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Resumo: Este artigo aborda urn grupo de memórias sobre 
o descobrimento aurifevo em Minas Gerais, tomando o padrao 
estrutural das expedicaes sertanistas, as ambiguidades e assimetrias 
nas relacoes entre paulistas e indios e a fixacao de memórias de 
sertanistas como elementos utilizados para elaborar a caracteriza-
cao e identidade dos paulistas. 

Abstract: The article focuses on a group ofmemories related 
to the gold discovery in Minas Gerais. It regards the structural 
standards of the hinterland expeditions, ambiguities as well as 
asymmetries in the relationship between Paulistas and Indians, 
and also the sertanistas' memories as a pattern to establish 
elements to set up the Paulistas' characterisation and identity. 

Fonte tao notavel quanto insólita, a "Colecao das Noticias dos Primeiros 
Descobrimentos das Minas na America"' traz, entre outros atrativos, informa-
cOes e opinioes esclarecedoras sobre o processo de transformacao das Minas 
Gerais de urn sertao inculto a urn dos nacleos rnais importantes da America 
portuguesa. Ao recopilar este dossie durante sua gestdo como Ouvidor Geral 
em Ouro Preto, Caetano da Costa Matoso visava estabelecer urn registro ofici-
al dos fatos e dos eventos que marcaram as origens das minas. A primeira vista, 
foi motivado tanto pela própria curiosidade intelectual quanto pelo desejo de 
comprovar a legitimidade do dominio portugues sobre as minas de ouro nao so 
das Gerais como também de Goias e Mato Grosso, nessa conjuntura de nego-
ciac Oes sobre os limites da America meridional. Mais importante, porém, a 
"Colecao das Noticias" buscava criar subsidios para uma história do triunfo da 
ordem e do born governo na consolidacao da America portuguesa. 

Um dos aspectos mais fascinantes do Códice Costa Matoso reside no uso de 
reminiscencias de alguns dos primeiros povoadores, ja idosos, cuja memOria 
proporcionava o UMco registro possivel destes tempos cada vez mais remotos, 
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antes do estabelecirnento da ordem e da justica. Personagens secundarios ou 
mesmo figurantes anbnimos, estes velhos povoadores relatararn o que viram e 
o que ouviram — talvez corn destaque para o segundo — numa prosa fluente e 
agradavel, mesclando fatos corriqueiros corn detalhes saborosos, alternando 
entre uma narrativa seca e pequenos voos literarios, bem ao gosto do ouvidor-
intelectual que coletava os depoirnentos. Este recurso de transformar a memo-
ria oral em registro escrito constituia, por seu turno, urn método bastante co-
mum entre os memorialistas e genealogistas do Setecentos, cujas obras come-
cavam a adensar o conhecimento histhrico a respeito da presenca portuguesa 
na America. 

Corn referencia a historia de São Paulo, a memorialistica da "Colecdo 
das Noticias" anteve diversos ternas que seriarn desenvolvidos mais plenamen-
te pelo genealogista Pedro Taques de Almeida Pais Lerne e pelo frei Gaspar da 
Madre de Deus, no Ultimo quartel do século XVIII.' Tornando este ponto de 
partida, o que se pretende aqui é explorar estas narrativas no que diz respeito 
a caracterizacdo dos paulistas. Briosos, altivos, pouco polidos — para nao dizer 
meio selvagens os paulistas emergem nestas narrativas primeiro corno exi-
mios sertanistas, responsaveis pelas expedicoes que resultararn nas descobertas 
de ouro, porém também como opositores renitentes da autoridade externa e, 
por firn, protagonistas de um episôdio — mais adiante batizado de "Guerra dos 
Emboabas" — que aparece aqui corno uma espécie de divisor de Aguas na his-
tória primordial de Minas Gerais. Num plano mais geral, entretanto, os paulistas 
parecern representar urn tempo que ja havia passado, tempo este visto corn 
nostalgia por uns, corn escarnio por outros. Muito embora as praticas sertanistas 
continuassern a vigorar em outros sertOes por rnuito tempo ainda, na eitica 
mineira de meados do século XVIII claramente figuravarn como coisas do 
passado, pertencentes a um tempo difuso e desordenado, que se contrasta, nas 
narrativas, corn o tempo das Minas, que é marcado corn precisão e ordern pela 
cronologia dos governantes. 

