: tem tambem logo 

abayxo destaz duas itaypavaz, huns as passaõ a remo, outroz a’ Cirga, e destaz athe 

entrar no Cuyaba’ senaõ [h]á mais Cachoeyraz, nem itaypavaz, nem porisso55 faltaõ 175 

perigoz: Abayxo das itaypavaz ha duas rossaz, que se lançaraõ no anno, em que  

Eu passey a’ quellas Minaz: maz Como athe aqui Chegaõ os Cayapoz, naõ fo- 

raõ de muyta dura. Pelo Taquari abayxo se gastaõ dez, ou onse diaz: tem Varioz 

sangradouroz, que formaõ grandez lagoaz no Pantanal 

14. Pantanal Chamaõ os Cuyabanoz a huãs Vargez muy dilatadaz, 180 

que Comesando no meyo do Taquari vaõ acabar quasi junto ao mesmo Rio Cuy- 

aba’. Este Rio Taquari athe o meyo tem alguns mattoz, o maiz saõ tudo Cam- 

poz, disem, que de huã, e outra parte ha gentio; mas suppoemse, que saõ resto56 de 

algũaz das Naçoẽz, que os Certanistaz Conquistaraõ. Destes vi so trez bugrez  

que trasia em sua Companhia hum Sargento mor Paulista, e eraõ agigantadoz. 185 

15. Trez dias antes da barra esta hum sitio, ou parage, a que Cha- 

maõ a Prença:57 deste athe a barra disem ser a passage do Gentio Guaycurúz, ou 

Cavalleyroz, para o Pantanal, aonde vaõ, e Costumaõ Certanesar todoz os annoz, pela  

nimia abundancia58 de Cassa, que ha’ em todo elle: mas a mais Certa, e Conhecida passa-  

ge deste gentio he sem duvida perto da barra, e na parte em que o Taquari he ma- 190 

is59 estreyto, e bayxo Contra o Comum de todoz os outroz rioz; porque os maiz, Como 

recebem em si varioz Ribeyroz, saõ mayorez nasbarras, que no meyo, e no princi- 

pioz,60 o Taquari porem Como dispende no meyo em varioz sangradouroz, o que re- 

|re|cebedos outroz, sente na barra a falta deste dispendio. 

16. Nesta passage tem os Guacurúz acometido por Vesez noz 195 

seoz Cavalloz a alguãz tropaz nossaz: as que estavaõ perto do matto facilmente 

lhe escaparaõ retirandose a elle,61 mas os que se acharaõ longe correraõ gran- 

de perigo, e experimentaraõ alguaz mortez: Vsa este Gentio de Lanças, e de 

huns Laçoz de Couro muyto Compridoz, Com que prendem, e laçaõ em porpociona- 

da distancia tudo, o que querem: andaõ sempre em grandes tropaz de 500 athe 200 

                                                                                                                     1000   

 
54 B. entre (F. 65r., L. 239). 
55 B. e, nem porisso (F. 65v., L. 252). 
56 B. restos (F. 65v., L. 264). 
57 De acordo com Manuel de Barros (F. 31v., L. 2166-2169), o nome da localidade alude à existência pregressa de tal instrumento 

naquela paragem para a produção de farinha, ali instalado por alguns sertanistas que cultivavam suas roças. 
58 B. abundante (F. 65v., L. 272). 
59 B. he omais (F. 65v., L. 275). 
60 principioz por principio. 
61 B. aella (F. 66r., L. 285). 
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||4r.|| |1000|. e se lhe he62 necessário se ajuntaõ maiz: porque saõ muytoz os reynoz, e Cada hum so 

por sy tera’ nove mil Cavalloz. 

17. Quando Chegou a noticia ao Cuyaba’ do destroço, que o Gen- 

tiȯ Payagua’ fisera na minha tropa mattando ao Ouvidor Antonio Lanhas Peyxoto, como 205 

direy a seo tempo,63 sentidoz desta64 desgraçaz os Cuyabanoz se animaraõ todoz ellez 

a Vingar65 no mesmo sitio as mortez dos seoz amigoz armaraõse para isso muytaz e boaz 

Canoaz, e Com ellas Vieraõ buscar ao Payaga’ no mesmo Lugar da derrota, e naõ o 

achando nelle, passaraõ a bayxo dous ou tres dias de Viage em seo alcanse: huã 

tarde, que se achavaõ ja arranchadoz em hum barranco do rio, os acometeo de  210 

repente o Payagua’: receberaõno os Cuyabanoz Com a salva de dous pedreyroz pequenoz, 

que tinha Levado a quellaz Minaz o Senhor Rodrigo Cezar: tiveraõ tambem effeyto, que  

sobre lhe lançar a pique duas Canoaz, [o] obrigaraõ66 tambem a retirarse: mas desafe- 

ando, Como Costumaõ, a os nossoz para o meyo do Rio Retirado o Payagua, e dividida 

partez67 a armada: Veyo buscar a huã dellas hũ68 dos mais poderosoz Cassiquez dos Ay- 215 

curúz offerecendolhe pasez, e protestando o querer a amisade dos Cuyabanoz, para o 

que lhe pormetia69 ajudaloz Contra os Payagaz, e quando naõ bastasse oseo poder traria 

o de sinco, ou seiz. reguloz seoz parentez com outo, ou dez ṁil Cavalloz cada 

hum 

18. Respondeoselhe, que o Cabo da armada, que era hũ nobre Pau- 220 

lista, por nome Antonio de Almeyda Lara se achava maiz acima Com outra parte 

da tropa: quiz buscalo o Cacique, e em fe de amigoz se embarcou Com os Cuyabanoz nas 

suas mesmaz Canoaz, levando Consigo a sua may, hum irmaõ, e alguns parentez 

seoz: mas foraõ os nossoz taõ barbaroz, e infieiz, que o mesmo foi apartaremse 

da terra, que porem numa Corrente ao Cacique, e maniatarem os maiz: assim 225 

prezoz os presentaraõ ao Cabo: estranhoulhe este a acçaõ,70 e mandandooz soltar, os 

tratou Com liberalidade e aggrado: neste mesmo tempo, que Chegou preso o Cassique, se  

achavaõ outroz nas nossaz rancharias, Vendendo Vacas, Carneiroz e alguns Cavalloz 

entre estez71 estava hum, que dice o Cassique, fora seo, e que era o melhor de todoz 

elles, e montando nelle Com licença do Cabo, deo duaz Voltaz, e na terceira valen- 230 

dose da ligeyresa do bruto se ausentou Com os seoz, sentido de que o Cabo naõ 

Castigasse, Como devia, a trayçaõ, que tinhaõ usado Com elle, se he, que naõ rece- 

ou tambem o Cattivasem:72 ficaraõ porem entre os nossoz a May, o irmaõ, eoz 

mais parentez,73 e os levaraõ Consigo para o Cuyaba’. Naõ se queixem os Cuyaba- 

noz dos Aycurúz, queixemse da sua infedilidade:74 se virem, que unido este Gen- 235 

tio Com o Payaguá lhe toma o passo doTaquari, que lhe he facil, e nelle  

 
62 B. esehe (F. 66r., L. 290). 
63 O episódio será narrado na Noticia Segunda Practica, também de autoria intelectual de Camelo. 
64 B. destas (F. 66r., L. 296). desta por destas. 
65 B. avingarem (F. 66r., L. 297). 
66 B. aobrigaram (F. 66v., L. 308). 
67 B. empartes (F. 66v., L. 311). partes por em partes. 
68 B. huns (F. 66v., L. 312). 
69 B. lhesprometia (F. 66v., L. 314). pormetia por prometia. 
70 B. estranhoullesesta acçaõ (F. 66v., L. 329). 
71 B. osquaes (F. 67r., L. 334). 
72 B. cativarẽ (F. 67r., L. 339). 
73 B. ealguns parentes (F. 67r., L. 340). 
74 infedilidade por infidelidade. 
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||4v.|| ou os destroe a todos, où os obriga a naõ entrar, nem sahir do Cuyaba. Eu naõ presen- 

seceey75 este Caso, mas escriveraõ-mo de São Paulo alguns amigoz que se acharaõ nelle, 

e Vieraõ ao despoiz do Cuyaba.76 

19.   Doz morrinhoz, que saõ dous, ou tres pequenoz montez, que 240 

estaõ na barra doTaquari, ao Paraguay merim he meyo dia de Viage: nesta parte he, que 

Costumaõ andar os Payaguaz, e alguns disem, que Chegaõ tambem a prença. Neste  

Rio Paraguay-merim. 

20. 

Se gastaõ Com̃umente quatro diaz: he este rio hum bracinho do Paraguay-assu’, que sa- 245 

he delle pela parte direyta e se divide77 em outroz muytoz que o Crusaõ de huã para outra parte 

esta’ Com̃umente Cheyo78 de huãs ervas, a que Chamaõ Agoazpéz, que alguãz Veses he preci- 

so o Cortalas para se poder passar adiante: motivo; porque ainda os maiz practicoz se 

perdem nelle: Neste79 rio saõ certoz os Payaguáz 

Rio Paraguay-assu. 250 

21. 

Por este rio acima se Costumaõ gastar sette, ou outo diaz: quatro, ou sinco da barra, 

em que entramos nelle, tem os Payaguaz os seoz ranchos em huã das muytaz ilhaz, que 

nelle ha: abaixo destez seiz, ou sette dias de Viage disem os Certanistaz antigoz, que 

esta’ a Cidade da Assumpçaõ, a primeyra das muytaz que tem os Castelhanos pelo Paraguay 255 

abaixo athe a Cidade de Buenoz ayrez, por onde passa unido ja Com o Rio Grande, 

ou Parana’, e vaõ faser barra amboz no Occeano abaixo da Nova Colonia do Sa- 

Cramento. 

22. Este Rio Paraguay ainda me parece mayor, que oRio grande: 

he cercado todo de mattoz; tem muytaz ilhaz, sangradouroz, e bahiaz dilatadaz. 260 

Quasi no meyo, que o navegamoz, se divide em douz Caminhos o do lado direyto que 

he hũ dos sangradouroz, e se chama Xianéz, eo do esquerdo, que he a madre: 

ambos se seguem, mȧs por este80 so navegaõ bastantes dias, os que sahem do Cuyaba’,  

a’ Conquista do Gentio Parassiz, e Mayboriz, athe encontrar ao Rio Cepetu- 

ba, que entra no Paraguay pela parte esquerda: navegavaõ81 por este acima, e des- 265 

poiz de alguns diaz de Viage, daõ nos alojamentoz dos sobredittoz Gentios, e tira- 

nica, e barbaramente os Cattivaõ.  

23. He Gentio este, que naõ faz mal a alguem, Vivem qui- 

etoz nas suaz rossaz, que plantaõ, e Cultivaõ, Como os brancoz: saõ fracoz, e   

 
75 presenseceey por presenceey. 
76 De acordo com José Barbosa de Sá (1901, p. 30), o episódio ocorrera em abril de 1731. A expedição, de caráter particular, fora 

capitaneada por Antônio de Almeira Lara. Era composta por 30 canoas de guerra, 50 de bagagem e montaria, dois pedreiros de bronze 

e 400 homens entre brancos, pretos e pardos. 
77 B. esedevide[m] (F. 67r., L. 357). 
78 B. Com̃umente Cercado, ou cheyo (F. 67r., L. 358-359). 
79 B. eneste (F. 67v., L. 362). 
80 B. estes (F. 67v., L. 380). 
81 B. navegaõ (F. 67v., L. 384). 
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||5r.|| inhabeiz para a guerra, mas nem porisso deixaõ de ser engenhosoz, e de rara habilidade 270 

para o maiz: as femeas saõ Como as nossas bastardaz, e boãs para servir82 huã Caza Com 

limpeza: estaz83 se occupaõ em tirar fioz de huã casca da arvore, a que chamaõ To- 

cu’, de que tecem as suas redez, em que se deitaõ, e os pannos, Comque se Cobrem: tam- 

bem formaõ das penas dos Cadindez,84 araraz, e papagayoz, que saõ Vermelhaz Verdez 

asues, e amarellaz huã Certa Casta de Cintaz, Com que se vestem do peito athe o 275 

joelho, taõ bem lavradaz, que naõ envejaõ as melhorez cedas da Europa: tambẽ 

fasem das mesmas penaz Vandas, e trunfaz, e entre ellez he o maiz rico, que 

tem maiz destes passaroz. 

24. Deixado o Cepetuba, e seguindo o Paraguay acima me disem 

se encontraõ alguns restoz ainda hoje das naçoez, que os primeyroz Certanistaz Con- 280 

quistaraõ: e quasi nas suas mesmaz Cabeceiraz me affirmaõ alguns Mineyroz amigoz 

que la foraõ a Certo descobrimento que brumou,85 que ainda ha dose reynoz do86 Gen- 

tiȯ a que Chamaõ Araparéz, e Cayparéz: a este descobrimento sey tambem, que 

foraõ outroz pelo Cuyaba acima em quatorse, ou quinse diaz; porque as cabecei- 

raz de amboz, naõ distaõ87 muyto entre sy.88 285 

25. Pelo Xianéz, ou Caminho da maõ direyta se vay Com̃umente ao Cuy- 

aba’: Neste deraõ os Payaguaz no anno, em que fuy em huã tropa, que hia diante 

da minha Sette, ou outo diaz de Viage, e matandolhe os Capitaẽz, que eraõ Miguel An-  

tunez Maciel, e hum fulano Lobo, lhe levaraõ quatro Canoaz Com hũ filho do 

Lobo, ainda rapaz. Passado o Xianéz se entra noRio doz Porrudoz.89 290 

Rio dos Porrudos. 

26. 

Por este Rio acima se gastaõ seiz, ou sette diaz: na sua barra, e na doParaguay 

hiaõ muytoz Cuyabanoz a salgar peixe para Venderem; porem dous, ou tres mezez an- 

tes, que Eu chegasse deraõ os Payaguaz em huã tropa de Vinte, e tantoz, que esta- 295 

vaõ pescando na barra deste Rio e os mataraõ escapandose90 dous, ou trez unicoz para 

escarmento dos maiz; e obrigando a outroz esta desgraça a simaremse para maiz 

perto da Villa 

27. Este Rio dos Porrudoz naõ cede ao Paraguay na abundancia de pei- 

xe; porque tem muyto e bom, e de toda a Casta: he tambem muyto abundante de cassa, e 300 

naõ faltaõ nelle91 onçaz, quetem feyto alguãz mortez. Vese ainda nelle huã fer- 

moso bananal, que foy do Gentio, que lhe deo o nome, e de onde tambem foraõ az 

primeyraz bananeyraz para o Cuyaba’.  

 
82 B. Servirem (F. 68r., L. 392). 
83 B. este (F. 68r., L. 393). 
84 B. candidos (F. 68r., L. 396). Cadindez por Canindez, isto é, arara-canindé (Ara ararauna), cujas penas são azuis e amarelas. 
85 B. prumou (F. 68r., L. 408). 
86 B. de (F. 68r., L. 409). 
87 B. deytaõ (F. 68r., L. 413). 
88 Ao comentar esse parágrafo, Tiago Kramer de Oliveira (2015, p. 230) assinalou o fato de que dez anos após o início da exploração 

das minas do Cuiabá “o processo de conquista já havia desterritorializado e reterritorializado milhares de ameríndios, destruído aldeias 

inteiras, e territorializado ambientes coloniais”. 
89 O episódio é também mencionado por Antônio Pires de Campos (F. 14v, L. 962-966), Gervásio Leite Rebelo (F. 23v., L. 1589-1592) 

e Francisco Palácio (F. 45v., L. 3158-3161). 
90 B. escapando So (F. 68v., L. 430). 
91 B. enelle naõ faltaõ (F. 68v., L. 436). 
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||5v.||                                                                      Rio Cuyabá 

28. 305 

Da barra deste Rio a Villa seraõ92 Vinte, ou Vinte, e douz diaz: ao quarto, ou quinto dia 

se Chega ao arrayal Velho, ou Registo:93 que vem a ser huã rossa Com muyto bom bana- 

nal: dia, e meyo mais assima desta rossa esta outra tambem povoada, e desta athe 

os morrinhoz, que seraõ sette, ou outo dias de Viagez, ha outraz duaz, que daõ 

bastante milho e feijaõ: porem dos morrinhoz athe a Villa que saõ seiz, ou sette di-  310 

az, quasi todo este rio esta’ cercado de rossaz, e de fasendaz, Como tambem qua- 

tro, ou sinco acima da mesma Villa em todas94 se planta milho e feijaõ em os douz 

mesez95 do anno Março, e Settembro: daõ tambem excellentes mandiocaz, de que 

se fasem farinhaz: ha nellas muytoz96 e melhores bananaez,97 que os destaz98 Minaz,  

e as suas bananaz saõ mais suavez, e de melhor gosto: tem ja muytaz melanciaz, 315 

e quasí todo o anno, so’ os meloẽz naõ produsim em tanta abundancia: az 

batatas saõ singularez, e naõ menos o saõ fumoz assim para tabaco, e pito. 

29. Quando Eu cheguey ao Cuyaba’, que foy em 21. de Novembro 

de 727. naõ havia nelle mais que hũ unico Engenho des, ou dose Legoaz dis- 

tante da Villa no sitio, onde Chamaõ a Chapada; hoje porem tem ja sinco, 320 

e todoz na margem do rio, onde mostrou a experiencia produsia melhor a 

Cana, e em muyto menos tempo, que em todas as maiz partez ainda destaz Minaz: 

nem me parece, que hajaõ para ellas melhorez terraz, que as do Cuyaba’, e me- 

nos para Criaçoẽz99 de porcoz, gallinhaz, e Cabraz, e o mesmo seria para Cavȧlloz, se 

houvessẽ egoaz nellas: no anno de 727. foraõ na minha tropa quatro, ou seiz novi- 325 

lhas pequenaz, e ja no de 730 ficavaõ alguãz paridaz, e se produsirem,100 Como 

os porcoz, e Cabraz, em breve tempo se cobriraõ101 de gado os Campoz.102 

30. Antez de Chegar ao porto geral do Cuyaba’ entra nelle dis- 

tancia de meya Legoa, hum pequeno rio, a que Chamaõ Quexipo’: neste se descobriraõ  

as primeyraz minas de ouro sette, ou outo Legoaz acima da sua103 barra. Dellaz sahio 330 

o Celebre Sotil a faser novas experienciaz em outroz Corregoz; porque aquellaz se hi- 

aõ ja acabando, e nesta Viage descobrio as104 que hoje esta’ a Villa por cuja Causa lhe cha- 

maõ ainda agora oSotil. Verdade he, que pello tempo adiante se foy descobrindo em 

outras muytaz partez do Quexipo’ muyto maiz ouro, e tanto, que nunca se desemparaõ 

aquellaz minaz.105 335 

31.  Da barra do Quexipo he meya legoa, Como ja dice, ao 

porto geral do Cuyaba’, nella assistem Varios brancoż comprando milho e feijaõ aoz   

 
92 B. deste Rio Seraõ (F. 69r., L. 443). 
93 Nos Registros eram cobrados os direitos de entrada, os quais incidiam sobre cada escravizado, mercadoria ou gado que passasse às 

minas (CAMARGO, 2013). Assim Washington Luís (1938, p. 76) descreveu a localidade: “Arraial Velho ou Casa de Telha, na bahia 

do Bananal, no rio do Cuyabá, proximo a um gigantesco aterrado, obra enorme attribuida aos sertanistas, mas que fôra provavelmente 

executada pelos indigenas”. 
94 B. e entodas (F. 69r., L. 451). 
95 B. osdousdias (F. 69r., L. 452). 
96 B. muitas (F. 69r., L. 454). 
97 B. bananas (F. 69r., L. 454). 
98 B. asdestas (F. 69r., L. 454). 
99 B. emenos Criaçoens (F. 69r., L. 466). 
100 B. eSeproduzicem (F. 69v., L. 470). 
101 B. Secobririaõ (F. 69v., L. 471). 
102 O abastecimento das minas de Cuiabá com gado cavalar foi um problema que se manteve ao longo da década de 1730. Em 1735, por 

exemplo, um grupo de comerciantes liderado por Luís Rodrigues Vilares enviou ao Senado da Câmara de Cuiabá um requerimento 

visando obter autorização para a compra de cavalos e muares junto aos Guaykuru a fim de contornar o problema (COPEA, 1735). Para 

uma discussão acerca da escassez de equinos na capitania de São Paulo até os anos 1730 e a posterior transformação da região em centro 

de comercialização desses animais cf. HOLANDA, 2017, p. 153-164. 
103 B. deSua (F. 69v., L. 475). 
104 B. a (F. 69v., L. 478). 
105 Sobre a descoberta de ouro nos barrancos do rio Coxipó, em 1718, e das lavras do Sutil, em 1722, cf. SÁ, 1901, p. 7-11. 
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||6r.|| rosseyroz para o tornarem a Vender, outroz o Vendem por Comissaõ Como todo o mais man- 

timento e alguns se occupaõ so na pesca, que lhe naõ rende menoz. A Villa esta’ situada 

da mesma parte direyta e lançada por hum Corrego acima entre morroz: tem so’ outo, ou no- 340 

ve Casas de telha, entre as quaez he a melhor, a que foy do General Rodriguez Cesar;106  

as maiz saõ ainda de Capim: mas Com oserem107 assim senaõ Vendiaõ, quando cheguey 

por mais pequenas, que fossem, por menoz de quatrocentas, ou quinhentaz outavaz 

Cada huã, e as que tinhaõ mais alguns Comodoz, Chegavaõ a settecentaz: porem dahi 

a dous annoz as Vi vender a quarenta, e sincoenta outavaz, quando as naõ desemparaõ oz 345 

donoz, que Vinhaõ para povoado: o mesmo soccedeo ȧs rossaz, que pedindo por alguãz 

quando fuy a tres, e quatro mil outavaz, as Venderaõ ao depoiz por sincoenta, e Cem, e 

muytaz as abandonaraõ os donoz retirandose para São Paulo. 

32. Fora da Villa ha tres unicoz arrayaez, mas todoz com poucoz 

moradorez: o primeyro he o doRibeyraõ; esta pouco mais de meya legoa distante da Villa 350 

para o Certaõ: adiante meya legoa esta’ o segundo que Chamaõ da Conceiçaõ Com huã Capella 

da senhora, e seo Capellaõ: adiante duas Legoaz fica o terceiro Chamado o do Iasey: em 

todos,108 e nas suas Vesinhançaz se tem achado muytaz e boãz manchaz de ouro, co- 

mo tambem nas da Villa mas duraraõ pouco tempo: nestaz se acharaõ109 muytaz folhetaz, 

e quasi todo oseo ouro era grosso. Nas do Quexipo, que distaõ do Iasey tres, ou qua- 355 

tro Legoaz, assistem ainda hoje alguns Mineyroz Com Lavraz, e lhe chamaõ az 

Forfillaz. 

33. Adiante destaz Lavraz pouco maiz acima esta hũ Ribeyro cha- 

mado o Motuca: deste se traz agora a agoa para se poder lavrar nas Vesinhançaz 

da Villa e he o serviço este, em que ha tanto tempo se falla: porem se hey de diser 360 

o que entendo, amim me parece que ha de ser menor a Conveniência do que se suppoẽ; 

porque antez, que Eu partisse da quellas Minaz, ja se trasia a agoa duas, ou trez 

legoaz fora do rio por huãz Campinaz, em que se desia era o ouro muyto e bom, 

e tanto, que as Comecaraõ as lavrar, apenaz se tiravaõ dellaz meyaz patacaz por dia. 

o mesmo lhes socedeo nas Vesinhançaz da Villa 365 

34. Da outra parte do Rio Cuyabá em distancia de nove, ou dez lego- 

as ha outras Lavras, a que Chamaõ110 os Cocaez, e saõ huns Ribeyroẽz, ou Corregoz, que mos- 

traõ alguãz faisqueiraz de ouro, mas naõ grandesaz: quando Eu fuy naõ havia nes- 

taz Lavraz maiz, que dous, ou tres Mineyroz; porque os maiz se tinhaõ ja retirado 

por falta dos jornaez, porem no anno seguinte se descobrio outro Corrego, em que se 370 

tirou bastante ouro, maz em breve tempo brumou. 

35. Adiante dos Cocaez disem, que ainda algum gentio, se o ha, naõ   

 
106 Os governadores das capitanias, quando nomeados, recebiam o título de “capitão-general” ad honorem (LUÍS, 1938, p. 11). 
107 B. Com Serem (F. 69v., L. 492). 
108 B. con tod[o]s (F. 70r., L. 507). 
109 B. seachavaõ (F. 70r., L. 509). 
110 B. Lavrasque chamaõ (F. 70v., L. 525-526). 
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||6v.|| sey, que fisesse nunca mal a os Cuyabānoz:111 nas Cabeceyraz porem do Cuyabá me affir- 

maõ, que habitaõ os Beróroz, divididos em Varioz reynoz: estez saõ guerreyroz, e poucoz112 

Certanistaz se animaõ a Cometelloz; Como a outroz muytoz tambem, que Vivem para a parte 375 

do Certaõ. 

36. No que toca a os jornaez, naõ posso diser nada Com Certesa; porque 

os negroz bons daõ dose Vintẽiz, e meya outava por dia, outros meya pataca, algunz 

menos, e outroz nada: e isto experimentey nos meoz em perto de trez annoz, que esti- 

ve na quellaz Minaz, tendo negroz bons, e Capasez, e estas saõ as Convenienciaz ge- 380 

raez do Cuyaba’. Verdade he, que favoreceo a fortuna mais a algunz, mas foraõ muytoz 

poucos, os que a tiveraõ de livrar o principal, Com que entraraõ. Eu sahi do Soruça- 

ba113 Com quatorse negroz, e tres Canoas minhaz perdi duas no Caminho e cheguey Com 

huã, e Com settecentaz outavas de emprestimo, e gasto114 do mantimento que Comprey pe- 

lo Caminho dos negroz Vendi seiz meoz, que tinha Comprado fiadoz115 noSorocaba, qua- 385 

tro, de huns outo, que me tinha dado meo Tio, e todos dez para pagamento de dividaz. 

dos [m]aiz, que me ficaraõ morreraõ trez, e so me ficou hũ unico; e o mesmo succe- 

deo a todos os que fomoz ao Cuyaba: em fim de116 23 canoaz, que sahimoz do So- 

rocaba117 chegamoz so quatorse ao Cuyaba’: as nove perderaõse; e o mesmo Soc[c]edeo 

às maiz tropaz, e soccede Cada anno nesta Viage.118 390 

37.                                                              Noticia Segunda Practica. 

Do que lhe socedeo na Volta, que fez das mesmaz Minaz119 para São Paulo 

37.120 

Aos 21. de Novembro de 727. entrey no Cuyaba’, e sahi delle a 15 de Mayo 

de 730. junto Com o Doutor Ouvidor Antonio Alvarez Lanhaz Peixoto, Com quem  395 

tive boa amisade em todo o tempo, que estive na quellas Minaz. Rodando pe- 

lo Cuyaba’ Chegamoz em 6. dias ao Registo Velho:121 nelle se unio toda a tropa, que 

eraõ desanove Canoas de Carga, e quatro de pescaria, unidas ellas. se ajustou ser pre- 

cisa toda a Cautela por respeito do gentio Payagua, que era Certo estava no Paraguay, 

e havia pouco tempo tinhaõ dado nos Pescadorez da quella barra, e Porrudoz; e 400 

assim se resolveo fosse na retaguarda o Doutor Lanhas Com alguãz das Canoas maiz122 

bem armadaz, e Eu marchase Com outraz na Vanguarda, indo no meyo as que 

naõ levavaõ armaz.  

38. Nesta ordem navegamoz, e fomos dormir no quarto dia 

na barra, que o rio Porrudoz “no Paraguay faź, no quinto nos arranchamoz pe- 405 

lo meyo dia defronte da barra do Xianéz pela desordem, que hovve no terceiro   

 
111 B. a Cuyabanos (F. 70v., L. 534-535). 
112 B. epouco (F. 70v., L. 537). 
113 Soruçaba por Sorocaba. 
114 B. egastos (F. 71r., L. 551). 
115 B. fiado (F. 71r., L. 553). 
116 B. Enfim, de (F. 71r., L. 557). 
117 B. deSorocaba (F. 71r., L. 557-558). 
118 Sendo as duas notícias práticas de Camelo, ao que tudo indica, um único texto em sua origem, a datação tópica e cronológica da 

Noticia Primeyra Practica encontra-se ao final da Noticia Segunda Practica. 
119 B. que fes, das minas (F. 71r., L. 562). 
120 Repetido conforme o modelo. 
121 B. chegamos ao registo velho em 6 dias (F. 71r., L. 568). Sobre essa localidade cf. nota 93. 
122 B. mas (F. 71r., L. 575). 
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||7r.|| entre alguãz Canoas, que navegando Com nosco pelo Porrudoz, e naõ achando terra 

em que se accomodar, por estar cheyo o Pantanal, cada huã a buscou, onde123 a aċhou, 

Eu, e meos Companheiroz nos arranchamoz em hũ tojucal, sendonoz preciso o Cortar ra- 

moz naõ so para armar as redez,124 mas se poder accender o fogo sobre ellez: e isto125 mes- 410 

mo soccede todas as noutes desde oRegisto Velho athe os morrinhoz doTaqua- 

ri a todoz os que sahem do Cuyaba’ em tempo, que esta Cheyo o Pantanal, que-  

he Abril, Mayo, e Iunho, e se as agoaz saõ muytaz Chega a Iulho: de sorte que 

se passa parte do Cuyaba, todo o rio dos Porrudoz, Paraguay grande, e pequeno 

sem se achar terra seca: as mais das noutes se dorme nas Canoas. 415 

39.              As Canoas, que se apertaraõ,126 e foraõ127 sette, tomaraõ o Xianéz, 

Eu, eo Doutor Lanhaz navegamoz pella madre dos Porrudoz, e dous diaz andamos 

divididoz athe nos ajuntarmoz todos na dita barra do Xianéz: nesta tarde se deraõ 

varios tiroz ao muyto passario, que hȧ naquella barra, Contra o meo Voto, e de muytoz 

maiz por temermoz o avisarmoz Com elles ao Payagua’ da nossa Vinda, e as- 420 

sim o mostrou a experiencia do outro dia: e naõ sey se tambem o pronosticou nes- 

ta noute a Cruel tempestade, que padecemoz, sendonos preciso meter no matto as 

Canoaz por naõ se perderem todas. 

40.              No outro dia, que foy huã Terça feira [o] 6.128 de Iunho, segui- 

mos Viage pelo Paraguay129 abayxo, e pelas onse horas do dia ouvimos hum grande 425 

urro pela parte direyta, e della vimos sahir de dentro de hũ sangradouro, em que es- 

Condido Com os ramoz, o Payagua’: acometeo-nos logo Com sicoenta130 Canoaz, que 

trasia; e todas bem armadaz: em cada huã dellas Vinhaõ dez, e dose bugrez de 

agigantada estatura. todos  pintadoz, e emplumadoz,131 e o mesmo foy Chegar a tiro,  

que Cobrim-nos de huã taõ espessa nuvem de frechaz, que escureseo o sol: temero- 430 

sos os negroz, que remavaõ, saltaraõ na agoa, e nos deixaraõ as Canoaz ao desem- 

paro, e nisto esteve toda a nossa desgraça; porque hum, ou dous brancos, que ficaraõ132 

nellas, nem podiaõ tomar terra, nem remar, ou governar a Canoa, e defenderse. 

41.              Aproveytouse desta desordem o Payagua, foy sobre elles, e a fre- 

chadas, lançadas, e porretadaz os acabaraõ: alguns se entregaraõ, mas nem porisso 435 

livrarão as Vidaz, os mais peleijaraõ Com valor athe morrerem. O Doutor Lanhaz fi- 

Cou so na sua Canoa Com hum moço. que trasia nella doente: disparou quatro ar- 

maz, que tinha nella, e por falta de quem lhes Carregase,133 pegou de hum estoque, 

e se defendou134 Com elle Chamando por mim, que osocorresse: mas foy lastima, que ao 

mesmo tempo, que Eu ja hia a defendelo, se me atraveçou diante huã Canoa. daz  440 

que135 ja andavaõ sem gente, e me fez rodar pelo Paraguay abaixo.  

 
123 B. donde (F. 71v., L. 585). 
124 B. aredes (F. 71v., L. 587). 
125 B. elles: isto (F. 71v., L. 588). 
126 B. apartaraõ (F. 71v., L. 595). apertaraõ por apartaraõ. 
127 B. efora (F. 71v., L. 595). 
128 B. e6 (F. 72r., L. 606). 
129 B. Paeagua (F. 72r., L. 607). 
130 sicoenta por sincoenta. 
131 Domingos Lourenço de Araújo (F. 10v., L. 676-677), que descreve o conflito a partir da versão contada por dois de seus 

sobreviventes, afirma terem sido 80 ou 100 canoas. José Barbosa de Sá (1901, p. 27), de quem não há registros de participação no 

conflito e um dos possíveis cronistas dos primórdios de Cuiabá a quem Taunay (1950b, p. 57) acusou de exagero, informa a cifra de 83 

canoas ocupadas “com o melhor de trezentos bugres”. 
132 B. ficavaõ (F. 72r., L. 617). 
133 Sérgio Buarque de Holanda (2017, p. 76-82; 2014b, p. 65-69) discutiu sobre a posse de armas de fogo não conferir aos adventícios 

vantagens sobre os indígenas, fosse na guerra, fosse na caça. Ao comentar a passagem em questão, o historiador apresenta dados segundo 

os quais o tempo gasto por um colono para carregar suas armas era suficiente para que um ameríndio disparasse cerca de 20 flechas. 
134 defendou por defendeu. 
135 B. dosque (F. 72r., L. 628). 
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||7v.|| 42.     Voltey o mais breve, que me foy possivel, mas ja naõ Vi ao Lanhaz, 

maz sim a multidaõ de gentio136 que me Carregava: quiseraõ os mez137 negroz saltar- 

me tambem a agoa: mas indo sobre elles recomendei a trez brancos, que trasia, que 

|que| primeyro os matasem, que os deixasem fogir: mas Caso que fogissem sempre o meo 445 

partido era melhor, que o da138 Lanhaz; porque Como eramoz quatro brancoz,139 em quanto do- 

us governavaõ a Canoaz,140 os outros dous peleijavamos. Como141 naõ fogiraõ os negroz 

remamos Com força para terra: chegamos a huns ramoz, e segura nelles a Canoa, po- 

demos peleijar todoz: tanto que o inimigo deo algum lugar deixei a dous brancoz 

Com os negroz na Canoa junto a hũ reducto de terra, que alli achamos, e fuy Com 450 

o outro142 Companheiro socorrer a huns, que ouvia atirar pouco acima de noz, mas Como 

a poucos passoz achamoz tudo alagado, foy me preciso o Voltar de preça para a minha 

Canoa. 

43.              Ao entrar nella Chegaraõ seiz, das que tinhaõ escapado; porque 

acodiraõ, Como Eu, a tempo a os seos negroz para lhes143 naõ saltarem a agoa: Vni- 455 

doz nos tornou a envestir o gentio, recebemolo144 Com trese armaz, que tinhamos,  

e dando fogo nelles Com ancia, e desesperaçaõ das Vidas, os fisemos retirar: busconoz 

porem por entre os ramoz temeroso ja da145 nossas balaz, que naõ perdiamoz ne- 

nhũa; foi sentido de hũ Camarada, que ao atirarlhe queimou a Cabeça, braço, e 

perna, sendo Causa desta disgraça huã pequena faisca, que lhe cahio sobre a 460 

polvora, que tinha em hum Chapeo junto assi: disparamoz logo todos, e fomoz 

sobre a primeyra Canoa, e a rendemoz com hũ bugre morto, e alguãz lançaz, e 

frechaz; tomamoz tambem a segunda, que Conhecemoz ter sido de hũ Paulis-  

ta, que no anno antecedente passava Com sua molher, e familia aos Paraciz. 

44               Vendo o Payagua’,146 que nos naõ podia render, mas antez 465 

recebia grande damno das nossas armaz, se retirou ao mesmo sangradouro, 

de donde tinha sahido, e recolhida a presa de 16 Canoas, que nos levaraõ,147 leva- 

raõ so della o ouro, que seriaõ des, ou onse arrobaz,148 as armas, e toda a roupa, 

deixando tudo o maiz: enterraraõ tambem alguns dos seoz mortoz, curaraõ oz 

feridos, q̇ue naõ foraõ poucoz, segundo nos dice huã negra no outro dia deixada alli 470 

por morta; e escolhendo dos negroz os que lhes149 pareceraõ melhor, mataraõ todoz 

os maiz junto Com alguns brancoz, que Cattivaraõ: levaraõ porem Consigo hũa 

branca filha de Lisboa, a quem mataraõ nesta occasiaõ o marido.150 

45.              Victoriosos os barbaroz se formaraõ em duas Linhaz, e 

sahindo ao rio pararaõ a nossa Vista, e nos fallou hum rapaz, que julgamoz ser  475 

o filho do Lobo, que tinhaõ prisioneiro desde o anno, em que Eu fuy para o Cuyaba’, 

                                                                                          e noz  

 
136 B. doGentio (F. 72r., L. 631). 
137  mez por meoz. 
138 B. odo (F. 72v., L. 636). da por do. 
139 B. quatrobranco (F. 72v., L. 636). 
140 B. as canoas (F. 72v., L. 637). a Canoaz por a Canoa. Isso porque nas linhas subsequentes as menções a esta palavra são feitas no 

singular. Assim, os quatro brancos se encontravam na mesma embarcação. 
141 B. e como (F. 72v., L. 637). 
142 B. com outro (F. 72v., L. 642). 
143 B. elles (F. 72v., L. 648). 
144 B. recebemolos (F. 72v., L. 649). 
145 B. das (F. 72v., L. 652). da por das. 
146 B. Paraguay (F. 73r., L. 662). 
147 B. levavaõ (F. 73r., L. 665). 
148 Domingos Lourenço de Araújo (F. 11r., L. 718) informa que o valor não passou de 20 arrobas de ouro, admitindo que havia quem 

veiculasse números menores. José Barbosa de Sá (1901, p. 26), por sua vez, apresenta número mais avultado: 60 arrobas de ouro. 
149 B. lhe (F. 73r., L. 669). 
150 A personagem também é citada por Domingos Lourenço de Araújo (F. 11r., L. 715-717). Seu nome, origem e destino após ter sido 

sequestrada são esclaridos por D. Carlos de los Reyes Balmaceda na Noticia Quarta Practica. 
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||8r.|| |e nos| dice estas formaes palavras de desafio. Ah Senhorez diz o Cacique, que se que-  

rem pelejiar sahaõ fora desses ramoz, e Vendose sem reposta, tornou a diser, que 

se naõ sahissemoz, que elles nos Viriaõ logo buscar: respondeoselhe que Viessem, e se 480 

lhe atiraraõ alguns tiroz mas sem damno por ser a distancia muyta depois do rapaz se 

levantou hũ bastardo, ou Carijo, e nos Começou a insultar disendo: Oh patifez, Viz, 

e baixoz naõ sabeiz, que os Caribas /assim Chamaõ a os brancoz/ naõ tem, que faser 

Com os Payaguáz, e Guaycurúz; levantose tambem a moça branca, que hia ao pe 

do Cassique, e querendonos nos acenar Com hum lenço, lho naõ Consentiraõ, e segui- 485 

raõ sua Viage rio abayxo. 

46.              Neste tempo ja tinhamos descarregado as Canoas, e feito trin- 

cheyra das Cargaz, para della nos defendermoz se nos tornassẽ de novo a envestir. e 

certamente o fariaõ se soubessem as poucaz forçaz, que entaõ tinhamos; porque az 

armas naõ eraõ mais, que trese, a polvora, e muniçaõ apenaz chegava para seiz 490 

Cargaz, e o mais he que entre outenta,151 e tres pessoas, que eramos, vinte, e tres brancoz e oz  

mais negroz,152 so sette, ou outo pelejiammoz: morreraõnos no Conflito Cento, e sette entre 

brancoz, e negroz segundo a Conta, que entaõ Lançamoz.153  

47.              Retirado o inimigo entramoz em Concelho sobre o que haviamoz de 

faser; porque oseguir Viage para diante, era cahirmoz outra vez nas suas maõs, poiz 495 

sem duvida nos esperavaõ abayxo, de que davaõ manifesto indicio154 as taracaz,155 que lhe 

ouviamoz tocar cada instante: para atravessar o Pantanal, faltavanos Practico, 

e quando o tivessemoz sempre noz expunhamoz ao risco, de que nos espiassem nelle, 

e de todo nos acabassem, ou que baixando a agoa dessemoz todos em seco, e noz pu- 

dessemoz: o Voltar atrás a esperar as mais tropaz, que estavaõ para vir, tambem tinha 500 

o perigo, de que achandonos menos, nos seguisem, e alcancasem, o que lhes seria 

facil, porque andaõ maiz em hum156 hora, que nos em todo hum dia, assim porque 

tem melhores Canoas, e remeyros, Como porque as trasem157 sem Cargaz: em ficar alli naõ  

achavamos menos risco; porque estando faltos de mantimentos158 se se determinasem a bus- 

carnoz naõ lhe seria difficil o acabarnoz159 505 

48.              Nestaz Consultas estavamoz, quando nos Começou a Chover, 

e com tanta força, que em toda a tarde, e noute nos naõ deixou: apanho-nos sem 

rancho, nem modo para o faser; porque a pequena terra, ou ilha, em que estavamoz, 

naõ dava Lugar a nada, e basta diser, que apenaz cabiamoz nella: Começou 

a levantar na madrugada, e logo se preparou huã Canoa,160 com bastantes remeyros, 510 

e alguãz armaz, e se mandou a espiar o gentio, e a Ver se juntamente descobriaõ 

de Caminho alguns dos nossoz, que tivessem escapado da batalha: acharaõse muytoz 

                                                                                                                             destez  

 
151 B. em Oitenta (F. 73v., L. 694). 
152 A inscrição na margem direita, de autoria material de Diogo Soares, possivelmente se trata de um comentário de autoria intelectual 

dele próprio a respeito dos dados apresentados por Camelo no §46. Sérgio Buarque de Holanda (2014a, p. 61), apoiado em Cândido 

Xavier de Almeida e Souza, afirma que no ano de 1786 uma canoa admitia um máximo de 10 homens, sem incluir os mareantes. Já o 

conde de Azambuja (1751, F. 8v.) escreve que as canoas de soldados que viajaram consigo em meados do século XVIII levavam cerca 

de 20 homens, excetuando-se pilotos e remeiros. 
153 Domingos Lourenço de Araújo, tendo os sobreviventes desse conflito como fonte, estima os mortos em 108. Para José Barbosa de 

Sá (1901, p. 27), entre brancos, pretos e indígenas amigos teriam morrido 400 pessoas. 
154 B. indio (F. 73v., L. 703). 
155 taracaz por tararacaz. 
156 B. emhuã (F. 73v., L. 711). hum por huma. 
157 B. atrazem (F. 73v., L. 713). 
158 B. mantimento (F. 74r., L. 715). 
159 B. oacabarem (F. 74r., L. 716). 
160 B. canoas (F. 74r., L. 723). 

eraõ 40, e naõ 80 

nem cabia tanta gen 

te em taõ poucas Ca 

noaz.  
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||8v.|| |destes|, mas todos mortos, entre elles estava o Doutor Lanhaz, que trouxeraõ na Canoa, e  

se lhe deo sepultura no tojucal, em que estavamoz:161 Vinha nú, e so trasia os Calçoẽs, 515 

e huns broseguinz: no tempo, em que o sepultavamoz se ouvio Chamar da parte do 

alojamento do Payagua’ à huã negra, que tinha sido do mesmo Lanhaz, pedindo que 

a fossemos buscar; porque ja naõ apparecia o gentio: temeose ao principio naõ fosse 

traça do inimigo para nos apanharem162 alguã lingoa,163 e saberem della a força, que 

alli tinhamoz;164 Venceo a piedade e se mandou Condusir por huã Canoa bem esqui- 520 

pada de remos, e de armaz.  

49.              Esta foy a negra, que nos deo a Verdadeyra noticia, do que o inimi- 

go fez na retirada: Voltou logo a o mesmo alojamento a Canoa, e Viraõ os que foraõ 

nella as sepulturas, em que enterraraõ os165 seos, eas forcas, em que enforcaraõ a 

os nossoz, de que pendiaõ ainda quatro, ou sinco, e recolhidos estez, e algum 525 

mantimento que acharaõ, se retiraraõ.  

50.              Nesta tarde tomamos a resolução de Voltar a tráz, e logo que 

Cerrou a noute Carregamos as Canoas, e com o silencio possivel nos embarca-  

moz, e navegamos toda a noute, e achandonos166 na madrugada em huã bahia, que 

estava à maõ direyta por mais força, Com que remamoz, gastamoz o dia todo em  530 

a passar, a fim de entrarmos na madre do Paraguay: aqui se Vararaõ az 

Canoas sobre huã lingoa de terra, que se des cobrio entre a bahia, e o Paraguay, 

e ja noute Comecamos outra Ves a navegar, e chegamos a barra do Xianéz 

e reducto, onde sahimoz no dia, em que nos deo o gentio  

51.  Neste reducto nos demoramoz dous dias, em que naõ deixou 535 

de Chover, eno terceiro entramos no Xianéz, onde dormimoz nas Canoas duaz 

noutez por naõ acharmos terra enxuta, em que o podessemoz faser. Sahimos no 

outro dia ao Rio dos Porrudoz, e sobindo tres, ou quatro Voltas delle nos arran- 

chamoz em hum reducto de167 terra, a fim de enxugarmos os mantimentoz e rou- 

paz, que tudo Vinha molhado. Passados dous dias noz embarcamoz, e fomoz 540 

descansar na barra do Cuyabá: aqui esperamos tres, ou quatro diaz pelaz tro- 

paz, que haviaõ de Vir da quellas Minaz; porque unidos Com ellaz podessemoz 

Cometer168 outra vez o Paraguáy:169 porem Como estas tardaraõ, eos mantimentoz estavaõ 

quasi no fim, porque os que senaõ gastaraõ, setinhaõ perdido Com as agoaz, resol- 

vemos170 a Vir por terra athe Camapoan pelo Caminho que seguiaõ antigamente os Cer- 545 

tanistaz.171 

52.              Resolutos à Viage sobimoz pelo rio dos Porrudos dous diaz, 

e entramoz no terceiro pela barra do Pequeri, que entra no dos Porrudos a’ direita; 

                                                                                                                          neste  

 
161 Segundo José Barbosa de Sá (1901, p. 28), os ossos de Lanhas Peixoto foram encontrados em setembro daquele ano e sepultado na 

Igreja Matriz de Cuiabá. Os responsáveis pelo achado foram os membros de uma expedição que ficou conhecida como Bandeira dos 

Emboabas, a qual sem sucesso tentou vingar os ataques promovidos pelos Payaguá e Guaykuru.  
162 B. apanhar em (F. 74r., L. 735). 
163 A palavra lingoa, nessa passagem, foi empregada como sinônimo de intérprete de um idioma, daí a referência a apanharem-na e dela 

retirarem informações à força (SILVA, [1789], vol. 2, p. 227). No §45 vemos o “filho do Lobo”, cativo dos indígenas, desempenhando 

essa função.  
164 B. tenhamos (F. 74r., L. 736). 
165 B. aos (F. 74v., L. 743). 
166 B. anoute achandonos (F. 74v., L. 749). 
167 B. da (F. 74v., L. 762). 
168 Cometer por aCometer. 
169 B. aoParaguay (F. 74v., L. 768). 
170 B. revolzemonos (F. 75r., L. 771). 
171 Os percursos alternativos à rota ordinária das monções foi estudado por Francismar Alex Lopes de Carvalho (2019).  
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||9r.|| |neste| gastamoz sinco diaz athe chegarmos a barra do Piauguý, que entra nelle tam 550 

bem à direyta navegamoz por este quatro diaz, e tanto, que avistamoz huns morroz, 

que nos ficavaõ fronteyros, e era o Sinal, que nos deraõ, saltamos em terra, e deixa- 

das as Canoas, Carregamos a farinha, feijaõ, e toucinho que nos pareceo bastante para 

Vinte, e sinco diaz, que podiamoz gastar nesta Viage. 

53.              Postos em marcha Começamos a Caminhar pelo Pantanal sempre 555 

à Vista dos morroz, e attravesando Lagoas, e tremedaes, e alguãs Veses mattoz che- 

gamoz em quatorse dias à primeyra rossa do Taquari: achamola ja despovoada; por- 

que o Cayapo’ lhe matou sette, ou outo pessoaz depois de lhe redusir a172 Cinsa as ca- 

Zaz: os que escaparaõ fugiraõ para o Cuyaba junto Com os que estavaõ na rossa 

sua Vesinha. Daqui gastamos hum dia athe a barra do Quexeim: no outro pas- 560 

samos o Taquari abaixo da Cachoeyra em huã Canoa, que alli achamoz quebra- 

da, e Com a metade menoz: passado ella173 Vimos tambem a rossa, que alli havia sem 

gente, queimadas as Casas, e alguns mortoz pelo gentio.  

54               Desta rossa a’ de Camapoan gastamos nove diaz. e meyo sem- 

pre Com Vigilancia, e a mesma tivemos sempre desde o Piauguý, marchando sem- 565 

pre unidos Com as armas na Vanguarda, e retaguarda, e no Centro as Cargaz: de 

noute [erao] <se> Continuaz174 as Vigiliaz, e Centinelaz, assim por respeito do gentio, Como 

das onçaz: em fim tollerando mil trabalhoz, passando os rios sobre paoz, evade 

ando descalsoz, e por espinhoz muytaz e Varias lagoas, Chegamoz a Camapoan no primeyro 

de Agosto. 570 

55.              Aqui falhey Com a mayor parte da tropa Vinte, etrez diaz, em  

quanto se fasiaõ nas175 Canoaz: e alguãz foy preciso faselas no Rio Pardo na rossa  

do Cayjuru’, por serem mais Capacez, e melhores as madeyraz:176 neste tempo noz 

Lançou nos ranchos177 fogo em huã frecha o Cayapó: queimaraõse todos, que eraõ grandez 

excepto a Capella, e hum178 dos payoez do milho que livramos Com as redez, e Com oz  575 

Lançoẽs179 molhados, e ensopadoz em agoa, Cobrĩdoos Com ellez: antes da nossa par- 

tida Chegaraõ a esta rossa as tropaz,180 que esperamoz na barra do Cuyaba’, e noz 

deraõ relaçaõ, do que lhe socedera Com o Payagua’, e Vem a ser. 

56.              Que quando a primeyra destas tropaz chegou a barra do Cuyaba’, 

e lhe deraõ a noticia,181 do que nos tinha socedido no Paraguay, suspendeo a mar- 580 

cha, e esperou pelas maiz: Chegadas estaz Contaraõ as Canoas, e a gente, e- 

acharaõ outenta e quatro Canoas Com perto de tresentaz armas. e com todo 

este poder, que julgaraõ ser bastante, naõ temeraõ Cometer o Paraguay: maz 

o mesmo foy Chegarem a barra do Xianez, que acomeloz182 o Payagua’, e tomar 

                                                                                                                          lhe  585 

 
172 B. em (F. 75r., L. 789). 
173 B. elle (F. 75r., L. 795). 
174 B. denouteerãcontinuas (F. 75v., L. 801). 
175 B. as (F. 75v., L. 807). 
176 Sobre a construção das embarcações utilizadas nas monções, cf. HOLANDA, 2014a, p. 47-72. Para um estudo interdisciplinar de 

um beque de proa de uma canoa possivelmente empregada na navegação monçoeira, cf. BORREGO et. al, 2019. 
177 B. no rancho (F. 75v., L. 810). 
178 B. ehuns (F. 75v., L. 812). 
179 B. Lençoes (F. 75v., L. 813). Lançoẽs por Lençoes. 
180 Trata-se daquela em que se encontrava Domingos Lourenço de Araújo. 
181 B. deraõ noticia (F. 75v., L. 819). 
182 acomeloz por acometeoloz. 
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||9v.|| |lhe| duas Canoas, e lhetomariaõ as maiz se lhe naõ183 Valesse a terra, a que Vinhaõ sem- 

pre Chegadas: de donde Começaraõ com tal força a faser fogo, que naõ so restaura- 

raõ as Canoaz, feriraõ, e mataraõ muytoz, mas os puseraõ a todoz em retirada.  

Naõ obstante a felicidade deste sucesso, pode mais nelles o medo, que o Valor, e receosoz 

de outro novo encontro tomaraõ a resolução, que Eu tomey, Voltando a tráz, e seguin-  590 

do por terra o Caminho de Camapoan, aonde184 nos encontraraõ. 

57.              De Camapoan Varamos as Canoas, e as Cargaz para a Sambixu- 

ga,185 em que gastamoz so sette dias; porem naõ sem algum risco do Cayapo’: aqui me 

embarquei Com a metade da tropa, mandando a maiz por terra athe o Cayjuru’ por 

falta de Canoas, que as naõ havia para todoz: e neste sitio era facil ou valermoz das 595 

que alli deixaõ os Cuybanoz,186 ou fasillaz187 dos muytoz paoz, que alli ha com grossura, e 

Capacidade para isso. 

58.              Pelo Rio Pardo abaixo gastamoz so sette diaz athe chegarmos 

a rossa do Caijuru’, e passado o salto do Corao, eo Nhanduy-merim188 Vimos despo- 

voadas as rossaz, e mortos pelo Cayapo’ os moradores, tambem soubemoz tinhaõ 600 

desamparado as suaz os do Caijuru de cima temerosoz de que lhe189 socedesse o  

mesmo: a rossa de baixo, onde pousaraõ, os que vieraõ por terra, ainda se a- 

chava Com bastante gente, naõ obstante o estarem as Casaz ja queimadaz: 

o que lhes socedeo na occasiaõ, e timpo,190 em que se achavaõ ja nellas os primeyroz 

da minha tropa. que mandei de Camapoan à quella rossa a faser, ou procurar az 605 

Canoas, e destez ficaraõ dous frechadoz 

59.              Aqui dormimos todos huã noute Com a cautella, e Vigilã-  

cia necessária e no outro dia rodamos logo pelo rio abaixo Com as Canoaz taõ 

Cheyas de gente, que Vinhaõ Com os bordoz na agoa:191 chegamoz ao Nhanduý, 

neste achamos mais [trez], em que repartimoz a gente: no dia, em que deixa- 610 

mos a rossa a deixou tambem o rosseyro, e com os Camaradas, e negroz se 

foy por terra para a de Camapoan. Tornamos a embarcar no Nhanduy. e 

quando Chegamos as rossas, que estaõ abayxo, as achamos despovoadaz, Como 

tambem a primeyra do Rio Grande: na segunda assistia hũ pobre homem, que tinha 

fogido do Cuyaba’ por hũa morte, mas despoiz de Eu estar em São Paulo me 615 

diceraõ, que tambem o matara o gentio, se he que naõ foraõ os seos proprioz 

negroz. 

60.              Do Nhanduý athe a barra do Paracicaba192 gastamoz193 

Vinte dias, e Como o Theete’ principiava a encher ja Com as agoaz, nos resol- 

vemos a seguir antes o mesmo Paracicaba por ter menos Cachoeyras: e Correite- 620 

                                                                                                                          Zaz:194   

 
183 B. lhes naõ (F. 76r., L. 827). 
184 B. onde (F. 76r., L. 834). 
185 No que concerne à origem desse topônimo cf. nota 38. 
186 Cuybanoz por Cuyabanoz. 
187 fasillaz por fasellaz. 
188 B. Coraoço Nhan duhy mirim (F. 76r., L. 847). 
189 B. deque lhes (F. 76r., L. 850). 
190 timpo por tempo. 
191 Estudos recentes apontam que uma canoa monóxila de peroba, do tipo utilizado nas monções, medindo cerca de 14,5 metros de 

comprimento, pesava cerca de 1, 2 tonelada e tinha como capacidade de carga cerca de 4 toneladas (BORREGO et. al, 2019, p. 25). 
192 B. deParaCicaba (F. 76r., L. 874-875). 
193 B. gastemos (F. 76r., L. 875). 
194 CorreiteZaz por CorrenteZaz. No retorno de Cuiabá a Araritaguaba a navegação do rio Tietê era feita contracorrente. O Tietê era um 

rio de difícil navegação em virtude de suas cachoeiras. O período de cheias seguramente acentuava essa característica, daí a escolha de 

Camelo por seguir por outro rio. 
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||10r.|| |Zaz|: nelle gastamos dez, ou onse dias athe desembarcamoz por baixo de huã195 salto do 

mesmo rio, e aonde ha quatro fermosaz rossaz com gente, mas muytaz mais despovoa- 

daz. Este Rio tem alguãs itaypavaz, mas todo elle esta’ cercado de mattoz, capacez 

todos de rossaz: porem Como faltaraõ as Conveniencias do Cuyaba’, e este porto era 625 

o mais destante, deraõ os Mineyroz em o naõ Continuar, e assim se perderaõ az 

rossas, e as fasendaz, que nelle havia. 

61.              Do porto do desembarque athe a Villa de Itu’ gastey tres diaz por 

terra: todo este Caminho esta Cercado de matto, muyto e bom, e so com huã unica rossa; 

e esta junto a hũ rio, que Chamaõ Capibarí: naõ fallo na quellas trez, ou quatro le- 630 

goaz junto à Villa que estaz estaõ todaz povoadaz Com gente, e rossaz. Na do Capiba- 

rí aluguey Cavallo e nelle fuy para São Paulo, onde Cheguey a desaceiz de Novembro, 

sahindo do Cuyaba’ a quinse de Mayo do mesmo anno de 730. que saõ seiz 

mesez, e hum dia: Verdade he, que alem da Volta, que nos fez dar o Payagua’, tivemoz 

bastantes dias de falhas; que na Viage, Com̃umente se gastaõ quatro mezez: na nossa 635 

deixados os perigoz do gentio em que por Veses nos Vimoz, padecemoz iñumeraveiz 

trabalhoz, e miseriaz; porque nos primeyroz outo, ou nove dias depoiz do sucesso do Pay- 

gua’, tivemoz sempre chuvaz Continuaz, e estas sem rancho, nem lugar, onde o 

armar: os mosquitoz saõ tantoz na quellas partez, que quem naõ dorme em rede, e Com 

tolda bem fechada,196 naõ socega nem de dia, nem de noute hum so instante, e sem duvida 640 

foy este hum mayorez trabalhos, que tivemoz nesta derrota. 

62.              Pelo Caminho de terra197 desde o Piasý athe Camapoan alem do Con- 

tinuo trabalho das Vigilias, e Centinelas de dia, e de noute, que todas eraõ precisas,198 pade- 

cemos mil miserias, porque o feijaõ, que era todo o nosso regalo, naõ se pode Carregar 

todo o necessário e assim naõ Comíamos mais. que hum pouco de angú, que se fasia 645 

para negros, e brancos de huã pouca farinha Com algum toucinho derretido. ou desfeito na 

agoa: em Camapoan tambem naõ foy menor a miseria depoiz que o Cayapo’ noz 

queymou a ranchanria;199 em que ardeo todo o toucinho, e sal. assim o do rosseyro. co 

mo o que lhe tinhamoz ja Comprado para o nosso provimento e assim noz foy200 preciso pas 

sar a puro feijaõ maiz de hum mez, athe que no Rio Pardo por cima do Salto 650 

do Cayjuru’ encontramoz huã tropa, que hia para o Cuyabá Com o novo201 Ouvidor Io- 

Ze Rodriguez Villaloboz, que nos Venderaõ, o que nos foy necessário athe chegarmoz az 

rossaz do Theate’, e nestaz fisemoz tambem o mesmo athe São Paulo. 

63.              Esta he a informaçaõ, que posso dar a VossaReverência do que me pede, 

bem sey: que a ha de achar Confusa pelo modo, Comque a escrevo: mas tenha a Cer- 655 

teza, que he Verdadeyra; e quando VossaReverência passar a este Rio das mortez satisfarey a 

                                                                                                                                                tudo  

 
195 B. dehũ (F. 76r., L. 880). huã por hũ. 
196 A tolda funcionava tanto como um mosquiteiro quanto como um abrigo para as noites de chuva. Entre os paus onde os viajantes 

estendiam suas redes durante o pouso amarrava-se uma corda a dois palmos de altura da própria rede. Sobre a dita corda era lançada 

uma cobertura de linhagem ou outro tecido leve, a qual chegava até o chão e era fechada pelos lados e pelas cabeceiras. Em tempos de 

chuva o apetrecho ganhava uma cobertura extra, esta de baeta simples, de comprimento que não excedia a altura da rede. Conforme a 

descrição do conde de Azambuja (1751, F. 9v.-10r.), o vão que ficava entre a rede e o chão servia como uma espécie de barraca para o 

uso cotidiano. Para uma discussão sobre a origem do mosquiteiro cf. HOLANDA, 2014a, p. 96. 
197 B. daTerra (F. 77v., L. 907). 
198 B. precizo (F. 77v., L. 909). 
199 ranchanria por rancharia. 
200 B. eassim naõ nos foi (F. 77v., L. 918-919). 
201 B. Onono (F. 77v., L. 922). 
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||10v.|| |tudo| o que julgar falta nesta et cetera. Villa de São Ioaõ202 16. de Abril de 1734. 

                                                                                  Ioaõ Antonio Cabral Camello. 