2. Em seu estuclo introdutorio na Nobiliarquia de Pedro Taques, Afonso de Escragnolle Taunay 
traz urna discussão interessante dos informantes do genealogista. Pedro Taques de Almeida 
Pais Lerne, Nobiliarquia Paulistana Histórica e Genealógica, org. A. E. Taunay, 3 vols., Sao Paulo 
e Belo Horizonte, Edusp/Itatiaia, 1980 (serie Reconquista do Brasil, n.s., 5-7), vol. 1, pp. 
37-69. Deve-se sempre lembrar, contudo, que varias destas obras — como o proprio dossie 
de Costa Matoso — so chegariam ao prelo anos depois, embora circulando de forma restrita 
em copias manuscritas no periodo em que foram escritas. 



Sertdo dourado 

Ao longo das paginas do Códice Costa Matoso, a reconstituicao do tempo do 
sertanismo ressalta, em primeiro lugar, o espirito aventureiro e a aspereza da 
vida no mato, elementos centrais na construcao de uma imagern do carater dos 
paulistas. Vários sertanistas oriundos de Sao Paulo, como se sabe, penetrararn 
aqueles sertoes bern antes das descobertas auriferas da década de 1690. As 
diversas narrativas que comp:km a "Colecao das Noticias" docurnentam, de 
forma expressiva, as caracteristicas mais marcantes do sertanismo paulista, 
mostrando corno os descobrimentos foram diretamente decorrentes destas ati-
vidades. Assirn, logo no inicio das "Noticias", na narrativa de Bento Fernandes 
Furtado, explica-se que Antonio Rodrigues de Arzao, "homem sertanejo, con-
quistador do gentio dos sertOes da Casa da Casca", estava "aquartelado" na-
quelas paragens junto corn outros paulistas, "onde faziam entradas e assaltos 
ao gentio mais para o centro do sertao". 3  

A vida no sertao nao era nada facil, sobretudo quando a expedicao se 
deparava corn "grandes perigos do gentio, fomes e esterilidades", como rela-
tam as "Noticias", ou corn as "frechas, feras e febres" da frase mernoravel de 
Sergio Buarque de Holanda. 4  As adversidades apresentadas pelo sertao ser-
vein, neste e em outros relatos, corno pedras fundamentais na construcao de 
uma identidade paulista. As "cinquenta e tantas pessoas" do grupo de Rodrigues 
de Arzao, cornposto de brancos e carijós domésticos — isto e, indios sob a admi-
nistracao particular dos mesmos brancos — encontravam-se "nus e esfarrapa-
dos, sem pólvora nern chumbo, que é o Onico remédio corn que os sertanistas 
socorrem as faltas de viveres, corn a grande inteligencia e trabalho que aplicam 
cacando as ayes e feras do sertdo para se sustentarem". 5  

Das dezenas de expedicoes de apresamento que pontuaram o século XVII, 
várias delas atravessando os sertoes que posteriormente seriarn terras mineiras, 
uma delas recebe uma atencao especial nos relatos da "Colecao das Noticias": 
trata-se da grande aventura de Fernao Dias Pais, que se internou no sertdo do 
Rio das Velhas entre 1674 e 1681.' Pode-se perguntar por que a expedicao 
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FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: FunclaciTh Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 169. 
Sergio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras, 3a. ecl., SAo Paulo, Companhia das Le-
tras, 1994. 
FUNDA00 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacão Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 170. 
A bandeira cle Fernão Dias Pais tern sido objeto de inOrneros estuclos. No clue cliz respeito A 
discussAo aqui, para alem da historiografia convencional paulista, pode-se destacar os arti-
gos de Manuel Cardozo, "Dorn Rodrigo de Castel-Blanco and the Brazilian El Doraclo", 
The Americas, 1(2), 1944 e "The Last Adventure of Fernao Dias Pais (1674-1681)", Hispanic 
American Historical ReMew, 26, 1946; e Eduardo Canabrava Barreiros, Roteiro das Esmeraldas, 
Rio de Janeiro, Jose Olyrnpio, 1979. 
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de Fernao Dias Pais nao antecipou o descobrimento aurifero, ja que passara 
quase dez anos rondando as zonas que, pouco depois, renderiam tanto ouro. 
Urna resposta esta nos documentos da segunda metade do seculo XVII: 
obcecados corn a prata e corn pedras preciosas, rnal mencionarn o ouro, a 
nao ser ern relacao as minas de Paranagua, que alirnentavam as esperancas 
(porern nao os cofres) da coroa nos anos que sucederarn a Restauracao. 0 
sonho do morro resplandescente — o Sabarabucu ou Itaberaba-acu — pro-
metia aos aventureiros e administradores regios, desde o século XVI, urn 
verdadeiro Potosi lusitano.' Nunca antes parecia estar tao perto quanto na 
expedicao de Fernan Dias. Entretanto, a exemplo das investidas anteriores, 
corno a de Marcos de Azeredo, os resultados rnostrararn-se pifios. A prata 
nao existia, apesar das inforrnacoes algo misteriosas deixadas por Azeredo, 
e quanto as esmeraldas, Ferndo Dias parece ter sido enganado pelas rnes-
rnas turmalinas verdes que seu antecessor havia enviado para Lisboa por 
volta de 1611." Do ponto de vista mineralógico, todos os esforcos e sofri-
mentos de Ferndo Dias e seus seguidores somavarn a urn punhado de pe-
dras coloridas rernetidos a Rio de Janeiro em urn "saquinho de chamalote".' 

No que diz respeito ao ouro, contudo, é dificil acreditar que as várias 
expedicoes que varriarn esses sertöes ao longo das decadas de 1640 a 1690 não 
tivessern reparado na sua existéncia. Urn indicio da sua circulacan em Sao 
Paulo antes do descobrirnento formal — isto e, quando Carlos Pedroso da Silveira 
avisou ao governador Castro Caldas ern 1694 — esta no inventario do cornerci-
ante portugués Goncalo Lopes, falecido em 1689, deixando um espellio superi-
or a 12 contos de reis, incluindo mais de 6 contos em dinheiro arnoedado e 207 
oitavas de ouro em pó. Poucos anos antes, nurn atestado passado pela Camara 

7. Em reacao a crise fiscal e monethria que se abateu apos a RestauracAo, esta mesma meta 
também foi perseguida em outras partes do mundo portugues, em especial na Africa meri-
dional. A melhor obra a respeito continua senclo C. R. Boxer, Salvador de Sti and the Struggle for 
Brazil and Angola, 1602-1686, Londres, Athlone, 1952 (traduzido para o portugues pela Cia. 
Editora Nacional e Edusp, 1973). 
As informacoes sobre a expedicao de Marcos de Azeredo são muito surnArias na bibliogra-
fia. Ver, por exemplo, Francisco de Assis Carvalho Franco, Diciontirio de Bandeirantes e Sertanistas 
do Brasil, São Paulo, IV Centenario, 1954, s.v. Azereclo, Marcos de; e Carclozo, "The Last 
Adventure of Ferndo Dias Pais". Pedro Taques, Nobiliarquia, traz pormenores que são difi-
ceis de verificar. Por exemplo, cliz que Azereclo, "recolhido ao Rio de Janeiro quis antes 
morrer em uma cacleia e sequestrados toclos os seus bens do que declarar o sitio onde tinha 
achado as esmeraldas e prata" (vol. 2, p. 45). Mais adiante, se contracliz afirmando que 
Azereclo "no mesmo sertao perdeu a vida corn toclos os do seu troco", porém antes teria 
deixaclo "urn roteiro da jornacla que seguira, figura da serra, e altura dos graus deste sitio no 
inculto sertão e reino dos bArbaros gentios Mapaxós" (vol. 2, p. 197). Estaria Taques con-
fundindo este roteiro corn o de Wilhelm Jost Ten Glimmer, clivulgaclo primeiro por Samuel 
Purchas em 1625 e depois por Marcgrav em meados do século XVII? 
Pais Leme, ,Nobiliarquia, vols. 2, p. 199. 



Municipal de Parnaiba, este mesmo comerciante figurava entre os principais 
credores de Fernao Dias Pais.. 1 " 

Urna segunda explicacdo para o pouco caso que os sertanistas de Sao 
Paulo faziam do ouro que por ventura encontrassem reside no objetivo maior 
de todas estas incursOes pelas matas. Estas buscavam urna outra fonte de rique-
za: o "ouro vermelho" do conhecido comentario de Antonio Vieira, referindo-
se ao sangue dos indios. Segundo outro jesuita, Andreoni, os paulistas nao 
exploraram o ouro antes "porque o Onio de buscar indios nos matos os des-
viou desta diligência menos escrupulosa e mais Util"." Para o narrador anani-
mo das "Noticias do que ouvi sobre o principio destas Minas", percorriam os 
leitos dos rios, os campos e as serras para "apanharem gentios para se utiliza-
rem deles, e repartirem entre todos o nUmero deles". 12  