Noticia Terceira Practica 660 

Dada pelo Cappitam Domingoz Lourenço de Araujo ao Reverendo Padre DiogoSoarez sobre 

o infeliz sucesso, que tiveraõ no Rio Paraguay as Tropaz, que Vinhaõ para São Pau- 

lo no anno de 1730 Et cetera. 

1. 

A os 15 de Mayo de 730. sahiraõ das Minas do Cuyaba’ 23. ou 24 Canoaz. de 665 

que era Cabo o Doutor Antonio Alvrez Lanhas Peixoto, Ouvidor, que tinha sido de Per- 

nagua’, e passara a quellas Minaz Com o General de São Paulo Rodrigo Cesar de Me- 

nezez por ordem expressa del rey para Consultarem entre si os negocioz maiz arduoz, e 

daremlhe nova forma: Partio para esta expediçaõ da Villa de Itu’ a 16 de Iulho de 726.203 

e chegado ao Cuyabȧ, Completa a diligencia a que fora, lhe foy preciso o demorarse na 670 

quellas Minas por Contendaz, que sobrevieraõ de novo, sendo ainda Ouvidor, com 

o Reverendo Vigário Lourenço de Tolledo Taquez sobre pontoz de huã, e outra jurisdiçaõ, a 

the que se decidiraõ pelo Illustríssimo do Rio de Ianeiro a favor do dito Lanhaz.204 

2.               Desembaraçado ja,205 e resoluto a recolherse a São Paulo chegou 

Com a sua tropa ao Rio Paraguay: topou nelle o gentio Payagua’, que o envestio de 675 

repente com o seo costumado Urro de Voses, e instrumentoz em outenta, ou Cem Canoaz 

todas armadaz:206 naõ poderaõ os nossos tomar terra por se lançarem a agoa os nos- 

sos207 negroz temerosos das Lanças inimigaz: e assim depois de larga peleija renderaõ 

16 ou 17. Canoas, em que acabaraõ208 108 pessoaz, 28 brancoz, e os maiz negroz: en- 

tre elles foraõ os principaez o Doutor Lanhas, o Cappitam Manoel Gomez do Amaral, 680 

Sebastiaõ Pereira e alguns maiz entre Forasteiroz, e Paulistaz.209 

3.                No mayor fervor da batalha socedeo naõ sem misterio a hum 

Ernesto Lamberto alemaõ, que era Medico nas ditas Minaz, que Lancandoselhe 

os seos remeyroz a agoa lhe entraraõ os barbaros a Canoa, e querendoo ma[tar], 

Como a os mais, hum delles o defendeo dos outroz, e lhe encaminhou a Canoa 685 

para onde estavaõ ja sette, ou outo nossas, que se poderaõ valer de hum barram- 

Co, aindaque alagado: attribuiose210 este Caso a’ muyta Caridade, que usou sempre com oz 

enfermos nas Minas este Estrangeiro. 

4.               As Canoas, que se acolheraõ ao barranco so serviraõ de tes- 

temunhaz ao primeyro Combate, nem cessavaõ de admirar a destresa,211 o valor, o animo, e 690 

                                                                                                                                      ainda  

 
202 Haja vista a menção ao rio das Mortes, é a vila de São João del-Rei, na capitania de Minas Gerais. 
203 A viagem em questão foi narrada por Gervásio Leite Rebelo na Noticia Sexta Practica. 
204 Assim José Barbosa de Sá (1901, p. 19 e 24) explica a contenda: Toledo Taques, que viajara na mesma monção que o governador, 

logo que chegou a Cuiabá ordenou a prisão de seu antecessor no posto de vigário da vara, o padre Manoel Teixeira Rabelo. O cronista 

qualifica a ação como sendo fruto mais da soberba e da vaidade do executor do que do espírito de justiça. Lanhas Peixoto, na condição 

de Juíz dos Feitos da Coroa, mandou soltar o preso. Toledo Taques reagiu excomungando-o, argumentando que Lanhas Peixoto havia 

se intrometido em assuntos de domínio eclesiástico. O Illustríssimo citado é Dom Frei Antônio de Guadalupe, bispo do Rio de Janeiro, 

que em 1729, por intermédio do novo vigário da vara, padre Antônio Dutra de Quadros, mandou prender Toledo Taques. Lanhas Peixoto 

também se desentendeu com Rodrigo César de Menezes, porque teria se recusado a sentenciar à morte indivíduos que o governador 

desejava castigar (LUÍS, 1938, p. 262). 
205 B. Dezembarcadoja (F. 78r., L. 953). 
206 João Antônio Cabral Camelo (F. 7r., L. 427), que fora testemunha ocular do episódio, contou 50 canoas. Para as estimativas 

oferecidas por José Barbosa de Sá cf. nota 131. 
207 B. novos (F. 78v., L. 959). 
208 B. acharaõ (F. 78v., L. 961). 
209 João Antônio Cabral Camelo (F. 8r., L. 492) informa um total de 107 mortos. Para o cálculo apresentado por José Barbosa de Sá cf. 

nota 153. 
210 B. atribuisse (F. 78v., L. 973-974). 
211 B. odestrosso (F. 78v., L. 978). 
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||11r.|| |ainda| a desesperaçaõ do inimigo; porque sem temerem a morte se metiaõ nas bocas das nos- 

sas armaz despresando a propria Vida; a tempo, que Viaõ outros perdela, eraõ de estatura 

dis formes,212 trasiaõ as Caras, e Corpoz todos pintadoz, ornavaõ Com Variedade de penaz as 

Cabeçaz, e meneavaõ Com tal destresa as Lanças, e os porretez, que em quanto os nossoz 695 

davaõ hum tiro, fasiaõ dous, ou tres ellez:213 o que mais admirou, foy o Ver, o socego, e 

descanso, Comque no mayor Calor do Combate tomavaõ o pulso aos negroz, que rendiaõ 

reservando os maiz214 Valentes, e tirando a vida a os mais fracoz: se se viaõ acossa 

dos de algũa Canoa nossa, Lancavaõse a agoa, em que nadaõ Como peixez, e a Vira- 

vaõ, e desta sorte nos perderaõ na quelle dia, e acabaraõ. 700 

5.               Victoriosos os barbaroz passaraõ a render as sette, ou outo Ca- 

noas, que lhe restavaõ: Vniraõse porem estas de tal sorte, e fiseraõ sobre ellas215 hũ 

tal, e taõ desesperado fogo, que os obrigou a retirarse, e foy a taõ bom tempo que 

naõ havia nas nossas armaz mais polvora, e bala, que a que tinhaõ por Carga: 

dos que escaparaõ nas sette, ou outo Canoaz foy hum o Reverendo Padre Ioaõ Vellez, que nesta occa- 705 

siaõ fez o officio de Confessor, e de soldado, e a elle disem se deve a mayor parte desta 

Valerosa resistencia. Os que morreraõ souberaõ Vender as Vidas bem caras principalmente 

hũ Sebastiaõ Pereira que ater quem lhe carregase as armas bastaria elle so para defen- 

der a tropa toda; porque216 naõ disparou tiro, queo naõ empregase bem. 

6.               So ao Doutor Lanhaz não despiraõ estes barbaroz Contentan- 710 

dose Com lhe tirarem o habito de Christo, que lançou o Cassique ao pescosso, e 

Vestido Com hũ Vestido rico do mesmo Lanhas se poz em marcha formando az 

Suas Canoaz em duaz linhaz, tocando os seos instrumentoz e desafiando a oz nossoz 

para o meyo do rio: foy oz esperar a baixo sentado na popa de huã Canoa a sombra 

de hũ Chapeo de sol de maõ, Comque defendia tambem delle a huã desgraçada moça 715 

filha de Lixboa de 18 annoz, e Casada de pouco na quellas Minaz Com Manoel Lo- 

pez Braga, que tambem morreo no Conflicto, e de quem se achava prenha.217 O sa- 

que naõ passou218 de 20 arrobas de Ouro, outroz lhe daõ menoz,219 levaraõ boãs rou- 

paz, e melhorez trastez. As sette, ou outo Canoas, que livraraõ retrocederaõ a mar- 

cha, e sobiraõ ao Rio dos Porrudoz para seguirem pelo Pequeri o Caminho de terra 720 

athe Camapoan excepto o Padre Velles, e Ernesto Lamberto, que se deixaraõ ficar na 

ilha Comprida do Rio Cuyaba’ a espera das mais tropaz, que haviaõ de Vir do Cuy- 

aba. 

7.               Sahiraõ estaz daquellas Minaz a 3. de Iulho do mesmo 

anno de 1730. em outenta, e quatro Canoaz Com gente Lusida, e practica do Certaõ, e 725 

naõ menos experiencia do gentio pela mayor parte della ser Paulista: trasiaõ Consigo 

                                                                                                                                maiz   

 
212 B. disforme (F. 78v., L. 982-983). 
213 Sobre as desvantagens das armas de fogo utilizadas pelos adventícios frente às armas empregadas pelos indígenas cf. nota 133. 
214 B. aos mais (F. 79r., L. 989). 
215 B. elles (F. 79r., L. 996). 
216 B. pois (F. 79r., L. 1006). 
217 Sobre a aparição dessa personagem em outras notícias práticas cf. nota 150. 
218 B. possou (F. 79v., L. 1020). 
219 João Antônio Cabral Camelo (F. 7v., L. 468) está entre aqueles que lhe dão menos: 10 ou 11 arrobas. Para a estimativa oferecida por 

José Barbosa de Sá cf. nota 148. 
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||11v.|| |mais| de trecentas armaz de fogo, fora frechaz, de que usavaõ os220 indioz ja domesticoz: era 

cabo de toda esta grande tropa Ioaõ de Araujo Cabral hum dos melhorez, e mais experi- 

entes Certanistaz:221 Chegaraõ a ilha Comprida e achando nella ao Reverendo Padre Vellez, e a Ernes- 730 

to222 Lamberto souberaõ delles a deploravel desgraça da sua tropa. 

8.                Naõ desanimaraõ porem, fiados na boa gente, e armaz, que 

trasiaõ: fiseraõ alto,223 e Consultando o que se havia de faser, resolveraõ o naõ seguirem 

Viage sem expresso Consentimento da Regencia224 das Minaz, mandaraõlhe para isso hum 

Enviado225 pedindolhe lhe mandasem logo algum socorro, aliȧs determinasem, o que 735 

haviaõ de obrar Com ouro226 del rey Nosso Senhor que trasiaõ para São Paulo: respondeoselhe, que 

se ficava Cuidando na prompta expediçaõ de hum bom socorro, que os segurasse: espe- 

[ra]raõ por elle227 26 diaz semque este apparecese,228 e Vendo o quanto saõ prejudiciaes as maiz 

minimas demoraz deste Certaõ, seguiraõ viage expostoz a todo risco: puseraõ na Van- 

guarda 6 Canoas todas armadaz, 6. na retaguarda, e no Centro as de Carga. 740 

9.                Nesta Ordem Continuaraõ a marcha aindaque Vagarosa, e lenta  

pela esperança do prometido socorro: Chegados ao Paragùay aos 31 de Iulho desco- 

brio huã das nossas Canoas, que andava na Vanguarda a esquadra do Gentio, que es- 

tava escondida em huã grande Lagoa junto ao Xianéz, deo logo sinal a toda a 

tropa, procuraraõ as Canoas todas a terra, para ser melhor a defensa, excepto duas, ou  745 

tres, que a naõ poderaõ ganhar Com tanta preça, que se naõ Vissem Cobertaz de 

lançaz, e frechas do inimigo, que dando hũ grande urro as acometeo de improviso 

Com intento de as render. 

10.              Era huã destas de indioz domesticoz, governadoz, e adminis- 

trados pello Reverendo Padre Manoel de Campos, e Vendose acometida envestio Com Valor, senaõ 750 

foy temeridade, as Canoas inimigaz:229 empregando nellas os tiroz Com tal fortuna, que 

as encheraõ de mortoz, ajudavaoz hũ branco, que hia Com elles, e Vendo acabada 

a polvora lançaraõ maõ dos arcoz, Com que naõ fiseraõ menoz estrago: He admi- 

raçaõ, que entre indioz houvese hũ delles taõ destro, era Guayto’ de naçaõ, que espe- 

rando no ar as frechas do inimigo, as metia no seo arco, e lhe atirava Com ellas 755 

Vio o Payagua o Valor deste Guayto, e procurou acabalo, Carregaraõ Com as lançaz 

sobre elle; mas a o tempo que lhas apontavaõ ao peito Com hum salto se suspen- 

deo no ar, e se livrou, cahio na agoa, mas de outro salto tornou a recuperar a Ca- 

noa, e fasendo da popa proa cuidou em se salvar debaixo das nossaz armaz, que 

ja de terra o Cobriaõ. 760 

11.              Defenderaõse Com valor, os que occuparaõ a terra, ainda que 

Confusoz, e mal unidos, por querer cada hũ defender o seo, [e] a seo modo, isentandose 

                                                                                                                     da Obediencia  

 
220 B. o (F. 79v., L. 1033). 
221 A personagem é também citada por Gervásio Leite Rebelo (F. 22v., L. 1524-1525) e Francisco Palácio (F. 44v., L. 3097-3098) na 

condição de roceiro e sitiante, respectivamente. Tiago Kramer de Oliveira (2015), ao estudar a cartografia da ruralidade colonial nas 

minas de Cuiabá na primeira metade do século XVIII, localizou as sesmarias recebidas por João de Araújo Cabral referidas por Rebelo 

e Palácio como estando situadas no rio Taquari.  
222 B. eErnesto (F. 79v., L. 1037). 
223 Chama-se alto a voz com que um comandante militar manda parar os soldados. Alto, também, pode significar algo claro, dito em 

voz alta (BLUTEAU, 1712-1728, vol.1, p. 300; PINTO, 1832, p. 63). 
224 B. das regencia (F. 80r., L. 1042). À época a regência das minas era exercida por Antônio de Almeida Lara (JESUS, 2011, p. 182-

183). 
225 B. paraisso Euviado (F. 80r., L. 1043). 
226 B. Com o ouro (F. 80r., L. 1045). 
227 B. porelles (F. 80r., L. 1048). 
228 José Barbosa de Sá (1901, p. 27), ocultando o segundo ataque dos indígenas a uma monção naquele ano, narrado por Domingos 

Lourenço de Araújo, ofereceu outra versão para esse episódio. De acordo com o cronista, o Senado da Câmara de Cuiabá respondeu 

que não havia como lhes enviar socorro, para que eles voltassem com o ouro da Fazenda Real a fim de que este fosse remetido em outra 

ocasião. Enquanto alguns retornaram, outros seguiram a pé até Camapuã, levando consigo o ouro nas costas. 
229 B. Canoas do iñimigo (F. 80r., L. 1068). 
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||12r.|| |da Obediencia| do Cabo, aindaque tambem neste houve menos resoluçaõ, que Valor. Hou- 

ve tiro de bacamarte feito por hũ Paulista Chamado Alexandre Correa, que nesta occa- 765 

siaõ Varreo toda huã Canoa, e a fez rodar occupada de Corpoz mortoz, outros muytos se 

assinalaraõ tambem nesta acçaõ, que me parece escusado o numeraloz. 

12.              Vendose os barbaroz taõ mal servidoz, e Cheyaz de mortos, e fe- 

ridoz as Canoas, se retiraraõ desafiando aos nossoz, Como Costumaõ, para o meyo do 

rio, onde hum delles so’ basta para muytoz nossoz. Quisemos sahir ao largo, ou a o menoz 770 

buscarlhe o alojamento onde Costumaõ deixar as bagagez, e molherez, Como gente inutil 

para a guerra, mas desvaneceose logo este intento assim pela má disposiçaõ, que havia 

entre noz, Como pelo muyto poder, Com que ainda se achava o Payagua’. Recolheose 

este logo ao seo alojamento230 e tomando as bagagez, e molheres, que alli tinha, marchou 

ao som de seos Costumados instrumentoz a esperarnoz a baixo. 775 

13.              Entraraõ em Consulta os nossoz, e podendo nelles maiz o medo, 

que o Valor, Com que acabaraõ de Vencer, Voltaraõ atráz huns seguindo outra Vez para 

as mesmas Minaz, e outroz tomando o Caminho do Certaõ231 passados os rios dos Porrudoz, 

Pequeri, Vieraõ sahir a Camapoan: Aqui acharaõ que o Gentio Cayapo’ tinha quei- 

mado as Casas, e as rossarias ao Sargento mor Miguel Rodriguez, digo Domingoz Rodriguez,  780 

e a Miguel Pereyra,232 que eraõ os senhorez dellas: tambem souberaõ que o mesmo 

tenhaõ233 feyto no Cayjuru’ os Gualaxoz as rossas, que alli havia:234 Estas, e outras muytaz 

hostilidadez nos fasem Continuamente naõ so estez douz lotez, mas outras muytaz naçoẽz, 

que habitaõ, e Crusaõ este Caminho Et cetera Rio de Ianeiro 3 de Novembro de 730. 

                 Domingoz Lourenço de Araujo.235 785 

Noticia Quarta Practica 

Vinda da Cidade do Paraguay à Nova Colonia do Sacramento com aviso da Venda, que 

fiseraõ os Payaguaz dos Cattivoz Portuguezez na quella mesma Cidade, e escrita por  

Dom Carlos de los Rioz236 Valmaseda. 

1. 790 

El dia 15 de Septiembre de 1730, dia, con que empieça la novena de Nuestra237 Senora de 

La Merced se apparecieron en la otra parte del rio de la Ciudad 60 Canoas de in- 

dioz Payaguâz, de donde echaron una Canoa en tierra Com quatro indios muy em- 

plumados, y armados Com flechas, y lançaz, y almagrados los rostroz, Vestidoz Con 

uno238 Cassacones de Cuero de tigrez a dar parte al Señor Governador, en Como trasen239 a unoz 795 

Cautivos Portugueses,240 que querian Vender a los Españolez:241 y offereciendo su Señoria 

                                                                                                                             que loz  

 
230 B. logo para o se o alojamento (F. 81r., L. 1101-1102). 
231 No tocante aos caminhos alternativos à rota ordinária das monções cf. nota 171. 
232 B. Domingos Rodriguez, eaMiguelPereyra (F. 81r., L. 1109-1010). 
233 B. tenhaõ (F. 81r., L. 1111). 
234 O incêndio provocado pelos Kayapó em Camapuã foi vivenciado por João Antônio Cabral Camelo e encontra-se narrado no F. 9r., 

§55. 
235 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
236 B. delos Reis (F. 81r., L. 1121). Rioz por Reyes. 
237 B. de la Nuestra (F. 81v., L. 1123). 
238 uno por unos. 
239 B. traian (F. 81v., L. 1128). 
240 O sequestro dessas pessoas pelos Payaguá é narrado por João Antônio Cabral Camelo na Noticia Segunda Practica. 
241 De acordo com Francismar Alex Lopes de Carvalho, os produtos dos assaltos indígenas tinham destino certo em Assunção. Sobre a 

constituição da relação mercantil entre os Payaguá e os paraguaios cf. Carvalho (2019, p. 239-247). 
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||12v.|| |que los| rescataria a todos, no quisieron dichos indios traelos a la Ciudad, sinque les mostrasẽ 

primero lo que los havian de dar por ellos, poniendo excessivo precio a vna señora Por- 

tuguesa, y a dos mancebos fuera de otros negroz, y mulatos; y Corriendo esta noticia, 800 

pela Ciudad, salio luego al punto el Padre242 Comendador de la Merced acompañado 

de un Alcalde a pedir limosna para su rescate, y passando el Padre Comendador Con 

toda su Comunidad a Casa de su señoria a manifestar a los indioz lo que loz  

havia de dar, poñiendo mucha plauta243 labrada de la del ornamento de sua Yglesia, 

a lo que C[o]ncurio’ tambien su Señoria, y Com mas empeño Don Santiag̃o Gallo, 805 

quien es que puso quanto falto de plata, y otras Cosas de la apetencia de los indioz. 

2.                Con esto passaraõ los dichos indioz a traerloz; pero aviendo ido se 

bolvieron disiendo, era preciso se les diesse mas; porque el Casique no estava Contento.244 

Enconces su senõria, el dicho Padre Comendador, y dicho Santiag̃o Gallo bolvieron 

a reforçar Con mas plata, a lo que todos245 Concurrieron generalmente Y passando se- 810 

gunda ves a mostrar a dichoz indioz lo que mas avian juntado; passaron dichoz 

indioz a sus Caṅȯas, y trayeron a dicha Senõra, dos manceboz, e dose negroz, y 

mulatos, y fueron rescatados, y recebidoz Con general Compassion de todo el 

pueblo de Verlos en el miserable estado, en que los tenian, en especial a dicha 

Señora, a quien havian rapado Lejas,246 pestanas, y Cabeça247 sin mas Vestuario, que  815 

unas naguaz viejaz, hechas pedaçoz, Conque Cobria sus Verguençaz: los mas loz  

traian desnudos del todo, y rapados en la misma forma. 

3.                No se puede negar la Compassion, que Causarian, pues dicha 

Señora no Savia, ni podia articular mas rason, que remitirlo todo a las lagri- 

mas, causando su vista un general llanto a todos; pues siendo de las obligacionez, 820 

que se suppone, y nacida,248 y Criada Con todo regalo, se via en tan miserable es- 

tado, y mas quando no avia onse mesez, que se avia Casado Con un Cava lle- 

ro de todas prendas, y muchas Conveniencias, a quien mataron dichos indioz  

estando dicha señora preñada, que fue providencia de Dioz no parir entre 

ellos, onde disen estuvo tres mesez passando muchos martirioz, desnudises, hambrez,  825 

y burlas, y sin poder Valerse de sus Criados teniendolas a la Vista padeciendo lo 

mismo, que ella. 

4.                Todos fueron repartidos por Varias Casaz, donde los pidieron,  

y fuesen attendidoz: dicha señora se puso, y esta’ en Casa de mi madre Doña Fran- 

cisca Benitez, esposa del Señor Governador, que fue desta Ciudad Don Diogo de  830 

los Reys, y Valmaseda mi Padre, y fue para su Casa en una silla de manoz 

Com general applauso, y acompañamiento de todo el pueblo, en donde se man- 

                                                                                                                      tieṅe.  

 
242 B. alPadre (F. 81v., L. 1135).  
243 plauta por plata. 
244 Ao estudar o caso em questão, Francismar Alex Lopes de Carvalho (2019, p. 239-247) chamou atenção para a habilidade com que 

os Payaguá conduziram as negociações com os assuncenhos. 
245 B. todo (F. 81v., L. 1149). 
246 B. Cejas (F. 82r., L. 1156). Lejas por Cejas. 
247 B. cabeças (F. 82r., L. 1156). 
248 B. que Sesupone, nascida (F. 82r., L. 1164). 
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||13r.|| |tieṅe| con grande estimacion, mirandola249 Como propria hija, Vestiendola Com sus pro- 

prios Vestidos, trayendola Consigo Con todo respeto, Con el qual les miran todoz gene- 835 

ralmente Es de edad de 18 athe 20 annos, de buen parecer, muy discreta, honesta, y 

todas las mas prendaz, que puede tener una señora de obligacíonez: llamase Doña Do- 

minga Rodriguez, su Padre se llama Don Antonio Rodriguez ambos naturales de Lisbona: su 

marido dise se llamava Don Manoel Lopez de Carvalho natural de Braga. 

5.                Todos sus paysanos disen, que es senõra de toda excepcion, y que 840 

su marido mucho maz,250 el qual avia baxado a las Minas a Condusir el oro de Su 

Magestad, aunque perguntandole a ella esto, responde251 Con toda discrecion,252 que ella 

no es maz, que una pobre hija, si de buenas obligaciones, en que se reconose su 

entendimiento pero por la rason de sus paysanoz, y su modo se discurre de ella qui- 

en es por averse Visto en tal estado, e253 desdicha. 845 

6.                El modo, Como los Cogieron, fue, que saliendo de las Minaz 

para San Pablo Com 23 canoas, em que llevavan el oro del rey, y de otros particu- 

lares, se encontraraõ Com dichos indioz yendo descuidadoz, se a . poderaron de las 

16. Canoas escapandose las 7. mattando un Oydor, que avia Venido por el rey, el 

Com̃andante, al Capellan, y a todoz los de maz, aprisionando solamente a di-  850 

cha Señora, dos Cavalleritoz, dos niñas, tres negroz, y quatro negras de la dicha 

Señora, Con mas 30 negroz, y mulatoz, que nos han traydo a Vender dichoz254 in- 

dioz, muy ricos Vestidoz, y alajaz de oro, todo de mucho precio: en oro en pol- 

vo Creo, que avran traido mas de Cien arrobaz,255 las quales han vendido Con tal a- 

bundancia,256 que por un platillo dan 8. onçaz, por una cuchara 3. y 4. por un pe- 855 

daço257 de bayeta, o sempiterna Colorada dan 6. y 8. onçaz, por quentitillaz fal- 

tas, miel, maiẑ, Cuchillos, y a este tenor, por quanto ven; pues ay sugeto, que Con Va- 

lor de 50 pesoz ha Comprado 20 libras de oro. 

7.                Asseguro a Vuestra Merced, que estamos por aca’ ricos de oro, ya’ que no 

tenemos plata, que ay sugeto, que quedara’ sin alaja ninguna por dar a los indioz 860 

por oro, ya’ que Dios les Vino a Ver, Como a los demaz. Oy se Compran ya’ loz 

generos de Castilla por oro, y no por yerva, ni tavaco: es Verdad, que Con ganancia 

un 150 por ciento de los precios de Buenos ayrez. Vno de los Cautivoz Portugue- 

Zes ha258 dado noticia de unas minas de oro, que ay en esta Provincia y se pasa a ma- 

nifestalaz,259 en cuya fee passo Don Iuan de Barcia con el, y gente de trabaxo a 865 

descobrilas, y segun se dise saldra’ bien: estan quarenta legoaz de la Ciudad, tier- 

ra firme, y sin riesgo. 

8.                Añado, que en medio de alboroto, que causaron dichoz in- 

                                                                                                         dioz   

 
249 B. mirandole (F. 82v., L. 1180-1181). 
250 B. Su marido mas (F. 82v., L. 1190). 
251 B. respondió (F. 82v., L. 1192). 
252 B. Contoda a dezCrecion (F. 82v., L. 1192-1193). 
253 B. y (F. 82v., L. 1197). 
254 B. avender Los dichos (F. 83r., L. 1208). 
255 Caso esse número esteja correto, os indígenas levavam consigo avultada quantidade de ouro roubado em ocasiões desconhecidas 

pela historiografia. Isso porque, para o ouro saqueado no episódio do ataque à frota de maio de 1730, notório justamente por conta de 

suas proporções, a estimativa mais alta, de 60 arrobas, é dada por José Barbosa de Sá (1901, p. 26). Em seguida vem aquela oferecida 

por Domingos Lourenço de Araújo (f. 11r., L. 718) de, no máximo, 20 arrobas. Por fim, Camelo (F. 7v., L. 468), testemunha ocular do 

ocorrido, é aquele que informa a menor quantidade: 10 ou 11 arrobas. 
256 A venda de ouro em abundância é compreensível na medida em que os Payaguá não valorizavam o ouro, mas sim a prata, esta tendo 

sido requerida como pagamento do resgate dos cativos portugueses (CARVALHO, 2019, p. 247). 
257 B. peso (F. 83r., L. 1213). 
258 B. he (F. 83r., L. 1224). 
259 B. Separa manifestalas (F. 83r., L. 1225-1226). 
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||13v.|| |dios|, Con la traida de los Cautivos, y el oro, se escaparon de sus tolderias en los dias de la 870 

novena de nuestra Senõra de la Merced, una Señorita española desta Provincia una 

mulata de Casa de Don Iuan Iose Da’vila, y otros doz Cautivoz, llegando todoz  

Con bien: milagroz de nuestra Madre sanctissima de la Merced Redemptora de 

Cautivoz; pues aviendo estado dichos Cautivoz260 entre infieles tanto tiempo, solo se 

determinaraõ a llegar Com ellos en dia da la misma Senõra, ẏ en dias de su nove- 875 

na se escaparaõ de sus tolderiaz los referidos Cautivoz. Paraguȧy, y Noviem- 

bre 4 de 1730. 

                                                     Don Carloz de Los Reyes Valmaseda. 

Noticia Quinta Practica 

Dada pelo Cappitam Antonio Pires de Campoz ao Cappitam Domingoz Louren- 880 

Ço de Araujo, e Comunicada por este ao Reverendo Padre Diogo Soares, sobre os261 reynos, 

e naçoẽs de Barbaros, que ha na derrota, e Viage do Cuyaba’, e seo reconcavo. 

1. 

Antes de informar a VossaMerce no me pede,262 querolhe advertir, que nesta brėve notici-  

a, que lhe dou, Vaõ so as naçoẽs, e reynoz por mayor, que Eu vi, e em que estive; por- 885 

me ser impossivel o narrarlhe a variedade de gentes, nomes, usoz, e trajez, e ain- 

da as Vantagez, que fasem estes gentioz huns, a os outroz, principalmente no dilata- 

do reyno dos Paraciź: Cujoz habitantes saõ taõ aceadoz, e Curiosoz, que podem Com- 

petir Com os mais polidos da Europa: e assim so’ faço mençaõ agora do que Vi,  

e me mostrou a experiencia no deṡcurso de tantoz annoz, que tenho Cursado 890 

este Certaõ. 

Rios Theatê. e Grande.263 

2. 

Principio pelo Rio Theate’, e naõ tenho, que diser delle outra Cousa, mais que entra 

no Rio Grande, e que navegando264 por este, se da noutro rio acima, que se Chama 895 

Parnaiba, habitado do Gentio Cayapo’: he naçaõ esta, que habita muyta terra por 

serem inũmeraveis: cada aldeya tem seo Cassique, que os governa, e domina: 

Vivem de Corço; naõ obstante o terem suas lavouras, em que plantaõ battataz,265 

milho e alguns legumes maiz: andaõ nûz assim homens, Como molherez: o seo  

mayor exercicio he serem Cossarios266 de outras naçoẽz se267 mais interece, que o de 900 

se Comerem huns a os outroz; porque saõ amicissimos de Carne humana;268 e por- 

issos nas batalhas sō reservaõ os meninoz, e os Criaõ para seos escravoz: as armaz 

                                                                           de que  

 
260 B. Nuestra Señora de La Merced redemptora deCauptivos (F. 83r., L. 1233-1134), isto é, o excerto compreendido entre as linhas 

871 e 874 da primeira versão inexiste na segunda. 
261 B. o (F. 83v., L. 1244). 
262 no me pede por no que me pede. 
263 B. eSeo re concavo. Rio Theatē, eGrande (F. 83v., L. 1246-1247), ou seja, todo o §1 da primeira versão inexiste na segunda. 
264 B. equem entra navegando (F. 83v., L. 1250).  
265 B. batata (F. 83v., L. 1256). 
266 Cossarios por Corssarios. 
267 se por sem. 
268 Conforme assinalou Tiago Kramer de Oliveira (2019, p. 241), ao longo da Noticia Quinta Practica Antônio Pires de Campos 

manipula uma série de imagens presentes desde os anos iniciais das conquistas dos europeus na América, tal como o costume da nudez, 

as atividades de corso, o temperamento traiçoeiro de vários povos indígenas e a prática da antropofagia. A seu ver, tais concepções 

constituíram o discurso que estimulou e justificou a conquista, a colonização e a escravização dos ameríndios. No caso dos Kayapó, por 

exemplo, não há embasamento etnohistórico para os rituais de canibalismo atribuídos a eles. 
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||14r.|| |que| usaõ, saõ arco, e frecha muyto grossas, e Compridas: usaõ tambem de porretez, que  

saõ huns paos de quatro, ou sinco palmos Com huã grande Cabeça nos extremoz, 905 

e Com estes fasem tiro em taõ grande distancia, e taõ certos, que nunca erraõ, e por- 

isso he esta a arma, de que maiz se presaõ. 

Rio Pardo, Quexeim, e Cama 

puam. 

3. 910 

Rodando pelo Mesmo Rio Grande abaixo se passaõ duas barras: he a primeyra 

a do Rio Vacurý, a segunda a do Verde: Estes dous rioz naõ tem gente, que as269 habite, 

mas saõ Cursados, e batidos do mesmo gentio Cayapo’. Por baixo destes dous rioz 

se segue o Pardo, e sobindo por elle acima se vay à barra do Nhanduý: neste ha- 

bita270 o gentio, a que Chamaõ Gualaxoz;271 que naõ obstante terem alguns mantimentoz 915 

nem porisso usaõ de aldeyaz, mas vivem so de Corso, e montarias: usaõ de arco, e fre- 

chas, e de alguns laços: so os homẽs andaõ núz; porque as molheres272 trasem algunz 

reparos de palha: tem so guerra Com os Cayapóz, que athe lá Chegaõ: nem por  

todo o Rio Pardo, Quexeim, e Camapoaõ ha outra alguã naçaõ,273 que os habite,274 

por medo dos mesmoz Cayapoź. Estes saõ os que nos fiseraõ largar todas as rossas, 920 

que tinhamos ja no Taquari para Com̃odo dos Passageiroz matandonoz a mayor 

parte da gente, e queimandonoz as Casas; e se o naõ feito275 em Camapoaõ he pela vi- 

liga276  Continua dos rosseiroz, que nem de dia, nem de noute largaõ as armaz, e 

ainda assim tem perdido277 as maõs do mesmo gentio mais de 20 escravoz. 

Rio Taquari’. 925 

4. 

Este Rio foy habitado de iñumeravel gentio, e ainda hoje o habita parte delle;278 

de huã, e outra bȧnda; e sem embargo de terem todos a mesma lingoa, nos nomes dos Cas-  

siquez saõ diversoz: o mayor lote, que houve, se chamava Cubixerez; os outroz saõ 

 os Achihanéz, Escolhéces e Coroyáz: estez todos estaõ a beira do Rio que pelas Var- 930 

gez habitaõ outras naçoẽz Chamadas Cacaócas, Ahunos, Iúniácas,279 e Tiquinitoz: 

fallaõ todos, Como dice, a mesma lingoa, usaõ do mesmo traje, vivem de montariaz,  

e tem alguãs lavouras de mandioca,280 e batataz, Cousa muy pouca. He gente sem 

aldeyas, nem lugar Certo, e andaõ sempre Volantes à cassa de boãs montariaz: oz  

homẽs andaõ núz, e as molheres Com alguns reparoz de palha. Socede alguas Vesez 935 

por desconfiança, que ha entre huns, e outroz, faserem281 se Cruel guerra: mas tanto,  

 
269 B. os (F. 84r., L. 1274). 
270 B. enelle habita (F. 84r., L. 1278). 
271 B. ogentio chamadosGuaLayos (F. 84r., L. 1278). 
272 B. nus, as molheres (F. 84r., L. 1282). 
273 B. outra naçaõ (F. 84v., L. 1286). 
274 B. habita (F. 84v., L. 1286). 
275 e se o naõ feito por e se o naõ tem feito. 
276 A palavra abreviada é vigilância, todavia, pelo modo como a abreviatura foi construída seu desdobramento seria viligância. Desse 

modo, optamos por não desenvolvê-la. 
277 B. pedido (F. 84v., L. 1293). 
278 B. delles (F. 84v., L. 1298). 
279 B. Iunidias (F. 84v., L. 1304). 
280 B. demandiocas (F. 84v., L. 1307). 
281 B. hâ entreelles, fazerem (F. 85r., L. 1312-1313). 
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||14v.|| que nos sentem em suas terras, unemse todos, e de repente nos buscaõ: as armas de que usaõ saõ  

arcos, frechas, e laçoz. 

5.                Detráz deste Rio Taquari passa outro, a que Chamaõ Rio Claro: 

e desagoa282 no Rio Botheteu’. Neste Claro habitaõ Varios lotes de Gentio: o primeyro se chama 940 

Abathoeź, o segundo Coquiaź, o 3. Vmaguaiź: tem estes alguns mantimentos de que vivem, Co- 

mo saõ mandiocas, milho batatas, bananas, e alguãz canas de assucar, e destas283 disem se 

levaraõ as primeyraz que ja hoje ha no Cuyaba’. Vivem todos embarcadoz, usaõ de arco, fre- 

cha, e lança, Como os mais: tem guerras Com os Payaguáz, e alguns encontroz Com 

os Cavalleyroz Aycurúz, de quem tem recebido notavel perda: o traje he andarem 945 

nuṡ, Como todos os maiz deste Certaõ. 

Rio Botheteu’. 

6. 

Nace este Rio nos Campoz da Vacaria,284 Como nace tambem o Aracu’, que nelle 

entra: he habitado tambem de alguns lotes de gentio, todo embarcadisso: todo285 tem 950 

a mesma lingoa, o mesmo traje, e as mesmas armaz, e ainda as mesmas guer- 

raz, que os mais, Com os Payaguaz, e Aycurúz. Entra este rio por Vnica barra 

no Paraguay unido ja com o Claro, e Aracu’: nella esta’ o Gentio Payagua’. Vive 

este embarcado, sem aldeyaz, nem domicilio algum certo: he taõ astuto, que emboscan- 

dose nas Voltas, e reconcavoz dos rios, daõ de repente sobre os brancos, que passaõ ao Cuya- 955 

ba’; e assim o fiseraõ no anno de 725. matando a Diogo de Sousa de Araujo Com 

huã negra sua, e hum moleque;286 e no de 726. unidos Com os Aycurúz avançaraõ 

no287 Taquari a huã tropa nossa, que passava para as Minas, e tiveraõ de que, se a naõ Venceraõ, 

a tiveraõ em Cerco sinco dias, e a teriaõ mais tempo se lhe naõ chegasse oSoccorro de 50 

Canoas, que os obrigou a retirar ao mesmo tempo, que intentavaõ ja os Aycurúz pas- 960 

sar Com os seos Cavalloz o rio.288 

7.                No anno de 727. acometeraõ os mesmoz Payaguáz no Pa- 

raguáy outra289 tropa de Mineyroz, emque hiaõ 30 Canoaz, e so Com dez, que trasiaõ, 

a avançaraõ, e renderaõ duas das nossas, matando nellas a Miguel Antunez, Ma- 

noel Lobo,290 e dez escravoz, e reservando a Vida a hum menino filho do mesmo Lobo, que 965 

levaraõ Consigo.291 Consta todo este gentio de tres grande lotez, que unidos saõ iñumerave- 

iz, Com̃umente o fasem Com os Cavalleyroz, que naõ saõ menoz, e entaõ saõ formidave- 

iz por mar, e terra. O seo traje he andarem núz, e so as molheres usaõ de hunz 

pannos, que fasem de algodaõ a maneyra de mantilhaz. Vivem so’ do que pescaõ pe- 

los rios, e usaõ de arco, frecha, e Lança, em que saõ destrissimoz, e tanto que fasem 970 

                                                                                                                       com ellaz 

 
282 B. aque chamaõ rio Pardo, digo claro, edezagoa (F. 85r., L. 1317). 
283 B. Asucar: destas (F. 85r., L. 1322). 
284 No que concerne aos campos da Vacaria cf. nota 30. 
285 B. todos (F. 85r., L. 1334). todo por todos. 
286 De acordo com José Barbosa de Sá (1901, p. 15), na ocasião morreram 600 pessoas e os indígenas levaram consigo 20 canoas 

oriundas de São Paulo, o que impactou o abastecimento das minas naquele ano. 
287 B. ao (F. 85v., L. 1345). 
288 José Barbosa de Sá (1901, p. 16-17) narrou este episódio com maior detalhe. Segundo o cronista, a frota chegou a Cuiabá em agosto 

de 1726 destroçada em decorrência do encontro com os indígenas. 
289 B. aoutra (F. 85v., L. 1353). 
290 B. ManoelLopo (F. 85v., L. 1356). 
291 Sobre as demais menções desse episódio nas Noticias Practicas cf. nota 89. 
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||15r.|| |com ellas| dous, e tres tiros, em quanto os nossos disparaõ huã espingarda, se pelejiaõ em Canoa292 

e sentem293 mayor poder na Contraria, lançaõse a agoa fasendo da propria Canoa escu- 

do, em que reparaõ as balas: mas se sentẽ fraquear294 ao inimigo, Voltaõ logo a Canoa,  

eo envestem, e se lhe socede mal alagaõ a Canoa, e surgem por baixo da agoa 975 

em huã grande295 distancia. 

8.                Os Aycurús Chamados Com̃umente os Cavalleyroz por sempre anda- 

rem à Cavallo, vivem de montarias, e saõ entre todo296 este gentio os mais fortez, assim 

pelo Continuo exercicio, que tem da Cavalleria, Como pelos seos Cavallos serem sem- 

pre os melhores[:]297 tem as pernas arqueadaz, e saõ pela mayor parte Curtos do298 Corpo, mas 980 

socados, e largoz de espadoaz. Vnemse Com os Payaguáz so’ afim de os passarẽ 

nas Canoas a outra parte do rio Paraguay, onde fasem Cruel guerra naõ so a ou- 

tras naçoẽz, mas ainda a alguãs povoaçoẽz de Castelhanoz, que por se livrarẽ 

delles lhes pagaõ certo tributo, e ha quem diga se juntaõ em Campanha muytaz Vesez 

dez, e dose mil Cavalleyroz, leuando cada hum a destra quatro, e sinco Cavalloz. 985 

Andaõ núz, e usaõ de lançaz, porretes, e laços, Com que fasem grandes tiroz, e 

prendem naõ so as feras, [e] cassa, mas aos mesmoz Contrarioz. Cursaõ athe oRio 

Botheteu’, Claro, e Taquari, e em todos elles tem feito hũ consideravel damno. 

Rio Paraguáy 

9. 990 

Sobindo da barra do Botheteu’ pelo Paraguáy acima se vay dar na doRio 

dos Porrudos: e he este299 o ultimo termo, onde Chegaõ, e Cursaõ os Cayapóz. Desta 

barra para cima Vivem Varios lotes de gentio: Chamase o primeyro Guatíz,300 o segundo Caraca- 

ra’, o terceiro Carapoź, o quarto Suruéna, o quinto sexto e sétimo Guacama’, Cubaca’, e Tuquiz.301 

andaõ todos sempre302 embarcados, e saõ gente de Corso, e montariaz,303 e assim naõ tem 995 

aldeyaz, nem domicilio algum Certo: o seo mayor sustento he arróz, que Colhem 

em abundancia a seo tempo, o que lhes he facillimo pela nimia prodigalidade 

Com o da, e Cria em todo o pantanal espontaneamente304 a terra: He este pantanal 

huãs dilatadas Vargez, que teraõ 500,305 e mais legoas de terra, inundaõse a seo tempo 

Com as enchentes dos rios, que entraõ no Paraguay, em tal forma, que repressadaz 1000 

as agoaz formaõ hum mar, nem he possivel por espaço de sinco, e 6. mesez306 o Co- 

nhecerse a madre de nenhũ da quelles rios, aindaque Caudelosoz.  

10.              O tempo destas enchentes he sempre o melhor, e o mais Como- 

do para se navegar para as Minas, se se escapa da peste, e fome, que socede muytaz307 vesez 

padecerse neste lugar: he porem a derrota muyto mais breve, e havendo practico muyto maiz 1005 

                                                                                                                                            livre  

 
292 B. emCanoas (F. 86r., L. 1367). 
293 B. eSesentem (F. 86r., L. 1367). 
294 B. franquear (F. 86r., L. 1369). 
295 B. em grande (F. 86r., L. 1371-1372). 
296 B. todos (F. 86r., L. 1375). 
297 B. Serem oz melhores (F. 86r., L. 1376-1377). 
298 B. de (F. 86r., L. 1378). 
299 B. he este (F. 86v., L. 1393). 
300 B. Guatós (F. 86v., L. 1395). 
301 B. eTupuiz (F. 86v., L. 1397). 
302 B. andaõ Sempre (F. 86v., L. 1397). 
303 B. emontaria (F. 86v., L. 1398). 
304 B. espontacamento (F. 86v., L. 1402). 
305 B. Sincoenta (F. 86v., L. 1403). 
306 B. matoz (F. 86v., L. 1407). 
307 B. Socede muito muitas (F. 86v., L. 1411). 
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||15v.|| |livre| de gentio, e tėm a felicidade de308 se Colher o arróz em abundancia, porque Crece à medida 

da enchente em quanto naõ amadurecce, e tanto que em partes se naõ acha fundo menoz 

de 50, e 60 palmoz, sendo o Com̃um de 24. e 25. O peixe he iñumeravel, tem tambẽ 

Capivaras, jacaréz, e sucurubaz, que saõ o Com̃um sustento de todo aquelle gentio: an- 1010 

da todo elle nu’, e so309 as molhe<res> trasem310 huns reparoz de algodaõ franjados nas orlaz:  

Vnem-se alguas Vesez Com os Payaguáz, mas sempre receosoz das suas trayçoẽz:  

as armas saõ arco, frechas, e lançaz, Como os maiz. 

11.              Sobindo mais pelo mesmo Paraguáy se da em huã gran- 

de bahia Chamada a Ibaiba: Vese nella ainda hoje huã grande Cruz de pedra, 1015 

que se Cre por tradicçaõ ser posta pelo Apostolo São Thome’: pouco acima desta 

bahia vivem huns dous lotes de Gentio Chamados Ayguáz, e Curucanez,311 e 

naõ obstante o ser Vesinho hum de outro, tem diversa lingoa, diverso traje, e  

saõ Crueis inim̃igos hũ do outro sem maiz interece, que o de se Comerem: so az 

armas saõ as mesmaz de arco, frechas, e lançaz. Vivem todos embarcadoz, 1020 

eo seo Com̃um sustento he o que lhe da’ o rio, eo matto. Os Aẏguáz andaõ núz 

e so’ as molherez Vestem huãs tipoyaz, que saõ huns Como Sacoz Com duas bocaz 

e as Cobrem do pescosso athe os péz; as dos Curucanez trajaõ huãs Como manti- 

lhaz, que formaõ, e tecem de palha. 

12.              Vivem juntos a estez, e no mesmo Paraguáy os Hayrucuź 1025 

tambem embarcadiços, e de Corso: no traje, e armas Como os maiz, e so Com a dif- 

ferença de plantarem algum milho, de que se sustentaõ: andaõ Com̃umente em do- 

us lotez, e tem guerraz312 Com os Guaraciź, que tambem andaõ embarcados, e tem 

o mesmo traje, e armaz. 

13.             Vesinhoz a estez moraraõ os Sayariź <Saraeź>. Era313 gentio este, que 1030 

Vivia repartido em aldeyaz, e so em huã se Contaraõ em Varias occasioẽs novecentaz, 

e tantas Chosas.314 Era muyto limpo, e asseado, pouco ociosos os homens, e grandes lavra- 

dores, e assim Viviaõ abundantes de mantimentoz e frutaz: era naturalmente pacifico, e 

nunca se soube fisesse guerra a os maiz: Sempre Viveraõ em terra firme uni- 

dos, e aliadoz: eraõ os seos nomes os seguintez. Maneciź, Curataréz, Guacadu- 1035 

céz, Oticotosanaz,315 e outroz, que ja me naõ lembraõ. 

14.              Sobindo dous dias mais o Paraguáy faz barra nelle oRio 

Sahurý, e nelle habita o gentio Corovare’ junto Com outro lote chamado Yapara’. 

Vivem estes todos em aldeyaz, lavraõ mantimentoz tem a mesma lingoa, e as mesmaz  

armaz: os homens Vestem huãs, Como marlotas, e as molheres tipoyaz: tiveraõ al- 1040 

guns tempoz guerraz Com os Témbeź, chamados por outro nome De tres botoquez. 

                                                                                                                            Estez  

 
308 B. do (F. 86v., L. 1413). 
309 B. nû, excepto (F. 87r., L. 1420). 
310 B. molheres, que trazem (F. 87r., L. 1420). 
311 B. curuanes (F. 87r., L. 1427). 
312 B. guerra (F. 87r., L. 1442). 
313 B. os Sayareẑ. Era (F. 87r., L. 1445-1446). 
314 B. occazionns novecentas |Novecentas| chosas (F. 87r.-87v., L. 1447-1448). 
315 B. Osicotosanes (F. 87v., L. 1453). 
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||16r.|| |Estes| Témbeź he naçaõ, que se sustenta de Carne humana; Vivem porem em al- 

deyaz, e lavraõ alguns mantimentoz saõ guerreyroz, e fasem suas entradaz ao Gentio 

Paraci so Com o interece, de os apriniosarem,316 e Comerem. Todas estas naçoẽz Vi- 1045 

Vem pello Sahurý acima. 

15.              Sobindo ainda mais acima o mesmo Paraguay se achaõ ha- 

bitadas as suas margez dos gentios Chamados Ararirez,317 Guayónes, Caypónez, 

Arapáreź, e Taporéz: Vivem todos estes de Corso sem aldeyaz, nem domicilio Cer- 

to, e assim naõ trataõ de mantimentos: saõ atreyçoadoz,318 e so assim fasem guerra, 1050 

Comem Carne humana, e usaõ de arco, frecha, e lança, e alguns porretez. Este 

mesmo gentio habita naõ so o Paraguáy, mas tambem todo o Rio Hicepotuba, 

que entra nelle. Occupa porem as Cabeceyraz do mesmo Hicepotuba outro lote 

Chamado Yarauvaýba, Com quẽ os mais tem Cruel guerra: entraõ tambem 

estes alguãs Veses nos reynos dos Paraciź so pelos matarẽ, e Comerem, e no 1055 

dia em que fasem este banquete he o dia da sua319 mayor festa, batisandose nelle,320 

e mudando nelle os nomez. 

16.              Passado a fonte de321 Hicipotúba se da em huãs322 Chapadaz dila- 

tadissimas, Cujas agoas Começaõ ja a Correr para o Norte: nestaz habitaõ os Pa- 

raciź. He reyno grande, e dilatado, e a gente em tanta quantidade que he im- 1060 

possivel o numerala, e tanto, que socede muytaz veses em hum dia de marcha, passa- 

remse dez, e dose aldeyaz, e acharse em cada huã de dez athe trinta Casaz: 

saõ ellas redondoz em forma de hũ bom forno, muyto altaz, e Com 30. ou 40 pal- 

mos de diametro por lhe ser preciso o agasalharse323 nellas toda huã familia. 

Vivem estes gentios de suas Lavouras, e saõ nellas incansaveiz: Criaõ nellas man- 1065 

diocas, milho, feijaõ, batataz, e muytoz e Varios324 ananasez em rica ordem dispostoz, e 

destez fasem o Vinho, que bebem. 

17.              Cortaõ Com̃umente de rio a rio os seos ranchoz, e nèstaz cer- 

cas fasem seos fojoz,325 em que Caçaõ Variedade de feraz.326 saõ pouco amigoz de guer- 

ra, e so se defendem, quando os assaltaõ: as armas, de que usaõ, saõ arco, e frechaz, 1070 

e huã Certa Casta de espadaz, que fasem de hum páo durissimo, de que fabri- 

caõ tambem alguãs lançaz, mas Curtas, e de pouco Comprimento Com estas defendem 

as suas portaz, e para a defensa ser melhor, as fasem taõ pequenaz, que para en- 

trar por ellas so o fasem de gatinhas. He este o unico gentio, que adora idolos, e a estez os 

Veneraõ327 em Casa separada, e em Varias formaz, mas todas medonhissimaz, e Com sua 1075 

bosina feita328 de hũ grande Cabaço na maõ direita: nesta Casa, ou templo naõ entra 

molher, mas so os homẽs em Certos dias do anno, que saõ para elles o da sua mayor festa: 

                                                                                                                                   guardaõ  

 
316 apriniosarem por aprisionarem. 
317 B. Araviras (F. 87v., L. 1469). 
318 atreyçoadoz por atrayçoadoz. 
319 B. deSua (F. 88r., L. 1480). 
320 baptizando nelle (F. 88r., L. 1480). 
321 B. do (F. 88r., L. 1482). 
322 B. dase emhuãs (F. 88r., L. 1482). 
323 B. lheSer possivel, digo, precizo agazalhar Se (F. 88r., L. 1490-1491). 
324 B. batatas, eVarios (F. 88r., L. 1493).  
325 B. fossos (F. 88r., L. 1497). 
326 B. Cassaõ Variedade de Cassas, eferas (F. 88r., L. 1498). 
327 B. veraõ (F. 88v., L. 1506). 
328 B. feitas (F. 88v., L. 1507-1508). 
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||16v.|| |guardaõ| taõ inviolavelmente esta sua ley as molherez, que nem os olhos se atrevem a poŕ nestez 

seos temploz329 1080 

18.              O traje Com̃um deste gentio he o traserem os homẽs huã330 palhinhaz 

nas partes Verendas,331 e as molherez huãs tipoyaz a meya perna, cujoz pannos fasem 

ellas dos fioz da Casca de huã arvore, muyto espinhosa, Chamada Tucúm, Com Variedade 

de peñas de excellentes Corez, e Com tanta Coriosidade que naõ envejaõ as melhores prima- 

veras da Europa. Saõ todos igualmente asseados, e por extremo332 per feitoz, e tanto que as 1085 

estradas, e ruas333 de suas aldeyaz as fasem muyto direitaz, e largaz, e as Conservaõ taõ lim- 

paz, que em todas ellas se naõ Vera’ huã unica folha murcha: as molheres saõ as ma- 

iz fermosas, que se tem encontrado neste Certaõ; porque saõ muyto Claras, e bem feitaz, 

e taõ ageiz, e Curiosaz, que imitaõ Com perfeiçaõ tudo o que Vem. 

19.              Criaõ araraz, papagayoz, e outroz passaroz, Como quem Cria 1090 

galinhaz, e os depenaõ, e depenadoz lhes daõ diversas tintaz, que fasem de Ervaz, 

e lhes sahem as penas Com a mesma diversidade de Cores, e tanto que estaõ em Conta, 

lhas tiraõ, e lhe tornaõ a dar outraz diversaz tintaz, que Crecendo as penaz, saõ  

taõ Vivaz, que podem334 Competir Com as melhorez Corez da Italia: Tambem fasem 

alguñs335 obras de Certa Casta de pedra semelhante ao nosso jaspe, em forma da Cruz 1095 

de Malta, que so trasem os Cassiquez ao pescosso por modo de336 habito:337 desta mes- 

ma pedra fasem machadoz, e obraõ outros semelhantes instrumentoz o mesmo fa- 

sem em pao taõ duro, Como o ferro. 

20.              Este reyno he taõ dilatado, que se lhe naõ sabe o fim: he 

por extremo fertil pela nimia bondade da mesma terra: o Clima he frio, a lin- 1100 

goa boa, e facil de apprender: he porem desgraça, que sendo todos de huã naçaõ, 

naõ tenhaõ huã so Cabeça,338 mas tantas, quantaz saõ as aldeyaz, e os ranchoz: saõ 

Sem duvida os maiz habeiz para se instruirem na fe havendo Pregadorez, que 

se animem a ensinaloz; e supposto o ser este339 gentio, Como os maiz, vario, 

e inconstante, Com tudo como perseveraõ na idolatria, podesse esperar na Mise- 1105 

ricordia divina, que perseveraraõ tambem na fe Romana para nova gloria 

da igreja, credito da Naçaõ, e ainda extensaõ do dominio Portuguez nesta 

America. 

21.              Pouco340 distantes destez vive outra naçaõ Chamada Maýbo 

réz: saõ estes em tudo semelhantez aos Paraciź: tem os mesmoz Costumez, as 1110 

mesmas armas, e as mesmaz lavouraz: e so na lingoa tem alguaz ̃poucaz pala- 

vraz alguã diversidade saõ iñumeraveiz, e usaõ nas orelhas huns buracoz taõ lar- 

goz, que a alguns lhe chegaõ athe os hombroz: daõ alguãz veses atraiçoadamente 

                                                                                                               nos Paraciz  

 
329 B. neste Seo templo (F. 88v., L. 1512). 
330 B. huãs (F. 88v., L. 1514). 
331 A expressão “partes Verendas” é utilizada neste texto com o sentido de “partes pudendas”. Não encontramos a palavra “verendas” 

dicionarizada. Trata-se, possivelmente, do gerundivo do verbo latino uereor (temer, respeitar), uerendus. Desse modo, “partes verendas” 

significaria “as partes que devem ser respeitadas/ temidas” (GLARE, 2012, p. 2243). Agradecemos ao colega Fabrício Sparvoli Godoy, 

quem nos indicou a origem do vocábulo e discutiu conosco o caso em questão. 
332 B. perfeitos (F. 88v., L. 1520). 
333 B. eluas (F. 88v., L. 1520-1521). 
334 B. daõ diversas tintas que Crescendo aspenas Sam tam Vivas que podem (F. 88v., L. 1529-1530), isto é, o conteúdo das linhas 1092 

e 1093 da primeira versão inexiste na segunda. 
335 B. algũas (F. 89r., L. 1531). 
336 B. de (F. 89r., L. 1533).  
337 Nesta passagem a palavra habito comporta dois sentidos: 1) costume; 2) insígnia (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 4, p. 5). 
338 Um só chefe, regedor. Uma só pessoa principal (SILVA, [1789], vol. 1, p. 310). 
339 B. eSuposto Sereste (F. 89r., L. 1544-1545). 
340 B. Poucos (F. 89r., L. 1551). 



299 

 

||17r.|| |nos Paraciź|, roubaõlhe341 os bens, e as plantas, e occasioẽs ha, em que lhe mataõ tambẽ 1115 

alguns homẽs; porque as molherez as naõ offendem: tem tambem Como os Paraciz 

sua especie de idoloz; e usaõ de huãs facas de pao muyto duro, e forte, alem das armaz 

Com̃uas a todas estaz naçoẽz: Fica todo este gentio para a parte do Norte, para a qual342 

se segue outro muyto de que me naõ he possivel o diser nada; porque naõ passey dos Para- 

ciź, e Mayboréz. 1120 

22.              Todos os rios, que habitaõ os Paraciz, e outros, de que me não lem- 

braõ os nomes, Correm para o Graõ Para’. Os da fronteyra Chamaõse Poritacáz,  

e Visinhaõ Com outra naçaõ Chamada Cavihiź: Estez vivem de Corso, e se sus- 

tentaõ so de Carne humana, e Com esta Criaõ seos filhoz, e assim saõ temidoz de todo o ma- 

is gentio: seguese a diante destez outra naçaõ estavel, e de aldeyaz, a que naõ Cheguei, 1125 

porem no anno de 1727. cheguei a huã dos Cavihiź a tempo, que elles andavaõ fo- 

ra a Corso, e foy tal o fetido, que nos deo, que se naõ podia supportar, entramos em 

huãs Casas, que naõ eraõ máz, e achamos nellas huãs Como vasilhaz cheyaz de Car- 

ne humana, que tinhaõ a apodrecer para fabrica dos Vinhoz, e guisados, de que usaõ: eraõ 

as Casas porcima esteiradaz343 todas de paos, e nestez se Viaõ344 iñumeraveis Caveiras, cane- 1130 

las, e outros ossos do Corpo humano, que guardaõ para timbre do seo Valor: porque o tem 

mais345 destaz ossadas tem mais honra, e mais nobresa: em quanto observavamoz estaz, e 

outraz Cousaz naõ menos raraz,346 chegou o gentio, e nos obrigou a retirar mais de 

preça do que queriamoz naõ obstante o termos entre noz 130 armas de fogo 

Rio dos Porrudos 1135 

23. 

Deixo outras iñumeraveis Cousaz, assim porque o tempo mo naõ permitte, Como porque 

quero Continuarlhe a VossaMerce a noticia da Viage do Cuyaba’. para o que me he preciso 

voltar ao Rio dos Porrudoz. Sobindo por este acima se da’ em tres lotes de Gentio, 

que habitaõ as suas margez: Chamaõse Tacahocaz, Guallechez, e Ariaconez; 1140 

Vivem embarcadoz, e saõ gente de Corso, e montariaz: as molheres Vestem huns re- 

paros de fio, e os homẽs andaõ núz, usaõ de arco, frecha, e lança, e tem por destrito, 

e ultimo fim das suas terraz a barra do 

Rio cuayba’.347 

24. 1145 

Navegando pelo Cuyaba’ acima, se encontra348 na parage a que Chamaõ o arrayal 

Velho349 a naçaõ Chamada Elisez: estez eraõ repartidoz em Varios lotez: tinhaõ 

                                                                                                             a mesma  

 
341 B. roubandolhes (F. 89r., L. 1558).  
342 B. aque (F. 89v., L. 1564). 
343 B. estiradaz (F. 89v., L. 1580). 
344 B. Seviram (F. 89v., L. 1580). 
345 B. porque quem tem mais (F. 89v., L. 1582-1583). porque o tem mais por porque quem tem mais. 
346 B. rara (F. 89v., L. 1585). 
347 cuayba’ por cuyaba’. 
348 B. encontraõ (F. 90r., L. 1601). 
349 No tocante à localidade cf. nota 93. 
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||17v.|| |a mesma| lingoa, e os mesmos usos, ṫrajez, e armas: mas Viviaõ sempre em huã guerra 

Viva so para se Comerem huns a os outroz: tinhaõ por destrito o Vaõ do Rio dos Por- 1150 

rudos, e Cuyabá: mais acima habitavaõ tambem outros Lotez de gentio chamadoz 

Curianos, Guayones, Candaguriz, Pavones, Gualez, e Bobiaríz: tinhaõ guerraz350 

huns Com os outroz naõ obstante o terem351 a mesma lingoa, os mesmos usoz, e as mes- 

mas armaz: as que ainda hoje existem facilmente se reconciliaõ entre si, so Com ca- 

sarem as filhas de huns Com os filhos dos outroz: vivem todos elles núz, e so as molhe- 1155 

res usaõ de alguns reparos de fio: habitaõ em terra firme, aindaque usaõ Como oz 

mais tambem de Canoaz para as suas montariaz. 