Assim, os paulistas traziam ao descobrimento das minas e ao subsequente 
conflito coni os emboabas vivos vestigios desta organizacdo sertanista. Esta 
continuidade da empresa do sertão, por assim dizer, se mostra em diferentes 
detalhes mencionados nos relatos. Assim, por exemplo, respondendo ao cha-
mado de seu cunhado, Bartolomeu Bueno "se arrnou" para ir ao sertdo, o que 
significava mais do que juntar espingardas, pólvora e chumbo: refere-se "ar-
macdo", termo corrente na segunda metade do século XVII para descrever a 
organizacdo das expedicoes de apresamento, onde urn "armador" fornecia 
rnateriais e mesmo gente para o empreendimento, esperando em retorno me-
tade do lucro da expedicdo." Mais adiante, segundo o narrador Jose Alvares 
de Oliveira, na expedicao comandada por Amador Bueno da Veiga em res-
posta a chacina do Capdo da Traicdo, a tropa dos paulistas marchavam "de-
baixo de urn estandarte grande encarnado (que se disse trazia efigie de Sao 
Paulo)", ' 4  cuja organizacao militar lembrava as grandes expedicoes que saque-
ararn as missOes jesuiticas das provincias de Guair5. e Tape mais de meio século 
antes. 

A "Colecdo das Noticias" oferece outros indicios que sugerem que as 
prirneiras expedicaes para as recém-descobertas minas de ouro seguiarn este 

Inventário e testamento de Goncalo Lopes, 1689, Arquivo do Estado de são Paulo, Inven-
tários do Primeiro Oficio, no. 13.770; "Atestado da Camara Municipal de Parnaiba sobre 
Fernão Dias Pais", in M. E. Azeveclo Marques, Apontamentos Históricos, Geogr4ficos, Biogr4ficos, 
Estatisticos e Noticiosos da Prosincia de silo Paulo [1876], 2 vols., Sao Paulo e Belo Horizonte, 
Edusp/Itatiaia, 1980 (série Reconquista do Brasil, n.s., 3-4), vol. 1, p. 269. 
Andre Joao Antonil (pseud.), Cultura e Opulencia do Brasil [1711], ed. facs., Recife, Museu do 
Acncar, 1969, pp. 129-130. 
FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao João Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 217. 
Para urn estudo detalhado das "arrnaci5es", ver John Monteiro, Negros da Terra: indios c ban-
deirantes nas origens de Sao Paulo, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1994, capitulo 2. 
FUNDAQA0 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 237. 
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padr -do estrutural. Por exemplo, Bento Furtado relata uma anedota sobre o 
paulista Jose de Camargo Pimentel que, num arraial mineiro em pleno sertao, 
fez uma generosa doacao em ouro para uma mulher pobre que lhe pedira uma 
esmola. Nessa altura, o "socio" dele advertiu: "Devagar, que isso também é 
nosso!" Se esta interpelacao mostra que a pratica de repartir os lucros — so que 
agora em ouro e nao mais em cativos — entre os membros de uma expedicao 
continuava em vigor, a resposta de Camargo Pimentel revela uma outra faceta 
deste mesmo tipo de empreendimento. 0 "liberalissimo" Carnargo, tirando 
mais um tanto de ouro para a ,mendiga, informou ao sócio: "E verdade, que 
faltava la o seu quinhao". Bento Furtado conta esta história para lembrar 
como este paulista, a despeito do contrato implicito nas relacoes aparentemen-
te simétricas entre sertanistas numa expedicao, ocupava uma posicão hierar-
quica superior, por ser "homem poderoso". Mais do que isso, o abuso da situ-
acao contratual se justifica pelas outras caracteristicas do homem poderoso, 
que também era generoso, ajuizado e, acima de tudo, justo. 

As ambiguidades desta assimetria do poder também se manifestavam nas 
relacoes entre paulistas e indios, outro aspecto fascinante que os relatos da 
"Colecao das Noticias" esclarece. Ora distantes, ora próximos dos nativos, os 
paulistas elaboraram a sua identidade ndo apenas a partir da fama de conquis-
tadores dos indios como também pelo conhecimento profundo da lingua e dos 
costumes dos indios. Ambas estas caracteristicas aparecem com vigor no Códice. 