25.              Mais acima faz barra o Cuyaba’-merim: nace este de hũa 

lagoa habitada antigamente do Gentio Cuyaba’. Viviaõ elles de Canoas, tinhaõ oz 

mesmoz trajez, e usos, que os maiz: eraõ naturalmente mansoz, e pacificoz: Pouco apar 1160 

tados destez haviaõ tambem outros Lotez Chamadoz Chocuroróz, Valentes, guerrei- 

ros, e inquietoz, e naõ sendo muytoz tiveraõ animo para assaltarem a outros Varios lotez 

seos Vesinhoz. Eraõ gente de Corso, e Viviaõ de montariaz: andavaõ nuz, e so az 

molherez trasiaõ huns reparoz de embira:352 as armaz alem das Com̃uaz de arco, 

frecha, e lança, eraõ tambem huns porretez Com duas Cabeçaz grossaz. 1165 

26.              Acima destez habitaõ os Trictez, Sapiź, Curucanez, Gor- 

gonez, e Curianez: saõ iguaez nos Costumes aos Chocurocóz, so naõ saõ guerrei- 

roz, mas usaõ as mesmaz armaz. Sobindo mais acima pelo mesmo Cuyaba’ 

Viviaõ repartidos em dous lotez os Tomoringoz: estes todos tinhaõ a mesma lingoa, e 

os mesmoz usoz, e so se differençavaõ nos trajez, e nas armaz: Passados estez se 1170 

seguiaõ os Choxipónez, que tinhaõ por destrito o Rio Coxipo’, e eraõ em tudoseme- 

lhantes a os maiz. Mais acima, e no mesmo Cuyaba’ habitava outro Lote, chama- 

do Pupuniź, e tinhaõ por destrito o Coxipo-assu, em tudo semelhantez a oz 

maiz. Acima maiz, e barra doRio Manso Viviaõ os Papusoz Visinhoz a ou- 

tros Lotes chamados Arariponez: eraõ estez Valentes, guerreiroz, e senhores de- 1175 

suas armaz, e porisso temidoz de todo o maiz Gentio. 

27.              Seguiaõse acima destez os Acaponez divididoz em dous lotez, 

grandes guerreyroz, e Vistosoz na sua forma: mais acima ainda habitava outro lo- 

te Chamado Tambiguy Vesinho aos Itaporiź: eraõ estez huã naçaõ de iñume- 

ravel gentio: mas naturalmente bons: as armas, trajez, e usoz semelhantez aoz 1180 

maiz: junto a estez, e em huã Chapada deste rio habita ainda hoje hũ lote, 

que tera’ 600 fogoz: chamase Itapore’-merim. Vive de Corso Como os maiz, 

e usa Como elles as mesmas armaz, chega Com suas bandeiras a render o Gentio  

                                                                                                                     Bocariź  

 
350 B. guerra (F. 90r., L. 1609). 
351 B. obstante terem (F. 90r., L. 1609). 
352 Designação comum a várias árvores e arbustos que ocorrem no Brasil da família das timeleáceas, espécies do gênero Daphnopsis e 

Funifera. De suas cascas frequentemente se extraem as fibras da parte interna para a confecção de cordas e estopa (HOUAISS; VILLAR, 

2009, p. 734). 
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||18r.|| |Bocaríz|, que habita sobre as Vertentes do Maranhaõ: seguemse a estas outras naçoẽz, que 1185 

naõ vi, mas disem-me que saõ infinitas as aldeyaz, e que ha nellas gente muyto valente, 

guerreyra, e senhora de suas armas. 

28.             Voltemos ao rio dos Porrudoz: sobindo por este acima Vive hum 

Lote Chamado Tarayú: he lote este muyto pequeno, mas muyto guerreyro, e Valente: usa353 em 

Certos tempoz de Canoas: tem mantimentos aldeyaz, e mandiocas,354 batataz, aboboraz, 1190 

e tabaco: os homẽs trasem suas palhinhaz nas partes Verendaz, e as molheres seoz 

reparos de fioz.355 Acima destez habitaõ os Chamadoz Araripoconez: saõ estes douz 

lotes Valentissimoz; usaõ de arco, frecha, e porrete de duas maõs: saõ de Corso, e Vivẽ 

de montariaz. Adiante maiz se achaõ os Chamados Cruáraz: saõ tres Lotez muyto 

grandes, e Vivem Com̃umente em guerraz Com os AraripoConez Com notavel destroço 1195 

de huã, e outra parte sem mais motivo, que a gloria de se Vencerem huns a os outroz: 

Vivem todos de montarias, e saõ iguaes nas armas, trajez, e usoz. 

29.              Nas Cabeceyraz deste rio habita o Gentio, que lhe deo o nome, res- 

to de iñumeravel gente, que nelle viveo em outro tempo. Senhoreava esta todo o rio, 

tinha a lingua geral, Vivia aldeyada, Cultivava mantimentos e usava de Canoaz, em que  1200 

remavaõ sentadoz; disem, que o resto, que actualmente ainda ha neste rio, o governa hum 

mistiço, que fogio da Companhia dos brancoz. Dobrando para a parte356 de outras Vertentez Vivẽ 

outras naçõez varias, que naõ posso nomear, por naõ ter Chegado a ellaz; mas disem- 

me serem ja Cabeceiras do Maranhaõ. Neste rio dos Porrudos faz barra hum Rio 

Chamado Pequeri, em Cujaz Cabeceiras habita huã naçaõ Chamado357 [llanharúz] 1205 

dividida358 em trez lotez: he gentio aldeyado com muytos mantimentoz e Valente pelas suas ar- 

maz: resistem aos Cayapóz naõ obstante o serem estes o açoute de todo o mais gentio, 

e taõ traydores, e astutoz, que basta hũ sȯ Cayapó para perder, e destruir huã tropa 

de 500 armas de fogo, ṗella ligeiresa, Comque Correm, e Vencem na Carreyra o maiz 

ligeyro Cavallo. 1210 

30.             Isto he o de que agora posso dar noticia a VossaMerce que pela brevidade 

do tempo naõ pode ser taõ distincta, Como Eu desejava. Se VossaMerce me dera parte maiz se- 

do deste seo Grande empenho o faria Com maiz vagar, e mais gosto por serem todo 

este Gentio, e Certoẽz descobertos pelos Paulistaz et cetera 

                                                                      Antonio Pirez de Campoz. 1215 

Noticia Sexta Practica 

E Relaçaõ Verdadeyra da derrota, e Viage, que fez da Cidade de São Paulo para az 

Minas do Cuyaba o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cesar de Meneses Governador e Cappitam General  

 
353 B. uzaõ (F. 91r., L. 1660). 
354 B. Aldeyas, Mandiocas (F. 91r., L. 1661). 
355 B. defio (F. 91r., L. 1663). 
356 B. as partes (F. 91v., L. 1679). 
357 Chamado por Chamada. 
358 B. chamado [espaço] devidida (F. 91v., L. 1684). 
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||18v.|| da Cappitania de São Paulo, e suas Minas descobertaz no tempo do seo Governo, e nelle 

mesmo estabellicidaz. 1220 

1. 

Em 7. de Iulho de 1726. Domingo pela menhaã depoiz de ouvir missa no Convento de São 

FrancisCo sahio sua Excelência da Cidade de São Paulo acompanhado de alguns Officiaes de Guerra, 

e pessoas principaez, que despedio da aldeya dos Pinheyros, trasendo so em sua Companhia az 

de sua Comitiva, e alguns Officiaes maiz, e Veyo dormir a Villa de Parnaẏba, jornada de 7. 1225 

legoaz.359 Fica esta Villa na fralda de hum morro, que rega o Rio Theate’, que passa pelaz 

Visinhançaz de São Paulo, e naõ obstante o ser muyto Caudeloso, he inavegavel Com Ca- 

noas athe a Villa de Itu’ pelas muytaz pedraz, que tem Com hũ grande salto. 

2. Na segunda feira 8. de Iulho sahio de Pernaýba, e foy dormir ao destricto 

da Aracariguamá, aonde se falhou hum dia, que foy o da terça feira para se passarẽ nelle 1230 

as ordens, que havia de levar para o novo descobrimento do Certaõ dos Goyasez o Cappitam 

Barthomeo Bueno da Sylva,360 que no mesmo tempo partia para aquelle Certaõ Com huã 

tropa, e Com ordem para mandar abrir o Caminho daquellas minas para as do Cuyaba’, aonde 

se determinava tambem faser361 a mesma diligencia andaraõ se 4. legoaz. 

3.                Na quarta feira se seguio Viage Com grande molestia por Causa 1235 

dos excessivos Calores da quelle dia, e pelas 5. horas, e meya da tarde Chegou odito Senhor 

Com todo o acompanhamento à Villa de Itu’, sahindo fora della meya legoa a Nobresa,  

Com a mayor ostentaçaõ, que lhe permitia a terra, a buscalo: andar̃aose neste dia 7. 

Legoaz.  

4.               Nos 11. 12. 13. e 14. que se Contaraõ Domingo se dilatou Sua Excelência  1240 

os dias de quinta sexta e sabbado na Villa de Itu’ expedindo Varias ordens pertencentez ao Governo 

e fasendo Condusir alguãs Cargaz de mantimentoz necessarias362 para a Viage, e no dia 14. 

em que sahio da Villa de Itu’, Chegou a Aratiguava: caminhose neste dia 5. legoaz 

5.                 Na segunda feira 15. do dito se passou o tempo todo, e parte do dia seguinte 

em expedir varias ordens pela Secretaria de Estado, e despachar tambem alguns reque- 1245 

rimentos de partez, aprestandose no mesmo tempo as Canoas, Condusindose, e embar- 

candose os mantimentoz e expedindose outras Cousaz pertencentes a Viage, Vencendose em 

taõ pouco tempo trabalho,363 que duraria muytoz mais dias senaõ fossem as ordens expedi- 

daz, e executadaz Com tanto Vigor, e trabalho. 

6.                Na terça feira 16. de Iulho dia de Nossa Senhora do Monte do Carmo se em- 1250 

barcou Sua Excelência no Porto de Aratiguava seguindo, e principiando Viage pelo Rio The- 

ate abaixo: Constava a tropa das suas Canoas, e das de Varias pessoaz, que quiseraõ ir 

em sua Companhia e fasiaõ o numero de 90.  

 
359 Rodrigo César de Menezes fora nomeado governador da capitania de São Paulo em 1721. Em 1723 e em 1725 ele avaliou passar a 

Cuiabá a fim de cumprir as ordens de D. João V, porém, ciente dos perigos que enfrentaria na jornada, encontrou razões para adiá-la 

em ambas ocasiões (SOUZA, 2006, p. 316-317). 
360 A bandeira do Anhanguera II, que resultou no descobrimento das minas de Goiás, em 1725, partira da cidade de São Paulo em 1722. 

Parte dos acontecimentos decorridos na expedição, sobretudo em seu período inicial, foi narrado por José Peixoto da Silva Braga na 

Noticia Primeyra Practica de Goiás. O episódio também foi registrado por Urbano do Couto Menezes cerca de 50 anos depois, para 

tanto cf. MENEZES, 1960. 
361 B. Sedeterminava fazer (F. 92v., L. 1723-1724). 
362 B. necessários (F. 92v., L. 1734). 
363 B. trabalhos (F. 92v., L. 1743). 



303 

 

||19r.||                                                    Rio Theate abaixo primeyro 

7. 1255 

Prosegiose364 a Viage pelo Theate’ neste, e nos dous dias seguintez athe a Cachoeyra Pi- 

rapòra, onde se descarregaraõ as Canoaz, e levaraõ Com grande trabalho passandose 

as Cargaz às Costaz dos negroz; havendose ja passado nos dous dias antecedentez al- 

guãs Cachoeyras, e Correntesaz Com grande risco, e trabalho; por serem Cada huã del- 

la365 hum perigo Continuado, aonde os mesmos pilotoz, ou Practicoz perdem a Cor, e o  1260 

animo porque366 Correrem alli as agoaz367 Com tanta força, e Violencia, que se naõ salva 

nada, do que Cahe nellas, sem que approveyte o saber nadar pelas pedras despedaçarem tu- 

do em hum instante: neste dia se afogou nesta passage hum homẽ branco. piloto do 

escrivaõ doReverendo Vigário da Vara,368 que depoiz foy achado Com a Cabeça partida; salvose 

porem milagrosamente hum mulato. 1265 

8.               Aos 19. sexta feira se fez Viage pela menhaã dividindose az 

Canoas em tres tropaz: a primeyra a do dito Senhor a segunda e terceira se entregaraõ a dous Caboz. Bar- 

tholameo Bueno, e Gabriel Antunes de Campoz para irem separadaz, e Com 

menos Confusaõ, dando mais lugar huãs as outraz nos Canaes, e lugarez aperta- 

doz, Como era justo. 1270 

9.               Desta Cachoeyra foy navegando a tropa pelo dito Theate’ a- 

baixo Com grande trabalho, e risco, e naõ menos sustoz pela Violencia das agoaz, 

e pelas muytaz pedraz, Cachoeyraz, Cirgaz, itaypavaz, Contrasaltoz, e despenhadeiroz, 

em que se descarregaõ as Canoas, e se arrastaõ por terra, e lançandose depoiz ao rio,  

Condusidas as Cargaz às Costas dos negroz, sem que aproveite a Viliga369 a evitar o muyto que 1275 

se perde, e se furta, se seguio Viage Contando nesta os Pilotoz tres Varadouros, hũ 

descarregadouro, Cento, e sessenta Cachoeyraz, que Cirgaz, itaypavaz, e Correntesaz se- 

lhe naõ pode dar numero, sendo Cada huã destas passagez hũ evidente perigo de Vida, 

tanto que naõ tem havido tropa370 em todo o tempo, que se tem navegado este rio, que hȧ maiz 

de Cem annoz, em que se naõ perdesem Canoas, afogasse371 gente; e neste anno pereceraõ 1280 

nas tropaz, que passaraõ ao Cuyaba’ em Pirapora o Piloto, de que ja’ fiz mençaõ, e 

na outra Cachoeyra, que se lhe segue huã molher do reyno, na do Pao sancto trez 

negroz, e huã negra do alferez Duarte Pereira na de Itupanema Antonio de Barroz 

Payva, e na do fim deste Rio hum moço, que vinha Com Luiz Ribeyro de Faria.372 

10.              Este Rio he taõ Caudeloso, e arrebatado, que navegandose Com tan- 1285 

to373 trabalho so’ se pode andar de dia pelas muytaz pedras, que tem atraveçadas, e alguãz 

escondidas, que em topando a Canoa nellas, a Viraõ, ou com a mesma pancadaz374 as sa- 

                                                                                                                                   codem  

 
364 B. Prosegui se (F. 93r., L. 1753). 
365 B. dellas (F. 93r., L. 1758). 
366 porque por por. 
367 B. Correrem as agoas aLi (F. 93r., L. 1760). 
368 Trata-se do padre Lourenço de Toledo Taques, que segundo José Barbosa de Sá (1901, p. 18) chegou a Cuiabá na mesma monção 

que Rodrigo César de Menezes. Sobre as querelas do vigário da vara com o ouvidor Lanhas e sua posterior prisão cf. nota 204. 
369 A palavra abreviada é Vigilância, todavia, pelo modo como a abreviatura foi construída, seu desdobramento seria Viligância. Desse 

modo, optamos por não desenvolvê-la. 
370 B. havido a tropa (F. 93v., L. 1785). 
371 B. Canoas, eafogasse (F. 93v., L. 1787). 
372 Em carta ao secretário de Estado, da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, Rodrigo César de Menezes declarou que 

ao longo da viagem 23 pessoas morreram afogadas (CARTA, 10 mar. 1727). 
373 B. navegando Contanto (F. 94r., L. 1796). 
374 B. pancada (F. 94r., L. 1798-1799). pancadaz por pancada. 
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||19v.|| |codem|, e lançaõ fora a gente, e a que naõ375 sabe nadar experimenta mayor risco; e por estas pe- 

dras, e madeyroz, que tambem tem atraveçadoz nos Canaes obriga a se navegar so de dia, 1290 

e depoiz de dissiparem os nevoeyroz por se naõ Virarem376 as Canoaz;377 porque ainda que a gen- 

te se salve, sempre o mantimento se perde, e se molha a polvora, e sem huã, e outra Cousa 

se fica exposto a perecer de todo, por <ser> este hũ Certaõ muyto afastado de Povoado,378 e Com huã 

unica rossa, que se fez a pouco tempo em Pitamdúba, eo rio pouco abundañte de peixe, 

eo mais he, que Chegaõ brancos, e negroz aos pousos, e ranchoz taõ Cansadoz que a- 1295 

penas lhes lembra o Comer, alem de suportar neste rio hum excecivo Calor de dia, e 

hum demasiado friȯ de noute Com huã perseguiçaõ379 de mosquitoz, que os naõ deixa dor 

mir, nem descansar 

11.             Todos estes riscoz, sustoz, e medos me trouxeraõ embaraçado, que 

me naõ deraõ lugar a faser ȧcento das paragez, em que pernoutava a tropa, e menos 1300 

dos nomes das Cachoeyraz, itaypavaz, Correntesas, Canaes, Cirgaz, e foniz, que 

cada dia passavamos, lembrandonoz so o risco, em que cada hum se achava, e procu 

rando so delle o livrarse[:] por este mesmo respeito naõ fiz mençaõ: das Canoas, e tropaz, 

que Viemoz deixando atráz, por seguirmoz Viage a todo o puxar. Neste rio trez 

Veses estive perdido380 [n]a primeyra381 na Correntesa de Itúpanema, a segunda nas ondas Grandez, 1305 

e a ultima na Cachoeyra da escaramuça, de todas livrey por Misericordia Divina 

12.              No sabbado dez de Agosto de 726. sahio a tropa, e Canoaz 

de Sua Excelência do ultimo Varadouro deste Rio Theate’, e o findamos pela382 tres horas da tar- 

de fasendo rancho na sua barra, que a faz no Rio Grande da parte esquerda, 

entendendose, que teriamoz navegado por este Rio nos 26. que o andamoz 520 legoaz 1310 

fasendo Conta as horas, que se navegava, às Correntesas das agoaz, e Velocidade383 das 

Canoaz, ainda que ha quem diga, que foraõ mais de 800.384 attendendo as muytaz e grandez 

Voltas, que faz o rio, que se fosse direyto seriaõ sem Comparação muytas385 menoz; mas sem 

embargo de o andarmoz nestas386 26 dias, ha trop̆az, que gastaõ nelle 2. mesez. 

Rio Grande abayxo Segundo 1315 

13. 

No Domingo 11 de Agosto se seguio Viage pelo Rio Grande, e se passaraõ Com 

grande susto, e trabalho os Caldeyroẽs, e redomoinhoz; que faz por entre pedraz es- 

te Caudeloso rio, e passando por Varias ilhas, Coroas, e areaez se foy dormir 

a barra do rio Apeu’ em huã dilatada praya da parte esquerda; porque da direyta 1320 

anda o Gentio Cayapo’, que he de Corso, eo peyor, que tem estes Certoẽz: andarsehiaõ 

neste dia 24 legoaz. 

                                                                                   Na segunda  

 
375 B. eoque naõ (F. 94r., L. 1799). 
376 B. Visarem (F. 94r., L. 1803). 
377 O conde de Azambuja (1751, F. 13v.) também assinalou a necessidade de esperar que os nevoeiros se dissipassem para o início da 

jornada diária, o que segundo ele não ocorria antes das 9h da manhã. 
378 A palavra Povoado, no contexto das Noticias Practicas, designa o planalto paulista (HOLANDA, 2014a, p. 82). 
379 B. perigrinaçaõ (F. 94r., L. 1812). 
380 B. Neste rio estive tres Vezes perdido (F. 94v., L. 1823). 
381 B. a primeira (F. 94v., L. 1823). 
382 B. pellas (F. 94v., L. 1829). 
383 B. evelocidades (F. 94v., L. 1834). 
384 Ambos valores citados por Gervásio Leite Rebelo relativos ao trajeto até a foz do rio Tietê excedem a distância estimada para todo 

o percurso de Araritaguaba a Cuiabá. Para uma discussão sobre a distância entre esses dois pontos através da rota ordinária das monções 

cf. nota 760. 
385 B. muito (F. 94v., L. 1837). 
386 B. nestes (F. 94v., L. 1838). 
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||20r.|| 14.                      |Na segunda| feira 12 do dito de madrugada antes de se seguir Viage mandou 

Sua Excelência dar a todas387 as pessoas da sua388 Comitiva, triaga de Vencia,389 havendo feito a mes- 1325 

ma diligencia no dia antecedente para os livrar a todos das malignas, e doençaz, que nesta al- 

tura Costumaõ dar nos que navegaõ por este rio: e seguindo se Viage se passaraõ alguãz 

Correntesas, e escaramuçaz, e por entre Varias ilhaz, que faz, e tem este rio, e pelas du- 

as horas da tarde se Chegou a Fasenda de Manoel Homem, aonde se tomou algũ 

mantimento a maõ de milho a outava, e meya, o alqueire de farinha a dose outavaz, 1330 

e do feijȧo390 a dez, e as galinhaz a trez outavaz.391 

15.              Na terça feira 13. do dito se seguio Viage pelo mesmo rio abaixo Com 

bom successo, e bastante trabalho,392 e despoiz de passar pela barra do Rio Verde, que Vem 

da parte direyta, fomos faser rancho da mesma parte ja quasi noute. 

16.              Em 14. quarta feira do dito mes se Continuou a Viage, e pelaz393  1335 

nove horas da manhaã Chegamos a barra do Rio Pardo, que fica a maõ direyta, e dei- 

xando o Rio Grande a esquerda seguimos Viage pelo Pardo: Este Rio Grande entra394 no 

rio da Prata, e depois de o deixarmos tres dias de Viage se despenha aonde Chamaõ as sette 

Quedaz, e se esconde, e some por baixo395 da terra em huã larga distancia: este era o Caminho 

por onde os Paulistaz sahiaõ as suas Conquistaz do gentio, e descobrimentoz daz Mi- 1340 

naz Geraez. 

Rio Pardo acima Terceiro 

17. 

Na Quarta feira 14 de Agosto deixamos o Rio Grande, e entramos pelo Pardo sobindo o Con- 

tra a sua grande Corrente Com excessivo trabalho, largando os remoz, e puxando ȧs Va- 1345 

ras as Canoas,396 aonde se tomava pe, e se foy Continuando a Viage os dias seguintes Com 

bastante perigo, e molestia por Causa das grandes Correntesaz, e madeiroz, que se topavaõ. 

18.             Na terça feira 20 do dito mes Chegamos as primeyras rossas, que de novo se- 

fiseraõ neste rio, e no de Camapoaõ; aqui encontramos as tropaz, que Vinhaõ das Mi- 

nas do Cuyaba’ Com o Superintendente Ioaõ Antunez Maciel, que Vinha doente, e  1350 

trasia em sua Companhia os Quintoz reaez, e se escreveo para Povoado falhandose no dia 

Seguinte: falleceo o dito Superintendente pouco despois no Rio Grande. 

19               Na quinta feira 21 do dito se seguio Viage,397 e deimamos398 à maõ esquer- 

da oRio Chamado Nhanduý-assu’, que faz barra neste, e Vem do Certaõ da Vacaria,399 

passamos tambem outros riachos, que entraõ neste mesmo Pardo de huã, e outra parte, 1355 

Com naõ pequeno risco, e trabalho por Causa das Correntesas, pedras, e paoz, que estaõ 

Cahidos, e atraveçados no rio, e em 29 do dito Chegamos as segundas rossas do Cayjuru’, 

                                                                                                                                    e antez  

 
387 B. atodos (F. 95r., L. 1853). 
388 B. deSua (F. 95r., L. 1853). 
389 Possivelmente uma corruptela de triaga de Veneza. As triagas eram preparados compostos por ingredientes de origem vegetal, animal 

e mineral. De seu surgimento como antídoto para picada de serpentes, ao longo da história da humanidade a palavra passou a ser usada 

como sinônimo de remédio universal, panacéia. Entre as triagas populares na América portuguesa encontra-se a de Veneza, consumida 

até fins do século XVIII (SANTOS, 2013). 
390 B. edefeijaõ (F. 95r., L. 1862). 
391 No que diz respeito à alimentação dos viajantes das monções, as galinhas, segundo o conde de Azambuja (1751, F. 9r.), eram 

reservadas aos doentes de maior perigo.  
392 B. ebastante Cuidado, etrabalho (F. 95r., L. 1865). 
393 B. dodito Seseguio Viagẽ, epelas (F. 95r., L. 1868-1869). 
394 B. entre (F. 95r., L. 1872). 
395 B. por debaixo (F. 95v., L. 1874-1875). 
396 No tocante às varas cf. nota 26. 
397 B. Se Continuou Viagẽ (F. 95v., L. 1894-1895). 
398 deimamos por deixamos. 
399 Sobre essa localidade cf. nota 30. 
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||20v.|| |e antes| de Chegar a ellas achamos os seos rosseyroz em huã Cachoeyra tirando debaixo da 

agoa alguas Cousas de duas pobres Canoas, que se tinhaõ alagado naõ havia muytos diaz 1360 

Com bastante perda dos donoz. 

20.              Na sexta feira 30 do dito se Continuou Viage Com grande susto, e risco 

pelas muytas Correntesas, e Cachoeyraz, que havia, e se for400 dormir acima da Cachoei- 

ra do Cayjuru’. 

21.              No Sabbado 31. de Agosto se proseguio Viage Com semelhante 1365 

risco, e perigo401 pelas Correntesas, itaypavas, secaz, e pedras, que se passaõ, e se Chegou pe- 

las duas horas da tarde ao primeyro Varadouro do Cayjuru’, onde se descarregou, e se vara- 

vaõ, e passaraõ por terra as Cargaz para a outra parte do salto. 

22.              No primeyro de Setembro se Continuou a Viage com naõ menos difficuldade 

e trabalho, e depoiz de passada a Cachoeyra grande chegamos ao segundo salto, no qual402 se 1370 

descarregaraõ Como no primeyro as Canoas; e se passaraõ so as Cargaz da outra parte. 

23.              No segundo se vararaõ as Canoas, e Carregadas se seguio Viage, e Che- 

gando a huã grande Cachoeyra se levaraõ as Canoas sem se descarregarem, descar- 

regando aqui a mayor parte das tropaz: passamos despoiz outra mais trabalhosa, que 

Cirgamos, e nos arranchamoz junto de hum salto, em que so descarregadas as Cano- 1375 

as, e passadas [ ] as Cargaz naõ tivemos mais molestia: nesta tarde se avistou a Tropa 

de Antonio de Sousa Basto. 

24.              Na terça feira tres do Corrente se Continuou a Viage, e se foy dor- 

mir ao terceiro salto, a onde se achou Lucas de Barroz Payva, que teve neste Rio muyta 

Chuva, e mayores Correntesas, que nos naõ Causaraõ tambem a toda tropa403 pouco dis- 1380 

Comodo. 

25.              A quarto404 do dito se navegou Com o mesmo Cuidado susto,405 e receyoz 

pelas grandes Correntesas, Canaes, pedras, Voltas, jupiaź, e Caldeiroẽs, em que he ne- 

cessário levar as Canoas a Corda, e a gente por terra, ou pela agoa: Chegamos pelo meyo 

dia ao Rio Nhanduý-merim, que fica da parte esquerda, onde esta a rossa de Bar- 1385 

tolomeo Fernandes dos Reiz: aqui se apotentou a tropa, e se Comprou mantimento a 

maõ de milho a 2 outavas, o alqueire a 12. o de feijaõ o mesmo, e a dusia de abo- 

boraz a outava. 

26.              A quinto406 do dito se proseguio a Viage, e se foy dormir ao quarto sal- 

to, depoiz de se haver passado hum descarregadouro, e Varadouro: neste mesmo dia 1390 

se teve noticia do ajudante Tenente Ioaõ Rodriguez do Valle por hum bastardo, que 

fogio a Manoel Iose, e nos segurou, que amboz ficavaõ atraz. 

27.              Em sexto407 do dito se fez Viage, e se passaraõ muytaz e trabalhosas  

 
400 B. eSefoi (F. 96r., L. 1908). 
401 B. Sepro Seguio Viagem risco, eperigo (F. 96r., L. 1910-1911). 
402 B. noque (F. 96r., L. 1919). 
403 B. atropa (F. 96v., L. 1935). 
404 B. 4 (F. 96v., L. 1937). 
405 B. Sustos (F. 96v., L. 1938). 
406 B. 5 (F. 96v., L. 1947). 
407 B. Em6 (F. 97r., L. 1953). 
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||21r.|| Correntesas, Varadouros, e descarregadouros, e depoiz de se encontrar o filho do Cabral, 

e se escrever para Povoado por este ultimo Mineyro, se Continuou Viage, e se pas- 1395 

sou à parte esquerda. 

28.              No sabbado sétimo408 do dito se proseguio Viage partindose de madru- 

gada, e se passou hum Varadouro, e duas Cachoeyraz Com grande trabalho, e lida, 

e se foy pousar no matto junto à ultima Cachoeyra. 

29.              Em oitavo409 do dito pelas sinco horas da manhaã se Continuou 1400 

Viage Com muyto trabalho pelas muytas Cachoeyras, Correntesas, e itaypavas, que neste dia 

se passaraõ Com evidente risco de Vida, e se Chegou ao Varadouro do Curáo, on 

de se descarregaraõ as Canoas, e se trabalhou toda a noute assim brancoz, Co 

mo negroz. 

30.              Em nono se accabaraõ de passar as Cargaz, e se Vararaõ az 1405 

Canoas Com grande trabalho pela muyta Chuva, que neste410 dia houve, e Carregadaz 

as Canoas a bom trabalhar se seguio Viage pelo meyo dia, e se foy dormir 

no primeyro Capaõ de matto da parte esquerda. 

31.              Em 10. 11. e 12. se Continuou Viage partindo de menhaã411 

e andando athe a noute sempre Com molestia, e risco412 pelas muitas Corrente- 1410 

sas, Canaes, redomoinhoz, jupiaz̀, foniź, e Caldeyroẽz, que faz este Rio 

Com Voltas taõ arrebatadas,413 e Violentas, que he preciso saltar a gente em terra, e le 

varem as Canoas Com duas Cirgaz para poderem Vencer à violencia das agoaz, e 

livrarem nas das pedras: de que estaõ cheyoz os Canaes; e neste ultimo dia se foy 

dormir a o Varadouro do Oliveyra, onde Chegou Sua Excelência ja quasi noute, e parte 1415 

das Canoas no dia seguinte Com as da Copa, e Cosinha,414 que o naõ poderaõ acompa- 

nhar no dia antecedente por ser Comprida a Viage, e ma’ a navegaçaõ. 

32.              Em décimo terceiro se descarregaraõ as Canoas, e se Vararaõ, e passandose 

as Cargas ȧs Costas dos negroz, se tornaraõ a Carregar, e se seguio Viage, e no primeyro 

Capaõ grande, que Cerca o rio, junto415 ao ultimo pao, que o atraveça, se achou 1420 

embaraçado em huns Cipóz hum homem morto, e se lhe naõ deo Sepultura por se 

achar ja Com grande fetido, e se recear desse peste, em quem416 o enterrase. 

33.              Em 14. se seguio Viage, e se passaraõ dous varadouroz, sen- 

do o ultimo o salto do Roque, em que se descarregaraõ as Canoas, e se escreveo a Ca- 

mapoaõ: a mesma Viage se Continuou no dia 15: logo de madrugada, e se passaraõ 1425 

tres Cachoeyras sem se descarregarem as Canoas, entrando nestas a do Furado, que fica 

no meyo: navegose este dia Com grande trabalho por ser preciso levaremse as Cano- 

as ȧs maõs: e ir a mayor parte da gente por terra por Causa das muytaz, e grandez  

                                                                                                                Correntesaz  

 
408 B. 7 (F. 97r., L. 1959). 
409 B. 8dodito (F. 97r., L. 1964). 
410 B. este (F. 97r., L. 1973). 
411 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
412 B. eriscos (F. 97v., L. 1979). 
413 B. arrebatada (F. 97v., L. 1981). 
414 No contexto das Noticias Practicas, esta é a única menção à existência de canoas de copa e cozinha, consistindo, ao que parece, em 

uma especificidade com vistas a atender às necessidades da autoridade presente. 
415 B. juntou (F. 97v., L. 1994). 
416 B. que (F. 97v., L. 1998). 
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||21v.|| |Correntesas|, Canaes, redomoinhos, Voltas, e pedras, que tem todo este rio, e se foy dormir 1430 

no primeyro Capaõ da parte esquerda. 

34.              Em segunda feira décimo sexto417 do dito mez se seguio Viage, e de madrugada se 

passou a Cachoeyra do Rio Vermelho e se veyo faser pouso da parte da maõ direyta em 

hum Capaõ, que está entre o rio Vermelho neste dia Chegou o proprio de Camapoaõ. O 

mesmo se fez em décimo sétimo seguindose Viage logo demadrugada, e se passou huã Cirga Com- 1435 

prida, e duas Cachoeyraz antes da barra do rio Vermelho que deixamos a maõ, direyta 

e depoiz deixamos tambem da mesma banda dous Varadouroz, que passamos sem des- 

carregar mais, que alguas Cargaz pesadaz. 

35.              Na quarta feira décimo oitavo do mesmo mez se Continuou Viage Com grande 

trabalho assim pelos grandes Calores, que experimentamoz em todo este rio, Como 1440 

por navegarmoz por entre muytos418 paos Cahidos, que nos naõ deixavaõ passar sem 

excessiva molestia assim para os arrastar, Como para os Cortar: passamos neste dia douz 

Varadouros descarregando nelles, as Canoas, e passandose as Cargaz as Costas dos negr[os] 

com bastante risco, e trabalho pela ma’ arrumaçaõ, que fasem ja aqui as Voltaz des- 

te rio; que por se ir rematando, saõ taõ pequenas, e estreitaz, que naõ lugar419 a nada: 1445 

em fim Chegamos ao Varadouro de Camapoaõ, e largamos o Rio Pardo por naõ po- 

derem nadar nelle ja420 as Canoaz. 

36.              Neste Varadouro de Canoas, e Cargaz, morte421 de brancoz, e ne- 

gros, Consum̃o de mantimentos e destroiçaõ de tudo, a que Com rasaõ se pode Chamar a Linha 

desta Viage, se dilatou a tropa onse dias assim para se descarregarem as Canoas, Como para 1450 

se passarem as Costaz, distancia de duas legoas. em que desce huã Chapada, as Car- 

gaz, e mantimentos Como tambem em se levar em huãs pequenas Carretas as Canoaz 

puxando dellas mais de 20. e 30 negroz, em Cuja Conducçaõ se experimentaõ422 varioz dis- 

comodos naõ so em Cargaz, que arrombaõ, e furtaõ, Como nos mantimentos que se 

perdem; que nesta altura he a perda maiz sensivel, e tanto que mais se quer antez 1455 

perder hũ negro, sendo estes taõ necessárioz que hũ alqueire de milho feijaõ, ou farinha. 

Nesta parage ha’ duas rossaz novaz [e] nellas Compramos o alqueire de milho a nove  

outavas de ouro, feijao a 16. galinhas a 3. e houve Mineyro que pagou a arroba de423 

toucinho a 32 outavas o frasco de agoa ardente a 15. 

Rio camapoaõ=merim abayxo Quarto 1460 

37. 

Em 30 de Setembro se lançaraõ as Canoas neste rio, que he muyto seco, e limitado, e se foi na- 

naguando424 por elle abaixo Com muyto trabalho, e vagar por levar pouca agoaz,425 e 

                                                                                                                           serem  

 
417 B. 16 (F. 98r., L. 2012). 
418 B. navegarmos pormuytos (F. 98r., L. 2026). 
419 que naõ lugar por que naõ daõ lugar. 
420 B. nadar ja (F. 98v., L. 2035). 
421 B. mortes (F. 98v., L. 2037). 
422 B. experimentaraõ (F. 98v., L. 2046). 
423 B. aroba do (F. 98v., L. 2054). 
424 B. navegando (F. 99r., L. 2059). nanaguando por navegando. 
425 B. agoa (F. 98v., L. 2060). agoaz por agoa. 
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||22r.|| |serem| as Voltas pequenas, e com muytoz páos atraveçados; ficando as ultimas Canoaz na 1465 

barra de Camapaõ-àssu’, e a outras426 que foraõ adiante Com Sua Excelência pouco maiz a- 

vante; fiseraõse nestes dous diaz duas pequenaz Viagez. 

38.                Na terça feira e primeyro427 de Outubro, e na quarta quinta e sexta quatro do dito mez 

se Continuou a Viage428 pelo Camapoaõ-assú abaixo Com muyto grande risco, e trabalho, 

pelos muytos areaes, e madeiroz, que rio |rio|429 estaõ atraveçadoz, que huns se passaõ 1470 

por baixo,430 outros por cima; e todos Com perigo, e saõ poucos os que as431 passaõ, que naõ 

fiquẽ Com algũ sinal pela ligeiresa, Comque as Canoas Correm por baixo dellez. 

No dia da quarta feira se achou no matto junto de hum riacho, que esta da parte esquerda 

hum Cadaver ainda Com cabelloz, e Com Couro, que pareceo branco, em alguãz partez 

sentado emcima dos ossoz; e pela informaçaõ dos negroz, que foraõ ao mel,432 eo 1475 

acharaõ, se entendeo ser pessoa das, que foraõ o anno passado em alguã tropa. 

39.              No mesmo dia quinta feira se achou menoz tropa Ioaõ Francisco 

Cosinheiro de Sua Excelência que saltando em terra a buscar huã faca, que lhe tinha 

esquecido Com tençaõ de Vir a pe’ seguindo pela marge do rio a Canoa athe o sitio, 

onde pousase a tropa, naõ appareceo athe o presente, e se entende que ou se perdeo 1480 

no matto, ou foy pasto de alguã onça. 

Rio Quexeim abayxo Quinto 

40. 

No Sabbado quinto de Outubro Chegamos a barra do Rio Quexeim, que sendo cau- 

deloso, e muyto arrebatado por naõ poder dar pe em parte alguã, e Vindo da parte esquer- 1485 

da, entra no de Camapoaõ, e ambos juntoz no Taquari: entrando nelle433 pelaz 

8 horas da menhaã se Continuou a Viage athe às duaś434 horas da tarde, e se andari- 

aõ neste dia 12 Legoaz: pousose Cedo por dar descanso a gente, que remava, ten- 

dose passado alguãs Cachoeyraz, e itaypávaz, que saõ huns Canaes estreytoz por 

entre pedraz, em que Corre a agoa Com grande furia. 1490 

41.              No Domingo 6. do dito se seguio Viage pelo rio abaixo, e se pas 

saraõ quatro Cachoeyraz. e muytaz itaypavaz, alguns Canaes, e Correntesaz, e trez 

Cirgaz, e se Veyo dormir da parte direyta defronte de huã grande ribanceyra, que corta 

hũ ribeyraõ, que Cahe neste rio, e a faz parecer hum Castello da naturesa Com 

a sua Cortadura para a parte do rio taõ direita, que parece feita ao picaõ. Todo 1495 

este rio he, e Corre435 entre rochedos, e taõ altoz, que em muytaz partez naõ da osol 

nunca nellas sem embargo de ser largo, e taõ arrebatado no seo Correr, que se faz 

triste, e medonho a quem o navega: andarsehiaõ neste dia 35. legoaz. 

                                                                                                                  Em sétimo  

 
426 B. easoutras (F. 99r., L. 2062). e a outras por e as outras. 
427 B. 10 (F. 99r., L. 2066). 
428 B. Continuou Viagẽ (F. 99r., L. 2066-2067). 
429 B. que no rio (F. 99r., L. 2069). que rio por que no rio. 
430 De acordo com o conde de Azambuja (1751, F. 23r.), esses paus por baixo dos quais as canoas conseguiam passar chamavam-se 

razouras, pelo fato das embarcações quase rasarem durante sua travessia. 
431 B. os (F. 99r., L. 2071). 
432 Isto é, que foram em busca de mel. Nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda (2017, p. 55) “Cera e mel foram sempre na América 

portuguesa, como na espanhola, produtos típicos de povoações nascentes ou situadas nas fronteiras de um mundo agreste”. Com o 

tempo, segundo o historiador, o uso do mel se estendeu para além da alimentação, sendo empregado em mezinhas contra ferimentos. 

João Antônio Cabral Camelo (F. 3r., L. 154) menciona que alguns viajantes se lambuzavam de mel a fim de grudarem em seus corpos 

folhas verdes de modo a se protegerem do fogo lançado contra eles pelos Kayapó. 
433 B. nelles (F. 99v., L. 2094). 
434 B. pelas duas (F. 99v., L. 2095). 
435 B. Correr (F. 99v., L. 2109). 
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||22v.|| 42.                 |Em sétimo| se seguio Viage, passaraõse quatro Cachoeyraz, alguãs i- 1500 

taypavaz, duas escaramuças, tucumdubas, e Varias436 Correntes, e hũ Canal de mais de duaz 

legoas taõ arrebatado, e Violento, que so se livraõ as vidas naõ topando as Canoas nas 

muytas pedras, e rochas, que ha no rio de huã, e outra parte chegamos ao primeyro Varadouro, 

e descarregadouro, Carregandose as Cargaz Com grande trabalho, e molestia pela ma’ serven- 

tia do Caminho Nesta passage se partio huã Canoa da outra tropa, no mesmo dia se ala- 1505 

gou outra perdendose todo o mantimento que foy o mais sensivel.437 Varadas as Canoas, e 

Carregadas se Seguio Viage sendo ja tarde por naõ haver aqui Capacidade de pouso, 

e passandose huã Cirga438 da parte esquerda se passou hũ fonil. e se arranchou a tro- 

pa por ser ja noute: andarsehiaõ neste dia 24. legoaz. 

43.             Em oitavo se Continuou Viage, e logo de menhaã se passaraõ hũ 1510 

fonil, duas Cachoeyras, Varias Correntesas, muytaz itaypavaz, sinco Cirgaz, alguãz 

tucumdubas, e hum Varadouro grande. Neste dia se descarregaraõ as Canoas ja de tar- 

de, e se passaraõ as Cargaz para a outra parte sem dormirem toda a noute bran 

Cos, e negroz.  

44.              Em nono se proseguio Viage de madrugada, e se passou de me- 1515 

nhaã hum Varadouro, em que se descarregou, e se passaraõ tambem duas Cirgaz grandez 

arrastandose as Canoas, passandose a gente mais inutil por terra para as aliviar,439 e pe- 

la huã hora se passou o rio de Iahuru’, que Vem da parte direyta, e faz este maiz Cau- 

deloso: passaraõse tambem huãs escaramuçaz de Caldeyroẽs, redomoinhos, Correntesaz, 

e agoaz taõ atrapalhadas, que a todoz nos deo Cuidado e se veyo ao Varadouro, que tem 1520 

huã ilha da parte direyta, e da esquerda huã rocha, e Como os Canaes estavaõ tapadoz se le- 

varaõ as Canoas por dentro da ilha passandose alguãs Cargaz às Costaz: passado tudo da 

outra parte e Carregadas de novo as Canoas se seguio Viage, e se passou ao por dosol 

pella barra do Rio Taquari merim, e se chegou a noute a rossa de Ioaõ de Arau- 

jo:440 nestes dous diaz se andariaõ 36. Legoaz.  1525 

Rio Taquari=assu’ abayxo Sexto 

45. 

Em décimo441 do dito mes se descarregaraõ as Canoaz, e Vararaõ passandose as Cargaz as Cos- 

tas para a outra parte da rossa, e na mesma tarde fomos buscar pouso442 depoiz de passada 

a barra do Taquari-assu’, e nella huã Cachoeyra taõ perigosa, e Com tanta violencia 1530 

de agoaz por hũ Canal taõ estreyto, e Cercado de pedras, e de penhascoz, que qualquer leve 

toque da Canoa basta para sacodir gente, e Cargaz, e perder tudo: Chama se a esta Ca- 

                                                                                                                             Choeyra  

 
436 B. tucumdubas, Varias (F. 100r., L. 2115). 
437 Rodrigo César de Menezes relatou a Diogo de Mendonça Corte Real que foram “quarenta etantaz” as canoas perdidas na viagem 

(CARTA, 10 mar. 1727). 
438 B. Carga (F. 100r., L. 2127). 
439 B. para os [a] Livrar (F. 100v., L. 2141). 
440 Para as demais menções a essa personagem cf. nota 221. 
441 B. 10 (F. 100v., L. 2156). 
442 B. pou Co (F. 100v., L. 2159). 
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||23r.|| |choeyra| o ultimo perigo do Quexeim [e] neste443 topou huã Canoa, que Vinha dous ou tres diaz 

atras das nossas, sacodio fora a gente, e se afogaraõ dous negroz, e huã negra: neste 1535 

dia se andaria huã legoa trabalhandose sempre. 

46.              Em décimo primeyro se seguio Viage de madrugada, e se pousou444 pelas duas horaz 

da tarde andarsehiaõ neste dia dose legoaz; nelle se apartou oReverendo Padre Manoel dos Sȧnctoz, di- 

go Andre dos Sanctos445 adiantandose para o Cuyabá[:] levou em sua Companhia duas Canoas de Sua Excelência 

entreguez a Mathias Ferraõ de Abranchez, e ao alferez Manoel Antunez, amboz 1540 

Criados de Sua Excelência 

47.             Em 12. e 13. se Continuou Viage partindose de madrugada athe as 

tres da tarde, em que se reparou a gente do excessivo Calor desta altura, havendo tido Ven- 

to contrario que por nos dar pela proa das Canoaz nos embaraçou a jornada: neste ultimo dia 

tivemos a magoa de nos Cahir no rio hum moço branco, que logose afogou, e nelle 1545 

navegamos ja os pantanaez: andarsehiaõ 18. Legoaz 

48.             Em 14. 15. e 16. se fiseraõ as marchas de madrugada athe as 5.  

e 6. da tarde: he o rio mais limpo, e pella Correntesa446 das agoaz se andariaõ nestes 3. dias 

70 Legoaz: houve bastante Caça, mas pouca se approveitou pela muyta preça, Comque 

se navegava, passouse a Prença, e a Forquilha, e pelo meyo da tarde deste ultimo dia se 1550 

avistaraõ os morros dos Payaguáz, e vimos tambem da parte direyta hum rancho Com 

huã Cruz; sepultura de algum branco. 

Rio Taquari=merim. Sétimo. 

49. 

Em 17. se fez viage pelas 3. horas da manhaã naõ obstante o poderse andar toda a nou- 1555 

te por Causa dos muytoz mosquitoz que nos naõ deixaraõ dormir, nem socegar. Passouse 

o Taquari-merim, por onde entramos a maõ direyta: tem por divisa duas Crusez: pas- 

samos tambem pela passage dos indios Aycuru̇s, Chamados os Cavalleiroz, havendose 

observado a ordem, que se passou, de se naõ dar tiro algum por naõ sermos sentidoz do 

Payagua’, que anda em Canoas, e se costuma unir Com os Aycurúz a’ esperarnoz. 1560 

50.              Em 18. se navegou pelas 4. da manhaã, e se pousou as mesmaz 

da tarde: todos estez dias navegamos pantanaez, com Varios rioz, que entraõ nellez, por 

cuja Causa447 saõ precisos bons pilotos, e bons practicoz: andarsehiaõ 10. Legoaz encontramoz 

ja as agoas do Paraguay-merim: de noute ninguem dormio por respeito dos grandez Van- 

dos de mosquitoz,448 que noz puseraõ a todos na ultima desesperaçaõ semque noz valesse re- 1565 

medio algum. 

51.                                                      Rio Paraguay=merim Oitavo 

                                                                                                                         Em décimo nono  

 
443 B. Quexeim: neste (F. 101r., L. 2165). 
444 B. passou (F. 101r., L. 2170). 
445 B. Seapartou o ReverendoPadre Andre dos Sanctos (F. 101r., L. 2171-2172). 
446 B. epelas Correntezas (F. 101r., L. 2186). 
447 B. que entraõ nelles (por ja asagoas doParaguay-merim), digo por Cuja Cauza (F. 101v., L. 2210-2211). 
448 B. por causa dos muitos, egrandes Vandos de mosquitos (F. 102r., L. 2214-2215). 
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||23v.|| 51.                 |Em 19.| se fez Viage das 4. horas da manhaã athe as 5. da tarde, 

tudo pantanaes Cheyoz de agoa449 Com huã erva rasteira, que Chamaõ agoapéz, 1570 

e que tapaõ os rios, e Canaez tanto, que ainda os maiz praticoz se Confundem, e 

perdem nelles: neste dia Vimos Varias ilhas destas ervaz, que Vinhaõ pelo rio abai 

xo, que as tropaz dianteyras tinhaõ Cortado para descobrirem450 os Canaez, e rios. por 

onde navegar Com segurança, e nos deraõ algum trabalho por nos encostarem as Ca- 

noas ao mato, e nos embaraçarem a Viage: andarse hiaõ neste dia 10 Legoaz e chega- 1575 

mos ao pouso taõ Cansados por Causa dos Calorez, e agoas quentissimaz, que quando 

esperavamoz algum socego nos achamoz hospedados de inũmeraveis mosquitoz 

52.              Em451 Domingo 20. se partio de madrugada, e se andou athe as 5. 

da tarde buscando a barra do Paraguay-assu’, aonde se chegou, e fez rancho Com 

pouca Comodidade por falta de lenha, paos para redez,452 e palha para os ranchoz, eo 1580 

mais foy, por huã grande trovoada, que nos deo de noute, e alagou a mayor parte 

das Canoas Com bastante perda: naõ faltaraõ mosquitoz. 

Rio Paraguay=assú acima nono 

53. 

Em 21. se proseguio a Viage pelas 8. horas da manhaã por Causa da Chuva, e 1585 

Com ella se navegou rio acima, e Como o Vento foy grande, e se naõ poder Com 

elle navegar sem algum risco, se recolheo a tropa por hũ rio, que sahe para o Certaõ 

da parte esquerda: andarsehiaõ neste dia 5. Legoaz Este Rio Paraguay he muyto fundo, lar- 

go, e Caudeloso, e Com Vento inavegavel: he infestado do gentio Payaguà: este 

o anno passado tomou duas Canoas, e nellas huã negra, e hum negro Com tudo o ma- 1590 

iz, que trasiaõ, e o Senhor, que era Diogo de Sousa de Araujo natural de Ponte de Lima 

naõ appareceo maiz, ainda que disem os negroz fugira para o matto.453 

54.              Em 22. e 23. se fiseraõ as Viagez Com bom sucesso partin- 

dose pelas 4. horas da manhaã, e andandose athe as 5. da tarde, deixandose ja o, 

rio, e passando por alguãz ilhaz a endireytar o Caminho e pelas 10. horas do dia 23. 1595 

deixamos de todo o Paraguay a maõ esquerda defronte de muytoz e altoz morroz, e toma- 

mos a’ maõ direyta o Rio Xianèz, onde achamos duas Crusinhaz:454 andarsehiaõ 

nestes dous diaz 26. Legoaz. 

Rio Xianés acima Décimo455 

quinquagésimo quinto456 1600 

Em 24. e vigésimo quinto457 do dito se Continuaraõ as Viagez partindose pelas 4. horas da me- 

                                                                                                                                             nhaã  

 
449 B. the as Sinco da tarde (bus cando abarra do Paraguay-aSsū, aonde Se chegou, efes rancho) digo tudo Pantanaes cheyos de agoa (F. 

102r., L. 2219-2222). 
450 B. cobrirem (F. 102r., L. 2227). 
451 B. No (F. 102r., L. 2235). 
452 B. rede (F. 102v., L. 2239). 
453 Para a estimativa de mortos neste episódio cf. nota 286. 
454 B. Cruzes (F. 103r., L. 2264). 
455 B. Primeiro (F. 103r., L. 2265). 
456 B. 55 (F. 103r., L. 2266). 
457 B. 25 (F. 103r., L. 2267). 
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||24r.|| |nhaã|, e pousando pelas 6. da tarde com grande molestia por Causa do[s] muytoz calores, e sol 

intenso, que reflectindo na agoa. abrasava mais: neste dia se avistou a maõ esquerda huã 

serrania de morros, que principiamos a Ver desde oTaquari, e he a Cordilheyra, que Vai cor- 1605 

rendo para o Cuyaba’, em que disem ha algum gentio, e minas de ouro, e esmeraldaz. Neste 

ultimo dia falleceo na tropa hũ forasteyro por nome Manoel Rodriguez filho de Braga, e 

se lhe deo sepultura na marge deste rio tres legoas antes de Chegar ao458 rio dos Porru- 

doz da parte esquerda: andarsehiaõ 20 Legoaz. 

Rio dos Porrudos acima Décimo Primeyro 1610 

56. 

Em 26 se Seguio Viage de madrugada, e pelas 8 horas da menhaã Chegou a 

tropa ao rio dos Porrudoz: andariamos athe as sinco horas da tarde 12 Legoaz, 

He este rio muyto Caudeloso, e espaçoso, alegre, e abundante de Caça, e pescaria, 

naõ faltaõ nelle Onçaz, e destas avistamos trez na prayaz,459 e rasto de 1615 

outras muytaz. Em 27. e 28 do dito se Continuou a Viage Com bom suces- 

so, houve bastante Caça por ser este rio abundante de aves, e de peyxe, prin- 

Cipalmente de Capivaras, piranhaz, e jacaréz:460 andarsehiaõ 16 legoas. 

Rio Cuyabá acima Décimo Segundo461 

57. 1620 

Em 29. de Outubro se Continuou Viage pelo rio dos Porrudoz, e pela hua 

hora Chegamos ao desejado Rio Cuyaba’, que faz barra neste rio dos Porrudoz, que ago- 

ra deixamos a maõ direyta, e Vamos ja seguindo Viage pelo [nosso] Cuyaba’ acima bem 

acompanhadoz de mosquitos, e faltos de mantimento arranchose a tropa perto da noute. 

58.              Em 30. e 31. se proseguio Viage Com bom sucesso, e no ultimo dia che- 1625 

gou a tropa pelas tres horas da tarde ao arrayal Velho,462 em que estavaõ o Provedor, 

e escrivaõ do Registo, e se principiaraõ logo a tomar os negroz, e Cargaz a rol para 

a Cobrança dos Quintoz reaiz, que se pagaõ por entrada. 

59.              Em sexta feira e primeyro de Novembro dia de todos os Sanctoz pelaz 

nove horas da menhaã depois de registadoz os negroz, e alguãz Cargaz de negocio de alguãz 1630 

pessoas particulares, que acompanharaõ a Sua Excelência se seguio Viage Com bastante oppres- 

saõ por falta de mantimento463 e se arranchou a tropa depois do meyo dia por Causa de huã 

grande trovoada, que nos durou toda a tarde, e parte da noute, e Causou bastante perda. 

60.              Em segunda terça e quarta464 se seguio Viage de madrugada ao sitio de Iozeph 

FrancisCo fasendo pescaria, e se pousou junto da noute por se accrescentarem as Viagez 1635 

                                                                                                                           por respeito  

 
458 B. no (F. 103r., L. 2276). 
459 B. Praya (F. 103r., L. 2284). 
460 Tal como observado por Sérgio Buarque de Holanda, a mobilidade, característica dos paulistas, a seu ver, gerava dificuldades no 

que diz respeito ao cultivo de alimentos. No que concerne à adaptação do paladar dos adventícios à dieta alimentar dos povos indígenas 

cf. HOLANDA, 2017, p. 67-72. Acerca dos gêneros alimentícios consumidos nas expedições da capitania de São Paulo no século XVIII 

cf. KOK, 2004, 76-86. 
461 B. Décimo Quinto (F. 103v., L. 2288). Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na 

cor azul, dentro do qual lemos os dizeres “Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
462 Sobre a localidade cf. nota 93. 
463 B. mantimentos (F. 103v., L. 2305). 
464 B. Em 2., 3., e 4. (F. 103v., L. 2308). 
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||24v.|| |respeito| da falta de mantimentoz Crecerem os Calores, e teremse augmentado as agoaz 

e tanto que Chegaraõ ao barranco do rio: neste ultimo dia se mandou proprio ao Caran 

da’ a procurar mantimentoz, de que vinhamoz necessitadoz. 

61.              Em quinto e sexto465 se Continuaraõ as Viagez de madrugada, e se 1640 

andou athe junto da noute466 Com bastante molestia, Comendose somente algum peixe, 

por naõ haver outra Cousa, e pela huã hora se Chegou ao Caranda’, onde estava 

ja Antonio Antunes esperando a Sua Excelência e por naõ ter mais apenas nos soccorreo 

Com alguãz pencaz467 de espigaz, e se appellou para outra parte. 

62.              Em 7. 8. 9. 10. e décimo primeyro468 se navegou da mesma sorte partindose, e 1645 

arranchandose as mesmas horas, tomandose sempre nestas Viagez alguãz horas de 

descanso por se naõ poderem sofrer os excessivoz Calores: no primeyro dia se expedio hum 

Proprio ao Arica’ a Comprar milhoz, e nos dias seguintez se Continuou a Viage sem 

mantimento469 e so’ Com a esperança de Chegar a elle: no ultimo dia se Chegou470 a rossa 

de Felipe de Campoz, onde se acharaõ com maõs de milho a duas outavas a maõ, que 1650 

Sua Excelência mandou logo repartir por toda a tropa pela livrar de padecer em taõ471 extrema 

necessidade pois se achavaõ ja brancoz, e negroz muyto debilitadoz, e fracoz.472 

63.              Em 12. 13. e 14. se Continuaraõ as Viagez partindose az 

tres horas da manhaã, e pousandose mais cedo para se reparar a tropa473 doz soez, que 

eraõ intensissimoz: no ultimo dia se fez pouso junto a rossa do Guarda mor daz 1655 

Minaz Pascoal Moreyra Cabral, onde Vieraõ alguns Paulistaz Principaez Com- 

primentar a Sua Excelência por estar ja Vesinho das Minaz.474 

64.             Em décimo quinto475 sexta feira eo Vltimo dia de Viage, se fez esta cedo acom- 

panhando ao dito Senhor General alguas Canoas de Paulistaz, que o foraõ buscar Ca- 

minho476 distancia de 2. e 3. legoaz: as nove horas Chegou Sua Excelência ao Porto princi- 1660 

pal: onde estavaõ muytaz pessoaz assim Paulistas, Como Forasteyraz, e huã Companhia 

de Ordenança formada; e Saltando em terra o dito Senhor e a sua Comitiva, e fasendo 

oraçaõ em huã Capellinha, que esta477 na quelle porto se poz sua Excelência a Cavallo a al- 

guãs pessoas mais, outras em redes, e se marchou para o arrayal do Bom IESVV. 

onde se Chegou as 10 horaz. 1665 

65.              No principio da Povoaçaõ, e de fronte da Igreja Matriz estavaõ 

Quatro pessoas das principaez Com hũ nobre, e lusido sequito, e recebendo a Sua Excelência 

de baixo de hum palio o Condusiraõ a Matriz, e despoiz ao seo Palacio: onde 

veyo logo arrumar a Companhia dos Forasteiroz, que tinha478 ido ao Porto, e se mandou 

recolher ficando so huã esquadra de guarda. 1670 

66.              Esta este arrayal, abc do Senhor Bom IESVV. que assim se cha- 

                                                                                                                     ma  

 
465 B. Em 5., e 6. (F. 104r., L. 2315). 
466 B. athe, quazi, noute (F. 104r., L. 2316). 
467 B. poucas (F. 104r., L. 2320). 
468 B. 11. (F. 104r., L. 2322). 
469 B. mantimentos (F. 104r., L. 2328). 
470 B. no ultimo Se Chegou (F. 104r., L. 2328-2329). 
471 B. entaõ (F. 104r., L. 2332). 
472 Escrevendo a Diogo de Mendonça Corte Real, Rodrigo César de Menezes afirmou que se abasteceu de mantimentos para mais de 

nove meses, desejando que antes lhes sobrassem do que faltassem. Todavia, experimentou o contrário, posto que após dois meses de 

viagem começou a depender das roças existentes no caminho. Revelou ter passado fome, havendo dias em que o único alimento que ele 

e sua família consumiram foi milho cozido comprado em alguma roça e algumas frutas silvestres. Definiu os dias em que dispunha de 

uma perna de macaco ou uma posta de jacaré como dias de banquete (CARTA, 10 mar. 1727). 
473 B. as tropas (F. 104r., L. 2336). 
474 B. Vezinho das- (F. 104r.-104v., L. 2340). 
475 B. 15. (F. 104v., L. 2341). 
476 B. buscar ao Caminho (F. 104v., L. 2343). 
477 B. estã (F. 104v., L. 2348). 
478 B. tinhaõ (F. 104v., L. 2357). 
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||25r.|| |ma| a Povoacaõ principal destas Minaz, esta distante meya Legoa pouco menoz do 

Porto Geral do rio do Cuyaba’: tem tambem outro porto, chamado do Borralho, que 

serve para os que Vem de479 rio acima, situado em boa parage, e ja bem povoado de Ca- 1675 

saz: tera todo o arrayal Cento, e quarenta, e outo fogoz alguns Cobertoz de te- 

lha, os maiz depalha, e Capim. Corre toda a povoaçaõ do sul para o Norte Com plani- 

cie, que faz queda para hum riacho, que seca no Veraõ: a Leste lhe fica hum mor- 

ro Vesinho, e a Oeste huã Chapada em que se tem feyto parte das Casaz do arrayal; 

e se podem faser muytaz mais. 1680 

67.              Em todo este arrayal ha Ouro, e foy o descobrimento do Sotil, que 

se fez no anno de 1723.480 mas naõ se minera nelle senaõ em tempo de Chuvaz 

por haver falta de agoa,481 Com que se possa lavrar: junto deste arrayal, e ao sueste 

delle esta hum morro, em que a devoçaõ de alguns devotoz Collocou a milagrosa 

image de Nossa Senhora do Bom Successo, digo do Bom despacho:482 da qui se descobre to- 1685 

do o arrayal, e faz huã alegre vista pelo aprasivel dos arvoredoz, morroz, e 

Casas, que delle se descobrem. 

68               O clima he ardentissimo sem que Com elle possa ter Comparaçaõ 

o do Rio de Ianeiro o da Cidade da Bahia, e ainda o do Estado do Maranhaõ, e Graõ Pa- 

ra’, naõ obstante o estar este quasi na Linha: porque em sette annos, que estive por estaz 1690 

partes, e Certoez̃ de Pernambuco naõ experimentey os excessivos Calores, que aqui te- 

nho sofrido, e ouço diser geralmente aos que aqui se achaõ vindoz os annoz passa- 

doz, que estes naõ diminuem sem chover, e assim andaõ ordinariamente os homẽs em 

suas Casas em Ciroulas, e Camisas sem poderem Consentir mais roupa alguã: e o ma- 

is he, que trasem ordinariamente más Cores: as Cesoẽs, e malinas483 saõ Continuas, e raroz 1695 

saõ os que as naõ padecem principalmente brancoz: porque os escravoz saõ os maiz 

livrados neste paiź. 

69.              Ha dous, ou trez annos, que se tem experimentado nestaz 

Minas falta de Chuvas, e por este respeito se naõ minerou quasi todo este tempo: 

houve tambem falta de milhos, que he o sustento de brancoz, e negroz,484 por que 1700 

secaraõ as rossas, e plantas, e foy necessário replantalaz: achamos o alqueire de 

milho a 14. outavas de ouro, o feijaõ a 20. a farinha de milho a 20. as galinhaz 

a 3. a livra de Carne de porco fresca a 1. a salgada a 2. a dusia de ovoz 

a outava, e outava, e meya, e tudo o mais a esta porporçaõ; e teria passado a 

mais, senaõ Chovesse alguns diaz, e Cobrasem algum Vigor os milhoz unico reme- 1705 

dio, e regalo destas Minaz; porque delle se faz a farinha, que supre o paõ, a 

Cangica fina para os brancoz, a grossa485 para os negroz, os Cuscuź, arróz, bolloz, 

                                                                                                                      biscouto,  

 
479 B. do (F. 104v., L. 2363). 
480 Conforme José Barbosa de Sá (1901, p. 11), o descobrimento de Miguel Sutil, que deu origem ao arraial cuiabano, ocorreu em 

outubro de 1722. 
481 B. agoas (F. 105r., L. 2375). 
482 B. denossa Senhora doBom despacho (F. 105r., L. 2377-2378). 
483 B. emalignas (F. 105r., L. 2392). 
484 Quanto à importância do milho na alimentação dos paulistas e nas áreas sob sua influência cf. HOLANDA, 2017, p. 219-228; 

BASSO, 2014. 
485 B. brancos, eagrossa (F. 105v., L. 2408). 
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||25v.|| |biscouto,| pasteis de Carne, e peixe, pipocas, Catimpoeyra, aloja,486 angu’, farinha de 

Caxorro, agoa ardente, Vinagre, e outras muyto487 mais esquipaçoẽz, que tem inventado 1710 

a necessidade e necessitaõ de Comento. 

70.              No primeyro de Ianeiro de 1727. se Criou o mesmo arrayal 

do Senhor Bom IESV Villa, ė se elegeraõ os Officiaes da Camera, fasendose douz 

juisez, tres Vereadorez, hum Procurador, e dous almotaceiz, levando o estan- 

darte a praça se levantou nella o Pelourinho da Villa a que em nome de Sua 1715 

Magestade se deo o nome de Villa real do Bom IESV, e se declarou seriaõ as su- 

as armaz, de que usace hũ escudo, e dentro em Campo Verde hum morro Cuber- 

to de folhetas, e graõs de Ouro, e por timbre em cima huã Feniz: fasendose 

termo de tudo na secretaria deste Governo por ordem do Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cesar 

de Menesez, Governador, e Cappitam General desta Capitania, e suas Minas em 1720 

Virtude das Ordens, que teve de Sua Magestade para passar a ellas, e Crear Villa ao dito ar- 

rayal; a que deo Comprimento na forma ja declarada. 

71.              Nestes dias teve Sua Excelência hum feliz successo Com Consequênciaz 

grandes naõ para a Coroa,488 mas Com bastante utilidade para estaz Minaz: porque489 a- 

chandose ellas Cercadas de Varias naçoẽs de gentio, que nos naõ deixavaõ a 1725 

largar pelo Centro do Certaõ, matando, e sustentandose de Carne humana, pro- 

curou redusiloz, e meteloz de paz Sua Excelência para o que lhes mandou alguns Pom- 

beyroz, Contentandooz, e persuadindooz Com mimos, de fumo, facaz, e outraz 

semelhantes drogaz, de não pouca estimaçaõ para ellez: mas estes naõ so recusa- 

raõ490 a nossa amisade, mas responderaõ, que elles eraõ homẽs, e que so à força 1730 

de armas seriaõ mortos, ou Conquistadoz. 

72.              Ouvida esta insolente reposta mandou Sua Excelência por̂ logo 

prompto Com hum491 Cabo Com bastantes soldadoz certanistaz com ordem posi- 

tiva, que os attacacem em qualquer parte, que os achacem: assim se fez, e sem 

embargo de huã Vigorosa resistencia mataraõ os nossos huã grande parte dellez,492 1735 

e trouxeraõ prisioneiro o resto Com toda a sua familia. Esperase, que oz maiz 

Cabos, que Sua Excelência mandou a differentez partez Consigaõ a mesma felicidade 

Escrevea na Villa real do Bom IESV. do Cuyaba’ o primeyro de Fevereiro de 1727 et cetera 

                                             Gervasio Leyte Rebello secretário de Sua Excelência 

Noticia Sétima Practica, 1740 

E Roteyro Verdadeyro das Minaz do Cuyaba’, e de todas as suas marchas, Cacho-. 

                                                                                                                         eyraz,  

 
486 Quiçá corruptela de aluá. 
487 B. muitas (F. 105v., L. 2411). 
488 B. aCorte (F. 106r., L. 2429). 
489 B. pois (F. 106r., L. 2430). 
490 B. naõ Serecusaram (F. 106r., L. 2436-2437). 
491 B. prompto hũ (F. 106r., L. 2441). 
492 Segundo Rodrigo César de Menezes, foram “Sincoenta etantos” o número de indígenas mortos (CARTA, 10 mar. 1727). 
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||26r.|| |choeyras|, itaipavaz, Varadouros, e descarregadouros das Canoas, que navegaõ para as dittaz 

Minas, Com os dias da navegação, e traveça, que se Costumaõ faser por mar, e terra. 

1. 1745 

A moçaõ mais Conveniente para as Minas do Cuyaba’ he a de 20 de Mayo 

athe dia de Santo Antonio. Alguns ha’, que se alargaõ athe o meyo de Iulho, maz 

estez saõ so alguns Certanistaz praticoz no mesmo Certaõ, e que se Valem de muytoz 

gentios mansos, e domesticoz para esta navegaçaõ: mas a maiz segura he sem du- 

vida a de 20 de Mayo athe 13 de Iunho,493 tempo em que se deve estar ja n. –494 Rio 1750 

Grande por naõ se expoŕ ao risco de ter Contra si as Correntesaz dos rioz, e su- 

as enchentez, nas quaez se tem perdido muyta gente. 

2.                Dasse principio a esta Viage sahindo da Cidade de São Paulo 

para a Villa de Itu’, em que se gastaõ 3. dias de gente Carregada. Desta Villa de Itu’ 

se vay por terra Costeando o rio a’ Capella de Nossa Senhora da Penha, que saõ do- 1755 

us dias de gente Carregada. Esta esta Capella em hũ sitio, a que Chamaõ Arari- 

taguába, que quer diser = Arara, que Come nas pedraz = e he o porto, onde se em- 

barcaõ, e despedem da Senhora, os que passaõ a estaz Minaz. Este rio de Itu’ 

quando passa por São Paulo, e desce athe o grande salto, que faz na mesma Villa 

de Itu’, se chama Theate’, dahi para bayxo o Anhembi, que Val o mesmo que 1760 

Madre do Rio. 

6 diaz. 

Partidos desta Capella, e passadas duas Voltas deste rio, se da em huã Cachoei- 

ra chamada a Cangoeyra, que quer diser Caveyra de defunto: esta se tomara’ 

a maõ direita, e por entre huã ilha, e logo se ira’ passando a’ esquerda navegando 1765 

por huãs más Correntesaz, que estaõ apparecendo. Mais abaixo em duas Voltas, e 

meya de rio estaõ outras Correntesas, estas se tomaraõ à maõ direita, e acabado  

o Coto, que faz o rio, se passara logo a’ esquerda a tomar o jurumerim, ou so- 

midouro, e tomado495 este se navegara’ a direyta a embocar por hum Canal man- 

so, e quieto, que logo se encontra. 1770 

Daqui a meya Volta do mesmo rio se vay sempre à maõ es 

querda entrando o boqueiraõ athe avistar a Cachoeyra, Chamada Abaremanduaba, 

que quer diser lugar, onde oPadre mergulhou: deolhe este nome o Venerável Padre Iose de An- 

chieta, quando Voltandoselhe a Canoa neste Lugar, e buscandoo de mergulho o gen- 

tio, o acharaõ no fundo resando no breviario:496 avistada a dita Cachoeyra se ira 1775 

rossando pela parte direyta., e pela orla do rio, e do seo barranco a descobrir, e imbicar 

nas pedraz: onde se descarregaraõ as Canoas, e passandose as Cargaz à497 Cabeçaz 

                                                                                                               dos negroz  

 
493 B. Iulho (F. 106v., L. 2469). 
494 B. no (F. 106v., L. 2470). 
495 B. etomando (F. 107r., L. 2494). 
496 Sobre a relação do topônimo com José de Anchieta cf. nota 5. 
497 à por às. 
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||26v.|| |dos negroz|, se levaraõ as Canoas às maõs por hum Canal pequeno, que esta ao pe’, 

e se as Canoas forem grandez, e o rio estiver baixo, se levaraõ pelo Canal grande 1780 

a remo remando498 para Cima a tomar o Canal, e as Cargaz, e tomadas estaz 

se passara logo a faser pouso, que he boa parage para elle; e aindaque he499 pequena 

marcha, he bem, que assim seja em500 rasaõ de ser o primeyro dia, e irse agente 

Cotusmando501 ao trabalho. 

7 diaz. 1785 

Partese deste Pouso, e logo em duas Voltas largaz do rio está huã Cachoeyra, 

que o atraveça, e chamaõ o Itanhaem, esta se tomara’ bem pela beyra do rio 

a maõ esquerda, e he esta parage a ultima povoaçaõ do termo da Villa de Itu’. 

                   Passado o Itanhaem, que Vale o mesmo, que pedra, logo a huã 

Volta de rio esta huã ponta de pedras, a que Chamaõ yiririca’. que quer diser 1790 

lugar, onde a Vos faz echo, e logo Começaõ huãs Correntesaz, que se tomaõ pe- 

lo meyo do rio, e dahi a alguãs Voltas esta’ outra Cachoeyra chamada Itagua- 

cába, que he o mesmo, que pedra, que atraveça o rio: esta se tomara’ pela maõ 

direyta hum tanto pelo meyo do rio, e naõ tanto pelo meyo, mas ao largo. 

                   Mais abaixo esta’ hum baxio, em que passado o Canal se puxaraõ 1795 

as Canoas a maõ esquerda a fogir delle, e logo na mesma Volta esta outra do mes- 

mo nome, que se tomara’ a maõ direýtá pela borda do rio; e dados no poço 

se virara’ logo a esquerda à passar as ultimaz Correntesaz; e dahi he o rio 

manso athe Pirapora’, que quer diser, lugar, onde os peixez saltaõ: he Cachoeyra 

grande, nella se descarregaõ as Canoas, e se levaõ à Cirga, e se embicaõ a maõ 1800 

esquerda cergandoas athe se tornarem a meter no Canal, e tendo o rio agoa 

abeyra rio502 he boa Cirga. 

8 diaz. 

Deste pouso Se parte, e navega por rio manso athe huã Cachoeyra, que o a- 

traveça Chamada de Mathiaz Pires, que tendo o Canal pelo meyo do 1805 

mesmo rio se deixa logo Ver, e tomar: passada esta,503 he rio manso athe Che- 

gar aoutra, que tambem atraveça o mesmo rio, tomarseha à maõ esquerda, 

tem bom Canal abeyrando a terra, e se ira’ buscar pouso para baixo. 

9 diaz. 

Deste se partira’, e hum tanto cedo se Chegara’ a huã Cachoeyra, que atraveça 1810 

o mesmo rio, e tem o Canal a beira rio pela maõ direyta; e da qui adiante 

he rio manso athe a barra do Rio Sorocaba; e por baixo desta se Costuma fa- 

ser pouso; porque as marchaz naõ podem ser muyto largaz pelo dilatado da Viage. 

                                                                                                                       10 diaz  

 
498 B. recuando (F. 107v., L. 2510-2511). 
499 B. para elle, ainda quehē (F. 107v., L. 2513). 
500 B. Com (F. 107v., L. 2514). 
501 Cotusmando por costumando. 
502 B. abeira doRio (F. 108r., L. 2541). 
503 B. etomar: dous pontos passada esta (F. 108r., L. 2546). 
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||27r.||                                                                         |10 diaz.| 1815 

Partese deste Pouso, e passando huas Correntezaz, que se chamaõ das Pederneyraz,504 naõ 

ha Cachoeyra alguã dous, ou tres diaz de Viage, e tudo he rio manso, e onde elle aca- 

ba ahi faraõ pouso, mas hũ pouco abaixo, ou acima, que so assim o teraõ bom. 

14. diaz. 

Daqui partiraõ, e a primeyra Cachoeyra, a que Chegarem, tomala haõ pela esquerda 1820 

rossando a beira do rio por entre hũa ilha Chamada, Itapíomerim, que val o mes- 

mo, que Lagez rasaz: e passadas outras muytaz e Varias ilhaz iraõ faser pouso abai- 

xo da barra do rio Piracicába, quĕ quer diser lugar onde Chegaõ os peixez. Muytoz 

Costumaõ gastar aqui os trez diaz, que acima dice do rio manso, outros os gast[ou]505 

no pouso antecedente. 1825 

15 diaz. 

Sahirse ha deste pouso, e irseha pousar, onde Chamaõ o Pouso do Pirataraca’, 

que he o mesmo, que lugar, onde o peixe se espantou; porque aqui he pouso, e todoz 

o Costumaõ faser aqui. 

16 diaz. 1830 

Da qui se parte, e logo se Começa a entrar por hum esteiraõ de rio,506 chamado 

Pitinduba, que vale o mesmo, que esteyraõ de rio507 direyto no fim deste esteiraõ esta’ huã 

Cachoeyra, que atraveça o rio; note o Canal a’ maõ esquerda, e passada esta saõ  

horas de pousar. 

17. diaz. 1835 

Partiraõ daqui, e passando huãs Correntesaz pelo meyo do rio entraraõ em rio 

manso, athe Chegarẽ a huã Cachoeyra, Chamada Bauru’, vale o mesmo, que naõ 

tem significaçaõ: esta se tomara’ a maõ direyta bem a beira rio, e em passando508 huã 

ilha, se tomara’ pelo largo do rio, e se Chegara’509 a outra Cachoeẏra Chamada B[ariṙa’]- <Bayri> 

merim,510 e se tomara’ a esquerda, e embicadas511 as Canoas a beyra rio se levaraõ as mȧ- 1840 

õs athe se meterem na Cachoeyra, e logo se tornaraõ a embarcar, e levaraõ as Cano- 

as bem remadaz: logo Chegaraõ, passada esta, a outra Cachoeyra, Chamada Ba- 

rẏri-assu’, que he o mesmo, que Cachoeyra grande; tomarseha a esquerda levando az 

Canoas às maõs, porque tem seo risco, e perigo, e maiz do que nas outraz: e assim 

he necessário Cuidado mas passada ella se faz pouso. 1845 

18 diaz. 

Deste Pouso se parte, e marchando se entrara’ pelas itaypavaz de Yçapetuba, 

val o mesmo, que Cachoeyraz baixaz: entrase nas primeyraz a maõ direyta, e logo Começa 

outra Comprida a mesma parte, e olhandose para a esquerda se Ve’ muyto Capim, e 

                                                                                                                         se passa  1850 

 
504 Conforme Francisco Palácio (F. 37r., L. 2259), o nome se deve ao fato da presença de pedras, nessa localidade, que eram boas para 

serem empregadas em espingardas de pederneira. 
505 B. outrososgastaõ (F. 108v., L. 2571). 
506 B. dorio (F. 108v., L. 2579). 
507 B. dorio (F. 108v., L. 2580). 
508 B. Rio, empassando (F. 109r., L. 2588). 
509 B. acharā (F. 109r., L. 2589). 
510 B. Barari=merim (F. 109r., L. 2590). 
511 B. aesquerda, embicadas (F. 109r., L. 2590-2591). 
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||27v.|| |passa| pelo barranco: passadas as itaypavas se sahe ao pouso das Congonhaz, que o naõ pa- 

rece ser, e logose entra por outra itaypava à maõ esquerda, e no fim achareis o porto daz 

ditas Congonhaz: Neste Costumaõ os Certanistaz faser512 as suas Congonhaz tanto para os bran- 

Cos, Como para os indios, e negroz porlhe ser Conveniente a todoz beberem-nas pelas513 manhãa, 

e quando aqui se pousa he com̃umente por ir ja Cançada a gente, e porisso he maiz 1855 

dilatada a demora: mas quer se façaõ, ou naõ Congonhaz, sempre nesta parage he 

bom pouso. 

19 diaz. 

Daqui se sahe e se navega por rio manso todo o dia, e se pousa pela altu- 

ra da parage, Chamada Iacare’ pupiba, que quer diser, ribeyraõ, onde mataraõ ja- 1860 

caréz. 

20 diaz. 

Deste pouso se sahe, e se navega por rio manso athe a itaypava chamada 

Guaymi canga, que val o mesmo, que ossoz de negra Velha, que aqui morreo: toma- 

se pelo meyo do rio, deixando à maõ direyta huã ilha, e para baixo tem huãz 1865 

pequenas Correntesaz, e a horas de pouso se chega a huã Cachoeyra chama- 

da Cabagibóca, tomarse ha o Canal a’ maõ esquerda, que naõ apparece bem, e se 

fara’ pouso della. 

21 diaz. 

Daqui se parte; e vaõ passando alguãz Correntesaz, e se chega ja alto dia a’ 1870 

Cachoeyra doTambaý, que se toma a remo a maõ esquerda, acudindo logo a pon- 

ta debaixo da ilha, rossando pela dita ponta, e puxando a’ maõ direita, e logose- 

descobrira a sahida; e a horas ja de Pouso se chega a outra Cachoeyra Chama- 

da Tambay-merim, que quer diser, lugar onde ha Pexinhoz mais pequeninoz, esta 

se tomara’ tambem a’ maõ esquerda: no fim ha huã ilha, que tambem se buscara’ 1875 

rossandose a ponta della, e puxando sempre a’ maõ direyta a fogir de huãs gran- 

dez ondaz, e abaixo se faz pouso. 

22. diaz. 

Partese deste, e por todo o dia se navega por rio manso sem embaraço algum, 

e nelle sendo horas se faz pouso. 1880 

23 diaz. 

Sahese deste, e a horas pouco mais, ou menos de pousar se Chega a huã Cachoei- 

ra grande Chamada Avenhabá-merim: esta se passa Com as Canoas à Cirga 

pela parte direyta, por ser temeroso o Canal, que he pelo meyo do rio Carregando a 

parte esquerda: e abaixo della se Costuma pousar. 1885 

                                                                                                                        24. diaz.  

 
512 B. fazerem (F. 109r., L. 2610). 
513 B. pela (F. 109r., L. 2612). 
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||28r.||                                                                         |24. diaz.|  

Deste Pouso se parte, e cedo514 se chega ao Varadouro de Avenhadava: este Vara- 

douro fica a maõ direyta, e he Comprido, e ja hum tanto de Cima se haõ de descar 

regar as Canoaz, e descarregadaz levalaz as maõs athe se meterem na boca do Vara- 1890 

douro, e despoiz de Varadaz se embarcaõ duas pessoas nellas logo em cahindo no rio 

para as guiarem por aquellas515 grandez ondaz athe chegarem ao remanso do rio, on- 

de se tornaõ a Carregar; e aqui516 se faz pouso: advirto, que este Varadouro tem hũ 

salto depois de sahir nas lagez, e muytaz veses socede soltaremse as Canoas das maõz, 

de quem as leva, e perderemse. 1895 

25. diaz. 

Partese deste Pouso, e cedo se chegara’ a huã Cachoeyra Chamada a Escaramu- 

ça, e se tomara’ à maõ direita a remo, no fim della se deve embicar nas pedras a Cir- 

ga, para se entrar por rio manso, e quieto athe chegarem à Cachoeyra Vtúpanema, 

que vale o mesmo, que Lugar onde se tem perdido gente, e logo abaixo Se fará 1900 

pouso.                                                                        26. diaz. 

Partese da qui, e logo se chegara’ a huã itaypava, que tem huã ilha na Cabeceyra, 

que deixaraõ a maõ direyta a tomar sempre hum tanto ao largo; depois desta ha’ 

alguas Correntesaz athe Chegar a outra Cachoeyra Chamada517 as Ondaz gran- 

dez: tem o Canal pelo meyo do rio acostado518 a maõ direyta: logo se avista tambẽ 1905 

outra Com huã ilha no meyo, mas Chegando a Cabeceira desta ilha he preciso se to- 

me a direyta519 rossando abeira della, que supposto tem muyta pedra, naõ tem perigo al- 

gum por esta parte. 

                   No fim desta Cáchoeyra entrarse ha’ por bom rio, e quasi a horaz 

de pouso Chegaraõ as itaypavaz de Guaritica’, que quer diser, Lugar onde ha Cachoz 1910 

de frutaz; a primeyra tem huã ilha grande para a maõ direyta, e abaixo della, fora az 

mais ilhas, que tem tambem para baixo, se tomara’ a maõ esquerda pela parte do rio, que 

todas520 saõ baixaz: passada esta se avista logo outra ilha perto de terra, deixese a es- 

querda naõ retirando muyto della;521 que logo se da em rio manso. 

                   Daqui a huã boa volta de522 rio esta outra bem Comprida, que 1915 

toma huã grande Volta do mesmo rio; entrase nella523 a’ maõ esquerda, e em pas- 

sando o primeyro baixo, irseha’ passando a outra banda, deixando524 huã ilha para Cima, 

e outra para baixo Costeando a terra, e da hi para baixo tem boa sahida athe 

onde se Costuma faser pouso: este dia he de trabalho, e de grande marcha. 

27. diaz. 1920 

Deste Pouso se parte, e logo se chega a huã Cachoeyra, que tambem toma 

                                                                                                               toda  

 
514 B. Separte, cedo (F. 110r., L. 2652). 
515 B. aquella (F. 110r., L. 2658). 
516 B. Carregar; aqui (F. 110r., L. 2659). 
517 B. chamadas (F. 110v., L. 2674). 
518 B. afastado (F. 110v., L. 2675). 
519 B. Setome direyta (F. 110v., L. 2676). 
520 B. todos (F. 110v., L. 2686). 
521 B. dele (F. 110v., L. 2688). 
522 B. do (F. 111r., L. 2690). 
523 B. nelle (F. 111r., L. 2692). 
524 B. banda, edeixando (F. 111r., L. 2693). 
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||28v.|| |toda| huã volta de rio, Chamada Araracanguá-merim, que vale o mesmo, que Cabeça de 

arara pequena, esta se Costeara’ pela maõ direyta rossando as pedraz, e levando as Ca- 

noas a Cirga, o Canal esta rossando por huã ilhota pequena, que esta na Cabeceyra, 1925 

e logo abaixo esta outra muyto mais grande, tem o Canal torto, mas passado elle tomese 

aparte direyta por [entre] outras duas ilhotaz pequeninaz, advirtindo que leva suas Corren- 

tesaz athe a ponta da dita ilha Grande. 

                   No fim destas ilhaz525 entraraõ por rio manso bastante distancia, e 

a horas de pouso se chega a hũ descarregadouro Chamado Araracanguáva, que he 1930 

o mesmo, que lugar onde se matou a Arara;526 entrarseha527 por huãs itaypavas Compri- 

das sempre navegando a parte esquerda athe Chegar a o descarregadouro, que he bem  

roim para a passage das Canoaz; e assim se descėraõ528 estas por Cordaz529 pela popa, 

e proa, e Com cuidado grande: aqui he Costume pousarse.  

28. diaz. 1935 

Partese deste Pouso, e logo se avista outra Cachoeyra Chamada Vtúpeba, que 

quer diser Cachoeyra rasa: tomase por ella a’ maõ esquerda abeirando o rio, e 

|e| as poucoz530 se vay pendendo para o largo por ter melhor sahida, que tudo o mais he 

baixo: daqui teraõ bom rio, e Chegaraõ a outra Cachoeyra ja quasi horas de pouso, 

Chamada a Escaramuça pequena, e se tomara’ a maõ esquerda Costeando a terra naõ 1940 

muyto que tem boa531 sahida, e he Comprida; e daqui para diante tem bom rio athe faser ho- 

ras de pouso. 

29. diaz. 

Partese deste por bom rio, e se chega a hũ poço Chamado Pirataraca, val o mesmo, que 

onde ha peixe, e se pesca, e da hi a duas Voltas do rio532 Começaõ huãs Correntesaz 1945 

athe Chegar a huã Cachoeyra, chamada Vtupira, que quer diser Cachoeyra pėquena, 

e mostra huã grande ilha, fora outras pequenaz, entrase por ella a maõ direyta dei- 

xando as outras ilhaz a’ esquerda: que tem seos Canaes, mas sempre se vay Costeando 

as mesmas ilhas a’ sahir a’ Cabeceyra da ilha grande, Cometendo hũ tanto para o lar- 

go, e deixando huã, ou duas ilhotas a’ maõ direyta ja emparelhando a ilha grande,  1950 

que fica a maõ esquerda, e Com a advertencia, que ja ao emparelhar da ilhota, se trasem 

as Canoas as maõs, que tudo he seco, cirgandose a beyra do rio: sahindo da ultima Corren- 

tesa se embarca na ilha grande naõ se querendo pousàr nella: mas o Costume he 

ficar na dita ilha por ser bom pouso, e ja horaz. 

30 diaz. 1955 

Deste533 Lugar se sahe, e logo em passando a ponta da ilha, se entra por huãz 

Correntesaz, e perto do salto se Chega a huã itaypava, que tem no meyo duaz 

                                                                                                                    ilhaz  

 
525 B. Minaz (F. 111r., L. 2708). 
526 B. Sematou arara (F. 111r., L. 2711). 
527 B. entrase por (F. 111r., L. 2711). 
528 B. Sediseram̃ (F. 111r., L. 2714). 
529 B. portodas (F. 111r., L. 2714). 
530 B. eospouCos (F. 111v., L. 2720-2721). e as poucoz por e aos poucoz. 
531 B. bom (F. 111v., L. 2725). 
532 B. derio (F. 111v., L. 2731). 
533 B. Desta (F. 112r., L. 2746). 
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||29r.|| |ilhaz|, e taõ enfiadas, que se naõ distingue de longe se saõ duaz, entrase na Cabecei- 

ra a maõ esquerda; e pelo vaõ da ilha, e terra tem seo Canal pelo meyo, [e] tambẽ 1960 

repartindo as duas ilhas a rossar pela ultima Levandoa a’ maõ esquerda tem boa sahi- 

da, que o mais he puro baixio:534 passada esta se segue logo osalto, Chamado Itapura’, 

que Vale o mesmo, que Pedra dura, e he Varadouro, em que logo a maõ direyta se descarre- 

gaõ as Canoas, e se levaõ as Cargaz as Costas dos negroz, passando as Canoas às maõz ros- 

sando o barranco athe as meterem na boca do Varadouro: tem este hũ barranco no me- 1965 

yo, em que deve haver Cuidado e no mesmo barranco tem sua Volta, em que tem perigado 

naõ poucaz Canoas; e ainda despoiz destas sahirem das Lagez, Correm maiz risco,  

por ser Lancante: aqui ha hũ bom areyal, onde se tornaõ a Carregar as Canoaz, 

e he excellente parage para pousar. 

Entrada no Rio Grande, 1970 

Que vem das Minaz Geraes, e Com os maiz, que nelle entraõ, se une ao Pa- 

raguáy, e formaõ ambos o Rio da Prata junto a Buenoz ayrez. 

31 diaz. 

Daqui se sahe, e passando quatro, ou sinco voltas de rio, se entra no Rio Gran- 

de, e se vay por elle abaixo, e Cedo se chega a huns redomoinhoz, passado primeyro 1975 

hum emparedado de Lagez, que faz o rio, rossando sempre por ellaz a’ maõ esquer- 

da; da qui se indireyta logo ao largo deixando huã535 ilhota, que esta’ no fim, e perto da 

terra a maõ esquerda: esta’ depoiz logo huã Cachoeyra Com seos redomoinhos, e se cha- 

ma Iupiassu’, que vale o mesmo, que Cousa madura, e passada esta se marcha por rio 

bom, e quasi a horas de pouso se Chega a huã ilha Comprida tomandose nella o 1980 

braço da parte esquerda; porque o da direyta tem sua Cachoeyra, e entre ella se pousa. 

32. diaz. 

Partese deste Pouso sempre Com rio bom, e a horas de pouso se chega a huã Cacho- 

eyra, que tem seo pouso em baixo, e se Chama a Itapeva, que quer diser Pedra dura, 

nestas ha’ muytas, e Varias ilhaz huãs mais acima, e outras mais abaixo: entrase 1985 

na primeyra pelo braço da maõ esquerda. e deste para as rossas da Itapeva, cujas Ca- 

poeyras fronteaõ Com ametade da ilha. Estas saõ as Capoeyraz, e paragez, on 

de os Certanistaz Costumaõ lançar suas rossaz, que na Volta do Certaõ tenhaõ536 man- 

timentoz nellaz, para se refacerem537 a sy, e ao gentio, que Consigo trasem.538 

                   Neste sitio, e athe a barra doRio Pardo Costumaõ dar as maleytaz 1990 

e malignas, e poucos escapaõ dellas excepto os negroz, que saõ neste particular os maiz 

bem livrados. Verdade he, que athegora os Certanistaz, que hiaõ para o Cuyaba’, entravaõ 

                                                                                                                                          pelo  

 
534 B. baixo (F. 112r., L. 2753). 
535 B. a (F. 112v., L. 2774). 
536 B. tinhaõ (F. 112v., L. 2790). 
537 refacerem por refazerem. 
538 Essa prática é igualmente referenciada por José Peixoto da Silva Braga (F. 54r., L. 3387-3389; L. 3398-3401), tendo alguns dos 

membros da bandeira do Anhanguera II se dedicado a ela. Quanto à estratégia de viajar plantando roças, cf. CARVALHO, 2019, p. 44-

47. 
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||29v.|| pelo rio Verde, e quem lhe quiser Ver a barra, que faz neste rio Grande, vira’ Coste- 

ando este mesmo rio a maõ direyta deixando as ilhas a’ esquerda, e quasi no fim da ultima 1995 

achara’539 a dita barra, e pouso nas suas Capoeyraz: hoje porem pelo medo do Gentio 

Cayapo’ deixaõ o rio Verde, que era mais em direytura, e vaõ pelo rio Grande buscar 

a barra do rio Pardo.540 

                   He este gentio huã naçaõ, que’ nunca foy Conquistada pelos Certa- 

nistaz, por saõ, e guerreaõ Com traiçaõ, nem tem domicilio certo, nem plantas, 2000 

ou Lavouras: saõ Volantes, e de Corso, e se sustentaõ da imundicie do mato; e quando che- 

gaõ a plantar trasem o mantimento Com sigo Condusindoo de huã parte, para a outra 

e assim por sua Causa se naõ pode tomar o rio Verde, e endireitar logo por elle o 

Caminho para o Cuyaba’. Verdade he que tambem chegaõ ao Rio Pardo, mas saõ pou- 

coz, e esses bastaraõ ja para faserem despovoar as rossas, que alli havia, mandando- 2005 

lhe541 a gente, e queimandolhe as Casaz. 

33. diaz. 

Sahirse ha dos Pousos das ditaz Capoeyraz, e se navegara’ por rio bom todo o dia, 

indose pousar perto de outras, que tem huãs pedras grandes pelo meyo do rio no 

mesmo sitio das Capoeyraz. 2010 

34. diaz. 

Deste Pouso se parte passando outras Capoeyraz, e logo abaixo estaõ huas̃ gua- 

rapirangaz, que saõ huãs pedras moles altaz, e escalvadas: abaixo fica logo hum 

areal grande na barra de hum riacho, e se vay pousar perto da barra do Rio 

Pardo, que fica a’ maõ direyta passandose primeyro a ponta de huã ilha, que lhe fica 2015 

em frente, onde Começaõ outras guarapírangaz a’ maõ esquerda. 

Rio Pardo. 

35. diaz. 

Da qui se parte muyto Cedo, e se chegara’ a barra do rio Pardo, tem esta em frente huãs 

Capoeyras, e hum areyal grande, e abaixo esta ilha, e sobindo pelo dito Pardo acima 2020 

a suas horaz se pousa. 

Advertenciaz necessariaz a os que vaõ ao Cuyaba. 

Tanto, que sahirem do rio grande, digo da Villa de Itu’, e entrarem no Rio Gran- 

de athe buscarem a barra do Rio Pardo, quanto542 menos agoa beberem543 do dito 

rio Grande, tanto mais se livraraõ das maleytaz, que nelle saõ infalliveiz, e 2025 

se for possivel levarem-na de outro Cosida, e ainda Crua, ou beberem a do mes- 

mo rio quente, tanto melhor; porque alem das maleytaz evitaraõ a peste, que 

                                                                                                               muytaz  

 
539 B. nofim da volta acharà (F. 113r., L. 2798). 
540 B. abarra dorio grande, digo Pardo (F. 113r., L. 2801). Para uma discussão sobre o papel dos indígenas no condicionamento da rota 

ordinária das monções cf. CARVALHO, 2019, p. 25-119. 
541 B. mattando lhe (F. 113r., L. 2810-2811). 
542 quando (F. 113v., L. 2835). 
543 B. beberam (F. 113v., L. 2835). 



325 

 

||30r.|| |muytaz| veses socede haver tambem, advertindoque |que| as falhas sejaõ as menoz: 

39 diaz. 2030 

Do dito Pouso se parte, e se vay pelo dito Rio Pardo acima quatro diaz, athe onde se 

acha hũ grande areyal, que fica a maõ direyta, e logo mais abayxo se pousa em  

huãs Campinaz 

40 diaz. 

Deste areyal, e pouso, que nelle se ajustaõ os quatro diaz, que acima digo, se mar- 2035 

Cha athe Chegar as Capoeyraz do Nhenduý, em que se gastaõ dous diaz de boa 

marcha, e onde he Costume o pousarse. 

49. diaz 

Partese da quí rio acima sem impedimento mais que o ser trabalhosa a dita navegaçaõ 

por ser Contra a Corrente do rio, e assim a fortuna he acertar Com occasiaõ, emque 2040 

o rio Corra pouco; e por esta Causa se procura a moçaõ que declarey no principio,  

que noutro tempo he perigosa a Viage assi por se acharem os rios Cheyoz, Como p[elo] 

evidenti risco da peste: marchase pelo dito rio acima athe o Cayjuru’ tendo544 o rio, 

sempre por Campo, e so no dito Cayjuru’ tem algum mato, e se gastaõ outo diaz 

Aqui tem o rio alguãs Correntesaz, e na Cabeceyra huã Cachoeyra entre mato545 2045 

50 diaz. 

Deste Cayjuru’ se parte marchando rio acima, e se gasta hum dia athe osalto, que 

tem seo Varadouro a maõ esquerda, onde se pousa. e se he546 marcha pequena, e assim 

o devem ser todas as deste rio pelo trabalho nelle ser mayor, poiz vaõ as Canoaz 

nelle ȧs Varaz.547 2050 

51. diaz 

Partese deste Pouso, e alto dia se Chega a’ huã Capoeyra, em que ha tambẽ huã Ca- 

choeyra Comprida bastantemente nella se toma a maõ direyta levando as Canoas a 

Cirga, que he por entre mato de huã, e outra parte, e a horas de pouso se Chega a hũ 

Capaõ, que toma o rio de huã, e outra banda, e se Chama o Capaõ dos porcoz, e 2055 

tem huã grande Cachoeyra, que se toma ȧ maõ direyta levando as Canoas a’ 

Cirga: mais acima tem logo outra, que tambem tem seo barranco, e he descarre- 

gadouro, tiraõse as Canoas por Cordaz pela parte esquerda, e tomaõ Comumente agoa no 

meyo: a maõ direyta tem muyto bons pousoz. 

Advertenciaz precisaz neste Rio Pardo. 2060 

Todos os Certanistaz, que hiaõ para o Certaõ do Cuyaba’, e outraz partez ja acima 

adverti, que tomavaõ o rio Verde: porque estez Costumaõ andar escoteyroz548 pelo Cer- 

taõ, e sem mais provimento que o de polvora, e chumbo, e da roupa pouco maiz 

                                                                                                                     trasem,  

 
544 B. hindo (F. 114r., L. 2858). 
545 B. entre omato (F. 114r., L. 2861). 
546 B. Sepouza, ehe marcha (F. 114r., L. 2865). 
547 No que concerne ao emprego das varas cf. nota 26. 
548 Andar escoteyro é o mesmo que viajar sem alforge, de modo ligeiro. Nessa modalidade de viagem o alimento e agasalho do viajante 

advêm do escote, a parte da despeza feita em comum, a qual cada um deve pagar a sua (SILVA, vol. 1, p. 742-743). 
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||30v.|| |trasem|: tambem outros navegavaõ549 sim o rio Pardo, mas Chegando as paragez 2065 

do Nhanduy, Cayjuru’, e Capaõ dos porcoz, deixavaõ as Canoas, e marchavaõ para 

o Cuyaba’ por terra, e de Volta ja Com o seo gentio tornavaõ nas mesmas Canoaz 

para oRio Grande, e nunca se animaraõ a sobir às Cabeceyraz do Rio Pardo, que 

he huã Lagoa Chamada a Sambixuga, distante do Capaõ dos porcos 28. ou 29 

dias de Viage por Causas550 dos embaraçoz, que tem, que so as Cachoeyraz, e Vara- 2070 

douros saõ Vinte, e quatro. 

                   As tropaz, que passaraõ no anno de 1722 ao Cuyaba’ seguiraõ 

esta mesma derrota deixando no Capaõ dos porcos as Canoas, e marchando por ter- 

ra a’ quellaz Minaz, mas foraõ taõ infelices, que sobre lhes faltar o mantimento 

lhes deo a peste, e sendo bem numerosas pouca gente Chegou dellas ao Cuyaba’: 2075 

o que Vendo os novoz Mineyroz da quellas Minaz, e Considerando a grande diffi- 

culdade, que havia em passar a ellas por terra assim pela distancia, Como pela fal- 

ta Com̃ua de mantimento551 pois na quelle Certaõ athe certa altura sempre houve pou-  

Ca Caça, e hoje nenhuã, Comecaraõ a navegar athe as Cabeceyraz do Rio Pardo 

naõ obstante os muytoz embaraçoz, que esta navegaçaõ552 2080 

                   As Conveniencias saõ o levarem mais Carregaçoẽz, e Canoaz Con- 

forme a possibilidade de cada hum: porque Como huã Canoa leva Com̃umente 50 Car- 

gaz,553 e lhe bastaõ para ella 5. pessoas, quatro para os remoz, e hum piloto bom 

da quelles rios, que he o principal, escusaõ Certamente os gastos, e os negroz, que lhe eraõ 

necessárioz para as Condusir por terra: he porem preciso, que554 os negroz sejaõ bons. e naõ 2085 

negroz novoz. 

                   E Como todos os Campoz, que acompanhaõ de huã, e outra parte 

ao Rio Pardo athe as Cabeceyraz ja naõ tem sustento, e tanto, que ha de ser bom 

o Caçador,555 que possa traser a noute para seo dono Cear; porisso se faz preciso o 

Carregar556 mantimentoz iguaes a Comitiva de Cada hũ, que he o mais preciso, eo ma- 2090 

is Custoso: se porem pelo tempo adiante se poder rossar, e plantar desorte, que 

haja pelo Caminho mantimento em abundancia, mais suave ficara’ esta Viage: mas 

Como todos temem muyto e Com rasaõ, o gentio Cayapo’, que Valendose das nou- 

tes,557 queima as Casaz, e mata a gente, ninguem se anima a Lançar558 rossaz, 

e Viver em semelhante altura, salvo se fosse algum homem de poder, que 2095 

Vivesse muyto bem intrincheyrado, e Com bastantez armaz. 

                   Mas Vamos ja seguindo nossa Viage pelo Rio Pardo acima, 

e Como do Capaõ dos porcos a Cabeceira do dito Rio se gasta hum mez com 

os 51 em que ficamos fasem 81. dias, e estes se ajustaõ nas Vertentes da sua lagoa 

                                                                                                                     Chamada  2100 

 
549 B. navegaõ (F. 114v., L. 2886). 
550 B. Cauza (F. 114v., L. 2893). Causas por Causa. 
551 B. mantimentos (F. 115r., L. 2903). 
552 B. esta navegaçaõ tem (F. 115r., L. 2906). Conforme José Barbosa de Sá (1901, p. 10), comparando as viagens de 1722 com aquelas 

dos dois anos antecedentes, tratava-se do maior destroço observado até então. O cronista relaciona a devastação ao fato das canoas 

viajarem separadas e em momentos distintos do ano. Para Sérgio Buarque de Holanda (2014a; 2017), entre os fatores que tornaram as 

monções um empreendimento viável estão a viagem em sistema de comboio e a partida desses comboios em períodos do ano propícios 

à realização das viagens fluviais. 
553 A carga de comerciante, medida utilizada nesse contexto, “compreendia tudo quanto não excedesse de três ou quatro arrobas de peso 

e de três e meio a quatro palmos de comprido” (HOLANDA, 2014a, p. 148). 
554 B. porterra: hė porcizo, que (F. 115r., L. 2912). 
555 Sobre as técnicas de caça e de pesca empregadas pelos paulistas cf. HOLANDA, 2017, p. 73-88. 
556 B. precizo Carregar (F. 115r., L. 2917). 
557 B. da noute (F. 115r., L. 2923). 
558 B. aplantar (F. 115r., L. 2924). 



327 

 

||31r.|| |Chamada| a Sambixuga:559 tem seo Varadouro, e nelle precisamente se pousa. Tem este Varadou- 

ro boã legoa, e meya de distancia, nesta se Varaõ as Canoas por terra athe o peque- 

no Riacho de Camapoaõ; passandose as Cargaz as Costas dos negroz, e nesta diligencia 

se naõ podẽ arbitrar os dias Certos, que nella se gastaõ: porque estes se regulaõ pela ma- 

yoria, ou piquenis das tropaz: Sendo estas pequenas Com̃umente se gastaõ 10. ou 12 di- 2105 

az, que fasem 93. que se forem mayores precisamente haõ de ser tambem os diaz 

105. diaz. 

Postas as Canoas, e Cargaz no dito Riacho de Camapoaõ, e Carregadas se navega rio 

abaixo, e se gastaõ dose dias athe o dito riacho faser barra no Rio Quexeim: naõ decla- 

ro estas marchas por naõ terem outro algum embaraço, mais que o dos muytoz paoz 2110 

Cahidoz, que atraveçaõ o dito Capa riacho560 de Camapoaõ, motivo porque se gastaõ nel- 

las tantos diaz, que a ser limpo menos bastavaõ: nesta barra se faz pouso. 

106. diaz. 

Partese da qui, e se vay rio abaixo, e sendo quasi horas de pouso se chega a huã 

Cachoeyra, que naõ tem nome, tem esta acima huã ilha, cujo Canal se ve logo, 2115 

nelle se toma porto a reparar a Cachoeyra, que se passa a remoz, e passada ella 

se pousa ou acima, ou abaixo do robeiraõ561 da Cilada, que faz barra no Que- 

xeim da parte direyta. 

107. diaz. 

Deste pouso se parte rio abaixo, e cedo se Chega562 a outra Cachoeyra, e se faz 2120 

pouso: e partindo deste quasi pelas onse horas chegaraõ a outra nova Cachoeyra, 

ou itaypava, e passando primeyro outro riacho, a que Chamaõ a Cilada Grande, 

e faz barra da parte direyta no mesmo Quexeim, navegaraõ por rio limpo athe fa- 

Zer horas de pouso. 

109. diaz.563 2125 

Deste Lugar se parte, e se Chega pelas nove horaz a huãs Lagez, que apanhaõ trez, 

ou quatro Voltas do rio, mas boãs depassar; e logo se vay a huã Cachoeyra gran- 

de, onde se descarregaõ as Canoas, que se descem por Cordaz, rossando por terra a 

maõ direyta, e mais abaixo esta logo huã traveça de pedraz, que se passa a remo, 

e pouco adiante se pousa. 2130 

110. diaz. 

Partese deste Pouso a chegar a barra doRibeyraõ da sepultura, que vem da maõ 

esquerda, e se iraõ avistando huns morroz escalvadoz de Campo da mesma parte 

da dita barra para diante, e se Chega logo a outra barra passando primeyro hũaz 

itaypavaz, que tem suas ilhotaz no meyo, e seo Canal: a barra he a do rio Ia- 2135 

                                                                                                                    ruý  

 
559 Acerca da origem do nome da localidade cf. nota 38. 
560 B. odito riacho (F. 115v., L. 2945). 
561 robeiraõ por ribeiraõ. 
562 B. ecedo Se Cedo Se chega (F. 116r., L. 2957). 
563 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
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||31v.|| |ruý|, que vem da maõ direita: desta barra athe osalto ha’ muytaz itaypavaz, e dous jurumeriz, 

e quem he pratico fas muyto por Chegar ao dito salto, que he pouso certo: tem o salto hũ 

Varadouro a maõ esquerda, e estando o rio baixo se levaõ as Canoas por elle abaixo a 

remo, athe onde se embarcaõ as Cargaz, que estando Cheyo he impossivel o navegarẽ564 2140 

por elle, e entaõ se Varaõ necessariamente por terra, e passado o salto, se pousa. 

111. diaz. 

Deste salto se parte, e logo se Chega a huã Cachoeyra, que tem huã pedra grande 

no meyo, e se passara’, deixando a dita pedra a maõ direita, ou a remo, ou con- 

forme o estado do rio o permitir, e se for por Corda, passaraõ a’ maõ direyta, e 2145 

se ira navegando athe Cheg̀ar a huã barra Chamada Taquari-merim. rio, 

que Vem da maõ esquerda, e logo Chegaraõ a huã grande Cachoeyra, que tem seo 

descarregadouro a maõ direita descendo as Canoas por Cordas, rossando a terra, e 

da qui para baixo he pouso Certo[,] passandose hũ pequeno braço de huã grande i- 

lha junto a terra athe sahir a hũ poço de muyto peixe, e grosso, e aqui he melhor 2150 

pouso para se poder pescar, porque Começa ja deste poço adiante a haver maiz 

fortuna: O peixe he muyto e gordo, e Com diverso gosto, mas bravio565 todo. 

112. diaz. 

Deste pouso se parte e logo se Chega a barra do Taquari-assu’, que Vem da maõ 

direyta, passase logo pela dita barra a tomar o mesmo rio na Cabeceyra de huã Ca- 2155 

choeyra,566 que tem na mesma barra, Correndo para baixo, rossando a terra, e descen- 

do por Cordas as Canoas ja descarregadaz, sempre a maõ direita, he Comprida, e 

no fim tem huã ilha: isto se entende estando o rio baixo. 

                   Se porem estiver o rio Cheyo naõ se discarreguẽ as Canoaz, que 

entaõ he boa a passage, ė tudo Campo, e logo navegaraõ athe hũ morro de Cam- 2160 

po escalvado, que fica a maõ direyta, e pousaraõ ou acima, ou abaixo, quando o naõ 

queiraõ faser na passage do mesmo rio. He esta Cachoeyra a ultima desta Viage, 

e porisso se Chama o ultimo perigo do Quexeim. 

116. diaz 

Do dito Pouso se parte navegandose sem embaraço algum, e no fim de qua- 2165 

tro diaz se Chega a huã parage Chamada a Prença, e he pouso Certo, e Conve- 

niente. Chamase a Prença; porque huns Certanistaz dos antigoz tendo aqui 

suas rossaz, fiseraõ alguãs prenças para espermerem567 a farinha: advirtase, que 

hum dia antes de se Chegar a este sitio, estaõ os pantanaez, onde ha trez ilhaz, 

em que os passarinhoz Costumaõ perfilhar.568 2170 

                   Da qui para baixo a bastantes Voltas de rio se Chega a huã 

                                                                                                       grande  

 
564 B. onavegarse (F. 116v., L. 2983). 
565 B. bravo (F. 116v., L. 2999). 
566 B. atomar omesmo rio, naCabeceyra do mesmo rio, digo dehuã Cachoeyra (F. 116v., L. 3003-3004). 
567 espermerem por espremerem. 
568 B. presilhar (F. 117r., L. 3023). 



329 

 

||32r.|| |grande| ilha, e nella se tomara’ o braço do rio da maõ esquerda, que he mais breve, e lar- 

go. e no fim da dita ilha he que esta a dita ilhota Chamada Prença, e nella se ajustaõ569 

os quatro diaz. 2175 

120. diaz. 

Deste Pouso se Sahe570 sem embaraço algum, e navegando rio abaixo se gastaõ qua- 

tro dias a’ Chegar ao Rio Paraguay-merim: da Prença para baixo Lança este 

rio Taquari seos braçoz, dos quaes tomaraõ sempre os da maõ direyta, eo derradei- 

ro delles he bastantemente grande, e mostra para baixo hũ boritisal571 grande, que parece 2180 

hũ fermoso bananal, e saõ palmeyraz de Charcoz, este se deixara’ a esquerda,572 e 

se tomara’ o da maõ direita, que573 braço pequeno, e navegando por elle se sahi- 

ra’ a hum Campo largo Cheyoz574 de aguapisaez, que saõ huãs por modo de lago- 

az, ou pantanciz575 Cubertoz de aguapéz. 

                   Busquese antaõ por onde Corre a agoa, que Como esta en- 2185 

charcada, e Cuberta toda dos ditos aguapez, naõ mostra Correntesa alguã, Vejase para 

onde inclinaõ as ditas ervaz, que esse he o Canal, e logo se dara’ em barra aberta, 

e ja da qui se avistaraõ os morroz da outra banda do Paraguay, e por Campo 

largo se dara’ logo tambem no dito Paraguay-merim, que he largo na barra, e muyto 

manso, e desta barra se ira’ seguindo a maõ direyta buscando a mesma Corren- 2190 

teza. 

Rio Paraguay grande 

Desta barra do Paraguay-merim, onde se Costuma pousar, se vay sobindo 

A maõ direyta seguindo sempre a mayor Correntesa, e agoa mais turva, em que 

se gastaraõ quatro diaz. de pequenas marchaz athe sahir no Paraguay grande, 2195 

onde se pousa. 

127. diaz. 

Daqui se navega sem impedimento algum, e no fim de tres dias de marcha pelo 

Paraguay acima se Chega a barra do Rio dos Porrudoz, que Vem da maõ di- 

reyta, e traz grande Correntesa, e agoa muyto turva, e por cima da dita barra tem 2200 

hũ morro alto, e agudo de pura pedra, e so sem mais outro algum na sua 

circunferencia, e fica bem no barranco do dito rio dos Porrudoz a maõ esquer- 

da: a mesma maõ leva tambem sempre o Paraguay as suas morrariaz. No 

mesmo dia, que se toma a barra dos Porrudoz se pousa nella, e se ajustaõ oz trez 

diaz: neste Certaõ houve muyto gentio, de que este rio tomou576 o nome, ainda ha 2205 

nelle algum resto, e assim he necessário Cuidado. 

                                                                                                                        133.  

 
569 B. ajuntão (F. 117r., L. 3027-3028). 
570 B. Separtê (F. 117r., L. 3030). 
571 Extenso aglomerado de buritis em determinada área (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 339). 
572 B. deixara amaõ esquerda (F. 117r., L. 3036). 
573 que por de. 
574 B. Campo grande, elargo, cheyos (F. 117v., L. 3038). 
575 B. pantanaes (F. 117v., L. 3039). pantanciz por pantanaiz. 
576 B. tomando (F. 117v., L. 3065). 
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||32v.||                                                                                |133| diaz. 

Partese deste Pouso pelo rio acima sem embaraço na sua navegaçaõ, e no fim 

de 6. diaz se Chega a barra do Rio Cuyaba’, mas naõ Com marchaz pequenaz, 2210 

antes devem ser sempre mayorez pela limpesa, e desembaraço do rio: Este vẽ 

da maõ esquerda, e faz barra no dos Porrudoz, e nesta, que he barra aberta se 

faz Com̃umente pouso. 

Rio Cuyaba. 

136. 2215 

Da barra do Cuyaba’ se vay sobindo sem embaraço algum athe o famoso 

arrayal Velho,577 gastaõse dous, ou tres diaz Conforme a marcha. Este arrayal 

he o sitio, onde os reguloz Lemez se arrancharaõ no anno de 1720, quando 

Chegaraõ a esta parage depoiz do novo descobrimento nella se Costuma faser pou- 

so pela fartura de peixe, e Caça de matto, que aqui ha muyta o sitio de578 pouso 2220 

se Chama Taruman. 

139. diaz. 

Daqui se parte rio acima athe a primeyra barra, que se achar a maõ direyta, 

e se tomara pelo sangradouro de huã ilha, que he mais breve na sahida, e 

no outro dia de marċha Chegaraõ a outra ilha, que tomaraõ a maõ esquerda, 2225 

por ser este Canal mais breve e direyto e da hi a 5. ou 6. Voltas de rio Chegaraõ 

ao primeyro Sitio, que esta em hum reduto alto, e logo a’ primeyra ilha do sitio 

para Cima se tomara’ o braço pequeno da maõ direyta, que he bom aindaque 

Comprido: e da qui a duas pontas da sahida para Cima esta outra barra, que 

Vem da maõ direyta Chamada .Guatu’ parage de muyto peixe, que foy sitio tam: 2230 

bem do regulo Leme: digo de Ioão Leme da Sylva, onde579 pouco mais abaixo, 

ou acima se faz pouso. 

155. diaz. 

Deste Pouso do Guatu’ se sahe rio acima athe o primeyro arrayal, que saõ 

os primeyroz inovadores, que se achaõ neste rio do Cuyaba’: parage, onde ja se achaõ 2235 

muytos sitioz, de donde se Condusem mantimentoz para as lavras das minas novaz, 

e se gastaõ 6. diaz em chegar a dita paragem, e arrayal: e nelle descansaõ as 

tropaz, e fasem seos sitios os que querem antes de se meterem nas Lavraz. 

157. diaz. 

Deste arrayal se parte rio acima para a parte do norte, e se gastaõ 12. dias, e maiz 2240 

a Chegar a barra do rio Quoxípó, que he o Lugar580 das novas minas, e Conforme 

                                                                                                       as Correntesas  

 
577 Sobre a localidade cf. nota 93. 
578 B. do (F. 118r., L. 3080). 
579 B. tambem de Ioaõ Lemes daSylva, onde (F. 118v., L. 3093). 
580 B. que o Lugar (F. 118v., L. 3105-3106). 
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||33r.|| |as Correntesas|, ou mais, ou menos Cheyaz, se navega, e saõ as Viagez. 

159. 

Entrandose pelo rio Quexípo’ acíma, que vem da parte direyta e fas barra neste do Cuya- 2245 

ba’ se gastaõ dous dias, e meyo a chegar as primeyraz Lavraz, e descobrimento da quelle Cer- 

taõ:                                                                          Advertencia. 

He porem muyto necessário cuidado e grande Cautela de dia, e noute desde o Rio Taquari athe- 

o dos Porrudos, e barra do Cuyaba’; porque em toda esta distancia ha gentio, e quem se qui- 

ser livrar delle mande faser fogo em huã parte, e Va’ arrancharse a outra, Co- 2250 

mo Costuma faser nesta Viage o Padre Andre dos Sanctoz: e assim acodindo o gentio 

ȧ fumaça, e ao fogo, e naõ achando ninguẽ, se persuade, que lhe fogiraõ. 

                   A rasaõ de se naõ poder partir para estas Minas senaõ de 20 de 

Mayo581 por diante athe dia de Santo Antonio Como adverti ao principio, he porque partin- 

do no tal tempo, havendo bom successo, pode estar no Cuyabá por todo o. mes de No- 2255 

vembro, mes em que principiaõ as agoas, ou tem ja principiado, e quando estas apanhã 

alguã tropa sera’ perto ja do Cuyaba’: e he sem duvida outo dias mais, ou menoz 

nesta Viage, e principalmente de Novembro por diante a faz muyto mais difficultosa; 

porque Começaõ, ou ja tem enchido os rios Com trovoadaz, e agoaz582 geraez, e Como 

saõ Caudelosoz o ficaõ muyto maiz Com as novas agoaz, e Vertentes da Serra do Cuy- 2260 

aba’, que todas recebem em si, e assim se fasem iñavegaveiz. 

                   O mais he, que do Taquari-merim para diante, Como tudo 

saõ Vargez, se naõ ve maiz,583 que hum mar, e Como se naõ divisaõ os rios. nem 

os Canaez, he facil ainda a os maiz praticoz o perderemse: He naõ menoz pe- 

rigosa esta Viage no tempo, em que os ditoz rioz principiaõ a Vasar, e meterem- 2265 

se nas madrez; que he de Março, e Abril athe Mayo, e Iunho: por ser neste tempo 

segura a peste, ou malignaz em todo aquelle Certaõ: e assim he preciso o Li- 

vraremse, os que Vierem para estas Minaz, das enchentez, e Vasantez, e partirem 

so no tempo acima declarado. 

Nova derrota por terra 2270 

1. 

Todos, os que por algum motivo seo particular quiserem tomar por terra ou a pe’, 

ou a Cavallo tendo negroz, e piloto para isso, ou va escoteyro, ou Com gente, leve, ou 

naõ Carregaçoẽs, que estas tambem podem ir pelo584 rios nas Canoaz Com a mata- 

lotage, e bastimento necessário observe o Seguinte. 2275 

                   Tanto, que Chegar no585 Rio Pardo a qualquer das paragez acima de- 

                                                                                                                claradaz,  

 
581 B. Março (F. 119r., L. 3121). 
582 B. eaagoas (F. 119r., L. 3129). 
583 B. Varges, naõ Seve (F. 119r., L. 3133). 
584 B. pelos (F. 119v., L. 3147). 
585 B. ao (F. 119v., L. 3149). 
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||33v.|| |declaradaz,| Como Cayjuru’, ou Capaõ dos porcoz. salte em terra, e partindo logo, que 

tudo he Campo, va sempre abeirando o mesmo rio pelo barranco em huãs partez 

perto, em outras mais ao largo, mas de toda a sorte acompanhando sempre o rio: e 2280 

passados alguns ribeiroẽnz, e vargez, em que gastara’586 12. diaz athe Chegar as Ver- 

tentes do rio Pardo, se podera’ faser pouso no ja dito587 Varadouro de Camapoaõ. 

13. diaz. 

Deste Varadouro, ou Lagoa do Rio Pardo, onde pode esperar as suaz Canoaz 

se as trouxer pelo rio, parta a buscar o Ribeyraõ de Camapoaõ, e nelle pode 2285 

pousar. 

14. diaz. 

Deste Pouso partira, e Cedo tornara’ a passar o mesmo Ribeyraõ de Camapoaõ, 

e se pode arranchar junto a outro Ribeiraõ, que vem da maõ esquerda para 

a direyta. 2290 

15. diaz. 

Partira deste Pouso por Campo sempre athe a passage do Rio Quexeim, e ha de 

ser boa a marcha, e para oser he preciso o pousar nesta passage. 

16. diaz. 

Da qui partira’, e passada huã chapada, e hum ribeyro se ira marchando athe 2295 

faser horas de pouso. 

17. diaz. 

Deste Pouṡo partira’, e marchara’ athe hum ribeyro, Chamado Tacoajatúba,. 

que Val o mesmo, que lugar, onde ha muyta tacoára,588 que saõ Como as nossas Canaz 

mas tem589 mayores Canudoz, e saõ sempre de Cor Verde; a qui pode pousar ainda 2300 

que a marcha he pequena. 

18. diaz. 