No sertdo, apesar da ampla destruicao de populacOes nativas, os indios surgem 
nos relatos como adversarios durissimos. Bento Furtado escreveu que o sertdo 
da Casa da Casca "esta povoado de bravos e orgulhosissimos gentios, que tem 
impedido várias diligencias que se lhes tem feito por outros bandeirantes".'" 
De fato, como demonstra um trabalho recente, a reconhecida capacidade de 
combater e vencer aos indios bravos e barbaros foi um elemento constitutivo 
da imagem do paulista, nome alias que se tornou moeda corrente justamente 
no periodo das guerras contra os indios no nordeste, nas quais os sertanistas de 
Sao Paulo foram contratados pela administracao colonial como a Unica solu-
cao para os "insultos" praticados pelos indios. ' 7  

Nos sertöes mineiros, a acdo dos paulistas parece ter sido particularmente 
devastadora, pois ja no século XVII surgem nos inventarios dos paulistas 
etnônimos de indios provenientes de diversos locais posteriormente mineiros, 
abrangendo Cataguas, Caetés, Araxas, Tobajaras e outros que ja n -do figuram 
mais nos documentos dos séculos posteriores. ' 8  Pouco ou nada sabemos das 

15 Idern. p. 174. 
16 Idern. p. 170. 
17 Pedro Puntoni, "A Guerra dos airbaros: povos indigenas e a colonizafilo do serf& nordeste do Brasil, 

1650-1720" , tese de doutorado (inklita), FFLCH-USP, 1998. 
18 Veja-se, a respeito, a listagern de expedicoes no anexo da tese inedita: John Monteiro, "Sao 

Paulo in the Seventeenth Centug: Econbiny and Society" , University of Chicago, 1985, pp. 416-426, 
corn as respectivas fontes. 
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caracteristicas etnograficas destes grupos, a ndo ser que alguns deles falavam a 
"lingua geral" e outros ndo, apesar de terem nomes em tupi, obviarnente atri-
buidos pelos paulistas. Na verdade, as inforrnacifies mais minuciosas sdo sobre 
grupos posteriormente enfeixados no etn6nimo abrangente de "Botocudos". 
Ha varias mencoes ao "Reino dos Mapaxas", desde as expedicoes do inicio do 
século XVII as rnemórias elaboradas por Pedro Taques em sua Nobiliarquia, 
no final do XVIII. 

No relato de Bento Furtado, urn aspecto notavel deste episódio é o peno-
so exilio de Manuel de Borba Gato, o genro de Ferndo Dias que assassinou 
dorn Rodrigo de Castelo Branco e que se embrenhou nas matas do Rio Doce 
para evitar o seu praprio esquartejamento. La "viveu barbaramente, sem con-
curso de sacramento algum naquele rnodo de vida, nern comunicaedo corn 
mais criaturas deste mundo em 16 anos..." Quanto as criaturas daquele mun-
do, Borba Gato teria estabelecido relacOes corn os indios de algurn grupo cujo 
nome ndo aparece neste relato, "aos quais domesticou a sua obediencia, e fi-
cou entre eles, respeitado como cacique, que é o mesmo que principe soberano 
entre eles".'' A descried() deste principe entre os selvagens evoca algo da 
arnbiguidade do discurso sobre o passado paulista e das relacoes entre estes e 
os indios, oscilando entre a conquista e a persuasdo. 

A rnencdo mais interessante das relacoes entre paulistas e indios, no en-
tanto, esta nas "Noticias do que ouvi", onde o narrador antinimo fornece urn 
detalhe precioso. "Passando ao sertdo, [os paulistas] derarn corn urna aldeia 
neste distrito do rio das Mortes, a que chamam Cataguases, onde prendendo 
rnuito gentio do beico e orelhas furadas, estes falaram perguntando por que os 
perseguiarn; se era pelo que traziarn no berea e nas orelhas, que as largassern, 
que lhes iriarn rnostrar. Não levados os paulistas desta oferta, nunca deixararn 
de os prender, e logo para o rio das Mortes foi urna bandeira corn seu capitdo 
charnado Jaguara, que na lingua dos carijós é cachorro. A estes mostrou um 
dos capitaes do gentio o ouro no capirn, em folhetas, e outro, como graos de 
rnunicdo"." E significativo este relato por diversos rnotivos. Em primeiro lu-
gar, evoca de forma interessante o prirneiro encontro entre sertanistas e indios 
evidenternente Botocudos, inclusive projetando a visão dos nativos sabre a sua 
alteridade. Ao rnesrno tempo, porern, denuncia o padrdo de violencia nas rela-
Vies entre bandeirantes e Botocudos, apesar das tentativas de conciliacao por 
parte das chefias ("capitaes") indigenas, que chegararn ate a revelar o ouro ao 
paulista Jaguara que intentava os escravizar. 