Deste Pouso partíra’ marchando por Campo sempre, e pode faser pouso no ribei- 

raõ das pedras de amolar. 

19. diaz 2305 

Deste Pouso marchara’, e cedo Chegara’ a hum matto grosso Com seos ribeyroẽz,  

e alto dia dara’ em outro matto tambem grosso, onde achara’ hum ribeiraõ, 

e passado este dara’ logo em outro ribeyro, que se Chama a Tapeba, este attola, 

e ainda que he pequeno nelle pode pousar. 

20. diaz. 2310 

Deste Pouso partíra’, e Cedo Chegara’ a hum Ribeyro de Campo limpo, e maiz 

adiante dara’ logo em outros dous Ribeyroz, e passadoz elles ira’ ao Capaõ daz 

                                                                                                                  Cobraz,  

 
586 B. emque Se gastarâ (F. 119v., L. 3154). 
587 B. pouzo ja nodito (F. 119v., L. 3156). 
588 Designação comum a diversas plantas da família das gramíneas, cujo caule é geralmente oco; bambu (HOUAISS; VILLAR, p. 1813). 
589 B. bem (F. 120r., L. 3175). 
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||34r.|| |Cobras,| onde fara’ pouso. 

21. diaz. 2315 

E deste Pouso sahira’, e marchara’ por huã grande Chapada athe descer no Ri- 

beyro das Furnaz, e ira’ faser pouso em huns boritisaes, que por força nelles590 se pou- 

sa por Causa da grande591 Chapada, que se lhe segue, e tanto, que he preciso partir 

cedo deste pouso para Chegar Com horaz592 a faser593 pouso no fim della. 

22. diaz. 2320 

Deste Pouso partira’, e passando huã sobida descera’ logo a hum ribeyro pequeno 

que Cahe para huãs furnas, e passado este passara’ logo a diante outro para po- 

der Chegar ao Ribeyraõ da sepultura, onde podera’ pousar. 

23. diaz 

Da qui marchara’ quasi todo o dia por Campo, e lages de pedra entre huã 2325 

grande Chapada Com agoa, e dara’ logo nas Vertentes de hũ Ribeyro e seguira por 

elle abaixo levandoo sempre a maõ direyta athe faser horas de pouso. 

24. diaz. 

Partira’ deste Pouso sempre por Campo athe entrar em hũ matto, onde ha hũ 

ribeyro, e passado este dara’ em huã Campina, e logo entrara no mato do Ta- 2330 

quari-merim, que he rio de ponte, e passado elle tornara’ a sahir ao Campo, e se 

marchar bem, passado hũ ribeyro que lhe fica mais adiante, ira’ pousar em outro. 

25. diaz. 

Marchara’ da qui por huã grande Chapada a chegar a hum ribeyro de Campo cha- 

mado Bamoytuba, e podera’ ir faser pouso a diante, passando para isso primeyro 2335 

outro ribeyro, e outra Chapada ȧ chegar ao pouso, que he de Campo, e se Chama 

Itapeva: he marcha grande. 

26. diaz. 

Deste Pouso partira’ sempre por Campo athe a descida da serra, em Cujo pico 

tem agoa, e aonde se pousa alguãs Vesez: ȧ maõ direyta do dito pico pouco mais adian- 2340 

te se Vem huãs barrancadaz, a onde ha tambem agoa, e por estar fora do Caminho 

que todo he Campo, nem todos sabem della, advertencia precisa por haver falta della 

nesta altura, e onde nace he Campo, e boritisal: pouse ao pe da Serra. 

27. diaz. 

Deste Pouso marchara’ athe a passage do rio Taquari. que tudo saõ Vargeriaz: 2345 

e Como o rio he grande he preciso o passalo em Canoa. e se se naõ acha feita. 

he necessário fasela,594 que de outra sorte he impossivel a passage: nesta mesma passa- 

ge fara’ pouso. 

                                                                                                                                   35.  

 
590 B. neççes (F. 120r., L. 3194). 
591 B. dagrade (F. 120r., L. 3194).  
592 B. āhoras (F. 120r., L. 3196). 
593 B. defazer (F. 120r., L. 3196).  
594 Sobre a feitura de canoas cf. nota 176. 
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||34v.||                                                                        |35| diaz. 2350 

Do Taquari se parte, e se fasem outo marchaz, que saõ outo dias, mas sem em- 

baraço, athe Chegar a passage do rio Pequeri, marchȧndo por elle abaixo, em 

o encontrando a buscar a dita passage, e Como he rio grande tambem necessita 

de Canoa: na dita passage se faz pouso. 

38. diaz. 2355 

Parta deste, e faça tres marchaz, que Saõ tres diaz, em que naõ ha embara- 

Ço mais que o serem marchas grandez, e assim he preciso, que oSejaõ para che- 

garem ao Rio dos Porrudoz, e Como senaõ passa se naõ em Canoa, pousara’ 

nesta passage. 

40. diaz. 2360 

Desta marchara sem embaraço algum, e fasendo duas marchaz em douz 

dias Chegara’ muyto acima do rio Cuyaba no Sitio, ou arrayal Chamado o 

Caranda’-tuba, e he parage esta, onde todos descansaõ, e tambem a onde os no- 

voz Mineyroz Costumaõ Lançar seos sitios, e faser rossas, onde possaõ extra- 

hir os mantimentoz necessários para as lavraz: porque Como estaz estaõ em Campoz, 2365 

e naõ tem mattoz, naõ tem lugar para ellaz. 

                   Naõ declaro as outras marchas pelo rio Cuyaba’ acima a entrar nas 

suas Minas, que saõ pelo rio Coxipo’: porque o ficaõ ja declaradaz no Roteyro da 

navegaçaõ, e marcha das Canoas pelos rioz: so advirto, que nesta jornada por ter- 

ra he preciso levar mantimento sufficiente para ella: porque a mayor parte da quelles Caminhoz 2370 

naõ daõ sustento algum, e so do Taquari. e rio dos Porrudos para diante he que 

ha bastante Caça. 

                   Nesta Cappitania naõ tem havido ainda quem tivesse o Cuidado de 

escrever o Roteyro destas marchas, e Viagez para o Cuyaba’: Eu o tomey por ter 

em minha Companhia quatro meses hum grande Certanista, e de muytaz Viagez de todo a- 2375 

quelle Certaõ: e se na Corte de Lixboa apparecerem alguns, saõ todos tiradoz deste, 

porque mandey huã Copia para São Paulo ao Excelentíssimo Senhor General desta Cappitania, 

outra ao Governador de Sanctoz, co outra595 ao Desembargador Sindicante Rapha- 

el Pires Pardinho: esta porem, que agora faço para remeter a mesma Cor- 

te, he feita Com mais Vagar, Com mais miudesa, e Com mais individuaçaõ, 2380 

mais Claras as marchaz, e tanto, que so Com este roteyro se pode emprender Com 

mais animo esta Viage. 

                   Bem he sem duvida, que sempre e deve596 ser esta maiz larga, e 

gastarse nella mais dias; porque na forma que a hey declaro he ir sempre mar 

                                                                                                                chando  2385 

 
595 B. eoutra (F. 121v., L. 3268). 
596 B. queSempre deve (F. 121v., L. 3274). 
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||35r.|| |chando| sem faser falhas, que saõ necessariamente precisaz assim para o descanço da 

gente, Como pelas muytaz agoas, e Chuvaz, que socede haver muytaz vesez Com horri- 

veiz trovoadaz: a que accresce o ser preciso tambẽ lavarse a roupa, enxugarem- 

se as Cargaz, ou haver alguã molestia na saude, que naõ he muyto em taõ Com- 

prida, e perigosa Viage: e assim houve ja tropa, que gastou nove, e dez mesez 2390 

nella naõ passando ella Comumente de seiz. 

                   O mantimento Comum, que ha na ditaz Minaz, he milho, e fei- 

jaõ, mas ainda pouco, Caça de montaria, que fasem pelos mattoz: tem ja al- 

guãs galinhas, Com Criaçoẽs de porcoz, Cabras, e pesca dos rioz. Destez ja 

mandei hũ borraõ Com o melhor, e mais Vistoso de toda a Campanha ao Reverendo 2395 

Padre597 Ieronimo Barbosa meo Cunhado et cetera. 

                                                                    Manoel de Barroz.598 

Noticia Oitava Practica 

Exposta na Copia de huã Carta escrita do Cuyaba’ a os novos Pertenden- 

tez da quellaz Minaz. 2400 

1. 

A quem, senaõ à Voz, amigoz meos perseguidoz da fortuna, e da desgraça, a quẽ 

senaõ à Voz farey agora este aviso, ou darey a triste sum̃a dos inumeraveiz pe- 

rigoz desta Viage; pois discorrendo Com vosco a que parte ireiz ganhar a vida, 

ou adquirir riquesaz, Chega a tal extremo a Vossa infelicidade que possaiz599 ao ex- 2405 

cesso de emprender esta jornada: ah infelicez! Parecevoz, que a fareis Com 

descanso, e abc que em breve tempo naõ tereiz, que envejar a Midaz o seo ou- 

ro. Ora. Ouvi para Vosso desengano so’ huns longez, ja que o explicala, he im- 

possivel, de taõ infernal derrota, que naõ saõ menos horriveiz, que os do infer- 

no os muytoz e grandez rioz, que haveiz de navegar, as Cachoeyraz, que por 2410 

força heis de passar, os saltos, as itaypavas, as pedras soltas em rio morto, e 

a flor da agoa, em que ou haveis de perder miseravelmente a Vida, ou os negroz, 

e as Canoas, quando escapeiz do Gentio, que com muyto mais brevidade topan- 

dovos voz pode aliviar de todo este Cuidado mas antes, que me pergunteiz para 

a Vossa prevençaõ, que Cousaz600 saõ Pedras soltas em rio morto, itaypavaz, 2415 

saltos, e Cachoeyraz, Eu me explico. 

2.                Cachoeyra he hum penhasco, que toma o rio todo de parte601 a 

parte; por Cuja Causa nos fica totalmente impedida a passage: socede dividirse 

alguãs Veses toda esta penedia em huãs Como aberturas, ou quebradas, por onde 

                                                                                                                         entra602  2420 

 
597 B. a Campanha aoRio ao Padre (F. 122r., L. 3289-3290). 
598 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
599 B. passais (F. 122r., L. 3299). 
600 B. Couza (F. 122v., L. 3310). 
601 B. partes (F. 122v., L. 3314). 
602 B. entre (F. 122v., L. 3316). 
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||35v.|| |entra| alguã parte da agoa, e a estaz aberturas Chamaõ Canaez: a que naõ entra 

por ellas603 sobe ao mais alto, e despenhase Com tal estrondo, e horror, que se ouve 

de muyto longe Com admiraçaõ, e medo: por estes Canaes he preciso se encaminhe a 

Canoa Com segurança; porque metida nelles Corre maiz que hũ pensamento para o que 

se necessita sempre de hum bom Piloto, e naõ menor proeyro, pelo risco de a enca 2425 

minhar direyta ao Canal, e livrala de se faser em pedaços, se topar levemente em qual- 

quer pedra. 

3.                Salto he hum rochedo excessivamente alto, donde se despenha, e 

precipita o rio Com tal Violencia, que na parte, em que Cahe levanta, e excita 

tal fumaça de nevoas, e de Vapores Cor de enxofre, que realmente parece terem so’ 2430 

alli o seo asento os demonios: o estrondo he taõ horroroso, que se ouve de muytaz 

Legoaz, Causa; porque he mais arriscado o passalo: poiz quando se chega a  

elle vem hũ homem ja sem vida. 

4.                Itaypávas saõ alguãs paragez, ou passoz, que o rio tem muyto 

secos: nas mais dellas encalhaõ as Canoas, e so a poder da força604 se livraõ dellaz; 2435 

porque Com̃umente se levaõ as maõs athe se porem em parte, em que possaõ navegar. 

5.                Pedras soltas em rio morto. saõ huns seixoz muyto grandez, 

que estaõ sóz, e separados em muytaz, e Varias partes do rio, e Como a a- 

goa nelles naõ faz resolho, sinal para se poderem ver de longe, pelos ter Cu- 

bertos a mesma agoa, naõ he facil o evitalos: rasaõ porque se emborcaõ nel- 2440 

les muytas Canoas, e se perdem muytas fasendas, quando naõ he Com ellas a vida. 

6.                Estas saõ amigoz meos as noticias previas desta Viage, mas 

se ainda assim. quereis Viver do achaque. de que muytoz morrem, peçovos, que  

attendaes, as que agora mais miudamente escrevo sentado ja nas margez do 

Rio Theathe. 2445 

Sétimo 

Tanto que vos embarcares neste Porto, o que espero. façaiz Como Catholicos 

Com as Contas605 da alma justaz: porque desde que dereiz principio a taõ funes- 

ta Viage athe Chegarez a estas Minaz do Cu̇yaba’, estay Certos. que Corrẽ e- 

vidente risco ȧs Vossas Vidas: mas ja Vos ouço diser a os Vossos negroz, e Camaradaz. Re- 2450 

ma Com força, e Com a proa direta a essa Cachoeyrinha: Chamase esta a Congoey- 

ra: tem o Canal aberto a maõ direyta, e a’ esquerda huã pequenina ilha, que pelaz 

muytas aranhaz, que em sy tem, vos sera’ preciso lembrarvos do Patriarcha São Bento, 

ou Sacodilas Com repetidas Cortesias do Chapeo. Passada esta ide sempre buscando  

                                                                                                                      a esquerda  2455 

 
603 B. elles (F. 122v., L. 3318). 
604 B. deforça (F. 123r., L. 3334). 
605 B. Couzas (F. 123r., L. 3350). 
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||36r.|| |a esquerda| para passares a outra, a que Chamaõ a Cangoeyra-merim: fica pouco 

distante huã da outra: mais abaixo tendes huã itaypava, passaya à maõ direyta 

Com tanto, que a que logo se segue, e esta à vista desta, a passeis a maõ esquerda. 

8.                Na Volta, que faz o rio, faz tambem a Cachoeyra, a que 

Chamaõ o Pao Sancto:606 he muyto perigosa, ide a remos pela maõ direyta, desviando 2460 

vos sempre da terra, e Com cuidado que naõ tope a Canoa no dito Pao, que toma todo o 

Canal, Como tambem por vos desviares das pedraz, que puxaõ a ellas muyto as ago- 

az: Causa porque nesta Cachoeyra se tem perdido muytas Canoaz. Pegada a esta 

Vereis logo huãs pedras Chamadas jurumerim, e Como nellas a Correntesa do rio 

he muyto grande, navegai Com Cuidado a’ direyta, ou por parte, onde vos desvieis daz 2465 

ditas pedras, athe sahivos607 ao largo: voltay logo a maõ esquerda athe avistarez 

outra nova Cachoeyra, a que poseraõ por nome Abaremanduava-assu’: faz 

esta por Cima huã ilha encontasda608 a’ direyta e por baixo outra da mesma parte: 

navegai encostado ȧ esquerda athe vos meteres na Cirga da mesma banda: me- 

tido, saltai logo na agoa, e levay a Canoa as maõs, que pelo Canal Com Cano- 2470 

as Carregadas ninguem a passa pelas muytas, e grandes ondaz, que faz, alẽ 

da queda ao despedir da Canoa: ainda Com estas Vasias se alguns se animaõ 

a passala he Com grande risco; e perigo, e em tempo, que o rio senaõ acha Com 

algum repiquese de agoaz. 

9.                A primeyra Cachoeyra, que avistares, que naõ fica longe desta, 2475 

he Chamada o Itanhaen: tem o Canal pelo meyo, e se o rio estiver Com pouca 

agoa passareis pelo Canal da parte esquerda; porque o do meyo estara’ seco: pas- 

sada esta Vereis logo huã Pedra alta, e Com alguã areya609 Vermelha, que for- 

ma hum admiravel eco, e tanto que Vos affirmo naõ vi Cousa mais rara em 

todo este Certaõ. Na Volta desta dareis Com huã ilha pequena, ide pela parte 2480 

direyta, por ser o rio aqui mais espacoso, sendo que por nenhuã das partez 

Corre risco a passage: a qui se acabaõ as rossas, e o termo da Villa de Itu’. 

10.              Navegando adiante Vereis huã Cachoeyra, naõ muyto grande, passa- 

ya pelo meyo a remo advertindo, que tem logo huã Correntesa Com suas pedras altaz. 

e no meyo dellas hum poço, em que sempre ferve a agoa: Chamaõ a esta Cachoeyra 2485 

Yiriricá: passay avante athe achares outra, Chamada Itaguaçába: tem o Canal 

a direyta, distante da terra tres, ou quatro braçaz, mas Com tanta Correntesa, e taez 

ondas, que poucas Canoas a passaõ sem tomarem agoa, e moçaõ houve, em que se 

foraõ nella a pique sinco Canoas juntaz. Esta Cachoeyra tem Cirga pela parte 

esquerda; a mesma tem tambem pela direyta junto a’ terra, mas Com seo risco, este 2490 

                                                                                                                    se entende  

 
606 B. Cachoeira, oPao Sancto (F. 123v., L. 3365). 
607 B. Sahires (F. 123v., L. 3372). 
608 encontasda por encostada. 
609 B. area (F. 123v., L. 3388). 
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||36v.|| |se entẽde| naõ estando o rio Cheyo; porque se tiver bastante agoa, podes, se quiseres, passar 

pelo Canal a remos, e sem perigo. Passado este navegareis algum tempo por rio lim- 

po, mas tende Cuidado que em huã Volta, que este faz, Vereis sobre a maõ direyta ou- 

tra Cachoeyra do mesmo nome. 2495 

11.              Esta atraveça o rio de huã a outra parte onde vos fica o Canal 

pouco largo, e Corrente: para a passares seguro, tanto que sahires da antecedente 

vinde logo da parte direyta remando a fouto,610 que o Canal he muyto fundo, e advertindo 

que se naõ vieres bem Chegado ȧ terra, naõ o tomareis facilmente porque as agoaz 

Vos puxaraõ para o meyo do rio, mas tanto que o embocarez. Voltay logo para o 2500 

meyo do rio, que he limpo; porque para a parte direyta tem alguãz pedras, e huã 

pequena ilha. Depoiz desta navegareis por rio limpo, e bom: que! parecevoz, 

que estais ja Vencedores da maior, e mais grandiosa empresa, que tem o mundo 

ora navegai611 adiante, que para baixo Vos espera, quem logo vos desengane dessa 

louca fantasia: he esta a famosa Cachoeyra Chamada Pirapora. 2505 

12.              Buscalaheis pela parte direyta esquerda612 junto a’ terra, advertin- 

do, que as Canoas se levaõ a maõ, e assim se vaõ Cirgando Com muyto cuidado e ten- 

to, por se seguir de qualquer descuido muyto perigo. Tem esta Cachoeyra o Canal 

pela parte direyta Com grandes ondas, e bastantes quedaz, e faz hum empare- 

dado de huã, e outra parte, onde nace o redusirse o rio ȧ largura de tres, ou 2510 

quatro braçaz, e Correr Com muyta furia: nesta Cachoeyra se tiraõ as Cargaz, e 

se passaõ por terra, e depoiz de Cirgadaz as Canoas, se tornaõ613 a Carregar em 

hum remanso, que faz a agoa da parte esquerda por baixo da mesma Cachoeira, 

Com sua praya pequena, mas quieta. 

13.              Logo mandareis remar, e Vereis da parte direyta huã 2515 

ilha: navegai Com Cuidado que acabada ella, tendez logo outra nova Cachoei- 

ra, Chamada Ibogicoara: tem o Canal pela parte direyta desviado614 da terra Cou- 

sa de quatro braçaz: he aberto, faz alguãs ondas, e assim naveguẽ direyto 

os Pilotos naõ se incline para alguã das bandas a Canoa: porque tem nellaz 

alguãs pedras Cubertas, e perigosaz: passada esta Vereis logo hum poço grande 2520 

Com agoa muyto quieta, na Volta porem, que faz sobre a parte direyta tem huãz 

pedras Com muyta Correntesa, e perigosaz: Chamaõlhe as Pedras615 da Limonada 

por nellas morrer hũ616 molher, que a617 fasia no Rio de Ianeiro milhor fora o Cha- 

marlhe Pedraz de estancar Vidaz; pela muyta gente que em todas as moçoẽz se 

afoga nellas: e assim para as passar seguro he preciso, que tanto que avistares o dito po- 2525 

Ço navegueis perto da terra, e a maõ direyta paraque quand618 Voltares a tomar o Canal 

                                                                                                                       vos acheiz  

 
610 B. asouto (F. 124r., L. 3412). 
611 B. navegar (F. 124v., L. 3419). 
612 B. pelaparte esquerda (F. 124v., L. 3422). 
613 B. Setornar (F. 124v., L. 3429). 
614 B. desviando (F. 124v., L. 3436). 
615 B. Cubertas, eperigozas; chamamlhe as Pedras (F. 124v., L. 3439-3440). 
616 B. huã (F. 124v., L. 3440). 
617 B. as (F. 124v., L. 3440). 
618 quand por quando. 
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||37r.|| |Vos acheis| sempre junto ȧ mesma terra, ficandovos huã pedra redonda a maõ es- 

querda. O Canal he fundo, e puxa a agoa direita: abc tem pelo meyo tambem ou- 

tro, mas Como tem619 por baixo huãs pedras alagadaz, he perigoso: tambem pela parte es- 2530 

querda junto a terra tem outro Canal, naõ he mao, mas quẽ o quiser tomar, Vira’ 

logo de Cima direito a elle: na Volta faz huã ilha Com sua Correntesa, tomay pe- 

la esquerda, que pela esquerda he seco. 

14.              Desta se navega athe avistar huã Cachoeyra, a que Chamaõ Ma- 

thias Peres, por morrer nella afogado hum homem deste nome: tem o Canal pela parte 2535 

direyta, desviado da terra Cousa de tres braçaz: para passares seguro, he preciso o Virez 

algum tanto amarado a ella, athe ganhares a Correntesa, e depois ires buscando o 

Canal encostandovos as pedras, que vires da parte esquerda, ou ao seo resolho, se es- 

tiverem Cobertas: advertindo, que so na entrada deste Canal he todo o risco, pelo 

muyto que puxaõ nelle as agoaz para as pedraz da parte direita: remar Com força 2540 

em todas as Cachoeyraz he de muyta utilidade porque indo a Canoa bem remada 

à qualquer aceno do Piloto, ou Proeyro obedece. 

15.              Passada esta navegai Com animo athe avistares outra Chama- 

da Ioaõ Garcia, deolhe este o nome morrendo nella: tem o Canal da parte esquerda 

junto à terra; por este podeis passar mais affouto,620 que pelo, que tem no meyo, he pe- 2545 

rigoso. Tornay logo a navegar athe topares Com outra, que atraveça o rio, Chamada 

Itape-merim: tem hũ Canal junto ȧ terra da parte direyta e outro no meyo: este 

a’ entrada naõ he mao, mas no meyo tem huã fermosa pedra alagada, que pelo re- 

solho, e ondas, que faz nella a agoa, he Conhecida, e so pode ter perigo topando a 

Canoa nella. 2550 

16.              Navegai adiante, e Com cuidado que dahi a pouco em huã Volta, 

que faz o rio sobre a parte direyta, achareis outra Chamada Itapé-assu, que 

atraveça o rio de parte, a parte, e so fica sem pedra o lugar, por onde he o Canal, e para 

o tomares bem vinde junto ȧ terra da maõ direyta, que pela mesma parte fica o 

Canal. Passada esta tendes rio limpo, e logo vereis entrar nelle da parte direyta hũ 2555 

Ribeyraõ, a que Chamaõ Capibari, e logo abaixo outro da mesma banda, mas ma- 

is pequeno, e depois logo dareis na barra do rio Sorocaba, que he da parte esquerda: e 

rio igual a este. Navegay adiante, que tendes logo huã itaypava,621 a que Chamaõ 

as Pederneyraz por serem boãs para espingardas622 as suas pedraz: he Comprida, 

e perigosa, ide pela parte direyta pouco desviado da terra athe sahires na Volta, 2560 

que fica por baixo da Correntesa, e faz hũ poço Com agoa quieta. 

17.              Da qui para baixo ireis Vendo muytas ilhaz, que todas fasẽ 

                                                                                                  hũ grande  

 
619 B. tera (F. 125r., L. 3448). 
620 B. assouto (F. 125r., L. 3467). 
621 B. que logo huã itaypava tendes (F. 125v., L. 3484). 
622 B. para as Espingardas (F. 125v., L. 3485). 
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||37v.|| |hũ grande| parcel de seyxoz miudos Com suas Correntesaz, e bastante fundo por huã, 

e outra parte buscay sempre a mais larga; porque as Correntesas saõ violentas, e fasẽ 2565 

muytas Voltaz; e quando ouvires roncar, adverte: que he huã ilha, e que estais sobre ella, por 

ficar em huã Volta, que faz o rio sobre a parte esquerda: esta tem na ponta direyta hũ 

largo Com tanta, e tal pedraria, que Cerca o rio todo: nella623 rebenta a agoa Com 

muyta força, e assim para a tomarez ide bem junto a’ terra da parte esquerda, que 

pela direyta naõ tem Canal, athe embocares por entre a ilha, e a terra: he Canal 2570 

estreyto, e tera’ na entrada Cousa de braça, e meya de largo: governem sempre oz 

Pilotos Com Cuidado que tem naõ poucas pedras Cobertas, athe sahires por baixo da 

mesma ilha. Chamase esta Anna Pirez. 

18               Navegay adiante, e Vereis mais duas ilhas huã successiva 

a outra: ide pella parte esquerda, e quando passares a segunda, vede que he perigosa 2575 

na entrada, porque puxa muyto a agoa624 para a terra, e tem bastantes pedras, e paoz 

que tem Cahido de Cima: passay avante, e vereis hũ ribeiraõ, que vem pela 

parte esquerda, e passado elle Chegareis logo a’ barra do Rio Piricicava: he rio 

grande, sahe da parte direita, e depois que entra neste nosso Theate o faz ma- 

iz Caudaloso: tem por baixo huã ilha tomay a parte625 esquerda, que he rio largo, e 2580 

limpo: a esta se seguem logo outras626 tres quasi unidas em huã, tem o Canal a es- 

querda, e sem perigo. 

19.              Logo abaixo Vereis huã itaypava: tem o Canal a esquerda, e Cor- 

re nelle a agoa, Com bastante Violencia: governay direyto a livrarvoz das pedras, que 

naõ tem poucas: mais abaixo Vereis outra tambem Com o Canal a’ esquerda, quasi ros- 2585 

sando a terra: este passado627 sahireiz a rio bom, pelo qual navegareiz Com descanso 

athe que vos appareça, quem vos de naõ pouco susto: he esta huã pequena itaypava 

Com o Canal a esquerda: passayo, que logo abaixo vereis huã ilhota ao mesmo tempo, 

que heis de ouvir roncar hũ Ribeyraõ, que vem da parte esquerda, e se despenha por 

pedras taõ brancas, que ao longe parecem roupa: chamase o Piraúna. Passayo, que 2590 

dareis628 logo em huã itaypava, tomay-a pela parte direyta junto a terra para darez 

em rio manso, e quieto. 

20.              Passada esta avistareiz logo outra: tem o Canal a esquerda 

quasi rossando o matto:629 tem tambem Cirga, e boa a direyta: Pouco abaixo dareiz 

logo em rio limpo bastante distancia, que se chama Pintiduba’, que val o mesmo, que esti- 2595 

raõ de Rio direyto: no fim deste Vereis huã Cachoeyra: tem o Canal a esquerda, e 

Com muytaz ondas: manday remar, e Vinde direito ao Canal desviandovos de huã pedra 

que tem logo a entrada da parte direyta: porque he preciso, que va sempre a Canoa rossan- 

                                                                                                                                            do  

 
623 B. nelle (F. 125v., L. 3497). 
624 B. muita agoa (F. 126r., L. 3507). 
625 B. tomay daparte (F. 126r., L. 3512). 
626 B. Seguem outras (F. 126r., L. 3513). 
627 B. esta passada (F. 126r., L. 3519). 
628 B. que dareis (F. 126r., L. 3527). 
629 B. ao matto (F. 126v., L. 3530). 
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||38r.|| |do| por ella, [e] leva as ondas, que o Canal faz, a maõ esquerda: em frente vereiz huã pequena 2600 

ilha, Caminhay pela parte direyta, e nella achareis hũ morador Com sua. rossa. 

21.              Daqui Começareis logo a Ver huã itaypava a mais Comprida 

de todas as deste rio, e ainda perigosa: tem o Canal no meyo Com Volta para a parte es 

querda que multiplica huã, e outra vez athe desembocar, [e] sem piloto experto nȧõ he facil 

o passalo: da qui para baixo he rio sujo de pedraz, e assim tomayo por onde Vos parecer 2605 

melhor: a primeyra ilha, que a o depoiz avistares se chama Bauru’, tem Cirga pela 

parte esquerda junto a terra, e quando a Canoa emparelhar Com ella, vede que se forma del- 

la outra pequena Com hum Canal fragosissimo, por que se lhe une hũ ribeyraõ, que 

lhe excita as agoaz, e multiplica as ondaz: rasaõ; porque he muyto Custoso de passar. 

22.              Avistado o dito Bauru’ ireis pela parte direyta junto a’ terra, que 2610 

naõ tem risco: verdade he, que tem Canal pelo meyo, mas naõ estando bem Cheyo he peri- 

goso: passado elle dareis em630 rio bom, mas navegay sempre pela parte esquerda, e Com senti- 

do em huã Cachoeyra, a que Chamaõ Bariri-merim tem o Canal a esquerda, e muyto 

ruim, e a Cirga muyto peyor: e Como he preciso o passala, tanto que Chegares por sima da 

dita Cachoeyra, embócay logo as Canoas ȧ terra da parte esquerda, desembarcay a gente 2615 

inutil, mandaya por terra, que para isso ha ja Caminho feito: e escolhey631 os melhores Pi- 

lotos, e Proeyroz, que Vos passem as Canoas com cuidado e se o rio tiver pouca agoa des- 

carregay parte das Cargaz, para aliviares mais as Canoaz: advertindo que para esta to- 

mar bem o Canal he preciso venha Com a proa direyta a ponta de huã ilha, que fica 

junto a elle; por vos desviares de alguãs pedraz, que tem, e tanto, que Vos Vires livrez del- 2620 

las Voltay logo sobre a parte esquerda junto a terra, e logo para o meyo, que he por onde 

despede a Canoa: e estay Certo, que estas Voltas, e revoltas nas Cachoeyras se fasẽ 

em hũ instante, e senaõ houve Cuidado a Deos Canoa, e quanto leva dentro. 

23.              Passado o Canal ide por detraz da ilha athe vos apartarez 

della, e navegay Com sentido, passandovos a parte esquerda, athe Veres a outra Ca- 2625 

choeyra Chamada Bariri-assu’: formase esta de tres ilhaz, todas juntas, e 

pequenas: ide pella mesma parte esquerda junto à terra, e naõ trateiz maiz, 

que de passares a’ Cirga,632 e Com Cuidado que he perigosa: o Canal naõ o busqueiz, 

que se o tem, he inãvegavel. Passay avante, e Vereis logo huã itaypava, bus- 

caya pela parte direita algum tanto desviado da terra: o Canal he estreyto, maz 2630 

passasse a remoz; e passado dareis logo em huã Cachoeyra, que esta’ a Vista da que 

agora passastez: Chamaõlhe as Congonhaz: he toda seca, e o Canal so o tem 

a maõ esquerda, e pouco fundo, Com huã Volta para o meyo do rio 

24.              A vista desta tendes logo tambem outra, ide a ella pela 

                                                                                                  parte  2635 

 
630 B. Com (F. 127r., L. 3556). 
631 B. eescolhi (F. 127r., L. 3562). 
632 B. a Cirgar (F. 127r., L. 3577). 
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||38v.|| |parte| direyta, advertindo, que tem o Canal quasi no meyo, aberto sim, mas furioso: e 

sahindo delle ide pela mesma parte a passar huã itaypava, e passada ella voz acha- 

reis em rio morto, e quieto: naõ muyto abaixo vereis logo huã ilha da parte direyta maz 

em rio limpo, e logo outra, e outra mais pequena pegada a ella: navegai adiante, e 

ainda que Vejaiz duas itaypavaz, passay, que naõ tem perigo: e tanto, que avistarez 2640 

huã ilha, ide pela parte direita, que he bom rio, e nelle entra da mesma parte hũ 

ribeiraõ, e logo abaixo outro: passados Vereis huã itaypava, e tanto que a passarez, 

tomay a parte esquerda athe a vistarez huã Cachoeyra Chamada a Guahymican- 

ga: que vale o mesmo, que ossos de negra Velha, que aqui morreo. 

25.              Passaya pela parte esquerda, que por ella tem o Canal junto 2645 

a huã ilha, e sahe por entre esta, e outra mais pequena, que ali tem também, ad- 

vertindo, que quando o tomares, seja de sorte,633 que vos fique a primeyra ilha a maõ direyta, e a 

pequena a esquerda athe vos Çafarez de ambaz: e quando vos naõ animeiz a passalo 

Vinde a Cirga logo de cima pela mesma parte esquerda, e tanto que emparelharez 

Com a dita ilha levay a Canoa às maõz athe sahires fora: sahido desta naõ falta 2650 

ainda que sofrer634 athe Chegares a Certa altura, em que gastareis dous, ou trez dias, 

navegem635 sempre os Pilotos, e Proeyroz Com sentido, que vos naõ faltaõ perigoz: 

avistareis huã ilha, e logo outra Com passage por huã, e outra banda, mas a da 

esquerda he a melhor.636 

26.              Passadas estas Vereis logo outra ilha, ide pela parte esquerda a- 2655 

athe avistares huã Cachoeyra, que toma todo o rio: he grande, e perigosa, tem o Canal 

quasi pelo meyo: ireis a ella pela parte direyta com sentido, e cuidado e sahindo della 

Vereis logo huã ilha; ide pela mesma parte direyta athe dares em huã itaypava bastan- 

temente Comprida: tomay na forma, que a experiencia melhor vos ensinar: navegay 

avante, e Vereis huã pequena ilha, ide pela parte esquerda, e nella achareis huã 2660 

itaypava, e logo outra pequena ilha: e na ponta, que faz637 esta para a parte direyta 

huã Cachoeyra, e sem Canal: e quando a tomares he preciso vires sempre encostado a 

|a| terra da parte esquerda: advertindo, que na outra ponta que faz a dita ilha para a 

parte debaixo, tendes outra Cachoeyra Com dous Canaez: hũ delles encostado a 

mesma ilha, que sahe pela mesma ponta, o638 outro junto a’ terra da parte esquer- 2665 

da: passada esta Vereis logo hũ Ribeiraõ da mesma parte, a que Chamaõ o 

Cambagibóca: mais abaixo Vereis huã ilha, ide para ella a direyta que he rio limpo: 

logo tendes outra, que se reparte em tres, ide pela parte esquerda junto à terra, e tan- 

to, que emparelhares Com ella Vereis hũ Canal encostado a mesma ilha, em 

que Corre a goa639 Com muyta Violencia, e grandes ondaz. 2670 

                                                                                                                     27.  

 
633 B. daSorte (F. 127v., L. 3602). 
634 B. Sofrem (F. 127v., L. 3607). 
635 navegem por naveguem. 
636 B. he melhor (F. 128r., L. 3611). 
637 B. pequena ilha: enaponta quefas (F. 128r., L. 3618). 
638 B. e (F. 128r., L. 3623). 
639 B. aagoa (F. 128r., L. 3629). 
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||39r.|| |27.|                Esta grande Cachoeyra he Chamada Taputanguara’, quem 

se naõ quiser por no risco de a passar pelo Canal, Venha sempre junto a terra da 

parte esquerda, e Cirgue, que ainda que he impertinente a dita Cirga, he maiz se- 

gura: passada esta Vos achareis em rio limpo, porque navegareiz com descanso 2675 

hũ so dia; no outro Vereis logo huã Correntesa, que ainda que, hé por pedras,640 naõ 

he de perigo: mas sentido, que estais perto da Cachoeyra chamada Avenhadaba- 

merim: passaya a Cirga, que a tendes pela parte esquerda; porque o Canal ainda que direyto 

he perigoso: passada esta dareis em rio manso, e logo em huã Correntesa peque- 

na, navegay pela parte direyta e Com cuidado que vos espera o grande salto, ou Cacho- 2680 

eyra, a que Chamaõ Avenhandava: buscay a terra da parte direyta e manday sal- 

tar a gente na agoa, que leve as Canoas as maõs athe as encostares, onde as des- 

Carregueiz: descarregadas, passay as Cargaz por terra, e postas por baixo dosalto, le- 

vay as Canoas as maõs junto a terra athe as meteres641 no Varadouro, e metidaz 

as levareis athe a parage, em que as lanceis642 na agoa, passandolhe huã Corda na 2685 

proa, e outra na popa, e assim as Levareis643 a remos por huã grande Correntesa, 

que acaba no Lugar em que as Carregueiz de novo. 

28.              Carregadas navegareis por hũ Canal estreyto, e empare- 

dado de pedra, e passado este644 achareis logo o rio largo, e manso; navegai 

pela parte direyta athe veres huã ilha pequena, e logo huã grande Cacho- 2690 

eyra Chamada a Escaramuça, tem o Canal todo em Voltas Com bastante Com- 

primento e sobre tudo estreito, e perigoso: e se quiseres Cirgar, faseio645 junto a 

terra; passay avante, que tendes bom rio athe veres outra nova Cachoeyra 

Chamada Vtupanema: ide pela parte esquerda, que pela direyta tem hũ grande 

Salto: tem tambem no meyo huã ilha, e outra a parte esquerda, mas mais pe- 2695 

quena, e logo abaixo \ outra, em frente de ambaz: para a passares seguro ide 

bem junto a terra da parte esquerda athe meteres na Cirga as Canoas, e metidas 

ide Com ellas rossando sempre a terra athe sahirez pela ultima ilhota, que faz 

hũ estreyto Com grande Correntesa, e perigo: e para evitares este descarregay az Ca- 

noas, ou toda, ou meya Carga. 2700 

29.              Passada esta avistareis huã ilha, ide pela parte esquerda, 

e tanto que emparelhares Com ella vede que faz na ponta646 de baixo hua boa 

Cachoeyra: tem esta o Canal aberto: mas violento: tem tambem outro a direyta 

Com duas fermosas pedraz na sahida; e Como por entre ellas se sahe naõ 

Correm pequeno risco as Canoas. Passado qualquer delles navegay athe dares 2705 

em huã ilha Com outra Cachoeyra Chamada do Matto Seco. Se a quiserez 

                                                                                                            Cirgar  

 
640 B. que ainda hė porpedras (F. 128v., L. 3637). 
641 B. passai as Cargas por terra athe as meteres (F. 128v., L. 3645-3646). 
642 B. em as Lanceis (F. 128v., L. 3647). 
643 B. aLevareis (F. 128v., L. 3648). 
644 B. esta (F. 128v., L. 3652). 
645 B. fazey (F. 128v., L. 3657). 
646 B. naponte (F. 129r., L. 3670). 
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||39v.|| |Cirgar|, seja pela parte direyta, vindo Com cuidado athe vos Veres livre della,647 que he perigosa, e se 

vos648 animares a passar a remos, vinde pela mesma parte direita, e tanto que vos Virez 

livre de huãs pedraz, que ahi tem, ide direto a ilha, que Chegado a ella Vay o Canal 2710 

e vem sahir bem junto a terra pela parte direyta della: a’ entrada he algum tanto se- 

Co,649 mas naõ he de todo mao. 

30               Sahido desta tendes logo na Volta huã intaypava, Chamada 

Itapacé: tem o Canal pelo meyo Com suas Voltas; e se o naõ quiseres passar, vinde 

pela parte direyta athe encalhares a Canoa, e depoiz levaya a Cirga Como poderez. 2715 

A primeyra Cachoeyra, que toparez, Chamase as Ondas Grandez: tem o Canal a 

direyta pouco desviado da terra: a entrada he boa, mas sentido, que na sahida tem huã 

pedra, e he preciso o fogir della, e saber cortarlhe as ondaz,650 e senaõ estays651 Certos que 

Vos haõ de refrescar as fasendas, e os mantimentoz: se a quiseres Cirgar, faseyo pela parte 

esquerda. Passay adiante, e Vereis outra Cachoeyra, que tem huã ilha para a parte direyta 2720 

Chamaõlhe as Ondas pequenas: ide a ella pela mesma parte direyta desviandovos da ter- 

ra, que he baixio, e Com a proa direyta a ponta da mesma ilha, e quando vos vires ja per- 

to della, chegayvos mais a terra, e embocai o Canal, que he entre a mesma terra, e a 

dita ilha: naõ tomeis nunca o que tem a maõ direyta que he perigoso. 

31.              Passada esta vos achareis em rio limpo, mas pouco abaixo Ve- 2725 

reis huã Cachoeyra Chamada o Fonil: navegay para a parte esquerda652 junto a terra, 

buscando a Volta, que o rio faz para a mesma parte, athe dares no Canal, que naõ es- 

ta longe de terra:653 tem este na entrada huã pedra, desviayvoz della, que he perigosa; 

e para isso tanto, que embocares o Canal puxai logo para a terra em forma, que vos fique 

a direyta a dita pedra, advertindo que em todo o Canal ha varias pedras alagadaz, que se 2730 

naõ vem, Com huã pequena ilha defronte. E quando naõ queiraiz tomar este654 

Canal, Cirgay por junto de terra,655 e ireis navegando pela mesma parte esquerda junto a 

ilha, que tem hũ poço Com agoa quieta, e socegada, e na sahida faz huã ponta, 

ou o bico deste fonil, Com hum Cerco de pedraz da ilha para a terra, e em frente hũ 

recife: acabada a cirga, pegay dos remos, ide buscar o Canal, que fica bem chegado a 2735 

ilha rossando a terra, e tanto que passares a dita ilha, voltay por entre o recife, e a 

Cachoeyra indo Com a proa direto656 a ella. 

32.              Passado este Fonil distancia de huã volta de rio Vereiz 

outra Cachoeyra Chamada a Guacuritiva: esta tem da parte direyta muytaz ilhaz, 

e por entre estas, e a terra he o Canal, Violento sim, mas naõ muyto perigoso. 2740 

naõ o tomeis, mas so sim em avistando a Cachoeyra ide pela parte esquerda, e  

por ella mesma Cirgay junto a terra athe sahires a’ ultima ilha; advertindo que 

                                                                                                               na ponta  

 
647 B. livres dellas (F. 129r., L. 3676). 
648 B. Sevay (F. 129r., L. 3676). 
649 B. Seca (F. 129r., L. 3680). 
650 B. onda (F. 129r., L. 3689). 
651 B. estay (F. 129r., L. 3689). 
652 B. direita (F. 129v., L. 3701). 
653 B. daterra (F. 129v., L. 3703). 
654 B. odito (F. 129v., L. 3708). 
655 B. daterra (F. 129v., L. 3709). 
656 B. direta (F. 129v., L. 3716). 
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||40r.|| |na ponta| desta tendes huã itaypava toda seca, mas sahido della buscay logo o meyo do 

rio de sorte, que vos fique a dita ilha a esquerda para dares em hum Canal aberto pe- 2745 

lo qual navegareis livre ja da Senhora Guacuritiva. Verdade he, que pela mesma parte 

|parte| esquerda ha hũ Canal distante da terra tres, ou quatro braçaz, mas huã 

pedra Com as muytaz ondas, que faz logo a entrada, o faz pirigosissimo. 

33.              Navegay adiante, que tende[n]s rio quieto, passareiz porem 

logo huã Correntesa, e logo outra pela parte direyta naõ muyto Chegado a terra: depoiz 2750 

destas Vereis outra, que tem no meyo huã pedra, que forma, e parece huã ilha, pas- 

say a’ esquerda da dita pedra, para irez buscar logo a direita, e toparez no meyo do 

rio huã ilha Com huã fermosa Cachoeyra, a que Chamaõ Araracanguá-me- 

rim, [t]em esta entre a ilha, e a terra outras tres pequenas ilhotaz. Para a passa- 

res seguro he preciso o Cirgarez, para o que Vinde de Cima pela657 parte direyta e tanto que 2755 

vos prolongares Com a dita ilha, ide para o meyo do rio a buscar duas pedras, que ahi 

tem, que por entre ellas he o Canal, e assim que o embocares, torcei658 a Canoa, e 

buscay a ponta da ilha desviandovos de huã pedra, que tem o Canal no meyo, e 

livre della endireitay logo a Canoa buscando a Volta das ilhaz, que voz ficaõ a 

direyta: advertindo; que nesta Volta va ȧ Canoa rossando a ilhota, e poṙ entre esta, 2760 

e agrande, que vos ficara da parte esquerda, ireis buscando a terra da direyta athe 

Vos achares em rio limpo, e quieto. 

34               Passada esta, e navegado algum tempo por rio limpo dareiz em 

outra Cachoeyra, Chamada Araracanguába; e este he o segundo Varadouro deste rio: tem 

esta a direyta huã pequena ilha, e do meyo para a esquerda outra mayor, e nesta he 2765 

o segundo salto. Para Cirgar a Canoa Vinde bem junto a terra, e cirgada sem que a des- 

carregueiz,659 achareis rio fundo, e nelle a barra de hũ grande ribeiraõ: levay sem- 

pre a Canoa junto a’ terra da mesma banda athe chegares aonde a descarregueiz 

descarregada,660 varay-a por Cima da pedraz,661 e se vos ficar custoso, passaya662 pela mes- 

ma agoa, mas seja por huã quebrada, que esta da mesma parte sempre Com sen- 2770 

tido, e Com cuidado,663 Carregada ja ȧ Canoa ide navegando por entre a terra, e 

a ilha grande athe sahires fora. 

35.              Passado este perigo Vereis logo em huã volta huã itaypava 

tem o Canal pelo meyo chamada664 Itupeba: tem esta hũ Canal a maõ direyta e da 

mesma parte alguãs ilhas pequenas, e para o meyo outra mayor: naõ o tomeiz, que 2775 

he incapaz: Vinde de cima pela parte esquerda junto a terra, e Cirgay antez, e 

sahido da Cirga ireis a remos, e logo Vereis outra itaypava, que tem o Canal 

no meyo, e Cirga pela parte esquerda: tanto que a passares ou a Cirga, ou 

                                                                                                        a remoz  

 
657 B. para (F. 130r., L. 3740). 
658 B. torrey (F. 130r., L. 3743). 
659 B. asdes carregueis (F. 130v., L. 3755). 
660 B. des Carregadas (F. 130v., L. 3758). 
661 B. das pedras (F. 130v., L. 3758-3759). 
662 B. passayas (F. 130v., L. 3759). 
663 B. Sentido, eCuidado (F. 130v., L. 3761). 
664 B. itaypava chamada (F. 130v., L. 3765). 
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||40v.|| |remos| ide para a parte esquerda a passar por junto da ilha ultima athe veres huã itay- 2780 

pava: passaya, e navegando adiante pela mesma parte esquerda vereiz outra ilha, que 

passareis pela mesma banda, e assim ireis athe dares em huã Cachoeyra, que tẽ 

sua ilha para a parte esquerda: Chamada a ilha do Pao: naõ tem Canal, nem Cirga,  

e assim tanto que a avistares vinde a passar junto a terra huã itaypava, que voz 

ficara’ a parte esquerda, e logo vos achareis em rio manso. 2785 

36.              Tomada esta Vereis outra Cachoeyra chamada Itupuru’: 

mas antes de Chegar a ella tendes huã Correntesa pela qual entrareis algum tan- 

to desviado da terra, navegando sempre por entre pedraz, e puxando para a terra 

da parte esquerda athe Chegares de fronte da ponta de huã ilha, que faz seo 

Cotovelo para a terra, e por entre esta, e a ilha he tudo limpo: passada esta vereiz 2790 

hũ ribeyraõ, que sahe da parte esquerda Com huã ilha quasi para a mesma parte: 

he o rio aqui largo, tem sua Correntesa com bastantes pedraz, tendes o Canal 

pelo meyo ficandovos a ilha a’ direyta passay a ver a hum poço, a que Chamaõ Pi- 

rátaráca, e no barranco bastantes pedras negraz, que o acompanhaõ athe a Volta, e 

pouco espaço de rio estareis na Celebrada Itupuru’. 2795 

37.             Naõ vos de susto: toma esta Cachoeyra todo o rio com trez 

ilhas naõ muyto grandes, que tem a parte direyta he perigosa, e assim para a passarez se- 

guro he preciso que tanto que a avistarez navegueis pela parte esquerda junto a 

terra, e por entre esta, e as ditas trez ilhotas cirgareis Com cuidado a Canoa athe 

passares este primeyro degrao, e Chegando a ponta da segunda ilha achareis o rio fun- 2800 

do Com agoa mansa, embarcaivos, e sahi a remo665 pela ponta da terceira ilha, que para 

a terra he seco, e passada esta vireis666 para o meyo do rio huã ilha grande, e para 

a parte direyta della tres maiz pequenas, juntas huãs das outraz, e assim Como sahi- 

res da ponta da terceira ilha, que ja vos dice, metei logo a Canoa na Cirga, athe pas- 

sares o outro667 terno668 de ilhaz, e passado este segundo degrao, vos achareis por detraz 2805 

da ilha grande um669 rio fundo, e agoa mansa, ide a remo Correndo este Canal 

que he estreyto, e por entre pedraz, e sahi pela ponta da dita ilha encostando voz 

a ella, que para a parte direita tem pedras, e perigosaz: sahido achareis o rio 

largo, e levantando os olhos vereis o salto, advertindo, que ainda depoiz desta sa- 

hida ha suas pedras Cobertaz, que so se Conhecem pelo resolho. 2810 

38.              Vereis logo huã itaypava, que toma todo o rio, e pela parte 

direyta e esquerda tem Cirga bastantemente Comprida: mas se naõ gostares della, tan- 

to, que deixares a ilha grande, que acima digo, governai a Canoa, idea chegando pouco670 

para a parte direyta em forma, que fique pouco afastada do meyo do rio[:] neste vereiz 

                                                                                                                            hũ Canal  2815 

 
665 B. remos (F. 131v., L. 3803). 
666 B. Vereis (F. 131v., L. 3804). 
667 B. passares outro termo (F. 131v., L. 3807-3808). 
668 B. termo (F. 131v., L. 3808). 
669 B. em (F. 131v., L. 3809). 
670 B. pouca (F. 131v., L. 3820). 
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||41r.|| |hũ| Canal fundo, meteivos nelle, e ide desviando a Canoa de alguãs pedras, que acharez, 

athe vos meteres no mais furioso da Corrente, e onde, que esta faz, e em sahindo fo- 

ra dareis em rio manso. Passay adiante, que navegareis por bom rio athe avista- 

res huã itaypava, remay bem, e ide a ella pela parte esquerda junto a terra, adver- 

tindo, que faz antes da sahida huã volta para o meyo do rio, e acaba. 2820 

39.              Passada esta Ireis por rio quieto, mas Vereis logo outra itay- 

pava, entray pelo meyo inclinando a Canoa algum tanto para a parte direita, e assim 

Como a entrares Voltay logo a esquerda, e navegai Com cuidado athe sahires pelo Ca- 

nal, que Vos fica ȧ maõ esquerda, e supposto que he aberto, tem suas Correntesaz 

e muytaz ondaz, e passado elle vos achareis em bom rio, mas por pouco tempo, porque 2825 

dareis em outra itaypava grande, que Cerca todo o rio: Verdade he, que para a parte direyta 

he largo, mas incapaz: para a esquerda tem huã ilha pequena, e afastada desta 3 ou 

4 braças outra: seguese ao depois hũ largo Com muytas pedraz, e Correntesas, logo outra 

ilha grande, que para a tomares, Vireis a remo a Canoa direyta a ponta da dita ilha,671 des- 

viandovos do seco, que tendes a maõ esquerda, e em tal forma que a dita ilha voz fique 2830 

sempre a mesma maõ, e assim embocareis o Canal, que vay encostado a mesma 

ilha, e passarais por entre outra, que Vos ficara’ a maõ esquerda. 

40.             E quando vos naõ agradar esta derrota, vinde logo de Cima pe- 

la mesma parte esquerda junto a terra, athe vos meterez nas ilhaz, que por esta parte 

naõ tem perigo, so na entrada he hũ tanto Seco, e se a Canoa encalhar, levaya 2835 

as maõs,672 que he o remedio: por detraz̀ das ditas ilhaz Vereis huã itaypava, ide 

a ella pelo meyo, que pelo torcido, que faz he perigoso, e porisso he preciso todo 

o Cuidado e vireis enfim a sahir por junto da ilha grande, que acima digo, e sa- 

hido desta voltay a parte esquerda, que ahi tendes outra itaypava Com o Canal aber- 

to da mesma ṗarte junto a terra, que sahe para o meyo do rio. 2840 

41.              Acharvos heis logo em rio manso, e limpo, que navegareiz 

por pouco tempo, e indo673 pela parte direyta junto a terra Vereis o ultimo Salto cha- 

mado Itapura’: segui a mesma parte direyta Com cuidado cirgay a Canoa junto a terra a- 

the a descarregares, onde melhor julgarez, e mandando as Cargaz por terra a es- 

perar a Canoa por baixo do dito salto, a passareiz vasia pela agoa, e por cima 2845 

de huas pedras rasas athe a meteres no Varadouro de terra, por onde a arrasta- 

reiz em cima de alguns paos athe a poderez meter na agoa por baixo do dito 

salto: que o ultimo674 perigo deste rio; e Com elle acaba. 

42.             Carregada a Canoa navegay para a parte esquerda, que pela direyta 

tem pedras perigosaz, e indo andando por bom rio vereis logo huã ilha, a que 2850 

                                                                                                              Chamaõ  

 
671 B. aponta da ilha (F. 132r., L. 3842). 
672 B. amaõ (F. 132r., L. 3852). 
673 B. tempo, indo (F. 132v., L. 3860). 
674 B. quehe oultimo (F. 132v., L. 3869). 
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||41v.|| |Chamaõ| Pernambuco: a direyta desta vereis hũ braço de rio grande, mas naõ muyto lar- 

go, e por detras da dita ilha tem Cachoeyra, mas ninguem por la navega: o que haveiz  

faser quando avistares a dita ilha he ir pela parte onde vereis a grande Correntesa que faz 

a mesma ilha para a terra: remay bem e ide a ella pelo meyo tanto, ou quanto chegado 2855 

a ilha por ser mais fundo, e naõ tardara’ muyto que avisteis o Rio Grande, em Cuja 

barra Vos espero.  

Rio Grande Paranâ. 

43. 

Peregrinos amigoz meos Sejaiz muyto bem vindoz: Iesus que Caraz traseiz, que 2860 

he isto? ainda duraõ os sustoz! Contayme o que passastes no Rio Theate’. Naõ 

sey dar graçaz a Deos, me respondeiz, de me Ver ja fora675 de tal inferno: em 

tal Cachoeyra me vi perdido, nesta se me emborcou a Canoa sem aproveitar 

nada della: em tal itaypava tive outra emborcaçaõ, molhose o mantimento e a 

fasenda: quis falhar para a enxugar, mas a minha tropa naõ quiz demorarse na- 2865 

da: os negroz tanto remaõ para diante, Como para traz, se lhe dava, naõ os tinha 

para me abc remarem, ou bem, ou mal a Canoa: tive tantoz diaz, de 

Chuva: as estalagez, e ranchos, desabridoz: em fim vim a tomboz por esse676 rio 

abaixo Com a morte sempre diante dos olhoz sobre o naõ poder dormir de noute 

Com o medo do dia: o trabalho dos Varadouroz me amofinava, e os negroz quando va- 2870 

ravaõ as Cargaz, metiaõse no matto, e Construiaõnaz: trago tantoz doentez, mas 

dou graçaz a Deos de me ver ja livre de taõ pistifero rio. 

44.              Ah miseraveiz! isso, e mais merece quem nunca quiz 

dar Credito às muytaz Cartaz, que Vos escreviaõ os amigoz do Cuyaba’: naõ desani- 

meiz, que ainda o peyor esta para passar: descansay aqui dous diaz, e se quiserez 2875 

Comer bom peixe, e dares hũ bom jantar a Vossa gente do troço,677 descarregay huã 

das Vossas Canoas, e navegay da barra deste rio para Cima athe entrares a maõ 

direyta por hum emparedado de pedra: entrado, navegay678 athe Veres hum grande 

Salto Pay, dos dous rapases do Theate; e avo’ da Criança mais pequena do mes 

mo rio:679 Chamase Vrubupungua’: nelle se despanha,680 e precipita a agoa por 2880 

mais de Vinte passoz, e Com tanto estrondo, que se ouve no ultimo salto doTheate’ 

ide aonde puderes Chegar sem risco bem provido de ansoez, e linhaz: que voz 

naõ faltara peixe, mas guardayvoz do Gentio Cayapo’, naõ vos ache descui- 

dado: e muyto mais das maleitas, que naõ falhaõ nesta parte. 

44.681              Amigoz meos, ou Vades, ou naõ pescar, deixado que seja o rio 2885 

                                                                                                            Theate  

 
675 B. Livre (F. 133r., L. 3887). 
676 B. este (F. 133r., L. 3895). 
677 B. detroso (F. 133r., L. 3905). 
678 B. navegais (F. 133v., L. 3908). 
679 B. do Theatê (F. 133v., L. 3910). 
680 despanha por despenha. 
681 Repetição conforme o modelo. 
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||42r.|| |Theate’| navegay por este abaixo sempre pela parte esquerda, e so tereiz Cuidado de fo- 

gir do que Vires Com os olhos athe dares em hũ rio, que Vem da parte direyta e se chama 

Guacurý, tanto que o avistares sentido, e mais sentido; porque aqui estaõ os Celebrez 

redemoinhoz em que o porlhe a proa em cima he ir ao fundo, e occasiaõ houveram682 2890 

que hua683 tropa toda de Certanistaz antigoz se soverte[u]. Para os passares seguros tanto 

que avistares o rio Guacuri Vinde pela parte esquerda a Ver da direyta huãs pedras, que fasẽ 

a forma de ilha, onde o rio estreyta, e aonde he preciso, que Venhais sempre Chegadoz, 

e rossando a Canoa Com as mesmaz pedraz, e tanto a que684 alargar o rio vereiz 

logo pela a parte direyta os ditos redemoinhoz, Chamadoz Iupia’, de que ireiz ja li- 2895 

vre Correndo, e navegando sempre pela parte esquerda. 

45.              Passado o Iupia’ vereis a huã volta de rio huã pequena 

ilhota da mesma parte esquerda; ide a ella, por onde melhor vos parecer, adver- 

tindo, que o rio inclina aqui para a parte direyta fasendo Cotovelo para a esquerda, e 

neste faz tal rebojo a agoa, que Corre grande perigo a Canoa, que o tomar, e assim 2900 

tanto, que o avistares, ide vos amarando para o meyo do rio, e passayo encostado 

a parte direyta mas passado elle voltay logo a esquerda, e ide bem junto a terra: 

porque para a direita saõ Cachoeyraz: Navegay pela mesma banda athe Verez 

huã ilha Chamada a ilha Comprida: passaya pela parte esquerda, que ainda que faz grande 

volta, naõ tem perigo: sahido da dita ilha ireis por rio manso, e limpo athe verez 2905 

da parte esquerda hum rio naõ muyto grande, Chamado Vputugona’, e pouco adiante deste 

huã grande Cachoeyra: tem esta pelo meyo o Canal, he aberto, mas Com muytaz 

Correntesaz; e para o tomares, governay a Canoa Com a proa direyta ao cerco de pe- 

dras, que tem no meyo, em forma que quando o embocares vos fique o dito Cerco a parte es- 

querda: e passado este Vereis logo huã ilha: navegay a passala àesquerda, e an- 2910 

tes, que vos safeiz della dareis Com outras tres, e antes destas Com huãs pedraz, 

que tem suas Correntesaz. 

46.              Passay Com Cuidado a buscar a terra da parte esquerda, indo por 

detraz das ilhaz encostado sempre a terra, athe sahires por hum estreyto, pou- 

co fundosim, mas sem perigo. Esta parage se Chama Itapéba. Dareis logo 2915 

em rio manso, e vereis que por detráz destas ilhas sahe hũ rio bastantemente 

grande, Chamado o Rio Verde: tambem vereis outras ilhas. huãs para a parte esquer- 

da, e para a direyta outras, e todas grandes: navegai pelo meyo, e naõ tomeiz nun- 

ca por entre as ilhas, e a terra da parte esquerda; porque tem Cachoeyraz [e] 

perigosaz: passadas as ditaz ilhaz achareis pouco abaixo huã rossa Chama- 2920 

da de Manoel Homem. Passay avante, e Vereis duas ilhaz grandez, e 

                                                                                         pouco abaixo  

 
682 B. houve (F. 133v., L. 3924). 
683 B. emque huã (F. 133v., L. 3924). 
684 B. etanto que (F. 133v., L. 3930). 
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||42v.|| |pouco abaixo| outras duas mais pequenas: vereis tambem hũ areal, e depois de o passa- 

res685 huã ilha quasi para a parte direyta passada esta dareis em rio emparedado de huã, e 

outra parte Com Canal longo,686 Limpo, e fundo de 30. e mais braçaz: na terra da parte 2925 

estaõ |estaõ| aindas687 as rossas, e Casas do Registo Velho, em que morreo de peste o Provedor 

Domingoz da Sylva Monteyro Com toda a mais gente: mal certo, e infallivel nos que apanhão 

a este rio Com cheya: porque entaõ saõ os arez pessimoz, e naõ melhores as agoaz, 

e assim se puderes levar agoa688 Com Vosco, o fareiz: nem vos entre no pensamento o 

passares este rio de huã para a outra689 parte porque Com qualquer pe de Vento excita taez 2930 

ondas, que se vos apanharẽ690 no meyo, seguramente vos perdem. 

47.             Estando abc em terra seguray bem as Canoaz, e fasendo algũ 

Vento descarregayaz, que ainda bem presas Correm risco: fogi de vos arranchar 

da parte direyta naõ vos Visitem, quando menos o Cuideiz, os Cayapóz: Sahido do empa- 

redado, que acima dice pouco abaixo tendes a rossa de Luiz Rodriguez ja desempera- 2935 

da, depois della ireis avistanto Varias ilhaz, e alguns areaez brancoz. Como se 

fossem de mar alto, vereis tambem da parte esquerda huã barra, e deixandoa 

Vos passareis ȧ direyta a avistares huãs barreyras algum tanto montuosaz, e passa- 

das Vireis buscando a barra do Rio Pardo: na qual vos vou esperar: e em tanto 

adverti, que este rio vos ha de sahir da mesma parte direyta tendo691 em frente huã ilho- 2940 

ta Com seo areal na ponta de Cima, e na terra da parte esquerda huãs Como 

rossaz em hũ morro. 

Rio Pardo. 

48. 

Amigoz meoz aqui Vos espero saudoso ja ha dias nesta barra: lembramvoz az 2945 

molestiaz, que me Contastez, e os muytoz perigoz, que tivestez no rio Theate’: poiz estay 

certos, que o naõ saõ menores, os que agora vos esperaõ neste rio, em que entraiz: 

Que he isto, vindes investir a remos este rio, guardayoz para outra occasiaõ, pe- 

gay das Varas, pondolhe ferroẽs nas pontaz,692 que so Com ellas he que podereiz sobir por 

esta Calçada Continuada de Lagez. Ora entray, que o rio aindaque pouco largo tem 2950 

fundo bastante, e depois de 7. ou 8. diaz de Viage vereis as suas primeyraz rossaz 

e pouco abaixo a barra do rio Nhanduy’, que Vos sahira’ da parte esquerda. Pas- 

say adiante por alguaz Correntesaz naõ pouco Violentaz, e depoiz dellaz i- 

reiz as duas segundaz rossaz Com outros 8. diaz de Viage. 

49.             Passado hũ dia de Viage Vereis huã Cachoeyra, que se 2955 

Chama Cageru’, e depois logo naõ seraõ so Cachoeyras, as que haveis de encontrar 

                                                                                                                              maz  

 
685 B. edepois depassares (F. 134v., L. 3970). 
686 B. Largo (F. 134v., L. 3972). 
687 B. ainda (F. 134v., L. 3974). aindas por ainda. 
688 B. Levar a agoa (F. 134v., L. 3978). 
689 B. para outra (F. 134v., L. 3980). 
690 B. apanhaõ (F. 134v., L. 3981). 
691 B. tudo (F. 135r., L. 3995). 
692 Sobre as varas cf. nota 26. 
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||43r.|| varias itaypavas, e Correntesas, em fim naõ seraõ menos de Vinte as Vesez, que haveiz de 

descarregar as Canoaz, e as Cirgaz naõ tem numero nem vos admireiz de vos naõ diser a- 

qui por onde estas se puxaõ;693 porque isso deixo Eu a Vossa eleyçaõ, so vos advirto, que az 2960 

Correntesas em que podereis passar às maõs as Canoas, o façaiz: porque assim as pas- 

sareis mais seguro,694 e Com muyta695 mais brevidade e empassando alguã Cachoeyra, ou 

itaypáva em vos Vendo da parte de Cima dellaz, cirgay bem as Canoaz, e com boãz 

varaz, que se estas trocem as proaz, perdidaz vaõ, e mais se toparem em algum 

pao dos muytoz que tem este rio, que varios ficaõ debaxo da agoa, e naõ se vem. 2965 

50                Tambem he justo vos advirta, que nos pousoz deste rio vos ha- 

jaiz Com cautela, e Cuidado no Gentio Cayapo’, que tambem Cursa este rio, 

e se vos poder desatar de noute alguã das Canoaz, tende Certo, que sem escrupulo 

o ha de faser, quando estas obrigadas da Correntesa, e Violencia das agoaz o naõ façaõ 

por sy mesmaz, Como tem socedido alguâz Vesez. Passado o quinto Varadouro 2970 

Chegareis a terceira rossa deste rio: e aqui o Vereis dividido em duas partez: nave- 

gay pela da maõ direyta que a que fica a esquerda he o rio Nhanduý-merim, 

a que alguns Chamaõ a Vacaria:696 acima deste achareis outros dous rioz da 

mesma parte esquerda: passay avante athe Veres hum riacho Chamado Rio 

Vermelho que sahe da parte direyta: e neste finalisa o Rio Pardo: porque da qui para ci- 2975 

ma se segue a Sambixuga:697 ide por elle acima athe Chegarez ao Varadou- 

ro grande, no qual voz espero: esta Sambexuga he estreyta,698 nella699 passareiz Vos- 

sas molestiaz pelas Voltas serẽ Curtas, e amiudo, e ter para o fim muytoz páoz, e 

ainda seo saltinho, onde se descarregaõ as Canoas. 

Varadouro Grande de Camapoaõ.700 2980 

51.  

Sejaiz bem Vindoz Amigoz meoz, e quanto701 estimo naõ so ja o Chegarez, quanto o Ver- 

vos taõ gordoz, que todos me pareceiz huãs vivas estatuas da morte: Que acha- 

que Vos deo, ou quem Vos poz nesse estado? na barra do Rio Pardo voz vi com 

muyto melhores Corez: Oh quem antes fora, me respondeiz, Cattivo702 de Galegoz, 2985 

do que emprender tal viage: as miserias, que neste rio passey, saõ sem numero ahi 

vem o que aqui chegou, sabe Deos Como: os negroz huns doentez, outroz cahin- 

do: estou perdido se a fortuna me naõ desempenha nestas Minaz. 

52.              Naõ vos desconsoleiz Senhorez, que Deos naõ falta; ar- 

may a Vossa barraca, que aqui descansareiz Com os Vossos negroz estes dose, ou 2990 

quinse diaz: o trabalho naõ he muyto o Varadouro naõ tem mais de 2 Legoaz 

                                                                                                       e em quanto  

 
693 B. Sepassaõ (F. 135v., L. 4022). 
694 B. Seguros (F. 135v., L. 4025). 
695 B. muito (F. 135v., L. 4025). 
696 A respeito dessa localidade cf. nota 30. 
697 Quanto a essa localidade cf. nota 38. 
698 B. estreito (F. 136r., L. 4047). 
699 B. nellas (F. 136r., L. 4047). 
700 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
701 B. que (F. 136r., L. 4053). 
702 B. Cativos (F. 136r., L. 4056). Cattivo por Cattivos. 
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||43v.|| |e em quanto| descansaiz sabey: que postas as Cargaz em terra, as haveiz de levar em 

huãs Carretas baixaz Com as Canoas, de que puxaraõ 25. ou 30 negroz dos melhorez 

e senaõ levay so nas Carretas703 as Canoas passando as Cargaz as Cabeçaz dos Vossoz 2995 

negroz, e se vos derem douz Caminhoz entre dia, e noute naõ faraõ pouco: advertindo 

que nunca os largueiz, que se os deixares soś, deitaõse no Caminho e ou dormem, o que 

querem, ou Constroem, e furtaõ o que levaõ. Naõ largueiz tambem nunca az 

armas por resppeito do Gentio Cayapo, que ainda aqui chega, Como experimentaraõ 

as tropaz do anno de 1728. 3000 

53.              Costuma este Gentio o esconderse em qualquer moyta de mat- 

to untados todos de terra, e em forma que estando olhando para elles naõ distingui- 

reis facilmente se he gente, ou terra: deixarvos haõ sim passar mas pelas Costaz 

vos faraõ tiroz Com os seos porretez, e taõ Certos, que quando vos derem no pescoço a- 

tirandovos a’ Cabeça, daraõ por mal empregado o golpe, e desta sorte basta hũ so 3005 

Cayapo para destruir toda huã tropa: porque posto escondido no Caminho faz tiro ao 

ultimo da retaguarda, e partindo logo Correndo Com <a> maiz704 ligeiresa, que hũ Cavallo 

volta a esconderse, e a disimar a tropa.705 

54.              Embarcado ja no Camapoaõ navegareiz rio abaixo: he 

este estreyto, e baixo, as Voltas Curtaz, e a miudo: os paoz Continuoz, que o fasẽ 3010 

naõ pouco perigoso,706 as Canoas vaõ varias Veses às maõz: em fim gastareiz nes- 

te riacho quatro, ou sinco, e mais diaz, Conforme as marchas, que fiserez: 

ide, que la vos espero no fim delle, e barra do Rio Quexeim, ou Cochim, 

e a Deos, que voz de boa Viage, e sentido nos paoz naõ <vos> quebrem as Cabeças, ou 

Voz tirem algum olho. 3015 

Rio Quexeim, ou Cocheim. 

55. 

Funebre, e horrorosa Viage he, a que se vos prepara nesta barra amadoz amigoz 

meos: he este aquelle rio taõ celebrado, Como temido dos Certanistaz maiz 

practicoz, e assim o trataõ Com mais resppeito dandolhe o nome de Cocheim emi- 3020 

nente: rio que se fora o primeyro nesta Viagé, ninguem a emprenderia; porque 

rara seria a Canoa, que naõ perigase nelle pelos iñumeraveis precipicioz, e 

Correntesas violentas, que em sy tem. Em fim armayvoz de paciencia, e para 

o passares Com alguã segurança ide logo Com o Cuidado possivel a vos livrarez 

dos paoz, que naõ tempoucoz, e Como naõ he muyto largo, he precisa mais destresa 3025 

porque as Correntes puxaõ muyto para elles. 

                                                                                                                                   56.  

 
703 B. Sō Carretas (F. 136v., L. 4068). 
704 B. Com mais (F. 136v., L. 4085). 
705 B. edezimar (F. 136v., L. 4086). 
706 B. perigozos (F. 136v., L. 4089-4090). 
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||44r.|| |56.|               Passados estes achareis tambem alguãs itaypavaz naõ menos pe- 

rigosaz pela nimia Correntesa, e violencia das agoaz, que os Canaes saõ largoz, e es- 

paçosos: Vereis depois hũ ribeiraõ, que vem da parte esquerda, ide Com sentido, que faz 3030 

o rio aqui huã itaypava, e Volta sobre a mesma parte esquerda, e nesta Volta vereiz ou- 

tro ribeiraõ, que sahe da parte direyta e neste tendes a primeyra Cachoeyra Com huã pe- 

quena ilha no meyo: para a passares ide logo, tanto que avistares o dito ribeirao e ilhota, pela 

parte direyta desorte que Vos fique a ilhota a esquerda, e entre ella, e aterra podeiz passar o 

Canal. Sahido delle faz o rio outra Volta sobre a parte direyta navegay, e passareiz Va- 3035 

rias itaypavaz, mas sem perigo, athe acharez hũ bom pedaço de rio limpo. 

57.              Na outra Volta, que o rio faz sobre a parte direyta tendez a segunda Ca- 

Choeyra, que o atraveça todo de huã a outra parte: para a passares707 tanto, quea avistarez 

ide encostado a terra da parte esquerda, e Com cuidado athe embocares o Canal, que 

he furioso, e faz muytas ondaz. Passay, e achareis logo varias itaypavaz, e alguãz 3040 

Correntesas athe veres huã volta, que o rio faz sobre a parte esquerda, ainda que 

logo pouco abaixo endireyta: aqui Vereis a terceira Cachoeyra: ide encostado a terra da parte 

esquerda athe embocares o Canal: que Vos fica da mesma parte tem este alguãs pedraz 

Cobertas, faz grandes ondas ao despedir, he algum tanto Seco, e porisso governai 

bem naõ apanhe alguã pãcada a Canoa, que Vos Lance ao rio os Proeyroz. 3045 

Passada esta tornareis a dar em outras novas itaypavaz, e Cachoeyraz: tem esta 

que he a quarta o Canal708 a maõ direyta junto a terra; passaya para entrarez em hũ 

emparedado de pedra709 muyto alto Com hũ Canal estreyto, e muyto fundo, ide pela parte 

direyta junto a terra athe avistares huã Cachoeyra grande, que passareiz a Cir- 

ga depoiz de descarregadas da mesma parte as Canoaz. 3050 

58.             Carregadas da parte de baixo as Canoaz navegareiz Com 

sentido; porque na Volta, que o rio faz sobre a parte direyta tem a sexta Cachoeyra, que 

he perigosa: tem o Canal pelo meyo torcido algum tanto para a parte direyta na qual 

ha huãs pedras, a que puxaõ muyto as agoaz, e assim he furioso, e Violento: se 

os Pilotos, e Proeyroz naõ forem destroz, deixay o Canal, e Cirgay az Canoaz 3055 

a maõ esquerda. Passada navegareis por huãs Correntesas taõ medonhaz, e Vio- 

lentas, que Vos faraõ perder o animo, e muyto mais o fareis ao avistar a sétima Cacho- 

eyra: tem esta o Canal à direyta desviado da terra: entra para o meyo do rio, e da 

mesma parte direyta tem huãs710 pedras Cobertaz, e perigosaz. 

59.              Pouco abaixo desta Vereiz hũ ribeyraõ, que se despenha 3060 

de hum alto Com grande furia, e estrondo, e passado este ireiz achando alguãz 

itaypavaz, e Correntesas todas de muyto risco, e perigo: passadas, Vereis logo em huã 

                                                                                                                                 Volta  

 
707 B. opassares (F. 137v., L. 4127). 
708 B. quarta, Canal (F. 137v., L. 4140). 
709 B. depedras (F. 137v., L. 4141). 
710 B. alguã (F. 138r., L. 4157). 
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||44v.|| |Volta|, que fas o rio sobre a parte direyta huã grande Cachoeyra: tem o Canal pelo meyo,  

e na sahida huãs pedras, he perigoso, melhor sera’ passala a’ Cirga da parte direyta chama 3065 

se esta Cachoeyra a Caveyra. Depois navegareis711 por varias Correntesas de bons Cana- 

es athe avistares hũ rio Grande Chamado Iahuru’, que vem da parte direyta passado este ide 

logo para a parte esquerda, a Veres no meyo do rio huãs pedraz, que o acompanhaõ em qua- 

si toda huã Volta, entray nellas pela mesma parte esquerda, e buscando logo o meyo, pas- 

say ȧ parte direyta junto à terra a embocares por hũ Canal estreyto, que ahi tem: Chama- 3070 

se este Lugar o jurumerim. 

60.              Sahido delle vos achareis em rio limpo, mas ide logo para a parte 

esquerda, e Com sentido, que naõ vos tarda muyto o salto grande: chegay a descarregar az 

Canoas, e se as Varareis por terra. sera’ acerto; senaõ cirgay-as hum pouco por junto 

da mesma terra athe as meteres no Canal, que he emparedado, e grande, e metidaz 3075 

Com Cordas na popa, e proa as mandareis ir a remos a sahir para a parte esquerda: Carre- 

gadas as Canoas navegay Cousa de huã volta de rio athe veres outra Cachoeyra: ide 

a ella pela parte direyta athe Chegares ao descarregadouro, o tanto712 que descarregarez cir- 

gay pela mesma parte as Canoas, e se a gente for destra tambem pela mesma parte 

as podeis713 passar a remos. Sahido desta ireis pouca distancia por rio limpo a da- 3080 

res em outra Cachoeyra: ide a ella pela parte esquerda a passala a Cirga, que o Canal 

he incapaz. 

61.              Passada esta vos Vereis logo em bom rio, e naõ muyto longe Vere- 

is714 tambem pelo meyo do mesmo rio huãs pedraz cobertas todas da715 agoa, ide a ellaz 

pela parte direyta navegando athe dares em hũ salto: tanto que o avistares ide pela maõ 3085 

direyta junto a terra athe descarregar as Canoas, que para a esquerda he o salto, e deste 

para a direyta faz Cotovelo athe hũ pequeno braço de rio estreito, e pouco fundo, Com 

Volta por detras de huã ilha athe sahir por baixo de todo o perigo. Para passares Com 

segurança este salto, tanto que descarregarez as Canoas embarcaylhe bons Pilotoz, 

e Proeyroz, que Vaõ a remos junto sempre a mesma parte direyta a frechar por entre 3090 

duas pedras, e quando as embocarem tenhaõ grande Cuidado na Canoa naõ se atravece; por- 

que a queda he grande, e tomase nella sempre alguã agoa: passado este degrao 

remem Com força a meter a Canoa no bracinho, que acima dice, a maõ direyta da 

ilha, neste podeis Carregar ja as Canoas por vos livrar do trabalho de o faser por 

baixo da dita ilha Com discomodo dos Vossoz negroz. 3095 

62.              Sahido deste salto vos achareis em bom rio, e a pouco espaço 

vereis da parte esquerda a barra doRio Taquari-merim, e logo ositio de Ioaõ de 

Araujo,716 e pouco a baixo o Taquari-assu, que Vem da parte direyta athe aqui Cursa o 

                                                                                                                           Gentio  

 
711 B. navegay (F. 138r., L. 4166). 
712 B. etanto (F. 138v., L. 4184). 
713 B. apodeis (F. 138v., L. 4187). 
714 B. Longe Vôs Vereis (F. 138v., L. 4191). 
715 B. de (F. 138v., L. 4192). 
716 Para as demais menções a essa personagem cf. nota 221. 
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||45r.|| |Gentio| Cayapó. Chegado aoSitio, que acima digo, vereis que na despedida do Cocheim, e 3100 

entrada do rio Taquari tem hũ varadouro, que he o ultimo desta Viage, passeyo717 na forma 

seguinte. Sahido do dito sitio ide pela parte direyta bem junto a terra, e sahindo ao Ta- 

quari nunca Vos tireiz do mesmo rumo, em que ides, e neste mesmo atraveçay o rio 

e remay Com força a ganhar a terra da parte esquerda, que he a que vos fica por proa, 

e a direyta do Taquari, que se descahires para a esquerda deste, idez perdidos postas as Cano- 3105 

as em terra, e descarregadas todas, manday as Cargaz por terra athe onde se haõ de em- 

barcar nas Canoas: nestas metey a melhor gente para que Costeando sempre a mesma 

parte direyta possaõ sahir livres dos Canaez, que saõ furiosoz, e de grandez ondaz, e  

em que sempre as Canoas tomaõ bastante agoa. 

63.              Tem esta grande Cachoeyra pelo meyo varias ilhaz, e adverti 3110 

que hũa das mais arriscada718 de todos este719 rios: e quando naõ queirais atraveçar oTaqua- 

ri Com as Vossas Canoas Carregadaz, assim que Chegarez ao sitio, que tenho dito 

descarregay as Canoas na mesma rossa da parte esquerda, e por esta mesma parte 

manday passar as Cargaz, levando as Canoas Vasias por onde vos tenho dito. 

Rio Taquari 3115 

64. 

Navegay por este rio abaixo; que he bastantemente largo, e tem naõ poucaz i- 

lhaz, mas nem porisso o Considereis sem perigo, porque Corre Com muyta Violencia, e tem 

pelo meyo alguns paoz Cahidos, em que topando levemente a Canoa, he facilimo o Virarse:720 

Deste rio por diante ha mais fartura, e menos fome: porque ha ja muyto mel,721 e Caça, tẽ 3120 

palmito, e bastante peixe: ide navegando, e passando Varias ilhaz athe Chegarez 

a huã, que Chamaõ a Prença:722 nesta se divide o rio em duas partez: ide pela direyta 

que he maiz limpa, e Vigiay-vos723 em terra das Onçaz, e bichos do matto, que aqui naõ 

faltaõ. 

65.              Abaixo da Prença principiaõ os Pantanaes, que saõ hunz 3125 

Campoz alagados Com Varios Sangradouros, e lagoaz: tem muyto peixe, e Caça, e ja a- 

qui se teme o Gentio Guaycuru’, ou Cavalleyro, e muyto mais o Payagua’: pobre de Voz 

se encontrares hum, ou outro: trasey limpaz, e promptas sempre as armaz, e Com 

Cartuxoz feitos, Como usa a infanteria nas Campanhaz; porque as envestidaz deste 

gentio saõ de subito, e repentinaz; assim o experimentaraõ no anno de 1726. sette 3130 

Canoas, que se adiantaraõ da maiz tropaz, e encontraraõ724 estas o gentio Cavalleyroz,725 

e quis Deos acharem726 huã parte de rio fundo, e na terra hũ Capaõ de matto aque 

se acolheraõ; e para que emtudo parecese prodigio divino oSalvaremse tiveraõ a 

                                                                                                                     fortuna  

 
717 B. passayo (F. 139r., L. 4216). 
718 B. arriscadas (F. 139v., L. 4230). 
719 B. estes (F. 139v., L. 4231). 
720 B. ovirades (F. 139v., L. 4243). 
721 No tocante à importância e aos usos do mel nesse contexto cf. nota 432. 
722 Quanto a essa localidade cf. nota 57. 
723 B. eViayvos (F. 139v., L. 4248). 
724 B. tropa: encontraraõ (F. 140r., L. 4258-4259). 
725 B. Cavalleiro (F. 140r., L. 4259). 
726 B. acharam (F. 140r., L. 4259). 
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||45v.|| |fortuna| de terem tambem ao pe do matto da parte do Campo hũ grande pantanal com 3135 

agoa, elodo: neste estiveraõ cercadoz727 7. dias, e desesperado o gentio de os naõ poder assal- 

tar, por lhe naõ ser possivel vadearem o rio Com os Cavalloz e menoz pantanal, se retiraraõ: 

retirados appareceo a mais tropa, que eraõ 60 Canoaz Com duas pequenas peçaz de arte-     

lheria.728 

66.              Navegay avante, mas sempre Com o mesmo Cuidado e sentido, e 3140 

Vereis, que se parte outra vez o rio, em duas partez, ide pela da direyta que aindaque he ma- 

is estreyta, he melhor: em frente desta Vereis huãs grandes touçaz de Coqueiroz, a que 

Chamaõ Borutisez,729 Com a folha muyto verde, mas escura: esta parte de rio, que tomaiz 

Chamase o Bracinho, ide por elle a avistares os Chamados morrinhoz, por entre oz 

quaes haveis de passar, e adverti que neste Lugar he a passage do Gentio Guaycuru’, 3145 

por ser estreyta, e pouca agoa, e tanto que tomaõ pe nella730 os Cavalloz. Passada esta 

navegay sempre Com a mesma Cautella, e Cuidado731 porque tendes o mesmo risco athe 

chegarez ao Paraguay-merim, advertindo, que antes chegueiz732 aos morrinhos nave- 

gando ja pelo bracinho o vereis partirse em outros dous, que se juntaõ outra vez 

perto dos mesmoz morrinhoz. 3150 

67.              Sahido ao Paraguay cuidado e mais Cuidado no Gentio Paya- 

gua, que he muyto destro, e bom pirata: acomete sem receyo, escondese nos sangradouroz, 

bahias, e Voltas do rio, e tanto que avista qualquer tropa enveste733 de repente, mata 

a gente, leva as Canoaz, e naõ ha moçaõ, em que naõ tenhaõ feito alguã presa. 

as Canoas, em que andaõ saõ muyto Leves, e assim navegaõ Com grande Velocidade e se 3155 

os apertaõ Lançaõse ao rio, e por baixo da Canoa a retiraõ;734 quando pescaõ naõ usaõ de 

mais linha, ou ansol, que o da propria maõ, vaõ ao fundo, e escolhem735 o peixe, que lhez 

parece melhor. No anno de 1727 navegando para o Cuyaba’ 60 Canoas nossas lhes sa- 

hiraõ 30 do Payaga’:736 mataraõnos dose pessoas Com os dous Capitaẽs de toda a tropa, 

e levaraõ-nos trez Canoas Carregadas de fasenda: levar̃ao tambem nesta occasiaõ ca- 3160 

tivo a hũ menino branco de idade de outo annoz filho de hum dos Cabos mortoz.737 

68.              Neste Paraygay-merim naõ he facil explicarvoz a derro- 

ta, que nelle haveis de seguir: so vos digo, que necessitais de bons praticoz, que o 

tenhão navegado alguãz Vesez:738 e se voz arriscares sem elles he preciso, que principi- 

[e]is a sobir tomando bem sentido nas agoas, e na Cor dellaz, e indo sempre sobin- 3165 

do Contra a sua Correntesa, vereis em Varias partes Varias barras que todas parecẽ 

ser o mesmo rio, e facilmente Confundem os que o navegaõ, e saõ muytas veses Causa 

de se perderem nellas ainda os mais praticoz errando o Caminho e a Viage: 

para o que serve a Cor das agoaz, que acima vos recomendo, que deve ser esbranqui- 

                                                                                                                                 çada  3170 

 
727 B. Cercado (F. 140r., L. 4264). 
728 Sobre esse episódio cf. nota 288. 
729 Isto é, buritis. Designação comum a plantas dos gêneros Mauritia, Mauritiella, Trithrinax e Astrocaryum, da família das palmas, 

coletadas para coberturas de casas e especialmente para a extração de fibras usadas em inúmeras obras trançadas (HOUAISS; VILLAR, 

2009, p. 338). 
730 B. nelle (F. 140v., L. 4279). 
731 B. com omesmo Cuidado, eCautela (F. 140v., L. 4280). 
732 B. que antes quechegueis (F. 140v., L. 4281-4282). 
733 B. tropa a enveste (F. 140v., L. 4288). 
734 B. reviraõ (F. 140v., L. 4293). 
735 B. aofundo, esconlhem opeixe (F. 140v., L. 4294-4295). 
736 Payaga’ por Payagua. 
737 Para as demais menções a esse episódio cf. nota 89. 
738 No que concerne aos saberes dos práticos cf. CARVALHO, 2019, p. 123-225. 
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||46r.|| |çada|, e turva; e esta facilmente se desconhece tomando outra qualquer barra; porque achareiz 

nella as agoas claras, e limpaz, e sem Correntesa alguã: estas barras saõ de algunz 

sangradouros, que entraõ nos pantanaez: e se estes estiverem cheyoz vos haõ de pa- 

recer hũ mar de Hespanha, e entaõ vos ficara’ impossivel Conheceres as agoas tur- 

vas, que devem ser toda a vossa guia, athe entrares no 3175 

Rio Paraguay-assu’. 

69. 

Depois que entrares neste Rio o ireis sobindo, he elle bastantemente largo, e alegre, 

naõ tem Cachoeyra alguã, nem paos Cahidoz, mas fasendo Vento he tormentoso 

pelas muytaz maretas que Com̃umente faz: segui, sempre o mais direto do rio fogindo das 3180 

resacas, voltas, e sangradouros do mesmo rio por vos livrares do Gentio, que he certo nestaz 

partez. Entrado neste rio a pouca distancia da barra Vereis huã ilha da parte esquer- 

da, passay por entre ella, e a terra, e logo vereis huns morroz da mesma parte e huã 

grande bahia quasi da largura do mesmo rio, ide pela parte direita a Ver outra 

segunda ilha, que passareiz pela parte esquerda 3185 

70.              Passada esta logo a huã volta de rio739 vereis outra, a que ireiz 

pela parte direyta della, athe avistares outra, que passareiz ȧ esquerda: depoiz desta 

vereis logo outra ilha, e da parte740 direyta della huã fermosa bahia: passay a ilha pela 

mesma parte que pela esquerda faz grande volta. Passada a ilha vereiz faser ao 

rio huã Como Cruz, e o braço que Vos ficar a direyta he huã bahia, e [o] da esquer- 3190 

da he, o que faz por detras da ilha acima dita; ide so pelo do meyo, e tanto que en- 

trares nelle vereis da parte esquerda huã terra alta Com muyto matto, e pedra quasi a 

marge do rio, e neste sitio he que socedeo a derrota das 30 Canoas do Gentio com 

as 60 nossas acima dita, cujoz Vestigioz achou ainda huã tropa, que atraz vinha, 

Vendo as Sepulturas, e alguãs Caveiras nossas ainda Com Carne, varioz Cascoz de bar- 3195 

riz, e Cronhas de armas quebradaz. 

71.              Depois de passado o dito sitio navegay athe avistares huã i- 

lha, que passareis pela parte direyta della; porque pela esquerda faz mayor Volta, e por 

detras tem huã bahia taõ grande, que sei lhe naõ741 divisa o fim: passada avistareiz 

a bastante espaço de rio outra bahia naõ menos espaçosa, que a antecedente, passaya a 3200 

pela parte esquerda, e passada Voltay logo a direyta e assim ireiz athe dares em hũ san- 

gradouro, que esta da mesma parte direyta e742 se chama o Axianeẑ, navegay por elle, 

que se atalha alguã Cousa, e he melhor de navegar, e assim deixareiz ao Rio 

Paraguay. 

                                                                                                      Sangradouro  3205 

 
739 B. doRio (F. 141v., L. 4334). 
740 B. outra, edaparte (F. 141v., L. 4337). 
741 B. Selhenaõ (F. 142r., L. 4354). 
742 B. que (F. 142r., L. 4358). 
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||46v.||                                                          Sangradouro do Axianeẑ 

72. 

Entrado no Axianes ide sempre encostado a parte direyta athe veres da esquerda 

outra barra, de que naõ façais caso por hora: antes sobindo sempre pela mesma parte 

direyta vereis outra nova barra da mesma parte esquerda; passaya athe avistares outra, 3210 

em que o rio faz forquilha: navegay adiante, que a pouca distancia entrareiz 

pela barra do rio dos Porrudoz. Se porem naõ quiseres entrar neste Axianez, 

sobi pelo Paraguay, mas Cuidado no Gentio Payagua’. 

73.             Toda esta Viage desde a Prença athe a barra do rio dos Porru- 

dos he por entre pantanaes, e Campoz rasoz, nestes Cresce huã erva, Cuja semen- 3215 

te he semelhante a do arroz, mas naõ taõ perfeito Como o de743 Povoado, he porẽ 

Sustento, de quẽ o Colhe: naõ falta também nelles Caça, e peixe; e tal iñuda- 

çaõ de mosquitoz, que vos naõ deixaraõ socegar nem de noute, nem de dia: mas he 

tempo de Chegares ja a barra do 

Rio dos Porrudoz 3220 

74. 

Navegay por este rio acima, e sem744 susto ja de Gentio, e nelle achareiz 

Varias pessoas, que descem destas Minaz a pescar para negocio: naõ temais errar 

o Caminho athe Chegares a huã ilha Chamada a Comprida, ide a ella pela parte 

esquerda, e passada Chegareis a outra mais pequena, e depoiz desta Vereiz di- 3225 

vidirse o rio em duas partez: a que fica a parte esquerda he o Vosso desejado 

Cuyaba’: entray por elle, que he tempo de Colheres ja os frutoz745 de vossas dilata- 

das esperançaz 

Rio do Cuyaba’ 

75. 3230 

Entrado por esta barra distancia de duas Voltas de rio Vereis dous Sangradou- 

ros pouco distante hũ do outro, passay avante a Veres a primeyra barra, que faz 

este rio para a parte esquerda, e na direyta vereis tambem huã bahia pequena, 

e pelo meyo de hua, e outra hũ Sangradouro; pelo qual he bom,746 que navegue- 

iz por attalhar a Viage: entrado nelle Vereis que faz huã Como forquilha 3235 

ficando em dous Sangradouros: no da direyta Começa o matto, segui o a da esquer- 

da athe sahires à madre do rio, e por ella navegareis athe avistares huã 

                                                                                                          ilha  

 
743 B. do (F. 142r., L. 4376). 
744 B. acima, Sem (F. 142v., L. 4383). 
745 B. ofructo (F. 142v., L. 4391). 
746 B. bẽ (F. 142v., L. 4399). 
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||47r.|| |ilha|, ide a ella pela parte esquerda, que he melhor navegaçaõ, athe sahires ao arrayal 

Velho,747 onde achareis huãs pequenas Casas do748 telha, e nellas o Provedor, e Escrivaõ 3240 

do Registo, a quem dareis Conta das Cargaz, que traseiz, e registadaz segui vossa 

Viage athe entrares pela primeyra barra, que Vires da maõ direyta. 

75.749          Sahido fora ao rio della ao rio largo distancia de huã volta 

vereis hũ sitio da parte esquerda, a que Chamaõ o Guaxu’, passay a diante sempre 

pela madre do rio naõ estando este Cheyo, athe chegarez aositio Chamado Ca- 3245 

randa’, no qual Vereis da parte direyta hũ sangradouro, em que ha ja Varios mora- 

dores Com suas rossaz: passado este Cousa de hum dia de Viage vereis outro San- 

gradouro da parte esquerda Chamado oReducto; senaõ estiver este seco, he me- 

lhor entrar por elle, advertindo. que sempre o mais seguro he seguir pela madre 

do rio por rasaõ do Sangradouro ser muyto embaraçado. 3250 

76.              Mas se quiseres entrar pelo tal Reducto, ide navegando athe 

avistares huã bahia, Costeaya depois de entrares nella pela parte direyta e athe que es- 

ta se acaba vos ficara o rio bastantemente estreyto, e pelo muyto que alli puxaõ as agoaz 

vos parecera’, que o rio Volta atráz: segui a parte direyta advertindo que quando chegarez 

a ver da mesma parte direyta outra bahia, antes que chegueiz a ella segui a parte 3255 

esquerda, que por esta he o Caminho este Canal, ou estreyto socede estar muytas Vesez 

Coberto750 de huãs ervas chamadas Baleeyraz,751 e se assim o achares, segui a Corren- 

tesa das agoaz athe sahires a rio largo, e limpo, e por elle tomareis752 a Veres hũ 

Sangradouro, que vem da parte esquerda; ide entaõ pelo da parte direyta athe vos Veres fora, 

e tornares a entrar na madre do rio. 3260 

77.              Faz elle de huã, e outra parte seo pantanal, a o depoiz 

matto, e tem tambem seos paos Com bastantes Correntesaz, pelo que navegareiz 

pelo dito Reducto Com Cuidado [e] deste a distancia de duas Voltaz chegareiz a 

os morrinhoz, onde principiaõ as rossaz athe este suspirado porto do Cuyaba’. 

78.              Pareceme agora amigoz meos, que estou vendo a excessiva a- 3265 

legria, Comque Chegaez, e desembacaes753 neste porto, naõ sendo desta o motivo tan- 

to o Veresvoz754 ja livres dos innumeraveis trabalhos, que padecestez Com evidente 

perigo de Vossas vidas, quando755 o Considerares, que sahireis destas Minaz com cabedal, 

e posses sufficientes para os Vossos desempenhoz, Como tambem que vos naõ sera’ taõ 

ingrata a fortuna que vos naõ de brevemente Comque poderez passar. Deos tudo pode 3270 

faser,756 mas naõ he isto o que noz por Ca’ experimentamoz. 

79.             Os empenhos, que fisestez, estaõ feitoz, e estaraõ; o que per- 

destez na Viage, perdido fica, e queira Deos naõ siga o mesmo rumo, o que 

                                                                                                                ainda  

 
747 Acerca dessa localidade cf. nota 93. 
748 B. de (F. 143r., L. 4407). do por de. 
749 Repetido conforme o modelo. 
750 B. muitas Vezes estar Coberto (F. 143v., L. 4432). 
751 Cordia verbenacea (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 790). 
752 tomareis por tornareis. 
753 desembacaes por desembarcaes. 
754 B. overdesvos (F. 143v., L. 4447-4448). 
755 B. quanto (F. 143v., L. 4449). 
756 B. tudo fas (F. 144r., L. 4454). 
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||47v.|| |Ainda| traseis, elle tudo pode faser ou abrindo nestas Minaz outro Caminho ou fa- 3275 

sendovos Singular entre os maiz, que nellas vivem: mas saõ prodigioz estez, que 

nunca aqui os Vimos; senaõ mostrayme hũ dos muytoz que tem vindo a estas Minaz 

e tenha757 ido dellas para Povoado, que tenha feito outro tanto, Como voz traseiz no 

sentido: ah infelisez, e quanto melhor vos fora viver descansados nas Vossas patriaz 

Com esse pouco, que tinheiz, e Conforme a estimaçaõ devida as Vossas758 pessoaz, 3280 

que seres agora ricos de miserias, de perigoz, de sustoz, e de Cuidadoz e isto em 

huã terra, de que Deoz nos Livre a todoz. 

Advertencia. 

Athe agora se naõ tem sabido ao Certo, nem assentado a Verdadeira al- 

tura em que se achaõ estas Minaz: so alguns Pilotos, entre os quaez he o 3285 

Cappitam Manoel gomes do Amaral, pelas observaçoẽz que fiseraõ, disem es- 

tar em 10. 20.’ de latitude austral Confrontando Com a ponta doNorte da 

Enceada de Vasa barriz mais Chegada aoRio de São FrancisCo e de longitud759 

mais de 800 Legoaz. 

                            Estes, e outras pessoaz de experiencia nestes Certoẽz daõ 3290 

a Cada rio as Legoas, que nelles se navegaõ pouco mais, ou menoz, e as avaliaõ 

em 1582. Como parece. 

Rio Theate.........//........//...                     520. 

Rio Grande..........//.........//...                  80. 

Rio Pardo.........//.........//...                     150. 3295 

Varadouro de Camapoaõ.....//.........//... 2. 

Rio Quexeim........//..........//...                280. 

Rio de Camapoaõ.....//.........//..              25. 

Rio Taquari.......//........//...                     130. 

Rio Paraguay-merim....//........//...          50. 3300 

Rio Paraguay-assu....//........//...              90. 

Bracinho do Axianez...//........//..            25. 

Rio dos Porrudoz.....//.........//..              110. 

Rio do Cuyaba’......//........//..                 120 

Somaõ.........//                                       1582.760                          3305 

Em 1746. tive por pessoa intelligente outras 2. observaçoẽs feytas na mesma Villa 

huã de 15 graus e 55.’ outra de 16. graus 12.’761  

 
757 B. etenho (F. 144r., L. 4463). 
758 B. avossas (F. 144r., L. 4467). 
759 longitud por longitude. 
760 Adotando uma légua como sendo equivalente a 5.555 metros ou a 6.172 metros, conforme Simonsen (2005), o número oferecido por 

Palácio, em quilometros, corresponde a algo em torno de 9.764 km ou 8.788 km, respectivamente. Tal valor é muito superior àquele 

estimado por Maria do Carmo Brazil e Omar Daniel (2008), mais recentemente, a partir da tecnologia de georreferenciamento. Aderindo 

à légua brasileira (6,6 km) como referência, os pesquisadores estimaram a distância entre o porto de Araritaguaba e o de Cuiabá por 

meio da rota ordinária das monções em 2.232 km. 
761 B. O conteúdo expresso nas linhas 3306 e 3307 da primeira versão inexiste na segunda. Em virtude de seu teor, trata-se, 

possivelmente, de um comentário de autoria intelectual de Diogo Soares aos dados supracitados. 
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||53r.||762                                                     Noticia Primeyra Practica 

Que da ao Padre Mestre DiogoSoarez oAlferez Iose Peixoto da Sylva 

Braga do que passou na Primeyra Bandeyra, que entrou ao descobrimento daz 3310 

Minaz do Guaysez athe sahir na Cidade de Belem do Gran Para’. 

Sahi da Cidade de São Paulo a trez de Iulho de 1722 em Companhia do Cappitam 

Bartolomeo Bueno da Sylva, o Anhanguera de alcunha, que era o Cabo 

da Tropa Com 39. Cavalloz, douz Religiosoz Bentoz Frei Antonio da Concei- 

çaõ, e Frei Luiz de Santa Anna, hum Franciscano Frei Cosme de Santo Andre, e 152. 3315 

armaz, entre as quaez hiaõ tambem 20 indioz, que oSenhor Rodrigo Cesar General 

que entaõ era de São Paulo deo ao Cabo Bartolomeo Bueno para a Conduc- 

çaõ das Cargaz, e necessário763 Dos brancoz quasi todoz eraõ filhoz de Portu- 

gal, hum da Bahia, e sinco, ou seiz Paulistaz Com os seoz indioz, e ne- 

groz, e todoz a’ sua Custa.764 3320 

2. Passado oRio Theate fomos pousar neste dia junto ao 

matto de Iundiay’, quatro legoaz distante da Cidade de São Paulo: na me- 

nhaã seguinte entramoz no matto, e gastamoz nelle quatro diaz. Sahidoz 

do matto passamoz o Rio Mogy, que he rio de Canoa, e muyto peyxe, tem, 

e da’ mostraz de ouro, mas Com pouca Conta: aqui falhamoz hum dia, e no 3325 

Seguinte, marchando sempre ao Norte, demoz Com hum rio tambem de Canoa, 

a que posemos o nome [espaço]765 e nelle pousamoz essa noute. He o Caminho 

todo Campo Com alguns Capoẽz de mattoz, bons pastoz; e bastantez agoa- 

daz. 

3. No dia Seguinte passamoz o rio em hum Vao766 Com agoa 3330 

peloz peytoz, e fomoz pousar no meyo do Campo distancia de trez para qua- 

tro Legoaz: he todo bom Caminho bons pastoz, e muyta Caça, e tem alguns Corregoz 

Com bastante peixe. Deste pouso fomos dormir distancia de quatro Legoaz jun- 

to a hum Corrego, que entra Como os maiz no Rio Grande. Da qui passa- 

moz no outro dia a faser pouso nas margez de hum riacho, que passamoz 3335 

na menhaã seguinte encostadoz a huns paoz, e presoz Com huns Cipóz para 

Vencermoz a muyta Violencia, e grande força de agoa, Com que Corria.767 Neste pou- 

Zo falhamoz hum dia sendo a Causa o requerer toda a Tropa ao Anhan- 

guera, lhe fisece a resenha, que lhe tinha prometido antes faser em Mogy’, 

                                                                                                             e aque  3340 

 
762 Os fólios que vão do número 48 ao 52 se encontram em branco. No verso do fólio 52, em sua parte central, há um carimbo de cor 

azul e em formato elíptico dentro do qual se lê “Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
763 Quanto ao emprego da força de trabalho indígena na capitania de São Paulo cf. MONTEIRO, 1994. 
764 Ainda que fosse um empreendimento particular, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva contava com o apoio de D. João V e de 

Rodrigo César de Menezes. Dias antes de partir da cidade de São Paulo, o Anhanguera II e a Coroa portuguesa firmaram um acordo 

mediado pelo governador da capitania por meio do qual foram estabelecidos os deveres a serem observados na jornada e as mercês a 

serem concedidas caso a iniciativa lograsse êxito. A presença dos religiosos se justifica pelo fato da bandeira, na perspectiva da 

metrópole, visar não só o aumento da Fazenda Real com as descobertas auríferas, mas também a propagação da fé cristã entre os 

indígenas encontrados. Caso estes últimos se recusassem a estabelecer uma relação de paz com os adventícios por intermédio dos 

intérpretes e dos sacerdotes, o Anhanguera II estava autorizado a escravizá-los, devendo reservar a quinta parte dos cativos para El-Rey 

e mandá-los para São Paulo para serem vendidos pela Fazenda Real (REGIMENTO, 30 jun. 1722). 
765 O copista, ao que tudo indica, deixou o espaço em branco por não ter entendido a palavra constante no texto-fonte. 
766 Vao (à época “Váo”, hoje “Vau”), é o lugar onde o rio é mais baixo, onde é possível atravessá-lo a pé ou montado em algum animal 

(SILVA, [1789], vol. 2, p. 830). 
767 Para Sérgio Buarque de Holanda, nas bandeiras, diferente das monções, os rios se apresentavam antes como obstáculos ao 

deslocamento de seus agentes pelo interior da América portuguesa, o que lhes obrigava a lançar mão de recursos variados para os 

contornarem, tal como os paus e cipós descritos por Silva Braga (HOLANDA, 2014a, p. 47-72). 
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||53v.|| |e aque| tinha ja faltado. Escusose este Com a promessa, de que em Chegando 

o Cappitam Ioaõ Leyte da Sylva Ortiz seo Genro, que nos tinha ficado a traz, e era 

o outro descobridor, a faria, e Caso, que este naõ Chegasse a tempo Competente, 

a faria elle Cabo no Rio Grande. 

4. Com esta esperança marchou toda a Tropa sette, ou outo diaz 3345 

Sempre por Campoz, e mattoz grossoz, e pousando sempre ā beyra de Corregoz, 

e rioz: naõ faltou em todoz elles Caça, e peixe.768 Deste ultimo pouso fomoz ao 

Rio Grande: passamolo em Canoaz feytaz de paoz de Samauma769 depoiz de 

dormirmos, e falhamoz nelle dous diaz esperando se nos fisesse a resenha pro- 

metida: mas faltou, Como sempre, oAnhanguera. Partio deste sitio toda a tro- 3350 

pa ainda junta, mas ja desconfiada, e foy dormir distancia de quatro legoaz 

junto a hum Corrego, que desagoa no Rio Grande. Aqui nos Começou a faltar 

o mantimento e assim nos foy preciso marchar sinco dias passando, Com o que da- 

va a espingarda, passaroz, macacoz, palmitoz, e algum mel.770 

5. No fim destes sinco diaz Chegamoz ao Rio das Velhaz, que 3355 

entra no Rio Grande: he Caudaloso, tem bastante peixe, mas sem mostŕaz 

de Ouro. Falhamoz nelle douz diaz peṡcando, e Caçando por ter bonz mat- 

toz, e para provimento da Viage. Aqui nos deixou oAnhanguera adiantandose 

Com parte da tropa, ficando a maiz expedindose para oSeguir. Neste tem- 

po, e ausente ja o Cabo Chegou Ioaõ Leyte Com a sua gente, por Cuja Cau- 3360 

Za falhamoz maiz esse dia. No seguinte seguimoz Com Ioaõ Leyte ao 

Anhanguera, e depoiz de quatro diaz de marcha o achamoz Com ranchoz 

feyto entre o matto: passamoz no Caminho alguns Corregoz, que nos permitiraõ 

o Vadealoz por ser tempo de Seca. 

6. Avistada a Tropa Com o Cabo lhe pedio Ioaõ Leyte, 3365 

que fisesse a resenha prometida tantas Vesez naõ so em São Paulo, mas no 

Certaõ; porque a Via desconfiada, e temia se la malagrose771 por esta Causa a empresa, 

que amboz tinhaõ offericido naõ so ao General Rodrigo Cesar, mas ao mes- 

moSoberano. Respondeolhe que a resenha era escusada, porque os Amboa- 

baz, assim Chamaõ a os Reynoez, naõ era gente, que lho merececa. Com 3370 

esta repostaz772 desconfiadoz naõ so os Amboabaz, mas ainda os poucoz Pau- 

listaz, que nos acompanhavaõ, determiraõ773 Voltarse logo para São Paulo: maz 

acodindo a isto Ioaõ Leyte os obrigou Com rogoz, e Com promessaz, e muyto maiz 

Com oseo natural agrado, a que o naõ desemparasem. 

7. Reduzida a Tropa se poz em marcha depoiz de 3375 

                 quinse    

 
768 Sobre as técnicas de caça e pesca empregadas nesse contexto cf. nota 555. 
769 Ceiba pentrada (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1789). 
770 Para a alimentação nas expedições da capitania de São Paulo no século XVIII cf. nota 460. Com relação à importância do mel nesse 

contexto cf. nota 432. 
771 malagrose por malograse. 
772 repostaz por reposta. 
773 determiraõ por determinaraõ. 
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||54r.|| |quinse| diaz de falhaz, que se gastaraõ nestaz desordenz, Como tambem em faser 

algum provimento do que permitia o matto; e Como este naõ era muyto e nem todoz 

tinhaõ, quem lhe Caçase, obrigou a algunz a matarem, e Comerem hũ Cavallo, 

que tinha quebrado huã perna, e Eu fuy hum doz que noz approveytamoz delle 3380 

Aqui quisemoz falhar maiz algunz diaz por entrarem ja as agoaz, e temer- 

moz naõ so os rios, e Corregoz; mas a falta de mattoz, e Com ella o necessário e pre- 

ciso para oSustento. Resolveo porem o Cabo a marchar em odio doz Amboa- 

baz de quem era o Voto. Seguio a Tropa, e fomoz dormir nesse dia junto de hũ 

Corrego, que tinha algum peixe Com melhorez pastoz, e bastante matto. Aqui 3385 

desconfiamoz de todo persuadidoz, que oAnhanguera noz queria acabar no meyo 

da quelles mattoz, e algunz houve, que se resolviaõ a ficar lançando rossaz, e 

plantando alguns poucoz pratoz de milho, que tinhaõ ainda para o seoSusten- 

to:774 mas o Cappitam Ioaõ Leyte os tornou de novo a animar, e redusir a que pasa- 

sem avante, Como passaraõ. 3390 

8. Passadoz algunz diaz de marchaz, e nellez alguns rioz’, e 

Corregoz Com assaz trabalho, e perigo, por serem as agoaz muytaz, e mayor 

a fome, nos fomoz arranchar perto da Meya Ponte. He a Meya Ponte hũ rio 

Caudaloso, tem bastante peixe, bons pastoz, e muyto matto. Passado este rio em huãz 

pequenas Canoaz, que fisemoz de Cascaz de arvorez,775 fomoz dormir na outra 3395 

banda do rio, que nos hospedou toda a noute Com huã fermosa trovoada, que du- 

rou athe a menhaã siguinte Com tanta agoa, que noz naõ deo lugar a podermoz 

faser ranchoz, e porisso me Vali de huã tolda,776 que tinha Comigo. Da Meya 

Ponte distancia de douz diaz de Viage se deixou ficar Frei Antonio Com animo 

de lançar rossa Com dez negroz, hũ seo Sobrinho, e hũ mulato, Com outro bran- 3400 

Co Paulista, que Consigo tinha. Sentio toda a Tropa na quella noute a falta do 

dito Religioso, deose parte ao Anhanguera, mandoo este persuadir a que Voltase, 

e marchase adiante, Como fasiaõ os maiz. Maz teve por reposta, que Vista a fal- 

sidade que Sua Merce tinha usado Com todoz, faltando a tudo, o que lhes tinha pro- 

metido em São Paulo, lhe naõ era possivel o podelo acompanhar, que elle deter- 3405 

minava plantar algum milho, Comque se podesse recolher a’ Povoado. 

9. Desenganado oAnhanguera marchou Com a maiz tropa, 

e julgando, que indo sempre ao Norte, Como athe alli tinha feyto, lhe ficavaõ 

ja atraz os Guayasez, que procurava, mudou de rumio,777 e seguio a Nordeste 

Quarta de Norte. Passaraõ de cento, e tantaz legoaz, as que andamoz a este ru- 3410 

mo sem maiz sustento, que o que dava o matto, e esse pouco: Nestez diaz 

                                                                                                                    lhe  

 
774 No que diz respeito à estratégia de viajar plantando roças cf. nota 538. 
775 Quanto a esse tipo de embarcação cf. HOLANDA, 2014a, p. 47-72. 
776 Com relação à tolda cf. nota 196. 
777 rumio por rumo. 
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||54v.|| |lhe| fogiraõ ao Cabo outo indioz dos seoz publicando778 primeyro todoz, que hiamoz er- 

radoz, porque os Guaysez nos ficavaõ ja atraz. Destes indioz foraõ apanha- 

doz depoiz de algunz diaz so trez, que trouxe presoz Ioaõ Leyte, que se ex- 3415 

pedio a buscaloz Com douz negroz, e quatro brancos: trouxe tambem nesta Vol- 

ta Consigo a Frei Antonio, que nos ficava distante perto de outenta Legoaz: 

maz ainda qui Veyo Frei Antonio, nem porisso desemparou a sua rossa; por- 

que deixou nella oSobrinho Com quasi todoz oz negroz. Nesta occasiaõ demoz 

em huãs grandez Chapadaz faltaz de todo o necessário sem mattoz, nẽ manti- 3420 

mento, so sim Com bastantez Corregoz, em que havia algum peixe, douradoz, 

trayraz, e Vpiabaz, que foraõ todo o nosso remedio; achamoz tambem algum 

palmito, do que Chamaõ jaguaroba,779 que Comiamoz assado, e ainda que he a- 

margoso sustenta maiz, que os maiz. Aqui nos Começou a gente a desfalle- 

cer de todo: morreraõnoz quarenta, e tantas pessoaz entre brancoz, e negroz 3425 

ao desemparo: e o Eu ficar Com vida o devo ao meo Cavalo, que para me 

montar nelle pela nimia fraquesa, em que me-achava, me era preciso o 

lançarme primeyro nelle de bruçoz levantado Sobre o primeyro Copim, que encon- 

trava780 

10. Vendose o Cabo nesta miseria, e temendo a falta, e mor- 3430 

tandade da gente, e muyto m̂aiz Considerando o erro, que tinha dado no ru- 

mo, que entaõ seguia, se Valeo do Ceo, e foy a primeyra vez que o Vi lembrar 

de Deoz, prometendo, e fasendo Variaz nouenaz a Santo Antonio para que 

noz deparase algum gentio, que Conquistado, nos Valessemoz dos mantimentoz, 

que lhe achasemoz, para remedio da fome, que padeciamoz. Passadoz 15. 3435 

|quinse| diaz Com bastante molestia, e trabalho demos em huã picada nos mesmoz 

Campoz, seguimola noue diaz achando nella alguns ranchoz feytoz de paoz, 

e ramos Com algunz graõz de milho ja nacidoz: no fim destez nove diaz che- 

gamoz a huã serra, Cujas Vertentez desagoaõ para oNorte, e lançando a 

diante quatro indioz a farejar o gentio os seguimoz trez diaz de Viage. Eramoz 3440 

so’ desaseiz Com o Cabo; porque a maiz tropa, e bagage a deixamoz atráz Com os 

doentez. Na noute do terceiro dia avistxmoz781 as ranchariaz do Gentio, e seoz 

fogoz: emboscamonoz no matto para lhe darmoz na madrugada: mas sendo 

sentidos dos Cachorroz, que tinhaõ muytoz, e bonz, quando os avançamoz, noz 

receberaõ Com os Seos arcos, e frechaz. 3445 

11.  Naõ demoz hũ so’ tiro por ordem do Cabo, de que resul- 

tou o fogirnoz quasi todo o gentio, e o envestir hũ delles ao sobrinho do Cabo 

            Com tal  

 
778 Tornar alguma coisa pública por meio de pregação ou trombeta; fazê-la notória a todos (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 817). 
779 A referência ao gosto amargo nos faz conjecturar que seja o palmito da Guariroba (Syagrus oleracea), também conhecido como 

palmito-amargoso (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 998). 
780 Em todas as edições impressas deste texto (1883, 1908 e 1953) a palavra “bruçoz”, de leitura clara no manuscrito, foi substituída por 

“braços”, haja vista que “bruçoz levantado” é uma construção estranha aos leitores dos séculos XIX ao XXI. O acréscimo de uma 

vírgula entre “bruçoz” e “levantado” permite o leitor contemporâneo compreender a lição em questão. Nesta passagem o narrador 

expressa o estado de fraqueza em que se encontrava, que o impedia de montar seu cavalo, haja vista o impulso necessário para projetar 

o próprio corpo sobre o lombo do animal. O cupinzeiro, um conglomerado de terra e outros resíduos, lhe serviu de apoio para a montaria, 

posto que, levantado por ele, Silva Braga se lançou de bruços sobre o animal. 
781 avistxmoz por avistamoz. 
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||55r.|| |tal| animo, que lançandolhe a maõ a redea do Cavallo lhe tirou a espingarda 

da maõ, e da Cinta o tracado,782 e dandolhe Com elle hum fermoso golpe em hũ  3450 

dos hombroz, e outro no braço esquerdo, fogio [...] levandolhe Comsigo as armaz 

Desembaraçado do Tapuya o Paulista Correo sobre elle sem maiz effeyto, que 

recuperar a espingarda, que lhe largou o Tapuya retirandose so Com o traçado. 

Nesta mesma occasiaõ outroTapuya em huã das suas portaz ferio levemente no 

peyto Com huã frecha a hum FrancisCo Carvalho de Lordelo, e acodindo outro lhe 3455 

deo na Cabeça Com hum porrete, de que Cahio logo, cahido lhe deo outra 

porretada outro Tapuya, que appareceo de novo, deixandoo ja por morto. 

He para admirar, que em todo este Conflicto naõ fisece maiz acçaõ o nos- 

so Cabo, que o andar sempre ao longe gritando, e requerendonoz, que ati- 

rasemoz so ao Vento por naõ atemorisar o gentio. Foy Deos Servido Levar- 3460 

moz os ranchoz chovendo Sobre noz as frechaz, e os porretez. 

12 Retiraraõse para o matto os Tapuyaz mas sem noz perde- 

rem nunca de Vista, e tanto, que querendo darmos sepultura ao Carvalho persu- 

adidos, a que estaria morto, procuraraõ em duas avançadaz, que nos deraõ o ti- 

ralo, e Comelo, e Vendose rebatidoz nos pediraõ por acenoz lhe dessemoz 3465 

ao menoz ametade para a Comerem, por ser diversa a lingoa da geral. Re- 

tirado o dito FrancisCo de Carvalho o achamoz Com a boca, narisez, e feridaz cheyaz 

de bichoz, mas Vendo, que lhe palpitava ainda o Coraçaõ, e que tinha outroz ma- 

iz sinaez de Vida o recolhemoz na rancharia, curandolhe as feridaz Com 

ourina, e fumo, e sangrandoo Com a ponta de huã faca, por naõ termoz me- 3470 

lhor lanceta:783 approveytou tanto a Cura, que o Carvalho pela noute tornou em 

sy, abrio os olhoz, mas naõ pode fallar, Senaõ no dia Seguinte: o regimento que 

teve, naõ passou de hũ pouco de angu’, e alguãz batataz, das que achamoz 

nas ranchariaz. 

13. Em todo este tempo nos naõ deixou o gentio perseguindonoz 3475 

os negroz, que nos hiaõ condusir alguãz batataz de Vinte, e sinco Batata- 

ez, que tinhaõ grandez, e excellentez no gosto: destez negroz trez mataraõ 

hum, e hũ Cavallo; o que visto pelo Cabo se fez forte em hũ dos ranchoz, que 

lhe pareceo melhor, mandando recolher todo o milho, que se achou, a hũ 

payol, a que poz guardaz, Como o fez tambem a sette indiaz, que Cattiva- 3480 

moz, mandandolhe lançar a todaz suaz Correntez, excetuando hũ indio 

torto, tambem Cativo, a que ao depoiz deo liberdade. Recolhido noSeo 

rancho o Anhanguera mandou logo buscar os doentez, e mais bagage. 

              Neste  

 
782 tracado por traçado. 
783 Ao comentar essa passagem, Sérgio Buarque de Holanda (2017, p. 104) assinalou que a urina, sobretudo quente, era amplamente 

utilizada contra inflamações e tumores. Misturada com o fumo, “essa panaceia de nossa medicina popular, considerada elemento 

essencialmente purificador, parecia meio ideal para fazer sarar toda sorte de ferimentos, qualquer que fosse a sua gravidade”. 
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||55v.|| |Neste| tempo se tinha humanado ja maiz o gentio, buscandonoz, e servindonoz 3485 

sem arco, e frecha; e admirando muyto as nossaz armaz: Offereceraõ-noz pasez 

trasendonoz em hũ destes diaz desaseiz indiaz ainda moçaz muyto Claraz, e 

bemfeytaz, naõ eramoz maiz os brancoz, em sinal de amisade. Repugnou o 

Cabo a aceytalaz Contradisendoo todoz os maiz Companheiroz e Eu foy, o que maiz 

o persuadia a aceytalaz disendolhe, que na Consideraçaõ de sermoz taõ pou- 3490 

Cos, e essez fracoz, e mortoz de fome, e muyto o gentio o naõ escandalisacemoz, 

e que postaz em guarda as ditas indias Com as mais, que se achavaõ ja 

presaz, podiamos facilmente cathequisar a todo o maiz gentio naõ so a ajuste 

das pasez, mas daremnoz algunz, que nos ensinasem o Verdadeyro Caminho 

doz Guayasez.784 Mas a nada disto se moveo oAnhanguera Com a ambiçaõ de 3495 

querer para sy todo o gentio, motivo; porque escusou sempre a resenha: e porque 

desconfiado o gentio desapareceo logo no outro dia: temeroso, que ao entrar nova 

|nova| gente nas ranchariaz, eraõ os doentes, e bagage, os queriamoz matar para 

os Comermoz a todoz: assim no lo Certificaraõ as indiaz, que se achavaõ en- 

entre noz. Desesperado o Cabo Com a ausencia do Gentio, largou o torto Com 3500 

alguãz facaz, tixouraz785, e outras galanteriaz, para que os persuadisse a Vol- 

tar, mas o torto foy, e nunca maiz o Vimoz. 

14. Chamase este Gentio Quirixa’, Vive aldeado, usa de 

arco, frecha, e porrete: he muiyto Claro, e bem feito: anda todo nu’ assim ho- 

mẽz, Como molherez. Tinhaõ 19. ranchoz todoz redondoz, bastantemente al- 3505 

toz, e Cobertoz de palmito, Com hunz buracoz junto ao Chaõ em lugar de por- 

taz: em cada hum destes Viviaõ 20, e 30 Casaez juntoz: as Camas eraõ hunz 

Cestoz de buritiz, que lhes serviaõ de Colchaõ, e Cobertor: eraõ pouco maiz de 600. 

almaz: estava situada toda esta aldeya junto de hũ grande Corrego Com 

bastante peixe, e bom: no segundo dia, que marchamoz a buscala, encontramoz 3510 

hum rio Caudeloso, em que havia muyto peixe, Cayjuź,786 palmito, e muyta e grande cas- 

sa, que noz servio de muyto Nesta aldeya achamoz 200 maõz de milho, Vinte, e 

sinco batataez, muytas araraz, e tambem alguns perequitoz, que noz serviraõ 

de sustento, e de regalo: tinhaõ tambem bastante Copia de Cabaçoz, e panelaz, 

e huã grande multidaõ de Caẽz, que mataraõ, quando fogiraõ, e se retiraraõ de 3515 

todo so afim de naõ serem sentidoz das nossaz armaz, Como experimenta- 

moz despoiz nas Bandeyraz, que se lançaraõ a expialoz. 

15. Aqui nos detivemoz trez mesez sem nellez noz 

dar o Cabo milho nenhũ reservandoo todo so para sy, e para a sua Cometi- 

                                                                                                                    va  3520 

 
784 O próprio Regimento (30 jun. 1722) passado pelo governador a Bartolomeu Bueno da Silva incentivava a conservação da paz e da 

boa amizade com os indígenas, na medida em que, sendo nativos da região, eles poderiam “ser meios de se descobrirem os haveres q’ 

se ha naquelles certões”. 
785 tixouraz por tesouras. 
786 Cayjuź por Cajuź. 
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||56r.|| |va|, desculpando esta sua tyrania com disernoz lhe era preciso para as Bandeyraz, que 

havia de lançar, mas supposto lançou duaz, nem porisso foy muyto o milho, de que os pro- 

veo: naõ faltou este, nem farinhas a os seos Cavalhoz,787 e a sua Cometiva. Eu so ti- 

ve a fortuna de me darem 17. espigaz, e se tive maiz algum milho o devo ao tra- 

balho, e perigo, Com que o recolhi das rossaz, que tinha deixado o gentio de refugo:788 3525 

assim o fiseraõ todoz os maiz naõ se itentando789 do mesmo trabalho ainda os re- 

ligiosoz, porque se o quiseraõ, o Carregaraõ, e tiraraõ por suas propriaz mãoz escol- 

tadoz sempre de outroz por medo do gentio. Antes de nos ausentarmoz nos fogiraõ 

quatro das indiaz, que o Cabo tinha presaz, e nunca maiz se Viraõ. 

16. Na demora, que fisemoz nesta aldeya, Vendo toda a Tropa- 3530 

que o Cabo sobre faltar a resenha tantaz Vesez prometida, tinha a Culpa de 

perdemoz o gentio, se amotinou, e tanto, que se resolveraõ dous Bastardoz, e 

hum Mamaluco Com algunz Paulistaz, a quererlhe tirar a Vida, e levantar 

a seo irmaõ Simaõ Bueno por Cabo por ser de melhor, e maiz docil Condi- 

çaõ. Eu, que soube a sua resoluçaõ, naõ obstante o naõ mo merecer oAnhã- 3535 

guera fiz todo o possivel pelos dissuadir de semelhante intento insinuandolhe 

o muyto que deviaõ a Ioaõ Leyte. Dissuadidos os Bastardoz, e seoz seguasez790 

seguimoz Viage Costeando o Corrego da rancharia, ou aldeya athe darmoz em 

hum rio, que fomos Costeando tambem pela parte do norte a buscar novo 

gentio, que nos podesse ensinar o Caminho dos Guayasez. Nestas marchas gasta- 3540 

moz 46. diaz, andando douz delles sem achar agoa, de sorte, que quando 

Chegamos as margez de hũ rio, foy tal a alegria em noz, que Cobramoz no- 

va alma, e tanto, que nem os Cavalloz havia quem os tirasse da agoa por maiz 

pancadaz, que para isso lhe davaõ. Aqui fallamoz 12. ou 15. diaz esperando 

por Ioaõ Leyte, que nos tinha ficado atráz em busca dos indioz, e naõ Chegava. 3545 

17.  Neste sitio ouvindo diser ao Cabo nos ficava ja perto oMa- 

ranhaõ me resolvi a deixalo, e rodar rio abaixo buscando alguã terra ja povo- 

ada, por naõ perecer a fome, e sede no meyo da quellez mattoz. Seguiraõme 

trez Camaradaz, que foraõ Iose Alvrez, FrancisCo de Carvalho seo irmaõ, Manoel 

de Oliveira Paulista, e Ioaõ da Matta filho da Bahia, ainda rapaz. Iose Alvrez 3550 

Com hũ negro, e huã negra, seo irmaõ Com hũ so negro, Eu Com trez, e hum 

mulato, que foraõ todas as peçaz, que nos escaparaõ da Viage doAnhanguera 

entrando Eu Com 6. negros, eo mulato, oAlvrez Com 5. e o irmaõ Com trez. 

Repugnou o Cabo a que sahissem Comigo os dous irmaõz sem que primeyro lhe 

satisfisecem quarenta, e seiz mil reiz, que deviaõ a Ioaõ Leyte, que ja era                                                                                      3555 

                                                                                                        chegado  

 
787 Cavalhoz por Cavalloz. 
788 No tocante ao emprego do milho como alimento pelos paulistas e nas áreas sob sua influência cf. nota 484. 
789 itentando por intentando. 
790 seguasez por sequasez. 
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||56v.|| |Chegado| Com Frei Antonio paguey por ellez, porque lhe naõ vi outro remedio. Porem Ioaõ 

Leyte Vendome ausentar insistio, e Com elle Frei Antonio quanto lhe foy possivel. a que 

naõ os desemparasemoz: mas as insolenciaz do Cabo, que desia publicamente havia 

de enforcar aos amboabaz, me obrigaraõ a dar gosto a Ioaõ Leyte, ea Frei Antonio 3560 

O certo era, que oAnhanguera tinha passado ordem a hũ dos seoz Tapuyaz para 

matar ao Alvrez por huã bem leve Causa;791 a peyor foy, que Vendo o mesmoAnhã- 

guera, que Eu o deixava, me cathequisou hum negro bom mateyro, chamado 

Pascoal, e o deixou ficar Consigo. Vendome sem elle Voltey ao sitio do Cabo distancia 

de meya legoa rogandolhe me restituisse o negro; respondeome, que o negro naõ es- 3565 

tava em seo poder, nem sabia delle. Fiz entaõ procuraçaõ a Frei Antonio para que o to- 

mase a sy, e me remetesse o procedido delle, Caso que o Vendese a minha molher 

Leonarda Peyxota a’ Cidade de Braga. Soube Ioaõ Leyte desta procuraçaõ, e estra- 

nhando esta acçaõ de seo sogro, me mandou offerecer hũ moleque por abc Estevaõ 

Macate Francéz em lugar do negro, que aceytei logo por ser precisa maiz gente 3570 

para remar nas Canoaz; publicando neste tempo o Cabo, que ja que noz hiamoz, e 

o deixavamoz, morreriamoz na quelles rioz, e mattoz pornosso proprio gosto, sendo 

que melhor seria o matarnoz, que o deixarnoz perecer entre as agoaz: naõ duvido, 

que nos quisece herdar os negroz, Como tinha feyto a todos os mais socioz. 

18. Feytas duas Canoaz, e dado o meo Cavallo a Frei Luiz 3575 

para mo diser em missaz a Nossa Senhora da Boa Viage porlhe ter morrido oSeo rodamoz 

rio abaixo pelo interece do peixe, e Caça, que era muyta passados outo diaz de prospera 

Viage demoz na barra de outro rio, que vinha da maõ direyta, e terraz de Portugal, 

taõ grande, Como o porque rodavamoz: passada esta barra, e depoiz de quatro diaz 

avistamos outra barra de hũ rio maiz pequeno, que Vinha da mesma parte direyta, 3580 

e desta a 15. ou 20. diaz buscando sempre oNorte, que era o rumo a que Corria o nos- 

so, demoz em outro rio mayor, que Vinha da parte esquerda, em que achamos Com 

as Cheyas inum̃eraveiz jangadaz feitas de buritiz, que tinhaõ rodado Com ellaz 

sinal de haver gentio perto. Navegamoz adiante, e depoiz de 5. ou 6. diaz avista- 

moz alguns recifez de pedraz, e naõ poucaz Cachoeyraz, que passamoz junto a’ 3585 

terra da parte direyta, cirgando as Canoas por entre os penedoz, mas naõ Com tanta 

Cautela, que naõ topase huã em huã pedra, e se partise pelo meyo, perdendo nella 

duas Canastras Com ropaz, ouro, e prata, tachoz, espingardas, traçadoz, ansoez, li- 

haz, e outroz trastez necessarioz, e precisoz no Certaõ: entre estez foy maiz sensivel a 

perda a de hũ pacote de Chumbo Com duas arrobaz, escapando outro Com o mesmo numero 3590 

o hũ pequeno barril de polvora, que Veyo boaydo acima: escaparaõ tambem 3 es- 

          pingar-  

 
791 De acordo com o Regimento (30 jun. 1722) passado por Rodrigo César de Menezes a Bartolomeu Bueno da Silva, as pessoas que o 

acompanharam deveriam respeitá-lo e obedecê-lo na condição de cabo da tropa. Tal posto lhe autorizava a castigar com prisão a quem 

desobedecesse às suas ordens. Todavia, caso alguém fosse merecedor de maior castigo, a pessoa deveria ser remetida com segurança à 

cidade de São Paulo, acompanhada das informações de culpa, para que o governador aplicasse a pena conveniente. 
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||57r.|| |pingar|das de 8. que trasiamoz, e tudo o maiz se perdeo. 

19. Passado este perigo fomos na outra Canoa buscar a parte esquerda 

por baixo da Cachoeyra. onde o rio fasia remanço Com huã excellente praya: nella 3595 

matamoz douz porcoz, que nos serviraõ de matalotage para a Viage, e fisemoz de 

novo outra Canoa Com 3. machadoz, e 2 enxoz̀, que tambem nos escaparaõ, Ver- 

tendo sangue as maoz por ser de tamboril792 durissimo o pao, de que afisemoz, gas- 

tamos na sua fabrica 12 diaz abrigadoz a sombra da quellez mattoz: e Como 

perdemos os ansoes, e linhaz, perdemos tambem o gosto ao peixe, e noz Valiamoz 3600 

do palmito bocajuba,793 que despoiz de esfolado, e feyto em huns pequenoz pedaçoz 

secavamos ao fogo, e seco o socavamos em huã pedra, e o Comiamos em minga- 

oz servindonos de tacho, ou panela huã pequena bacia de arame, que tambẽ 

nos escapou. Feyta a Canoa seguimoz nossa derrota, e passadoz tres diaz de Vi- 

age demos Com hũ pao Cortado na beira do mesmo rio: abordamos as Canoaz 3605 

a expiar algum macaco para Comermoz, e matarmoz, que era ja muyta, quando 

descobrimos hum arrayal de Gentio pouco menos distante, que hũ, ou 2. tiroz 

de espingarda: era o arrayal grande, e teria maiz de trinta, ou quarenta ran- 

choz redondoz. Visto nos tornamoz logo a embarcar fogindo a todo o remar 

por naõ sermos sentidoz delle, e tanto que fomoz dormir distancia de quatro, ou 3610 

sinco Legoaz rio abaixo, arranchandonoz no matto da parte esquerda, onde 

achamos algum palmito Indaya’,794 mas foy tal a perseguiçaõ dos morcegoz 

nessa noute, que sobre nos tirarem oSono, nos Custou muyto o livrar dellez; porque 

Como Vinhamoz ja núz tanto, que fechavamoz os olhoz, se pregavaõ logo 

em noz, e nos sangravaõ de sorte, que acordavamoz banhadoz todoz em 3615 

sangue, motivo, porque desemparamoz mais Cedo, do que queriamoz, aquelle 

sitio. 

20. Daqui rodamoz rio abaixo, e demoz em hũ junipapeiro,795 

Com Cuja fruta nos regalamoz douz diaz, e no fim destez Como a fome era 

muyta entramoz pelas sementez das dittaz frutaz: mas estaz nos poseraõ em 3620 

tal estado, e impediraõ de tal sorte o Curso, que nos Consideramos mortoz, Va- 

lemonos de huns pequenoz paoz, e Com elles em lugar de Cristal obrigamoz 

a naturesa a alguã evacuaçaõ.796 Fallamoz797 neste pouso 4. ou 5. diaz, que gasta- 

moz em buscar alguã Caça, para Comermoz, e para que nos faltasse tambem 

o peixe, fisemoz do Virote de huã espada, que Cortamoz a enxo’, hum fermoso 3625 

ansol, e agusado em huã pedra tir̀amoz bastante peixe, servindonoz de linha 

hũ pouco de ambe’: era o peixe excellente, muyto e grande, e tanto Como o 

          do mar  

 
792 Enterolobium timbouva (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1808). 
793 Palmito bocaiuva, Acrocomia mokayayba (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 303). 
794 Attalea dubia (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1070). 
795 Genipa americana (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1130). 
796 A passagem em questão descreve um método purgativo. O cristal ao qual o narrador se refere provavelmente é o cristal de tártaro, 

empregado como laxante no século XVIII (VIOTTI; FRANÇA, 2019, p. 199).   
797 Fallamoz por Falhamoz. 
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||57v.|| |do mar|: matamoz tambem aqui muytoz barbadoz, que postoz de moquem noz serviraõ 

de nova matalotage para o Caminho navegamoz rio abaixo, e depoiz de algunz diaz 3630 

nos quebrou a outra Canoa em huã pedra, que estava na beyra de huã grande Corrente- 

sa, em que demoz: aqui se nos acabou de perder tudo, e Eu Como naõ sabia nadar, me 

peguey a mesma Canoa Valendome de hũ Cipo, Comque me atey a ella, e fuy sahir 

em hũ recife de pedraz: peyor socedeo a hũ dos meos negroz, que rodou pela Cacho- 

eyra abaixo maiz de dous, ou tres tiroz de espingarda levado da Correntesa da a- 3635 

goa, e quando osuppunhamoz ja morto o achamos sentado sobre hũ grande pe- 

nedo, que havia no meyo do rio: tinha este hũ quarto bom de legoa de largo. Pu- 

demos798 tambem aqui o nosso estimado ansol, que nos roubou hũ fermoso, e grande 

peixe, e assim ficamoz so a palmito, e janipapo, e essez quando os achavamoz. 

21 Neste pouso Concertamoz a Canoa, e rodando pelo rio maiz 3640 

de quinse dias abaixo nos Vimos obrigadoz em todoz ellez a dormirmoz nas suaz 

ilhas, que eraõ muytaz, enterradoz na areya por medo do gentio, que era iñume- 

ravel, e o maiz he sem podermoz dar hũ so tiro, para remedio da fome, que naõ 

era pouca: Aqui Vimoz Varias barras de outroz rioz pequenoz, que de huã, e 

outra parte se metiaõ no, em que rodavamoz: passadas estaz descobrimoz a pou- 3645 

cas legoaz a barra de hũ grande rio, que Vinha da maõ direyta, dormimoz 

essa noute entre huã, e outra barra, mas sahindo na menhaã seguinte costeando 

o rio pela mesma parte direyta, pela extraordinária largura, que aqui tinha, demoz 

Com hum grande palmital, e nelle Com trez gentios junto a praya: pegou hũ 

dos Companheiroz na espingarda, tirou799 a hum, e ferioo: ferido acodio logo todo o ma- 3650 

iz gentio, que andava ao Comedio dando taez urroz, e tocando taõ horriveiz 

tararacaz, que parecia se nos abrira na quelle sitio o inferno: Valeonoz naõ 

ser este gentio de Canoa, attraveçamoz logo o rio fogindo, quanto entaõ noz 

foy possivel; aqui nos Vimoz perdidos novamente por que as ondaz, e maretaz eraõ 

taez, ao atraveçar da Corrente, que tememoz muyto nos somergissem: chegamoz bem 3655 

Cançadoz, e quasi mortos em huã ilha, e prendendo as Canoas em huã das suas pon- 

tas nos fomoz arranchar na outra enterrandonoz na areya por evitar o gentio 

se viesse sobre noz. 

22. Passado este susto, depoiz de dous dias de Viage sem ma- 

iz sustento, que o dos Coquinhoz, que nos davaõ algunz palmitoz, com algũ pal- 3660 

mito indaya, onde se achava, demos em outro novo perigo, topando no meyo do 

rio Com hum recife de pedraz, em que a minha Canoa se Vio perdida; porque sahi- 

da das pedras deo em hũ jupia’, a onde depoiz de 17. ou 18. Voltaz, que nelle deo 

                  a mesma  

 
798 Pudemos por Pusemos. 
799 tirou por atirou. 



371 

 

||58r.|| |mesma| Violencia de agoa a lançou fora: a outra tomou melhor Caminho foy encosta- 3665 

da a’ terra, e passou sem susto: dormimoz esta noute na beyra do mesmo rio junto 

a hũ matto, Com naõ menoz fome, e Chuva [...] que foy muyta e durou toda a noute. 

Passadoz douz dias de Viage matamoz huã anta, mas taõ magra, que por tal noz 

esperou hũ tiro, de que Cahio, e mal assada se Comeo: nesta noute demoz em trilha de 

brancoz, Comque Cobramoz sem duvida novoz alentoz: e Vimoz entrar no nosso da parte 3670 

esquerda hũ rio, que ao depoiz soubemoz ser o Araguay, e o porque navegavamoz 

o Tocantiz. Seguimos a dita trilha por ser esta sempre a beyra do rio, e dando 

dahi a trez dias Com onse ilhaz, nos Vimos perplexoz por naõ sabermoz o Canal, 

que seguiriamoz, buscamos entaõ a terra, e junto a ella, e de huns penedoz qui- 

semos Varar as Canoaz, e naõ podemoz pella pouca agoa, que alli havia. 3675 

23. Falhamos aqui quatro diaz buscando algum palmito, ou Caça, 

que era pouca, e Como a fome era maiz, mandey ao meo mulato a matar alguã 

Cousa para Comer; Voltou este sem nada, mas so Com o seguro de ter achado pica- 

da certa de branco: peguey da espingarda, e assim nu’, Como estava segui a dita800 

picada acompanhado so do Paulista, e a menoz de quarto de legoa avistamoz 3680 

huã Missaõ dos Reverendos Padrez da Companhia que formava de novo. Vendonos hum doz 

Padrez nuź, e Com armaz, fogio logo, e deo aviso aos maiz persuadido que era 

Gentio Manao, que tambem usa de armas de fogo pelo Comercio, que tem Com oz 

Hollandesez, e saõ nossoz inimigoz. Acodio promptamente o Cappitam mor, que se acha- 

va entre os Padrez, Com toda a sua soldadesca armada, e tocando caixaz: acodiraõ 3685 

tambem os indioz Com os seoz arcoz, e frechaz: Lançamoz em terra as armaz, 

e batendo as palmas em sinal de paz nos Veyo buscar logo oReverendo Padre Mar- 

coz Coelho, que era o Superior da Missaõ, e Vendo, que eramoz Portuguesez 

nos levou Comsigo Com extraordinaria alegria, e amor, e ouvindonoz Contar o que 

tinhamos padecido naõ podia reter as lagrimaz, e assim sabendo, que tinha- 3690 

mos mais Companheiroz os mandou logo buscar pelos seos indioz em huã das suas Ca- 

noaz, e Chegados por naõ haver na pequena Capella outro sino, nos recebeo 

Com trez alegrez repiquez, que formavaõ os golpez de hũ pequeno ferro em hũa 

pedra. 

24. Nesta primeyra e amorosa hospedage Começamoz a matar logo 3695 

a fome: naõ faltou feijaõ, e peixe, e Como hũ, eoutro era temperado, naõ deixou 

de o estranhar por muyto tempo o estomago. Durounoz esta alegria so quinse Di- 

az; porque no fim dellez noz remeteo ao Para’ o dito Cappitam mor Domingoz Por- 

tello de Mello, gastando 20 diaz na Viage. Chegadoz ao Para’, se deo parte ao 

                 Governador  3700 

 
800 Nesta linha, à direita da palavra em questão, encontra-se um carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do qual lemos os dizeres 

“Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
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||58v.|| |Governador| Ioaõ da Maya da Gama, Veyo este Vernoz logo ao porto, e ouvindo os tra- 

gicoz sucessoz da Viage, que trasiamoz, noz naõ deo Credito, antez intentou pren- 

dernoz para justificarmoz, se os negroz, que trasiamoz, eraõ nossoz, ou furtadoz 

a` mesma Tropa, de que tinhamos desertado: respondilhe, que cathequisace os ne- 

groz, e que se cathequisadoz Confessasem naõ serem nossoz, noz Castigase, o que 3705 

naõ obstante, e menoz a miseria, em que nos Via; poiz estavamoz todoz núz, e 

Com apele so sobre os ossoz, nos deixou ficar na mesma praya, e porto das Canoaz 

sem resolver nada, e sem maiz sustento, e Cama, que a que nos deraõ. os Cava- 

Cos, e Cascas dos paoz do estaleyro real. 

25. Porem emendamõ logo na menhaã seguinte os particula- 3710 

rez a indesculpavel falta deste seo Governador, Vindonos buscar a praya do es- 

leyro oReverendo Conego Ioaõ de Mello Com maiz alguãz pessoaz gravez da Cidade, 

e Compadecidoz do miseravel estado, em que nos Viaõ, nos levaraõ a todoz para su- 

az Casaz. Eu tive a do mesmo Reverendo Conego Ioaõ de Mello: Iose Alvrez foy para 

a de Manoel de Goez com seo irmaõ: Manoel de Oliveira para a de Ioaõ de Sou- 3715 

Za filho de Basto, e Ioaõ da Matta para a de Ioaõ da Sylva, filho de Gui- 

maraez̃. No Para’ adoeci depoiz de algunz mesez de huã febre, que me poz 

em perigo, e tanto que degenerando em maleytaz, estive ungido: duraõme estaz 

onse mesez: em quanto estive de Cama levaraõ alguns dos negroz mao Caminho 

porque hũ me morreo de bobaz,801 e o mulato de Veneno, que lhe deo huã Tapu- 3720 

ya: e assim me embarquey so’ Com douz para o Maranhaõ; destez Conservo 

ainda hũ: porque o outro me foy preciso Vendelo para Comprar douz cavalloz 

que me condusiraõ as estaz Minaz, gastanto no Caminho dez unicoz mesez 

com algunz diaz falhaz:802 e desde que deixamoz o Grande Anhanguera athe De- 

oz nos traser ao Para’ quatro mesez, e onse diaz entrando nestez as falhaz. 3725 

26. Lembrame, que antez de darmoz no jupia’, quando fo- 

gimoz do Gentio, de que fallo acima nos numeroz 21. e 22. por ser o rio muyto largo, e 

quasi morto nos lançamoz a matroca aquella noute prendendo huã Canoa a outra, 

e dormindo todoz os maiz, eu por maiz temeroso, e acautelado Vigiey toda a nou- 

te, e naõ me valeo de pouco; porque ouvindo roncar ao longe o mesmo rio, os a- 3730 

cordey gritando, que tinhamoz perto Cachoeyra, e assim foy, porque varadoz em 

huã ilha, Vimoz logo na madrugada o perigo, de que escapamoz de noute: 

porque a Cachoeyra era horrivel, e taõ alta, que teria 500 palmoz, e entre pene- 

dio bruto, que a fasia maiz formidavel, e Com tantaz ondaz, fumaçaz, e Ca- 

choẽz, que parecia hũ inferno: passamos por Cima de hũ recife, lançando az 3735 

           Canoaz  

 
801 bobaz por boubaz. 
802 diaz falhaz por diaz de falhaz. 



373 

 

||59r.|| ||Canoaz| pelo Canal a fortuna: sahiraõ estaz abaixo da Cachoeyra Cheyaz de a- 

goa, e romboz, tiramolaz entaõ a nado, e Concertadaz, Como podemoz, segui- 

moz nossa derrota. Estez saõ Reverendo Senhor os trabalhoz, as miseriaz, e as gran- 

dez Convenienciaz, que tirey das novaz Minaz dos Guayasez et cetera Minaz 3740 

Geraez Passage das Congonhaz. 25 de Agosto de 1734 et cetera 

       Iose Peixoto da Sylva. 

Noticia Segunda Practica803

 
803 Todo o restante do fólio se encontra em branco. A única exceção é a presença do carimbo de formato elíptico na cor azul, dentro do 

qual lemos “Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora”. 
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GLOSSÁRIO 

A____________________________________________________________________ 

ACHAQUE – Mal que sobrevém depois de uma grave doença ou que nasce da má disposição 

do temperamento (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 1, p. 84). 

ACOSSAR – Perseguir, correr atrás (SILVA, [1789], vol. 1, p. 33). 

AGOAZPÉZ (Aguapés) – Designação comum a várias plantas aquáticas flutuantes, espécies 

do gênero Eichhornia, Heteranthera e Pontederia, da família das pontederiáceas, de flores 

frequentemente violáceas ou azuis (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 74). 

ALOJA (Aluá?) – Aluá, bebida refrigerante feita de farinha de arroz ou de milho ou de cascas 

de frutas, açúcar ou caldo de cana e limão (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 105). 

AMBOABAZ (Emboabas) – A palavra passou a ser utilizada pelos paulistas no contexto de 

descobrimento das minas Gerais para se referirem aos reinóis de modo pejorativo. Uma relação 

anônima de cerca de 1750 a apresenta como significando “galinha com calças”, já o vocabulário 

de Rubim Braz da Costa, do século XIX, como “ave que tem pennas até aos dedos”. Afonso 

d’Escragnolle Taunay, apoiado em tupinólogos, a entende como “estrangeiro”, “inimigo” 

(RELAÇÃO do principio descoberto..., c. 1750, p. 196; COSTA, 1853, p. 27; TAUNAY, 

[1951], vol. 1, p. 249). 

AMOFINAR – Enfadar. Causar raiva ou tristeza (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 1, p. 344). 

B____________________________________________________________________ 

BACAMARTE – Arma de fogo de cano curto e largo (SILVA, [1789], vol. 1, p. 250). 

BANDEYRAZ (Bandeiras): No Brasil e Minas, são associações de homens que vão pelos 

sertões debaixo de um cabeça descobrir terras mineiras. Dantes chamavão assim os que iam 

descobrir indígenas, conduzi-los, cativá-los ou resgatá-los (SILVA, [1789], vol. 1, p. 258). 

BARBAROZ (Bárbaros) – Na Antiguidade, aqueles que não eram naturais da Grécia e não 

falavam sua língua. Posteriormente, seu uso se estendeu ao Egito e a Roma conservando o 

mesmo sentido. Na Europa do século XVIII, chamavam-se de bárbaros os povos da Ásia, da 

África e da América que viviam “sem leis” e “sem trato civil” (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 9, 

p. 109). 

BARRA – É uma entrada de porto em que entre duas porções de terras corre a maré enchente e 

vazante. Local em que um rio deságua no mar ou lago; desembocadura, foz (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 2, p. 52; HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 260). 
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BASTIMENTO – Todo o gênero de munições e apetrechos de guerra para abastecer uma praça 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 2, p. 65). 

BILRO – Peça de fazer renda. Pau de jogar a bola (SILVA, [1789], p. 282). 

BOBAZ (Boubas) – Moléstia cutanêa própria das regiões intertropicais, eminentemente 

contagiosa, produzida por um vírus particular (CHERNOVIZ, 1890, vol. 1, p. 357). 

BOTOQUE – Peça arredondada de madeira, pedra ou concha usada como enfeite pelos 

botocudos e outros indígenas sul-americanos que a introduzem em furos no lábio inferior ou 

nos lóbulos das orelhas (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 319). 

BREVIARIO (Breviário) – É o livro que contém a reza eclesiástica. Chama-se Breviário porque 

é uma breve summa ou compêndio de todos os livros que servem no coro para o ofício divino 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 2, p. 190).  

BROSEGUINZ (Borzeguim) – Bota mourisca ou meia grossa com sola delgada de couro. Bota 

justa que chega até a metade da perna. Na década de 1780 chamava-se botins (BLUTEAU, 

1712-1728, vol. 2, p. 165; SILVA, [1789], vol. 1, p. 294). 

BUGRE – Grupo indígena que habitava o sul do Brasil entre os rios Iguaçu e Piquiri e as 

cabeceiras do rio Uruguai. Qualquer indígena, especialmente o que se mostra violento 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 336). 

C____________________________________________________________________ 

CABAÇO – O casco da cabaça seco e curado para guardar farinhas, líquidos etc. Fruto brasílico, 

espécie de abóbora de miolo amargo, o qual se separa e deixa um casco rijo de que se fazem as 

cuias (SILVA, [1789], vol. 1, p. 309). 

CABO – É aquele que tem um dos primeiros lugares no exército. Quando relativo a uma 

esquadra, se trata de um oficial de guerra, inferior ao capitão e ao alferes (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 2, p. 17-18). 

CACHOEYRA – É um penhasco que toma o rio todo de parte a parte, por cuja causa impede 

totalmente a passagem das embarcações ([PALÁCIO], [1734?], f. 35r.) 

CAMPINA – Grande espaço de terra, todo descoberto, sem árvores e matos (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 2, p. 85). 

CANASTRA – Espécie de caixa feita de varetas e aparas de um pau flexível (SILVA, [1789], 

vol. 1, p. 334). 

CAPAÕ (Capão) – Mato pequeno (COSTA, 1853, p. 18). 

CAPOEYRA (Capoeira) – Mato curto que cresce após a derrubada do mato virgem (COSTA, 

1853, p. 18). 
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CARIJO (Carijó) – Indígena pertencente ao grupo dos carijós. Mestiço de branco com índio; 

caboclo. População indígena escravizada pelos colonos paulistas composta de diversos grupos 

indígenas (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 406). 

CATIMPOEYRA (Catimpuera) – Bebida fermentada que se prepara com aipim cozido e 

peneirado, água e mel de abelha (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 423). 

CESOẼS (Sezão) – Febre terçã ou quartã (PINTO, 1832, p. 982). 

CIRGA (Sirga) – A corda com que se puxa um barco pelo rio acima (BLUTEAU, 1712-1728, 

vol. 7, p. 661). 

CONGONHA – O mesmo que erva-mate. Designação comum a plantas de diferentes famílias 

por suas folhas prestarem-se a infusões medicinais, por substituírem a do mate ou por a elas se 

assemelharem (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 522).  

CORSO – O ato de perseguir o inimigo por mar. Modo de vida errante que caracteriza alguns 

povos que vivem à custa da pilhagem (SILVA, [1789], vol. 1, p. 480; HOUAISS; VILLAR, 

2009, p. 558). 

COTO – Pedaço de alguma coisa (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 2, p. 591). 

CRONHA (Coronha) – Todo o corpo de madeira que tem uma espingarda ou outra arma 

semelhante (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 2, p. 618).  

D____________________________________________________________________ 

DERROTA – É o caminho se que faz por mar ou por terra ou por qualquer outra parte 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 2, p. 78). 

DESABRIDO – Sem sabor. Áspero (SILVA, [1789], vol. 1, p. 539). 

E____________________________________________________________________ 

EMBIRA – Designação comum a várias árvores e arbustos que ocorrem no Brasil da família 

das timeleáceas, espécies do gênero Daphnopsis e Funifera. De suas cascas frequentemente se 

extraem as fibras da parte interna para a confecção de cordas e estopa (HOUAISS; VILLAR, 

2009, p. 734). 

ENXO’ (Enxó) – Instrumento com cabo curto e chapa pouco encurvada com que se tira o grosso 

da madeira (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 3, p. 167-168). 

ESCALVADO – Diz-se das terras, campos, montes etc. donde não crescem ervas, nem árvores, 

e ficam como calvos (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 3, p. 204). 
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ESCARAMUÇA – O mesmo que esgrimir, porque escaramuça é uma peleja leve e de poucos. 

No contexto das Noticias Practicas, a palavra designa um tipo de acidente hidrográfico e 

nomeia uma cachoeira (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 3, p. 210). 

ESCARMENTO – Desengano ou cautela ocasionada da consideração do dano que à mesma 

pessoa ou a outras tem resultado de alguma ação (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 3, p. 212). 

ESTACADA – Paus grandes e grossos que se fincão na terra. A ação de fincar estes paus 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 3, p. 300). 

F____________________________________________________________________ 

FAISQUEIRAZ DE OURO (Faisqueiras de ouro) – Local onde se encontram faíscas de ouro 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 868). 

FOJO – Cova funda e redonda para capturar lobos e outras feras. Cova em minas (BLUTEAU, 

1712-1728, vol. 4, p. 156). 

FONIZ (Funil) – Vaso com boca larga cuja parte inferior se vai estreitando. Possui base furada, 

por onde se passam líquidos a outros recipientes. No contexto das Noticias Practicas, designa 

um tipo de acidente hidrográfico cuja forma se assemelha a esse objeto (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 4, p. 237). 

FORASTEYRO (Forasteiro) – O mesmo que pessoa vinda de fora, de outro lugar, (BLUTEAU, 

1712-1728, vol. 4, p. 167). 

FURNA – Lugar escuro e subterrâneo (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 4, p. 239).  

G____________________________________________________________________ 

GATINHAS – Andar de gatinhas é andar sobre as mãos e os pés (PINTO, 1832, p. 551). 

GENTIO – Para os cristãos, as pessoas que permanecem na mesma forma em que foram 

geradas, logo, não foram circuncidadas, como os judeus, nem batizadas, como os cristãos; 

mantendo-se como saíram do ventre de suas mães, não conhecendo o deus judaico-cristão nem 

coisa sua (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 9, p. 455). 

GUISADO – Qualquer comer (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 4, p. 159). 

H____________________________________________________________________ 

HABITO DE CHRISTO (Hábito de Cristo) – Indumentária, insígnia utilizada por um membro 

da Ordem de Cristo. 

I_____________________________________________________________________ 
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IOPIÂ (Jupiá) – Conforme Camelo (1734, f. 2r.), é um canal muito estreito cercado de pedraria. 

Contemporaneamente entende-se como sendo um remoinho, uma reviravolta das águas no meio 

dos rios (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1139). 

ITAYPAVAS (Itaipavas) – São duas as definições dadas nas Noticias Practicas: (1) canais 

estreitos entre pedras, através dos quais a água corre com grande fúria (REBELO, 1727, f. 22r.); 

(2) algumas paragens ou passos que o rio tem muito secos. Na maior parte delas encalham as 

canoas e só ao poder da força pode-se livrá-las ([PALÁCIO], [1734?], f. 35v.).  

J____________________________________________________________________ 

JASPE – É uma pedra preciosa que tem alguma semelhança com a pedra Ágata, exceto que é 

menos limpa e mais dificultosa de lavrar (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 4, p. 17). 

L____________________________________________________________________ 

LINGUA GERAL (Língua Geral): Designação comum a línguas francas de base indígenas 

praticadas na América portuguesa no período da colonização. No século XVIII observa-se a 

existência de duas línguas gerais: a paulista, no sul, em decorrência da expansão bandeirante, e 

a amazônica (ou nheengatú), empregada no processo de ocupação amazônica (CASTRO, s. d.) 

M___________________________________________________________________ 

MALEYTAZ (Maleitas) – Designação popular da febre terçã interminente (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 5, p. 267). 

MALIGNA – Designação genérica de qualquer doença de mau caráter, como o tifo, a 

tuberculose etc. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1223). 

MAMALUCO (ou Mameluco) – Deriva do árabe mamlouk, que vale o mesmo que escravo. 

Mestiço de branco com indígena ou de branco com caboclo (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 

277; HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1226). 

MANIATAR – Atar as mãos a alguém (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 295). 

MARETA – Água do mar, alguma coisa inquieta e revolta (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 

329). 

MARLOTA – Vestido mourisco com que se cinge e aperta o corpo. No século XVIII, uma capa 

curta à mourisca que se usava em “festas de canas” (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 337). 

MATALOTAGE (Matalotagem) – A provisão de mantimentos que se leva nos navios, galés e 

outras embarcações (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 356). 

MEL DE PAO (Mel de pau) – Chamam os brasileiros a várias espécies de mel que várias castas 

de abelhas fazem no mato, nas concavidades das árvores (BLUTEU, 1712-1728, vol. 5, p. 402). 
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MENEAR – Bulir. Causar mudança de lugar (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 420). 

MOÇAÕ (Monção) – Ocasião. Tempo do ano em que cursão ventos gerais em certas costas ou 

alturas no qual se navega para certas paragens (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 554; SILVA, 

[1789], vol. 2, p. 313). 

MONTARIA – Caça de montaria. É a caça que com cães e armas mata os animais do campo; 

mais propriamente, a montaria é só aquela que se faz a cavalo contra os animais silvestres e 

ferozes, como são os javalis, veados e outros, que por serem de sua natureza mais bravos, não 

descem ao raso, e se escondem nas montanhas, por razão do lugar, se chamou a tal caça 

montaria (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 565). 

MOQUEM (MOQUÉM) – Grelha de paus sobre o lume usada para colocar peixe ou carne para 

secar ou assar (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1316). 

MORA – Na jurisprudência, toma-se por uma voluntária e maliciosa dilatação de tempo, como 

quando o devedor, conhecendo que é chegado o tempo de pagar, dilata o pagamento 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 5, p. 573). 

N____________________________________________________________________ 

NIMIA (Nímia) – Que superabunda, demasiada, sobeja (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1356). 

P____________________________________________________________________ 

PALIO (Pálio) – Insígnia e último ornamento das vestes sacerdotais dos sumos pontífices, 

patriarcas, arcebispos primazes e metropolitanos. É um tecido de lã muito branca que se põe 

sobre a vestimenta e cerca os ombros. Dela pendem umas tiras que tem quatro cruzes vermelhas. 

Denomina, igualmente, um sobrecéu portátil em varas levadas por homens, debaixo do qual vai 

o sacramento, o santo lenho e, talvez os soberanos (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 205; 

SILVA, [1789], vol. 2, p. 387). 

PARTES VERENDAZ – Utilizada nas Noticias Practicas com o mesmo sentido que partes 

pudendas. A palavra “verendas” trata-se, possivelmente, do gerundivo feminino do verbo latino 

uereor (temer, respeitar). Assim, a expressão significaria “as partes que devem ser respeitadas/ 

temidas” (GLARE, 2012, p. 2243). 

PEDREYRO (Pedreiro) – Pequena peça de artilharia, assim chamada porque é mais própria 

para disparar pedras que balas. Não o assentam em caixa, como o canhão, mas só em cavalete, 

porque neste estado o manejam facilmente para fazer a pontaria alta, baixa, ou horizontal e de 

ponto em branco. Há várias castas de pedreiros (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 362). 

PENEDO – Pedra grossa e muito dura. Calhau, rocha (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 390). 
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PENHA – Rocha (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 393). 

PICADA – Caminho estreito que se faz entre o mato derrubando algumas árvores (SILVA, 

[1789], vol. 2, p. 448).  

PICAÕ (Picão) – Instrumento de canteiro agudo em ambas as partes (BLUTEAU, 1712-1728, 

vol. 6, p. 495). 

PILOTO – É aquele que governa a embarcação nas coisas concernentes ao percurso dela 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 507). 

PITO – Cachimbo (SILVA, [1789], vol. 2, p. 457). 

POMBEYRO (Pombeiro) – Em Angola os portugueses chamam pombeiros os escravizados 

crioulos, a quem ensinaram a ler, escrever e contar, os quais vão tratar com os negros e comprá-

los. No contexto das Noticias Practicas, a pessoa incumbida de contatar os indígenas 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 588). 

POPA – Parte do navio oposta à proa (SILVA, [1789, vol. 2, p. 470). 

POUSAR – Recolher-se em pousada, onde há de ficar no período noturno (SILVA, [1789], vol. 

2, p. 481). 

POVOADO – No contexto das Noticias Practicas, a palavra se refere ao planalto paulista 

(HOLANDA, 2014a, p. 82). 

PRACTICO (Prático) – Experimentado, versado, perito (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 

674). 

PROA – A parte dianteira do navio, a primeira a cortar as águas do mar (BLUTEAU, 1712-

1728, vol. 6, p. 752). 

PROEYRO (Proeiro) – Marinheiro dos que vigiam a proa. No contexto das monções, ele ia em 

pé, no bico da proa, junto ao piloto. Era, possivelmente, a personagem mais importante da 

tripulação, na medida em que detinha a chave do caixão das carnes salgadas e do frasqueiro; 

comandava e governava a proa; e marcava o compasso das remadas batendo no chão com o 

calcanhar (SILVA, [1789], vol. 2, p. 509; HOLANDA, 2014a, p. 107). 

PUBLICAR – Tornar alguma coisa pública por meio de pregação ou trombeta; fazê-la notória 

a todos (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 6, p. 817). 

R____________________________________________________________________ 

RECIFE – Penedia seguida, mais ou menos alta que a superfície do mar ao longo da costa, 

deixando entre si e a terra firme um esteiro (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 7, p. 250). 

REGULO (Régulo) – Reizinho, rei de um pequeno Estado, de poucas forças e poder (SILVA, 

[1789], vol. 2, p. 587). 
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REMEYRO (Remeiro) – O que rema nas embarcações. Nas monções, eles remavam de pé, 

distribuídos pelo espaço livre de carga (SILVA, [1789], vol.2, p. 593; HOLANDA, 2014a, p. 

107). 

REPARO – Suprimento de algo que falta (PINTO, 1832, p. 916). 

RESENHAR – Fazer resenha, ver e reconhecer se o número está completo e as coisas têm as 

qualidades requeridas (SILVA, [1789], vol. 2, p. 610). 

RESOLHO (Ressolho ou Rossolho) – Regionalismo oriundo da zona de Aveiro, Portugal, que 

designa o redemoinho produzido nos pegos dos rios quando há cheia (CIBERDÚVIDAS da 

Língua Portuguesa, 5 jan. 2021). 

S____________________________________________________________________ 

SALTO – É um rochedo excessivamente alto donde se despenha e precipita o rio com tal 

violência que, na parte em que cai, levanta e excita névoas e vapores ([PALÁCIO], [1734?], f. 

35v.). 

SANGRADOURO – O lugar onde se desvia e tira parte da água de algum rio e se encaminha a 

outro lugar (SILVA, [1789], vol. 2, p. 665). 

SEQUASEZ (Sequazes) – Aqueles que seguem o partido, a doutrina ou a opinião de alguém 

(BLUTEAU, 1712-1728, vol. 7, p. 597). 

SOVERTER – Derrubar. Destruir (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 7, p. 741). 

SUM̃A (Suma) – A substância, os pontos principais. Também se diz de uma obra, de um livro 

que trata breve e compendiosamente de todas as partes de uma ciência ou doutrina (BLUTEAU, 

1712-1728, vol. 7, p. 783). 

T____________________________________________________________________ 

TAPUYA (Tapuia) – Denominação dada pelos portugueses a indígenas de grupos que não 

falavam línguas do tronco tupi e que habitavam o interior do país (HOUAISS; VILLAR, 2009, 

p. 1813). 

TARARACA – Instrumento indígena de percussão (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1814). 

TIPOYAZ (Tipóia) – Tira larga feita de palha de buriti. Espécie de grande camisa sem mangas, 

feita da entrecasca de certas árvores (COSTA, 1853, p. 74). 

TOJUCAL (Tijucal) – Grande quantidade de lama; grande atoleiro; lameiro, lodaçal, pantanal 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1842). 

TOUÇA – Agrupamento de plantas (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1860). 

TRAÇA – O plano. Meio (SILVA, [1789], vol. 2, p. 792). 
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TRAÇADO – O mesmo que terçado, espada curta, curva e larga (SILVA, [1789], vol. 2, p. 

792). 

TREMEDAES (Tremedais) – Campos ensopados de água ou espaço de águas lamacentas em 

que com pouco movimento que se faça treme tudo, e assim se chamou à tremendo (BLUTEAU, 

1712-1728, vol. 8, p. 268). 

TRUNFA – É uma espécie de turbante ou composto de uma tira branca que dá muitas voltas ao 

redor da cabeça (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 8, p. 316). 

TUCÚM ou TOCU’ (Tucum) – Designação comum a várias palmeiras do gênero Astrocaryum 

e Bactris, nativas do Brasil e países vizinhos, com frutos frequentemente comestíveis e folhas 

das quais se extraem fibras (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1890). 

V____________________________________________________________________ 

VARADOURO – A paragem em que se vara os navios por terra (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 

8, p. 362). 

VARAR – Varar navios em terra. Atravessar. Trespassar (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 8, p. 

363). 
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PESOS, MEDIDAS E MOEDAS COLONIAIS 

 

Tabela 1 – Pesos, medidas e moedas coloniais 

MEDIDAS LINEARES 

Braça............................................................................................................................ 2,2 metros 

Légua (1/18 de grau)................................................................................................ 6.172 metros  

Légua (1/20 de grau)................................................................................................ 5.555 metros 

Palmo........................................................................................................................... 0,22 metro 

MEDIDAS DE CAPACIDADE PARA GRÃOS E ARTIGOS SECOS 

Alqueire........................................................................................................................ 13,8 litros 

MEDIDAS DE PESO 

Arroba..................................................................................................................... 14,688 quilos 

Libra........................................................................................................................... 459 gramas 

Onça............................................................................................................ 28,68750144 gramas 

Oitava............................................................................................................ 3,58583768 gramas 

MOEDAS 

Pataca............................................................................................................................... 320 réis 

Vintém............................................................................................................................... 20 réis 

Fonte: elaboração do autor a partir de LISANTI FILHO (1973) e SIMONSEN (2005) 
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NOTAS BIOGRÁFICAS 

 

A___________________________________________________________________ 

ABRANCHEZ, Mathias Ferraõ de 

Natural de Valezim, bispado de Coimbra. Foi cavaleiro da Ordem de Cristo. Por volta de 1717 

servia como cavaleiro em Mazagão, no norte da África (DILIGÊNCIA, 1717). Em 1725 tinha 

cerca de 36 anos e residia na cidade de São Paulo (DILIGÊNCIA, 1725), onde na década 

seguinte exerceu o cargo de escrivão do Senado da Câmara (CERTIDÃO, 1737). Consta como 

um dos criados de Rodrigo César de Menezes que o acompanhou na viagem a Cuiabá em 1726 

(REBELO, 1727, f. 23r.). 

ALV[A]REZ [DE LORDELO], Iose 

É mencionado pelo alferes José Peixoto da Silva Braga (1734, f. 56r.) como sendo um de seus 

camaradas na bandeira de 1722. Era irmão de Francisco Carvalho, que também compunha essa 

expedição. 

AMARAL, Manoel Gomez do 

É citado tanto por Domingos Lourenço de Araújo (1730, f. 10v.) quanto por Francisco Palácio 

([1734?], f. 47v.) como sendo detentor da patente de capitão. Este último o descreve como um 

dos pilotos que realizou observações acerca da posição latitudinal e longitudinal em que se 

encontram as minas de Cuiabá. Morreu em maio de 1730, no rio Paraguai, vítima do ataque dos 

Paiaguá associados aos Guaykuru. 

ANCHIETA, Iose de 

Nasceu em 1534 em San Cristóval de La Laguna, nas Ilhas Canárias. Jesuíta, chegou à América 

portuguesa em 1553, onde viveu até o seu falecimento em 1597. Além de sua atuação como 

catequisador, foi autor de obras de diferentes gêneros, tais como gramática, crônica histórica, 

dramaturgia e poesia. Consta entre os participantes da missa inaugural do Colégio de São Paulo 

de Piratininga, em janeiro de 1554. Exerceu a função de Provincial da Companhia de Jesus no 

Brasil entre 1577 e 1585. Em 2014, quatro séculos após a sua morte, foi canonizado pela Igreja 

Católica (JESUÍTAS BRASIL, 2019). 

ANDRE, Cosme de Santo 



389 

 

Religioso franciscano da Província de São João Evangelista das Ilhas dos Açores 

(REQUERIMENTO, ant. 1733), é referido por José Peixoto da Silva Braga (1734, f. 53r.) como 

sendo um dos sacerdotes que tomaram parte na bandeira do Anhanguera II em 1722. 

ANNA, Luiz de Santa 

Religioso beneditino, é citado por José Peixoto da Silva Braga (1734, f. 53r.) como sendo um 

dos três sacerdotes que participaram da bandeira do Anhanguera II em 1722. 

ANTUNES [MACIEL], Antonio 

Natural de São Paulo, Antônio Antunes Maciel era filho de João Antunes Maciel e de Joana 

Garcia. Casou-se com Maria Pais Domingues, filha do capitão-mor Brás Mendes Pais. Consta, 

ao lado de seus irmãos João e Gabriel, como um dos membros da bandeira de Pascoal Moreira 

Cabral Leme, a qual resultou na descoberta de ouro nas barrancas do rio Coxipó-mirim em 

1718. Em vida recebeu diferentes patentes, a saber, a de alferes, capitão e de coronel, esta última 

obtida em 1733 para que se juntasse à expedição punitiva contra os Payaguá. Faleceu em 

Sorocaba no ano de 1745 (FRANCO, 1954, p. 228). 

ANTUNEZ, Manoel 

Natural da freguesia de São Pedro de Barcarena, termo de Lisboa. Em 1725, com cerca de 54 

anos, ocupava o posto de alferes da Infantaria dos Regimentos da Corte na cidade de São Paulo 

(DILIGÊNCIA, 1725). Consta como um dos criados de Rodrigo César de Menezes que o 

acompanhou na viagem a Cuiabá em 1726 (REBELO, 1727, f. 23r.). 

ARAUJO, Diogo de Sousa de 

Natural de Ponte de Lima, Portugal. Morreu em 1725 em decorrência do ataque promovido 

pelos Payaguá à monção em que viajava. Enquanto Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 23v.) 

localiza esse incidente no rio Paraguai, Antônio Pires de Campos (c. 1730, f. 14v.) o narra na 

seção dedicada ao Rio Botheteu. 

B____________________________________________________________________ 

BARBOSA, Ieronimo 

Cunhado de Manuel de Barros, autor intelectual da Noticia Sétima Practica (BARROS, post. 

1722 – ant. 1725, f. 35r.). 

BARCIA, Iuan de 
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Nobre castelhano citado por Dom Carlos de los Reyes Balmaceda (1730, f. 13r.) como sendo 

quem validou a informação dada por um cativo português a respeito da existência de minas de 

ouro na província do Paraguai. 

BASTO, Antonio de Sousa 

É descrito por Francisco de Assis Carvalho Franco (1954, p. 62) como um “dos melhores 

sertanejos do seu tempo”. Foi um dos escolhidos em 1729 para fundar uma vila no rio Coxim. 

Todavia o empreendimento malogrou em virtude de um ataque promovido pelos Payaguá na 

barra do rio Cuiabá. Após esse episódio ele passou para as minas de Goiás, onde exerceu o 

posto de superintendente das minas de ouro de Meia Ponte entre 1732 e 1733. 

BENITEZ, Francisca 

Mãe de Dom Carlos de los Reyes Balmaseda, autor intelectual da Noticia Quarta Practica, e 

esposa de Diego de los Reyes Balmaceda (BALMACEDA, 1730, f. 14v.), governador e capitão-

general do Paraguai. Era filha de Don Andrés Benítez de Ribera e Doña Francisca de Silva y 

Zúñiga (GENEANET, s. d.). Sua família era conhecida em virtude da simpatia para com as 

aspirações dos jesuítas no Paraguai, posto que um de seus tios, Pablo Benítez, era superior das 

missões jesuíticas no território, enquanto que outro, padre Blas de Silva, era responsável pelo 

comércio dos inacianos na região platina (SAEGER, 1972, p. 219.) 

BUENO, Simaõ 

Natural de São Paulo, filho de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera I, e irmão do 

Anhanguera II. Foi casado com Catarina Pedroso, filha de Francisco Pedroso Xavier. Atuou em 

bandeiras na região de Minas Gerais e tomou parte da bandeira de 1722 com destino a Goiás, 

da qual seu irmão era cabo (FRANCO, 1954, p. 380). 

C____________________________________________________________________ 

CABRAL, Ioaõ de Araujo 

É caracterizado por Domingos Lourenço de Araújo (1730, f. 11v.) como um dos melhores e 

mais experientes sertanistas de seu tempo. Possuía duas sesmarias no rio Taquari, adquiridas 

na década de 1720, nas quais foram plantadas roças cujos produtos serviam para o 

abastecimento dos monçoeiros (OLIVEIRA, 2015, p. 225). Foi cabo da monção que partiu de 

Cuiabá em julho de 1730, na qual se encontrava Domingos Lourenço de Araújo.  

CABRAL [LEME], Pascoal Moreyra 
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Natural de São Paulo, nascido em 1654, Pascoal Moreira Cabral Leme era filho de Pascoal 

Moreira Cabral e Mariana Leme. Em Itu, no ano de 1692, se casou com Isabel de Siqueira 

Côrtes, filha de Manuel de Siqueira Côrtes. Sertanista com vasta experiência, sabe-se que desde 

a década de 1680 percorria a porção sul e sudoeste da capitania de São Paulo. Foi o responsável 

pela descoberta de ouro no rio Coxipó em 1718. Foi guarda-mor das minas de Cuiabá. Embora 

tenha solicitado a D. João V o posto de superintendente dessas minas, este lhe foi negado sob a 

alegação de que era demasiado idoso para ocupá-lo. Faleceu em 1724 e foi sepultado na Igreja 

Matriz de Cuiabá (FRANCO, 1954, p. 214). 

CAMPOS, Manoel de 

Foi clérigo do hábito de São Pedro. Era filho do sertanista Manuel de Campos Bicudo e Luzia 

Leme de Barros, portanto, irmão de Antônio Pires de Campos (LEME, 1953, vol. 2, p. 182). 

CAMPOZ [BICUDO], Felipe de 

Foi batizado na vila de Parnaíba em 4 de abril de 1673. Era filho do sertanista Manuel de 

Campos Bicudo e Luzia Leme de Barros, assim, irmão de Antônio Pires de Campos. Casou-se 

com Margarina da Silva, filha de Salvador Jorge Velho e Margarida da Silva. Em 1733 recebeu 

a patente de coronel das companhias formadas na vila de Itu para a guerra contra os Payaguá 

(CARTA PATENTE, 1733; LEME, 1953, vol. 2, p. 180). 

CAMPOZ, Gabriel Antunes de 

Também conhecido como Gabriel Antunes Maciel, era filho de Antônio Antunes Maciel e Ana 

de Campos. Foi sertanista, tendo acompanhado seu tio Manuel de Campos Bicudo, pai de 

Antônio Pires de Campos, em diversos assaltos contra reduções jesuíticas espanholas na 

segunda metade do século XVII. No ano de 1691, foi feito prisioneiro durante a investida contra 

a redução de São Francisco Xavier dos Pinhocas, na província do Itatim. Em seguida, foi levado 

para Assunção, onde viveu por vários anos, deslocando-se posteriormente para Lima, Espanha, 

Bahia e São Paulo, onde se fixou (FRANCO, 1954, p. 98). Atuou como cabo responsável por 

uma das canoas do governador Rodrigo César de Menezes em sua viagem a Cuiabá em 1726 

(REBELO, 1727, f. 19r.), onde veio a falecer em 27 de março de 1731. 

CARVALHO, Manoel Lopez de 

Natural de Braga, Portugal. Foi casado com Domingas Rodrigues. Trata-se de uma das vítimas 

do ataque dos Payaguá associados aos Guaykuru à monção de maio de 1730 (ARAÚJO, 1730, 

f. 11r.). Sua esposa, gestante à época, foi sequestrada pelos indígenas e vendida junto a outros 
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cativos no Paraguai poucos meses depois, conforme narrado por Dom Carlos de los Reyes 

Balmaceda (1730, f. 13r.) 

COELHO, Marcoz 

Superior da missão jesuítica na região do rio Tocantins que abrigou José Peixoto da Silva Braga 

e seus camaradas (BRAGA, 1734, f. 58r.). Sabe-se que em 1735 exercia o cargo de reitor do 

Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro (LOURENÇO, 2016, p. 91). 

CONCEIÇAÕ, Antonio da 

Religioso da Ordem de São Bento, é mencionado por José Peixoto da Silva Braga (1734, f. 53r.) 

como um dos três religiosos que tomaram parte da bandeira do Anhanguera II no ano de 1722. 

CORREA [DA SILVA], Alexandre 

Natural de São Paulo. Membro da monção de julho de 1730, teve participação ativa na luta 

travada contra os indígenas no rio Paraguai, sendo descrito como o responsável pelo disparo de 

um tiro de bacamarte que “varreu” uma canoa, fazendo-a rodar ocupada com corpos mortos 

(ARAÚJO, 1730, f. 12r.). No ano de 1733, recebeu a patente de sargento-mor das companhias 

formadas na vila de Sorocaba para a guerra contra os Payaguá (CARTA PATENTE, 1733). 

CRASTO [ESTEVES], Gregorio [de] 

Natural da região do Minho, Portugal, Gregório de Crasto Esteves figura na documentação da 

América portuguesa a partir da década de 1720, sendo qualificado como mercador 

comprometido com fazendas e lojas em Cuiabá, Goiás e Rio de Janeiro. Casou-se com Maria 

Eufrásia, filha do abastado comerciante Manuel Veloso, o que o tornou concunhado de Luís 

Rodrigues Vilares. Genros e sogro eram sócios da fazenda de Camapuã. Sua filha, Catarina 

Veloso, veio a se casar com ninguém menos que o cronista Pedro Taques de Almeida Paes 

Leme, neto de Pedro Taques de Almeida, chefe de uma das famílias mais proeminentes de São 

Paulo na virada do século XVII para o XVIII (BORREGO, 2010, p. 248-249; BLAJ, 1998, s. 

p.). 

D____________________________________________________________________ 

DA’VILA, Iuan Jose 

Nobre castelhano. É citado em função do episódio da fuga de alguns dos cativos que se 

encontravam sob a posse dos Payaguá no dia de Nossa Senhora das Mercês, posto que, aos 

fugitivos, se somou uma “mulata” de sua casa (BALMACEDA, 1730, f. 13v.). 
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F____________________________________________________________________ 

FARIA, Luiz Ribeiro 

É citado em função da morte em uma cachoeira ao final do rio Tietê de um moço que lhe 

acompanhava (REBELO, 1727, f. 19r.) 

FRANCÉZ, Estevaõ Macate 

Membro da bandeira de 1722 cujo cabo era o Anhanguera II (BRAGA, 1734, f. 56v.). 

FRANCISCO, Ioaõ 

Cozinheiro do governardor Rodrigo César de Menezes. Desapareceu nas margens do ribeirão 

Camapuã, após ter se separado da frota para buscar uma faca que havia esquecido em terra 

firme (REBELO, 1727, f. 22r.). 

FRANCISCO, Iozeph 

Proprietário de um sítio nas margens do rio Cuiabá, no qual a comitiva de Rodrigo César de 

Menezes pescou e fez pouso (REBELO, 1727, f. 24r.). 

G____________________________________________________________________ 

GALLO, Santiágo 

Nobre castelhano que contribuiu com doações em prata para o resgate dos cativos portugueses 

levados ao Paraguai pelos Payaguá (BALMACEDA, 1730, f. 12v.). 

GAMA, Ioaõ da Maya da 

Natural de Aveiro, Portugal, nasceu em 1673. Foi governador da Paraíba entre 1708 e 1717 e 

governador do Maranhão e Grão-Pará de 1722 a 1728. Quando jovem, abandonou o curso de 

Filosofia na Universidade de Coimbra para se alistar como tripulante de uma expedição com 

destino à Índia organizada pelo vice-rei Conde da Vila Verde, em 1693. Serviu nessa região por 

seis anos, período no qual ganhou notoriedade em virtude de seu empenho nas batalhas contra 

os árabes no Golfo Pérsico. Faleceu em Lisboa em 1731 (BOXER, 2000, p. 400-402). 

GOEZ, Manoel de 

É citado por José Peixoto da Silva Braga (1734, f. 58v.) como uma das pessoas que ofereceram 

hospedagem a seus camaradas no Pará.  

I_____________________________________________________________________ 
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IOSE, Manoel 

Membro da monção em que viajou o governador Rodrigo César de Menezes, citado por 

Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 20v.) como sendo proprietário de um “bastardo” que havia 

fugido.  

L____________________________________________________________________ 

LAMBERTO, Ernesto   

De origem germânica, consta como morador de Vila Rica em agosto de 1720 (ATAS, 1937). 

Atuou como médico nas minas de Cuiabá, de onde partiu na monção de maio de 1730. Após o 

primeiro ataque dos indígenas no rio Paraguai, ao invés de rumar a pé para Camapuã, como 

fizeram os demais, esperou junto ao padre João Velez pela frota seguinte, na qual se encontrava 

Domingos Lourenço de Araújo. Em virtude dessa decisão, vivenciou o segundo conflito travado 

com os nativos naquele ano, ocorrido em julho de 1730 (ARAÚJO, 1730, f. 11r.-11v.). 

LARA, Antonio de Almeyda 

Natural de Sorocaba, São Paulo, era filho de Maria de Lara Leite e João Raposo da Fonseca 

Leme. Minerador experiente, atuou como particular no descobrimento de veios auríferos nas 

catas do Mato Grosso e dos Parecis. Foi um dos almotacés nomeados pelo governador Rodrigo 

César de Menezes quando da elevação de Cuiabá à condição de vila, em 1727. A partir de 1730, 

por designação do governador Antônio da Silva Caldeira Pimentel, passou a ocupar 

temporariamente o cargo de regente das minas de Cuiabá. A fusão da patente militar de 

brigadeiro com a função no governo civil justifica o título de “brigadeiro-regente” com o qual 

aparece na documentação. Fixou-se em uma paragem chamada Burity, região de Serra Acima, 

onde se dedicou à produção de gêneros de subsistência àqueles que trabalhavam na mineração 

(CRIVELENTE, 2003, p. 133; FERREIRA, 2005, p. 2; JESUS, 2009, p. 4; LEME, 1870, p. 

159-161). 

LOBO, filho do 

Trata-se, possivelmente, de Manuel Antunes Lobo ou de Gabriel Antunes Maciel, filhos de 

Antônio Antunes Lobo com Maria Vaz (FRANCO, 1954, p. 219). O rapaz foi sequestrado após 

uma investida dos Payaguá, em 1726, contra uma frota que seguia a sete ou oito dias adiante 

daquela em que viajava o governador Rodrigo César de Menezes, na qual morreram seu pai e 

Miguel Antunes Maciel (REBELO, 1727, f. 5r.). No episódio do ataque promovido pelos 

mesmos indígenas em maio de 1730, que culminou na morte do ouvidor Lanhas, João Antonio 
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Cabral Camelo infere que o rapaz utilizado como intérprete pelos inimigos era o “filho do Lobo” 

(CAMELO, 1734, f. 7v.).  

LOBO, fulano 

Trata-se de Antônio Antunes Lobo. Natural de São Paulo, era filho de Manuel Antunes Lobo e 

casado com Maria Vaz (FRANCO, 1954, p. 219). Foi morto em 1726, durante um ataque 

promovido pelos Payaguá à monção da qual era capitão ao lado de Miguel Antunes Maciel, seu 

parente. Além dessas duas mortes, quatro canoas foram roubadas e um filho seu sequestrado 

(CAMELO, 1734, f. 5r.). 

LORDELO, Francisco Carvalho de 

Membro da bandeira de 1722 chefiada pelo Anhanguera II. Durante a expedição, foi ferido no 

peito por uma flecha lançada por um indígena, recebendo, em seguida, sucessivos golpes de 

porrete na cabeça. Inicialmente foi dado como morto em decorrência do seu estado, todavia, foi 

capaz de se recuperar paulatinamente em virtude da assistência que lhe foi prestada. Era irmão 

de José Álvarez de Lordelo, partícipe da bandeira em questão, da qual desertaram em 

companhia de José Peixoto da Silva Braga e outros homens (BRAGA, 1734, f. 55r., 56r.). 

M___________________________________________________________________ 

MACIEL, Ioaõ Antunez 

Natural de São Paulo, era filho de João Antunes Maciel e de Joanna Garcia. Tanto seu pai 

quanto seus quatro irmãos, Antônio, Gabriel, Miguel e Filipe, estiveram envolvidos com a 

fundação de Mato Grosso. Casou-se com Luzia Leme, irmã de João e Lourenço Leme. Chegou 

em Cuiabá em 1720, onde posteriormente ocupou o posto de superintendente das minas. Em 

virtude dos serviços prestados à Coroa na morte dos irmãos Leme, foi agraciado com o Hábito 

de Cristo, entre outras mercês. Em 1726, chefiou a monção que trazia para a Fazenda Real em 

São Paulo cerca de quatro arrobas de ouro, contexto em que encontrou o governador Rodrigo 

César de Menezes que se deslocava para Cuiabá. Doente, veio a falecer pouco tempo depois 

desse episódio no rio Paraná. Seus ossos chegaram à matriz de Sorocaba em 1727 (ALMEIDA, 

1965, p. 82-83; LEME, 1870, p. 88, 108; LUÍS, p. 80-6 e 145, 177). 

MACIEL, Miguel Antunez 

Filho de João Antunes Maciel e de Joana Garcia, era irmão do superintendente das minas de 

Cuiabá João Antunes Maciel. Em 1724 ocupava o cargo de juíz ordinário em Sorocaba. Partiu 

para as minas de Cuiabá junto a seu parente Antônio Antunes Lobo em 1726, contexto em que 
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ambos foram mortos em um ataque promovido pelos Payaguá à monção na qual viajavam 

(ALMEIDA, 1965, p. 83-84; REGISTRO, 1728). 

MATTA, Ioaõ da 

Natural da Bahia, foi um dos homens que desertaram junto com José Peixoto da Silva Braga 

(1724, f. 56r.) da bandeira chefiada pelo Anhanguera II. Consta que ainda era um rapaz à época 

da expedição. 

MELLO, Domingoz Portello de 

Capitão-mor responsável por remeter José Peixoto da Silva Braga e seus companheiros ao Pará 

(BRAGA, 1734, f. 58r.). 

MELLO, Ioaõ de 

Cônego, responsável pelo resgate de José Peixoto da Silva Braga e de seus companheiros na 

praia do estaleiro em Belém do Pará, bem como pelo fornecimento de abrigo a alguns deles 

(BRAGA, 1734, f. 58v.). 

MENEZES, Rodrigo Cesar de 

Nascido em 11 de julho de 1675, em Portugal, foi militar e administrador colonial. Era filho de 

Luís César de Menezes, cuja família remonta aos primórdios do Reino, e de Mariana de 

Lencastre. Seu pai fora governador da Bahia (1690-1693), de Angola (1697-1701) e do Rio de 

Janeiro (1705-1710). Participou da Guerra de Sucessão Espanhola, na qual começou com o 

posto de alferes de mestre-de-campos e chegou ao de brigadeiro. Foi governador e capitão-

general da capitania de São Paulo entre 1721 e 1729. Retornou a Portugal em novembro de 

1729, sendo nomeado para o cargo de governador de Angola no ano de 1732, o qual exerceu 

até 1738. Em 1735 foi nomeado general por D. João V. Faleceu em 1739, em alto-mar, quando 

retornava à América portuguesa a fim de se curar das moléstias adquiridas em África (SOUZA, 

2006, p. 284-326). 

MONTEYRO, Domingoz da Sylva 

Provedor da casa de registro do rio Grande (Paraná), cargo para o qual foi nomeado pelo 

governador Rodrigo César de Menezes em 1722 (REGISTRO, 1722). Morreu de peste, posto 

que, segundo Francisco Palácio ([1734?], f. 42v.), os ares e as águas desse rio eram péssimos 

no período de cheia. 

O____________________________________________________________________ 
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OLIVEIRA, Manoel de  

Natural de São Paulo. Membro da bandeira de 1722 cujo cabo era o Anhanguera II, somou-se 

ao grupo de desertores que rumaram para o Pará, do qual fazia parte José Peixoto da Silva Braga 

(1734, f. 56r.). 

ORTIZ, Ioaõ Leyte da Sylva   

Natural de São Paulo, era filho de Estevão Raposo Bocarro e de Maria de Abreu Pedroso Leme. 

Casou-se com Isabel Bueno da Silva, filha do Anhanguera II. Foi sertanista durante toda sua 

vida, tendo acompanhado o sogro nos descobrimentos de Minas Gerais e Goiás. Em 1701 

instalou uma fazenda em Minas Gerais na região chamada de Cercado, a qual deu origem ao 

arraial do Curral d’El Rei, onde hoje está a cidade de Belo Horizonte. Viveu e enriqueceu nessa 

localidade até 1720, quando se mudou para Parnaíba, em São Paulo. Foi proprietário de diversas 

fazendas, três delas em Goiás e uma em Araçariguama. Em Goiás exerceu o posto de guarda-

mor, para o qual fora designado em 1728. Em 1730 organizou uma viagem para o Reino, a fim 

de reclamar diretamente para D. João V acerca daquilo que ele entendia como sendo injustiças 

e perseguições cometidas contra si, seu sogro e o irmão deste pelo governador Antônio Caldeira 

Pimentel. Morreu em Recife naquele mesmo ano enquanto esperava a frota que o levaria a 

Portugal, tendo sido envenenado pelo padre Matias Pinto, agente do governo de Caldeira 

Pimentel que o acompanhava desde São Paulo (FRANCO, 1954, p. 274). 

P____________________________________________________________________ 

PARDINHO, Raphael Pires 

Bacharel em leis pela Universidade de Coimbra e cavaleiro da Ordem de Santiago, desde o final 

do século XVII possuía autorização do Desembargo do Paço para o exercício da magistratura. 

Ainda em Portugal, foi juiz de fora das vilas de Santiago de Cacém e Sines e juiz criminal no 

bairro da Mouraria, em Lisboa (PEGORARO, 2007, p. 68-69). Foi nomeado ouvidor-geral da 

capitania de São Paulo no ano de 1717. Em 1734 foi designado o primeiro intendente dos 

diamantes do Distrito Diamantino, no Arraial do Tejuco (MOREIRA, 2016, p. 4). 

PASCOAL 

Descrito como “hum negro bom mateyro” (BRAGA, 1734, f. 56v.). 

PAYVA, Antonio de Barroz 
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Passageiro da monção em que viajava Rodrigo César de Menezes, em 1726. Faleceu na 

cachoeira de Itupanema, no rio Tietê (REBELO, 1727, f. 19r.). 

PAYVA, Lucas de Barroz 

Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 20v.) menciona um encontro com essa personagem ocorrido 

no rio Pardo, entre o salto do Cajurú e a foz do rio Anhanduí-mirim, em setembro de 1726. Em 

27 de maio de 1727 obteve do governador Rodrigo César de Menezes doação de sesmaria na 

região do rio Coxipó (OLIVEIRA, 2008, p. 33). Sabe-se que foi sócio de Francisco Cruz, 

natural do arcebispado de Braga, Portugal, no que concerne à propriedade de alguns 

escravizados (GODOY, 2005, p. 567). 

PEIXOTO, Antonio Alvarez Lanhaz 

Natural de Braga, Portugal. Era filho de Luís Álvares Lanhas Peixoto. Em Portugal fora juiz de 

fora na vila de Penamaior e na de Portalegre. Foi o primeiro ouvidor da comarca de Paranaguá, 

cargo em que tomou posse em dezembro de 1725 e esteve à frente até junho de 1726, quando 

viajou com Rodrigo César de Menezes para as minas de Cuiabá. Faleceu em 1730 no ataque 

indígena à monção de maio de 1730, quando que retornava a São Paulo com dezenas de arrobas 

de ouro da Fazenda Real (PEGORARO, 2007, p. 55 e 73). 

PEREIRA, Duarte 

Alferes. É citado por Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 19r.) em virtude da perda de três “negros” 

e uma “negra” seus na cachoeira do Pau Santo, no rio Tietê. 

PEREIRA, Sebastiaõ 

Passageiro da monção de maio de 1730, citado por Domingos Lourenço de Araújo (1730, f. 

10v.) como sendo um de seus principais viajantes, ao lado do ouvidor Lanhas e do capitão 

Manoel Gomes do Amaral. 

PEREYRA [DE SOUSA], Miguel 

Natural de São Paulo. Sertanista, foi também sargento-mor dos moradores do rio Taquari. 

Consta que foi dos primeiros povoadores do rio Pardo, região na qual estabeleceu fazendas. 

Casou-se com Rosa Cardoso (FRANCO, 1954, p. 399-400). 

PEYXOTA, Leonarda 

Esposa de José Peixoto da Silva Braga, residente na cidade de Braga, Portugal, à época da 

bandeira do Anhanguera II a Goiás (BRAGA, 1734, f. 56v.). 
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R____________________________________________________________________ 

REIZ, Bartolomeo Fernandes dos 

Proprietário de uma roça na margem do rio Anhanduí-mirim (REBELO, 1727, f. 20v.). 

RODRIGUEZ, Antonio 

Nobre português, natural de Lisboa. Era pai de Domingas Rodrigues, sequestrada pelos 

Payaguá em 1730 no rio Paraguai e resgatada posteriormente no Paraguai (BALMACEDA, 

1730, f. 13r.). 

RODRIGUEZ, Dominga 

Natural de Lisboa, era filha de Dom Antônio Rodrigues e esposa de Dom Manoel Lopes de 

Carvalho. Em maio de 1730 viajava de Cuiabá a São Paulo acompanhando seu esposo, este 

responsável pelo transporte do ouro de uma localidade a outra, quando a monção na qual se 

encontravam foi a atacada pelos Payaguá e Guaykuru no rio Paraguai, fato que culminou na 

morte de seu esposo e em seu sequestro pelos indígenas. Poucos meses depois foi resgatada no 

Paraguai, para onde foi levada junto aos outros cativos portugueses. Achava-se grávida à época 

(BALMACEDA, 1730, f. 13r.). 

RODRIGUEZ, Domingoz 

Trata-se, possivelmente, de Domingos Rodrigues da Fonseca Leme. Natural de São Paulo, era 

filho de João Rodrigues da Fonseca e de Antônia Pinheiro Raposo Tavares. Foi casado com 

Isabel Bueno de Morais. De acordo com Francisco de Assis Carvalho Franco (1954, p. 208), 

foi personagem de destaque em seu tempo, reconhecido como um  sertanista experiente. Esteve 

envolvido em diversas descobertas auríferas na região de Minas Gerais no início do século 

XVIII. Foi detentor das patentes de sargento-mor, coronel das ordenanças e coronel da nobreza 

da capitania de São Paulo. Atuou como governador interino de São Paulo quando da viagem de 

Rodrigo César de Meneses a Cuiabá, em 1726 (ibid., p. 208-209). 

RODRIGUEZ, Manoel 

Passageiro da monção em que viajava o governador Rodrigo César de Menezes para Cuiabá, 

em 1726. Falecera durante a jornada e foi sepultado em uma das margens do rio Taquari. É 

qualificado por Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 24r.) como “forasteiro”. 

S____________________________________________________________________ 
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SANCTOS [QUEIRÓS], Andre [dos] 

Esse padre consta entre os passageiros da viagem de Rodrigo César de Menezes a Cuiabá, em 

1726 (REBELO, 1727, f. 23r.). Manoel de Barros (c. 1722-1725, f. 33r.), na advertência aos 

seus leitores sobre a presença de indígenas entre o rio Taquari e o rio dos Porrudos, cita que 

para se livrar do perigo oferecido pelos nativos o viajante deveria fazer fogo em uma região, 

mas se instalar em outra, sendo essa uma tática que costumava ser adotada pelo padre André 

dos Santos. Sabe-se que em novembro de 1724 ele foi enviado ao Rio de Janeiro por Rodrigo 

César para que comprasse os escravizados necessários para a preparação de sua viagem a 

Cuiabá (CARTA, 1724). Em 1731 é possível fragrá-lo vinculado ao transporte de ouro de 

Cuiabá para São Paulo (TERMO, 1727). 

SOTIL [DE OLIVEIRA], Miguel 

Natural de Sorocaba, São Paulo, filho de Sebastião Sutil de Oliveira e Margarida Fernandes. 

Casou-se em 1690 com Ascensa de Pinho. No final do século XVII minerou na região de 

Curitiba junto a Pascoal Moreira Cabral (o velho), Salvador Jorge Velho e Manuel Correia 

Lopes nas minas de Santa Cruz do Sutil. Estabeleceu-se em Minas Gerais nos primeiros anos 

do século XVIII. Em 1720 seguiu para Cuiabá na companhia de Fernão Dias Falcão, onde dois 

anos depois descobriu diversos veios auríferos que ficaram conhecidos como as Lavras do Sutil. 

Retornou para Sorocaba e, em 1724, se fixou na região do Paranapanema, atuando como 

contratador de passagens dos rios Itapetininga e Paranapanema. Viúvo, regressou para 

Sorocaba, onde se casou pela segunda vez em 1748. Faleceu em sua terra natal no ano de 1765 

(FRANCO, 1954, p. 272). 

SOUZA, Ioaõ de 

Natural de Basto, Portugal. Trata-se de uma das pessoas que ofereceram abrigo a José Peixoto 

da Silva Braga e seus camaradas em Belém do Pará (BRAGA, 1734, f. 58v.) 

SYLVA, Bartolomeo Bueno da, (Anhanguera II) 

Paulista, filho de Bartolomeu Bueno da Silva (Anhanguera I) e Isabel Cardoso. Descrito por 

Francisco de Assis Carvalho Franco (1954, p. 366) como um dos maiores sertanistas de São 

Paulo no século XVIII. Foi casado com Joana de Gusmão, filha de Baltazar de Godói Moreira. 

Desde muito jovem acompanhou seu pai nas entradas pelo interior do continente, entre elas 

aquela em que encontrou Manuel de Campos Bicudo e Antônio Pires de Campos na região dos 

Araés, expedição que deu origem ao mito da Serra dos Martírios. A busca por essa localidade, 

na qual se imaginava a existência de volumosos veios auríferos, resultou nos descobrimentos 
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de Cuiabá e, sobretudo, de Goiás. Estabeleceu-se em Minas Gerais no início do século XVIII, 

retornando a São Paulo após a Guerra dos Emboabas. Obteve autorização para explorar a região 

de Goiás em 1721, partindo para lá no ano seguinte. Após três anos vagando, os descobrimentos 

foram comunicados em 1725. Mudou-se para Goiás em 1726, onde exerceu o posto de capitão-

mor regente daquelas minas. As mercês obtidas em virtude de seus feitos recentes foram 

cassadas pelo governador Antônio Caldeira Pimentel em 1733. Falido, o Anhanguera II veio a 

falecer em 1740 (ibid., p. 366-370). 

SYLVA, Ioaõ da 

Trata-se de uma das pessoas que ofereceram abrigo a José Peixoto da Silva Braga e seus 

camaradas em Belém do Pará (BRAGA, 1734, f. 58v.) 

SYLVA, Ioaõ Leme da 

Natural de Itu, São Paulo, era filho de Pedro Leme da Silva (de alcunha o Torto) e Domingas 

Gonçalves, e irmão de Lourenço Leme da Silva. Junto ao último, cometeu diversos crimes, tais 

como o assassinato do bandeirante Antônio Fernandes de Abreu e o estupro de três filhas de 

João Cabral Távora. Constam entre os principais da bandeira de 1718 que culminou no 

descobrimento de ouro no rio Coxipó, de modo que ambos foram nomeados a cargos 

importantes no arraial cuiabano. Malquistos pelos seus contemporâneos, foram capturados e 

executados em 1723, em virtude de uma elaborada trama da qual o governador Rodrigo César 

de Menezes foi um de seus principais mentores.  

T____________________________________________________________________ 

TAQUEZ, Lourenço de Tolledo 

Natural de São Paulo, era filho do primeiro casamento de João de Toledo Castelhanos e Maria 

de Lara, filha de Lourenço Castanho Taques (LEME, 1904, vol. 5, p. 447). Foi vigário da vara 

de Cuiabá (CARTA, 1728). 

V____________________________________________________________________ 

VALLE, Ioaõ Rodriguez do 

Natural de Pombeiro, bispado de Coimbra, Portugal. Em 1725 era ajudante de tenente na 

capitania de São Paulo, onde residia. À época contava com cerca de 38 anos (DILIGÊNCIA, 

1725).  



402 

 

VALMASEDA, Diogo de los Reys y 

Nobre espanhol, nascido em 1690 em El Puerto de Santa María, Cádiz. Mudou-se muito jovem 

para o Paraguai, onde se casou com Francisca Benitez. Dessa união nasceu Carlos de los Reyes 

Balmaceda. Foi alcaide provincial em Assunção e, posteriormente, governador da província do 

Paraguai de 1717 a 1721. Diversas acusações de abuso de poder e arbitrariedades recaíram 

sobre si, o que resultou em sua deposição e no início do episódio conhecido como Revolución 

comunera de 1721-1735 (LOZANO, 2005, p. 7; SAEGER, 1972, p. 219). 

VELLEZ, Ioaõ 

Clérigo, atuou como confessor e soldado no ataque indígena à monção de maio de 1730 no rio 

Paraguai. Assim como o médico Ernesto Lamberto, ao invés de seguir por terra até Camapuã 

após o referido episódio, tal como fizera João Antônio Cabral Camelo, esperou a frota seguinte 

na ilha grande do rio Cuiabá. Em virtude dessa decisão, vivenciou o novo embate entre os 

nativos e os adventícios ocorrido em julho daquele ano (ARAÚJO, 1730, f. 11r.-11v.). 

VILLALOBOZ, Ioze Rodriguez 

Descrito por Gervásio Leite Rebelo (1727, f. 10r.) como “novo ouvidor” que seguia para Cuiabá 

em 1726. 

VILLAREZ, Luiz Rodriguez 

Natural de São Mamede de Ferreira, lugar de Vilares, concelho de coura, arcebispado de Braga, 

Portugal. Foi comerciante, contrabandista e sertanista. Em São Paulo, casou-se com Ângela 

Vieira, filha do abastado mercador português Manuel Veloso. Foi um dos sócios do varadouro 

de Camapuã junto ao seu sogro e ao seu concunhado, Gregório de Crasto. Na década de 1730 

compôs o Senado da Câmara de Cuiabá e fundou o arraial de São Francisco Xavier, na região 

do rio Guaporé (BORTOLETTO, 2019a, p. 75-76). 
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CONCLUSÕES 

 

As Noticias Practicas foram extensivamente empregadas enquanto fonte para a 

construção de conhecimento histórico. Historiadores como Francisco Adolfo de Varnhagen, 

João Capistrano de Abreu, Afonso d’Escragnolle Taunay e Sérgio Buarque de Holanda se 

valeram delas em obras que se tornaram clássicos de nossa historiografia. A eles somam-se 

diferentes gerações de pesquisadores, muitos dos quais contribuíram e têm contribuído para a 

compreensão das dinâmicas sociais, econômicas e culturais engendradas no interior da América 

portuguesa do século XVIII.  

O estudo da recepção das Noticias Practicas revelou que a maior parte dos leitores e 

leitoras arrolados empreenderam leituras interessadas apenas em seu conteúdo. O prestígio do 

conjunto textual como fonte de informação para a compreensão de determinada realidade 

histórica era, até então, inversamente proporcional àquilo que se sabia a respeito de sua própria 

história. Ao fazer dele objeto de pesquisa, intentamos suprir algumas dessas lacunas. 

A matéria-prima das Noticias Practicas é o conhecimento advindo do contato direito 

com aquilo que é narrado. Ele é fruto da experiência vivida por seus autores intelectuais em 

seus deslocamentos pelo interior da América portuguesa, mas também da experiência de 

sertanistas, mercadores, roceiros, construtores de canoas e remos, agentes régios, guias, pilotos, 

proeiros e remeiros cujos saberes circulavam na América ibérica da primeira metade do 

Setecentos por meio da oralidade e da manuscritura entre pessoas livres e escravizadas, já que 

muitas destas funções foram ocupadas por escravizados indígenas ou africanos. As 

informações, a um só tempo, circulavam em função da empresa colonizadora e era um dos 

fatores que asseguravam seu sucesso. 

Diogo Soares, ao ter se encarregado da dimensão textual do projeto do Novo Atlas da 

América portuguesa, desempenhado junto a Domingos Capassi, procurou se inserir nesse 

espaço de circulação de saberes. O jesuíta formou sua coleção a partir da recolha de textos que 

contavam com uma história pregressa à sua chegada e daqueles redigidos sob sua encomenda, 

sendo a leitura realizada por ele marcada pelo programa joanino de coleta de informações, o 

qual visava aperfeiçoar a administração da colônia e se munir de instrumentos que 

possibilitassem pôr fim às querelas territoriais com a Espanha. 

As Noticias Practicas enquanto coleção dotada de unidade é fruto do engenho de Diogo 

Soares. Em consonância com a prática vigente no período moderno de compilar sob o mesmo 

título notícias provenientes de diferentes fontes, o inaciano selecionou textos de tipologia 

documental distintas, os copiou, os transformou em “notícias práticas”, os dispôs e os articulou 
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a outros textos em núcleos temáticos concernentes a porções do território da América 

portuguesa. 

O interesse pelas Noticias Practicas no século XIX e início do século XX esteve atrelado 

ao projeto de construção do Estado nacional brasileiro em diferentes aspectos. A pesquisa 

documental, a reprodução de textos em arquivos estrangeiros, sua remessa ao Rio de Janeiro e 

a posterior publicação em periódicos da época tinham como intuito contribuir com a escrita da 

história pátria, o entendimento da gênese do povo e do território brasileiros e a resolução de 

questões que ameaçavam o êxito dos projetos políticos das elites do Império e da República, tal 

como a presença dos indígenas, o desconhecimento sobre o interior do país e a indefinição das 

fronteiras. Por apresentar dados concernentes a esses aspectos, a Noticia Primeyra Practica de 

Cuiabá, a Noticia Quinta Practica e a Noticia Primeyra Practica de Goiás foram estampadas 

na RIHGB e na Gazeta Litteraria. 

Em meados do século XX, as Noticias Practicas foram editadas em Relatos monçoeiros 

e Relatos sertanistas no contexto do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Ao integrarem a 

Biblioteca Histórica Paulista, idealizada por José de Barros Martins e dirigida por Afonso 

d’Escragnolle Taunay, elas foram alçadas ao papel de testemunhos dos supostos feitos heroicos 

dos paulistas de outrora. O projeto gráfico dos livros, em consonância com a proposta dos 

festejos, evoca materialmente atributos tidos como sendo próprios dos bandeirantes, tal como 

força, bravura, intrepidez e espírito empreendedor. Em uma cidade cuja população foi marcada 

por intensos fluxos imigratórios e migratórios, essas qualidades foram mobilizadas em prol de 

dois objetivos. O primeiro, na expectativa de reduzir as diversas identidades que então se 

manifestavam a uma única, a paulista, digna daqueles que devotavam suas energias ao 

progresso da metrópole. O segundo, distinguir os habitantes de São Paulo bem como a própria 

urbe aniversariante do restante do país. 

Como abordado, dos autores intelectuais das Noticias Practicas, apenas Antônio Pires 

de Campos, por ora, foi identificado como paulista. Além disso, foram múltiplas as motivações 

que levaram esses homens a realizarem as viagens narradas em seus textos, bem como as razões 

de sua escrita. Assim, a leitura proposta por Taunay e Martins, pautada pelo bandeirantismo, 

promove o esvaziamento da complexidade do contexto de produção dos textos e o ofuscamento 

dos agentes históricos que dele tomaram parte, salientando um discurso histórico unívoco, 

compromissado com a exaltação do passado mítico de São Paulo. 

O exame do processo de transmissão das Noticias Practicas permitiu compreender as 

formas pelas quais seus textos foram socializados ao longo do tempo. O códice eborense encerra 

duas versões de oito dos nove textos da coleção, nenhuma delas autógrafa, distintas no que diz 
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respeito à sua forma e substância. Uma delas foi elaborada pelo próprio Diogo Soares, que 

optara copiá-las com seu próprio punho ao invés de juntar os diferentes testemunhos recebidos 

no contexto de recolha. Embora tenhamos escolhido editá-los a partir da primeira versão, a 

segunda versão não deve ser desprezada, haja vista se tratar de um produto da cultura escrita da 

primeira metade do século XVIII, podendo revelar aspectos da escrita e da língua portuguesa 

no período.  

A análise das edições impressas efetuadas nos séculos XIX e XX tornou possível 

estabelecer o lugar ocupado por elas na cadeia transmissional das Noticias Practicas e averiguar 

o grau de proximidade que elas apresentam com relação aos manuscritos. Ao que parece, apenas 

a edição de 1842 da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá, oferecida por Varnhagen, teve uma 

das versões manuscritas constantes no códice eborense como texto-fonte, neste caso a segunda 

versão. As demais edições estampadas pela RIHGB e pela Gazeta Litteraria se valeram de 

cópias, sendo a da Noticia Primeyra Practica de Goiás, de 1908, a única a precisar o texto-

fonte utilizado: a cópia de parte do códice eborense remetida por Varnhagen. Esta, na edição 

desse mesmo texto na Gazeta Literaria, em 1883, desempenhou o papel de testemunho de 

correção. Resta esclarecer o responsável pela reprodução da primeira versão da Noticia Quinta 

Practica que originou a publicação da Breve Noticia na RIHGB em 1862. 

Enquanto as edições das Noticias Practicas ainda inéditas oferecida por Taunay, em 

1953, tiveram como texto-fonte uma transcrição da primeira versão enviada de Évora, aquelas 

que já contavam com edições impressas tiveram como seus respectivos texto-fonte suas edições 

precedentes na RIHGB. Se, por um lado, a edição da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá teve 

como texto-fonte a segunda versão, a Noticia Quinta Practica e a Noticia Primeyra Practica 

de Goiás foram feitas a partir de cópias da primeira versão.  

Os textos dessas edições carregam diferentes marcas deixadas por aqueles que os 

manusearam ao longo de sua trajetória. Ao perscrutá-los, identificamos a postura intelectual de 

seus realizadores diante da tarefa editorial. A exposição do texto-fonte utilizado e das normas 

que orientaram sua feitura, por exemplo, não eram preocupações vigentes, assim como as 

intervenções oriundas da mente dos editores não eram sinalizadas ao leitor, passando ao texto 

como se fossem atribuíveis aos respectivos autores intelectuais. Ao produzir algumas de suas 

edições a partir de edições preexistentes, Taunay referendou essas operações editoriais e passou 

adiante lições que não encontram respaldo nos manuscritos do códice eborense, as quais se 

somaram aquelas de sua própria lavra. 

A compreensão do processo transmissional das Noticias Practicas justifica a feitura da 

nova edição aqui apresentada. Ela também reforça a importância de os pesquisadores 
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problematizarem as edições impressas das quais fazem uso, cotejando-as, quando possível, a 

seus respectivos manuscritos a fim de avaliarem se elas atendem aos critérios necessários para 

sua validação como fonte de produção de conhecimento histórico,1 haja vista não serem 

veículos passivos de transmissão de informações. 

Pesquisas futuras poderão aprofundar questões que ficaram sem respostas ou no campo 

das hipóteses. Entre as principais constam a compreensão da relação entre a primeira e a 

segunda versão, o estabelecimento da autoria material da segunda versão, a ida da coleção 

textual de Diogo Soares para a Biblioteca Pública de Évora, os vínculos da Noticia Oitava 

Practica com os testemunhos do Roteyro de Francisco Palácio, a identificação dos textos-fonte 

das edições de 1862 e 1883 e a localização e estudo do códice de Varnhagen no IHGB. 

Mas a trajetória das Noticias Practicas não se reduz ao recorte aqui proposto. Ao 

término desta pesquisa constatamos a existência de uma edição da Noticia Primeyra Practica 

de Goiás no periódico A Informação Goyana, datada de 1918, sobre a qual não detectamos 

menções na historiografia.2 A segunda e a terceira edição de História das bandeiras paulistas 

pela Melhoramentos, de 1961 e 1976, respectivamente, em conformidade com o desejo de 

Taunay, falecido em 1958, passaram a contar com um terceiro volume, este formado pela 

reprodução do conteúdo textual de Relatos monçoeiros.3 Em 1975 as Notícias Práticas de 

varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, e outros sucessos do Brazil foram 

publicadas pela EdUFMT.4 No ano seguinte a Biblioteca Histórica Paulista foi reeditada pela 

Livraria Martins Editora.5 Em 1981 a Edusp e a Itatiaia lançaram nova edição de Relatos 

monçoeiros e Relatos sertanistas.6 Por fim, em 2002, o Instituto Histórico e Geográfico do 

Mato Grosso estampou uma edição da Noticia Primeyra Practica de Cuiabá.7 

 
1 Conforme já defendido por LARA, Silvia Hunold. Os documentos textuais... 
2 SILVA, Henrique. A bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1722. Parte I. A Informação Goyana, Rio de Janeiro, 

vol. 2, n. 2, p. 23-23, 1918; Idem. A bandeira do Anhanguera a Goyaz em 1723 [sic]. Parte II; vol. 2, n. 3, p. 42, 

1918. 
3 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. História das bandeiras paulistas. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1961. 

Vol. 3; Idem. História das bandeiras paulistas. 3ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1976. Vol. 3. Nas palavras de 

Hélio Vianna: “Esgotados os dois tomos da primeira tiragem da História das Bandeiras Paulistas, estabeleceu 

Taunay que em sua reedição se incluiria, como 3º tomo, aquêles Relatos Monçoeiros. Falecido em 1958 o grande 

historiador, no corrente ano [1961] deram cumprimento ao seu desejo as Edições Melhoramentos”. VIANNA, 

Hélio. Livros Novos. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 dez. 1961, p. 2, 2º caderno. 
4 COLECÇÃO do Pe. Diogo Soares ou Noticias Praticas de varias minas, e do descobrimento de novos caminhos, 

e outros sucessos do Brazil, dirigidas ao P. Diogo Soares. Biblioteca de Évora, cód. CXVI/2-15. Cuiabá: EdUFMT, 

Secretaria de Educação e Cultura, 1975. 
5 TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Relatos monçoeiros. 2ª ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1976; Idem. 

Relatos sertanistas. 2 ª ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1976. 
6 Idem. Relatos monçoeiros. São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Itatiaia, 1981; Idem. Relatos sertanistas. São 

Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. 
7 CAMELO, João Antônio Cabral. Notícias Práticas das Minas do Cuiabá. Cuiabá: Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso, 2002. 
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Produtos de diferentes contextos, agentes, casas editoriais e instituições, essas edições 

carecem de análises, a serem realizadas futuramente pelos pesquisadores, a fim de que 

possamos avançar na compreensão desse conjunto textual e das relações sociais que quase três 

séculos depois de sua produção ele continua a engendrar.  
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ANEXO A  

 

Carta de Diogo Soares ao rei D. João V. Rio de Janeiro, 4 de jul. 1730.  

Cota atual: AHU_ACL_CU_003, cx. 5, d. 442.

||f. 1r.||                                                                                        Senhor1 

Comprindo as instrucçoẽz de VossaMagestade que deixaõ no 

nosso arbitrio a eleyçaõ do Lugar, por onde demoz 

principio as novas Cartas de toda esta America, jul- 

gamos por maiz Conveniente, e justo fosse esta Ca- 5 

pitania, a que tivese o primeiro Lugar nesta factura; 

assim por ser a primeira, que nos hospedou neste Brasil, 

Como por ser precisa nella esta demora, naõ so para 

esperarmos os instrumentoz que nos faltaõ, mas para vermoz 

tambem se nos davaõ Lugar as noutes Com as suaz 10 

Continuas trovoadas a fasermos alguãz observaçoẽz; 

mas Como estaz ja desde o principio de Mayo o 

permittiraõ, julgo que por todo oSeptembro entraremos 

às Minas Geraez, e por ellas aoSertaõ. 

Neste tempo temos visto, sondado, e riscado todo este 15 

grande reconcavo, e suas ilhas: [pa]saõ inũmeraveiz, 

Visitado, medido, e feyto plantaz de todas as suaz for-  

 
1 A porção esquerda de ambos os fólios é ocupada por pareceres do Conselho Ultramarino. Entre esta linha e a 

seguinte consta um carimbo em formato elíptico dentro dos qual lemos “Arquivo Histórico Ultramarino”. 
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||f.1v.||                                 talesaz, que naõ offereço agora a VossaMagestade pelas naõ poder 

por̂ na sua ultima perfeyçaõ, offereço porem pelo Pro- 

vincial da Companhia, a derrota da [minha] Viagem 20 

Com a vista desta Barraz, e de todas as maiz Ilhaz, 

que nella avistey, e delineey para Comodo e utilidade 

dos Pilotos, que navegaõ para esta America: Della re- 

Conhecera VossaMagestade o quanto lhe he preciso o acabarse 

a fortalesa da Lage, Como chave mestra de todo este 25 

porto, naõ menos necessita de huã perfeita fortificaçaõ 

a Ilha das Cobraz, unico, e principal padrasto de to- 

da esta Cidade, e em cujo desenho, e planta estou actual- 

mente occupado à petiçaõ deste Governador, Como quẽ 

anela so a empregarse no real serviço de VossaMagestade e 30 

seoz Ministroz. 

Tenho ja junto huã grande Copia de noticiaz, 

varios Roteyroz, e Mappaz dos melhores Sertanistaz de 

São Paulo, e Cuyabâ, Rio grande, e da Prata, e vou procu- 

rando: outraz a fim de dar principio a alguã Carta; porque 35 

as Estrangeiraz andaõ erradissimaz, não so no que toca 

aoSertaõ, mas ainda nas alturas, e Longitudez de toda 

esta Costa, se não falhaõ as nossaz Observaçoẽz, as qua- 

es determinamos ratificar antes que deixemos este Rio 

passando a Cabo frio. A real Pessoa de VossaMagestade 40 

guarde Deos, Como todoz lhe devemoz odesejar. Rio de 

Ianeyro quatro de Iulho de mil settecentoz, e trinta2 

DiogoSoares

 
2 Entre esta linha e a da assinatura constam dois carimbos em formato elíptico dentro dos quais lemos “Arquivo 

Histórico Ultramarino”. 
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ANEXO B  

Carta de Diogo Soares ao rei D. João V. Colônia do Sacramento, 27 jun. 1731.  

Cota atual: AHU_ACL_CU_017-1, cx. 33, anexo ao documento n. 7616.

||1r.||                                                                                                   Senhor1 

Ainda que acabadas as Plantas das Baterias, e  

fortes da enceada, e barra doRio de Ianeyro, qu̇e he 

o que me tocou a minha parte, pȯr reservar para sy o 

mais meo Companheyro, determinava passar a Cabo Frio, 5 

e deste ȧs Minas, Contudo julguey, naõ seria do real de 

sagrado de Vossa Magestade, se condescendendo Com os ro 

gos do Governador desta Praça, e instancias do |do|Rio, 

passase a ella, naõ so a ver, e delinear em melhor forma 

a sua povoaçaõ, mas a considerar o modo, comque sem exces 10 

sivo dispendio se lhe desse mayor recinto cingindoa de no 

va muralha, por ser ja muita a gente, Com augmento o nego 

cio, e posta toda por terra a fortificaçaõ antiga. Animo 

me tambem a esta expedicaõ, o parecerme precisa a` 

Historia, ou novo Atlaz desta America Portuguesa a 15 

noticia de huã Parte que2 Vossa Magestade com enveja 

de todas as Naçoẽs da Europa, nella domina senaõ a 

mais rendosa por hora, sem duvida, e mais fertil, a ma 

is saudavel, a mais abundante, e a mais deliciosa. 

Cheguey a ella a Vinte, e quatro de Outubro, e [tr]a 20 

tey logo de tirar a planta desta Cidade, e visto, Considerado, e  

medido todo oseo terreno, numero de familias Casaes, que 

todos os dias Crecem e se augmentaõ, risquei a nova fortifi 

cacaõ que agora offereço a Vossa Magestade. Capaz de hum 

bom porporcionado numero de moradorez. Da cidade passei 25 

a tirar o do reconcavo e ilhas de São Gabriel, mas Como a 

minha ancia toda era o ver estas Campanhaz, [...] 

me a [t]irar tambem Com a Cautela, que me pareceo [p]re- 

cisa, hum pequeno mappa della, que me naõ foy possi 

vel concluir ainda com a exaccaõ, que desejo Para o 30 

[d]o Rio da Prata me vali no que naõ presenceey doz  

[manuscriptos] dos melhores Pilotos e Practicoz della en 

tr[e] os quaes achey alguns de [tr]inta, e mais Viagenz  

 
1 A porção esquerda do recto do primeiro fólio é ocupada por um parecer do Conselho Ultramarino. Entre esta 

linha e a seguinte constam dois carimbos, sendo um circular e o outro em formato elíptico, dentro dos quais lemos 

“Arquivo Histórico Ultramarino”. 
2 Entre esta linha e a subsequente é possível identificar o contorno do carimbo em formato elíptico supracitado. 
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||1v.||                                          So deste Rio. naõ despresei porisso as Cartas [**] escritas Fran 

cesas, Hespanholas, e Inglesas, principalmente no que toca ao 35 

novo Canal do Banco Ortiz que todas aqui achey, e extra 

hi Com diligencia, custa, e Cautela de Buenos ayrez e asi 

formey de todas a que tambem offereço àgora a Vossa Mages 

tade com as Plantas das Baterias, e Fortes doRio de Ia 

neyro. 40 

Desta Colonia intentava passar ao Rio Grande. Santa Ca 

therina, Laguna, e mais portos, e povoaçoẽs desta Costa, Ven 

do de Caminho este Sertaõ, eo mais, que me fosse possivel [ ] 

ta derrota, mas Como meo Companheiro Se passou ao Rio 

de Ianeyro, levando consigo todos os instrumentoz precisos 45 

a tomar às Verdadeyras alturas da quellas barraz, me acho 

impossibilitado a emprẽder por hũ Caminho, ou huã 

acçaõ, que Eu tenha pela mais precisa, enecessaria ao re 

al Serviço de Vossa Magestade principalmente a do Rio 

Grande, e seo Sertaõ, Cuja povoacaõ naõ sera’ de [menos] gloria 50 

para Deos que de credito, Convencia3 e augmento dos dominioz 

de Vossa Magestad[e] nesta America principalmente quando se po 

de temer que desemparada aquela [e] barra aberto os dous 

Caminhos novos, que se abriraõ agora nella, tenha Hespanha 

e os Padres das Missoẽz hua porta para se [intro]dusirem nos 55 

nossos Sertoẽs, e Minaz: alem de que fortificado aquelle 

Rio tera’ esta Praça mais promptos. e mais a maõ os subi [...] 

deoz Crescera Com a Comunicaçaõ o Comercio, e Com a extrac 

caõ dos frutoz o negocio e as alfandegaz. Verdade he 

que naõ seraõ poucos os desertores [n]aõ obstante o terme mos 60 

trado a experiencia, que estes buscaõ antes a Guarda de 

São Ioaõ que o Rio Grande e quando o busquem Como 

o passo he unico, he facil o represalos, e remetelos outra 

Vez a esta Praça Tambem naõ nego, que podem haver 

alguns furtos nas Cava[lh]da[s] e gados desta Colonia mas  65 

 
3 Convencia por Conveniencia. 
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||2r.||                                     Creyo, que perto de Vinte mil reses, que faltaraõ nas de Vossa Ma 

gestade pouco antes, que Eu aqui chegase, naõ foraõ os desertorez 

do Rio Grande, os que [se] aproveitaraõ dellas. Com hum registo, 

que aqui haja, e outro na quelle Rio se evita todo este inconveni 

ente 70 

A Planta da nova fortificacaõ he so hum puro dese 

nho do terreno e lugar, por onde deve Correr toda a muralha, 

Capaz de que sobre ella se possaõ formar e levantar todas az 

Obras, que se julgarem precisas para a su[a] defensa nem o Cus 

to e despesa podera ser excessiva; porque a pedra ha muyta, a 75 

Cal de Vossa Magestade o salario dos indios limitado, os pre 

sos, e degradados, que tambem trabalhaõ, innumeraveiz, e 

sobre tudo Corra quase todo este desenho sobre rocha, ou p[i]ssa 

ra. Nem quatro montoẽs de terra, que aqui se achaõ ja ar 

ruinadoz, se athagora4 poderaõ amparar quatro barracas de 80 

[...] e palha ago[r]a que estas se transformaraõ em Casas 

de pedra e Cal que defensa podem ter nelles e serbem nem 

para a Continua desercaõ da Soldadesca Sem que o cui- 

dado deste Governador que nesta particular he excessivo, 

baste a impedila, e menos lhe bastara a impedir a dos mes- 85 

mos moradores, [...] Vendose estes expostos, padecer em suaz 

proprias Casas, o que sofrem todos os dias na Campanha 

aos Castelhanos, buscarem em outra parte da America, 

onde vivaõ mais [s]eguros, e [s]em o temor, e risco, que saõ 

Com̃umente certos em huã praça fronteyra exposta e sem 90 

defensa 

Quando Vossa Magestade se digne de aprovar este 

risco farey outro mais distincto por onde [...] governar 

este Engenheyro, que sciente, experto, e o melhor que te 

nho achado nesta America [...] necessario Voltarey 95 

[s]e[gu]nda ves a esta Praca pequeno [l]imitado Sinal do 

ardente Zelo Com que asp[ir]o a empregarme [t]odo no  

 
4 athagora por athe agora. 



444 

 

||2v.||                                                          real Serviço de Vossa Magestade, e da Naçaõ. A real 

Pessoa de Vossa Magestade guarde o Ceo por fiheiz an 

noz?5 Colonia do Sacramento. Vinte, e Sete de Iunho 100 

de Mil, setecentos, e trinta e hum et cetera 

DiogoSoares

 
5 Conforme o modelo. 
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ANEXO C 

Carta de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Cachoeira, 19 mai. 1734. Em anexo bilhete de Domingos Capassi. 

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 86r.

Meu amigo, meu Senhor, meu Camarada, meu [et cetera] <85> 

muitas saudades e mais Saude. A manhã parto para [iy] 

o Pytanguŷ. feliz sucesso a VossaMercê e mais ao Senhor [dezembargador] 

Pardinho. Deus nos ajunte a Salvamto em Vila ricca [o] 

                                                                    Capassi.1 5 

Meu Senhor Cheguey a este arrayal bem molhado, fiz logo nelle a diligencia dos Cartórioz que VossaMerce me 

recomendou, e naõ appareceraõ maiz. que essez, que remeto pelo meo Criado: delle sabera’ VossaMerce os preçoz, seoz 

donoz querem por elles: servindo podem ficar logo o disem me que saõ bonz. Eu o naõ sey, maz onde naõ outroz, 

tudo se approveyta. OReverendo Padre Capaci sahe a menhaã para a Itaubira, e Eu o farey tambem brevemente para a Itaberab2 

Sirvase VossaMerce da minha vontade, que he toda sua, fasendome o favor de me recomendar Senhor Doutor Dezembargador da Companhia Deos guarde 10 

a VossaMerce Como deseja. Cachoeyra, 19 de Mayo de 1734 et cetera 

OReverendo Padre Domingoz Capaci se recomenda a VossaMerce com 

saudadez e prometeu lhe remeter hũ barril do  

peyxe do Pintangui, se neste rio houver muito e lhe 

naõ fogir.  15 

Senhor Martinho de Mendonça Pina, e Proença 

                                                                                Seo menor servo, amigo e Capellaõ 

                                                                                                                Diogo Soares

 
1 O bilhete, ao que parece, foi retirado de um outro suporte e colado na parte superior desta missiva. 
2 O <a> final possivelmente foi cortado no processo de refilamento do suporte quando de sua encadernação. 
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ANEXO D 

Carta de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Pitangui, 17 jun. 

1734.  

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 87r.

||87r.|| Meu Senhor meu amigo, e meu tudo, quanto quizer Recebi estando 

nesta Villa hũa estimadissíma carta de VossaMercê que para mim foi 

de grande allivio no desterro desta solidaõ. e lhe confesso na 

verdade, que no cançasso da minha peregrinação nada me dava 

tanto pezo, como as saudades da sua Pessoa, que com migo inse- 5 

paravelmente trazia, e trarei em quanto for vivo. So para lhe 

dar hum abraço, me tivera detido nesta villa ate VossaMercê ca chegar. 

Ast alio migrare juvent Procepta Tonantis. Ao menos deixo 

nas maõs destes Senhores Vigario e Sargento Môr, esta no 

primor de me hospedar, me fizeraõ patente o arrojo do seu 10 

affecto, deixo digo esta carta, que no seu xacoco1 portuguez mostre 

a VossaMercê a mais fiel testimunha do meu riverente obsequio 

e sincero amor. A esperança que tenho de avuistarnos 

em villa rica, e continuar a Jornada para São Paulo juntos, 

me anima à atropelar com mais coragem o que me fica 15 

para correr. Entre tanto VossaMercê tenha sempre feliz suc- 

cesso nas suas jornadas como por mim dezejo e me de 

sempre motivo para lhe obedecer como me soscrevo 

Pytangui 17 de Junho de 1734 

De VossaMercê Senhor Martinho de Mendoça Provença e Pin2 20 

Vosso utilissimo servidor e fiel amigo 

Domingos Capaci da Companhia de IESVS.

 

 

 
1 Xacoco ou enxacoco: aquele que querendo falar uma língua a confunde com outra (BLUTEAU, 1712-1728, vol. 

3, p. 164. 
2 Mendonça Provença e Pin por Mendonça Proença e Pina. 
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ANEXO E 

Carta de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Sebastião, 

29 jul. 1734. 

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 88r.

||88r.||                                   Hum Sigano a otro Sigano muita saude 

e muita vida. 

Meu amigo, e muito meu Senhor estando no Pytanguy recebi hũa 

estimadissima carta, de que VossaMerce me fez merce. de lá mesmo respon- 

di; e soppondo, que o seu retorno fosse com mais brevidade, la mesmo 5 

deixei ficar a reposta na maõ do Reverendo Vigario para lha entregar. mas 

como retornando eu do Sertaõ, tive a noticia, que VossaMerce se delateria 

bastante tempo neste serro, repito esta minha devida attençaõ, e 

sempre repeterei em quanto for vivo (a tanto, e naõ menos me 

obriga a justa correspondencia do seu amor) la pelo meado 10 

de Agosto passarei por Vila ricca, aonde me deterei por poucos dias, 

e marcharei para o Rio das mortes, e se as agoas me naõ appa- 

nharẽm naquella comarca, faço tençaõ de hir a São Paulo. Tomàra, 

que VossaMerce me avuistasse, se na secca ventura hiria para os Guayazes, 

la mesmo ajuntarnos hemos; e quando VossaMerce se dilatasse por 15 

estas partes ainda mais, eu de São Paulo passaria a correr 

a costa do Mar, e depois tomaria o caminho para os Guayzes. 

O que emporta he, que VossaMerce logre boa saude, e de regalo por 

esses caminhos, como eu me regalo. me mande cousas de seu muito 

agrado; pois em mim acherà sempre toda a boa vontade de servir. 20 

São Sebastiaõ 29 de Julho de 1734 

De VossaMerce Senhor Martinho De Mendoça1 Pina e Provença2 

Humilissímo e deuotissimo servidor 

Domingos Capassi da Companhia de 

                                              IESVS25 

 
1 Mendoça por Mendonça. 
2 Provença por Proença 
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ANEXO F 

Carta de Domingos Capassi a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Paulo, 1 

nov. 1734.  

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 15, f. 89r-89v.

||89r.|| Meu amigo, e muito meu Senhor Bem esperei em Vila ricca a vinda 

de VossaMercê do Serro ate a enfadar esta gente: mas como otro Sebastianista 

esperei em vaõ. Acabei ja de correr esta Capitania; porem esta pelos 

longes desestrados, que tem he muito mayor. No Rio das Mortes me detive 

8 dias. na villa de São Joaõ tive a fortuna encontrarme com o nosso amigo 5 

Doutor Joaõ Soares o qual me entregou huã Carta de VossaMercê para a Ajuruoca:1 

mas o Capitam Mor tinha ja vindo para São Paulo, aonde fielmente lha entreguei 

Pelo caminho vi bem desconsolado, como quem se via privado daquelle 

grande allivio, que me dava a sua presença. ainda estamos em tempo 

de fazer hua jornadinha juntos, como aquella da Cachueira. que foi 10 

feito do Eclipse? achou por ventura por aquellas partes mais bores-ori- 

entaes nova delle? 

Aqui aos 26 de Outubro observei hum eclipse de Sol às cinco horas 

de tarde, vindo da villa de Santos com bastante Gente, a quem o 

o mostrei. as Nuveis2, que eraõ muitas, por tres vezes me deraõ lugar de 15 

ver: às 4 horas e 50 minutos a Lua ja o encobria pela parte occi- 

dental mais de 8 digitos: as 5, e 4 minutos ja se tinhaõ juntados 

os centros de ambos os luminares; mas pȯr se achar a Lua muito 

apogea, o Eclipse, ainda que central, foi annular com bastante luz ao redor.  

 
1 Aiuruoca, hoje município de Minas Gerais. 
2 Nuveis por Nuvens. 
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||89v.|| abc as 5 e 12 Minutos ja o Sol descobria de baixo, e cobria por 20 

cima. dahi por diante, nunca mais o vi. nas Ephemerides do Man- 

fredi3 tal Eclipse naõ acho appuntado; o supponho que nem nas Ephe- 

merides de Monsieur des Places. que parece a VossaMercê ? me diga alguma cousa. 

Eu, por remmeter o Soldado para Vila ricca com expediçaõ, e verme obrigado 

a escrever a muitos amigos, naõ mando o Calculo, ainda que profecia 25 

de preterito; mas com a primeira occasiaõ mandalo hei. ou quando 

VossaMercê seja servido vir ca a examinalo, velo ha. 

Me acho por mercè de Deus bastantemente bem de saude sempre 

ao dispor de VossaMercê entretanto se regale e logre toda aquella 

boa disposiçaõ que por mim desejo. E sem mais fico – São Paulo 1 de Novembro 30 

de 1734 

De VossaMercê Senhor Martinho de Mendoça4 et cetera 

O mais obrigado Servidor e fiel amigo 

Domingos Capaci da Companhia de IESV

 
3 MANFREDIJ, Eustachii. Ephemerides motuum coelestium ex anno MDCCXV in annum MDCCXXV e 

Cassianis tabulis ad meridianum Bononiae supputatae. Typis Constantini Pifarii ad. S. Michaelem propè 

Archigymnasium, 1715. 2 vols. 
4 Mendoça por Mendonça. 
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ANEXO G 

Carta de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São José, 19 dez. 1734.  

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 38r.

Meu Senhor Chego a esta Vila assaz molestado do Caminho porque az Calmaz foraõ grandez 

e tanto, que me naõ permitiraõ o chegar na Quarta feira Como desejava; parto a menhaã para a 

Bituruna, porque me parece preciso o Ver aquelle Certaõ antez, que entreno de São Paulo: Levo 

por guia ao Capitam Ioaõ Ferreira dos Sanctoz, que me faz a galanteria de ser meo practico nesta 

derrota. Busquei logo que cheguey ao Capitam mor Constantino Alvrez, e o que soube dira’ esse apontamento 5 

que me deo, e melhor o author delle, que assiste em sua Casa: O Rio he o Pardo, cujaz cabeceiraz 

saõ as mesmaz de Cayete-merim, nas quaez Eu ja dice a VossaMerce por noticia, que me deo FrancisCo Machado 

se tinhaõ achado alguãz pedraz: o morador que esta junto a ellaz dira’ o Padre Palhano, Como practico 

da quelle Paiz, que Eu por maiz, que busquei oseo risco o naõ pode achar agora. Miguel da Costa 

aínda me disem esta nesta Comarca, Como tambem oPadre seo irmaõ, que Creyo o he tambem naz mesmaz 10 

habilidadez: hoje vi nesta Vila ao sobrinho Com Cara de quem anda no matto. Mathiaz Gonçalvez naõ falta 

tambem, quem me certifique, que naõ esta longe: ao Clerigo do Comboy, que se dice passava pela Itaubira 

encontrey Eu no Caminho quasi na Lagoa dourada, na qual sera’ preciso ter alguã espia occulta, Como tam- 

bem na Capella de São Braz do Assosuhi; por serem os douz centroz, donde sahem os Caminhoz dos desen- 

caminhadorez: e Como nenhũ delles tem pena de morte, dissimule VossaMerce em mim esta noticia. Nesta Via- 15 

ge faço Conta de Ver a serra, onde se acha a Lapa, em que estaõ escritaz as Letraz, que na frota de 

732 se remeteraõ à Corte, queira Deoz darme bom tempo ao menoz athe a Vila de Guaratingueta. O 

Portador desta creyo, que naõ sera’ taõ impertinente Como o Capitam da Lagoa dourada, que matou Con 

perguntaz, e admiraçoẽz pelo Caminho vay a negócio em que me pede o favor de VossaMerce e como me diz es- 

ta na maõ do Provedor, sey que tem seguro o despacho orando VossaMerce por elle, e Eu me naõ esquecerey de 20 

o faser noz meozSacrificioz, cuja pessoa oCeo guarde et cetera São Iose 19 de Desembro de 1734. et cetera 

Da Bituruna escreverey maiz largo, que apreça do portador naõ da Lugar nem a maiz, nem a escre 

ver aoz maiz amigoz. 

                                                                                                De Vossa Mercê 

                                                                                  SeoServo, e maiz fiel, e Segurado amigo 25 

Senhor Martinho de Mendõça 

                                                                                                                         DiogoSoares
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ANEXO H 

Carta de Diogo Soares a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São Paulo, 12 fev. 1735. 

Cota atual: ANTT, Manuscritos do Brasil, livro 11, f. 43r.

Meu Senhor Chego agora a este Collégio de Saõ Paulo taõ enfadado, e molestado do Caminho 

pelos Continuoz, e excessivoz soez, que Levey em toda esta Viage, que naõ sey, quando emprenderey outra; achey 

ja aqui huã de VossaMercê e sinto, pelo que della infiro, que o naõ tenha a VossaMercê aqui taõ cedo, Como Eu dese- 

java: principal quando tenho a Certesa, de quam necessária era a sua actividade e presença nesta Capitania; e 

Como o fim era o mesmo, e a neccesidade de se practicar noz Guaysez o mesmo systema dessaz Minaz, pare- 5 

ceme era superflua outra alguã Com̃issaõ. VossaMercê sabe melhor a ancia, e o cuidado, Com que oSenhor Conde General 

aqui o deseja,1 e espera; porque ve, e reconhece, que a nimia extracçaõ, que o Ouro doz Guayasez tem por esses 

Curraez naõ he possivel Vedarse postaz as Cousaz nos termoz, em que estaõ: O anno passado foraõ da qui 

trinta arrobaz de Quintoz, este naõ chegaõ ainda a desaseiz naõ obstante o estarem mais beneficiadas ja 

aquellaz Lavraz, haver nellaz maiz número deescravoz, e serem maiz os nouoz descobrimentoz. Eu determino 10 

passar a quellas Minaz nos principioz de Mayo, se as agoaz, que athe agora noz faltaraõ, me derem lugar 

a isso, oReverendo Padre Capaci esta’ na resoluçaõ de visitar a Costa, depoiz que chegar ao Rio de Ianeiro aonde determina 

ir primeiro Em Guaratingueta soube, que tinha chegado aquella Villa Antonio de Araujo, e que nella esperava 

a Quintino dos Sanctoz; mas Como agora sey Com certesa, que este ultimo determina passar a esta Cidade em chegan 

do avisarey aoSenhor Conde, que recolha este passaro, que Como me dissem, que Canta bem, supponho, que naõ ha 15 

de Cantar pouco; e Eu que o desejara ja ouvir; porque naõ deixo de ter tambem meo bocado de dezavergonhado. 

acudo por quem me sustenta, e sirvo, e assim bem se me pode desculpar esta falta de escrupulo. O tempo naõ 

da Lugar a maiz, que a desejarlhe a VossaMercê huã saude perfeitissima, e Capaz de aturar o excessivo tra- 

balho destaSua Comissaõ et cetera Deoz guarde a VossaMercê Saõ Paulo 12. de Fevereiro de 1735 et cetera 

Senhor Martinho de Mendonça, Pina, e Proença 20 

                                                                                          de Vossa Mercê 

                                                                                    Seo servo, e mais fiel amigo e Venerador 

                                                                                                                     DiogoSoares

 
1 Trata-se de D. Antônio Luís de Távora, conde de Sarzedas, governador da capitania de São Paulo. 
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ANEXO I 

Carta de João Antônio Cabral Camelo a Martinho de Mendonça de Pina e Proença. São 

João, 2 mar. 1735. 

ANTT, Manuscritos do Brasil, l. 11, f. 50r.-50v.

||50r.||                                     Meu Senhor as minhas molestias me tem empedido, osolicitar no 

ticias devossamerce aindaque me naõ tenho descuydado emsaber 

de todos os que vem dessa vila sevossamerce logra saude, pois Como  

taõ obrigado desejo que seja perfeyta, para Com ella me mandar 

em oCCasioñs doseu serviço, que para todas estarey sempre prom 5 

pto, como |Como| tenho de obrigaçam 

Naõ quero molestar avossamerce Com darlhe notícias da residen 

cia do Leste, pois intendo, que as terá alCanÇado por muitas 

vias, mas somente digo, que sendo elle taõ Ladraõ, Como sabemos, 

me pareceu muito mayor o Sindicante, pella demasiada 10 

payxaõ, que mostrou em favorecelo, que aisso só opodia obrigar 

huã grande dadiva, eja ouvi diser que foy de Coatrocentas dobras 

e a oescrivaõ cincoenta, deste intendi eu, ainda que pouco experto, 

nas vesperas da résidencia, que haviaõ de fazer delle oque quiser 

pois Costumando vir eṁ outro tempo a Casa do esCrivaõ das 15 

exeCuÇoñs, nunqua vi faser muito Caso delle e na oCCasiaõ 

todo oseu disvelo era agradelo,1 e servilo, e antes de prin 

Cipiada aresidencia disse eu a alguñs amigos que oescrivaõ 

estava Comprado, Como aodispois se experimentou; oCerto 

he, que naõ ha Cousa melhor, que ter dinheiro, ainda que seja furtado, 20 

pois Com elle se aCaba tudo, e eu tambem a Cabo pornaõ 

molestas mais avossamerce pois só odesejo servir e agradar Como 

devo. Deus guarde avossamerce muitos annos vila de São Joaõ 2 de MarÇo 

de 1735  

 
1 agradelo por agradalo. 
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||50v.||                     Senhor Martinho de Mendonça de Pina, e de ProenCaCa2 25 

                                o mais venerador Criado                      Devossamerce 

Ioaõ Antonio Cabralal3 Camello 

 

 
2 ProenCaCa por Proença. 
3 Cabralal por Cabral. 