19 ' FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacão Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 188. 

2(1 ' Idern. p. 218. 

92 



Outro detalhe marcante deste pequeno relato é a mencao da "lingua dos 
carijós". Referencia a lingua geral paulista, falada pela vasta carnada subalter-
na e conhecida intirnamente pelos seus dominadores, esta "lingua dos carijós" 
exercia urn papel de relevo na ocupacao inicial das rninas pelos paulistas. Ao 
longo dos relatos, é frequente a digressao etimológica dos memorialistas que, 
antecipando a febre tupinológica dos intelectuais do século XIX e do inicio do 
XX, buscavam explicar o significado das palavras indigenas registrados nos 
lugares, nas praticas sociais e nas alcunhas dos paulistas. Assirn, apesar do fato 
de muitos dos indios "conquistados" pelos paulistas nestes sertöes obviarnente 
não serern Tupis mas na verdade Botocudos, o esforco em explicar a origem 
tupi dos toponimos estava associada a demarcacao deste tempo antigo. Por 
exemplo, quando o autor de um dos relatos se refere ao local chamado Aiuruoca, 
ele o identifica etimologicamente como "casa dos papagaios", por ser urn lugar 
"em que os papagaios faziam morada naquele tempo em que os gentios habitavam 
aqueles lugares" (enfase minha). 2 ' E provavel, contudo, que muitos desses nomes 
tenham sido dados pelos proprios paulistas, alias bastante adeptos em lancar 
mao de neologismos em lingua geral, como e o caso da palavra "Emboaba" 
que, como veremos, cla muito o que falar no Codice Costa Matoso." 

Se podemos encontrar urna certa nostalgia de urn tempo anterior nesses 
exercicios de tupinologia, e porque remetem a urn mundo que no meio do 
seculo XVIII ja estava em franco declinio. De uma maioria expressiva no selcu-
lo XVII, a populacao nativa constituia uma minoria absoluta na segunda me-
tade do século XVIII, tanto em Sao Paulo quanto em Minas Gerais. Mas nap 

se tratava apenas da populacao do sertao que perecia diante dos repetidos 
assaltos dos paulistas. As "Noticias dos Primeiros Descobrimentos" também 
fala da massa informe de indios e mesticos que acompanharam os paulistas em 
suas aventuras. Produto de urn longo processo de dominacao e de imiscuidade 
cultural, a base mais ampla da sociedade paulista nao pode ser desconsiderada 
como fator de relevo na elaboracao desta figura singular que é o paulista. 

21 Iclem. p. 184. Sobre a toponimia e etnonimia tupi, veja-se a dissertacão cle mestraclo (inech-
ta) cle Benedito Prezia, "Os Indigenas do Planalto Paulista", FFLCH-USP, 1997. 

22 Pedro Calmon, esclarecenclo numa iota a Histeria da America Portuguesa, escreve: "Na 
toponimia mineira e saliente a linguagem cabocla ou tupi dos sertanistas cle S. Paulo, ainda 
bilingues — escrevendo portugues e conversando guarani — como os paraguaios de hoje..." 
Sebastiao cla Rocha Pita, Histeria da America Portuguesa, Sao Paulo e Belo Horizonte, Edusp/ 
Itatiaia, 1976 (série Reconquista do Brasil, 32), p. 263, n. 6. Não se pocle falar do tupi de 
São Paulo sem lembrar do texto de Sergio Buarque cle Holancla, "A Lingua Geral em Sao 
Paulo", em Razes do Brasil, Rio de Janeiro, Jose Olympic), 1936. Um ensaio recente que 
acrescenta interessantes observacoes e o cle Luiz Carlos Villalta, "0 que se fala e o que se le: 

instrucao e leitura", in L. Mello e Souza, org., História da Vida Privada I. Cotidiano c 
Vida Privada no America Portvicsa, SA) Paulo, Companbia das Letras, 1997, pp. 331-385. 
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Assim, composta de "negros, indios, bastardos e brancos", a sociedade 
mineira no alvorecer do seculo XVIII ja nascia complexa, segundo estes rela-
tos. No entanto, os segmentos inferiores nao se saiarn muito bern nessas memo-
rias posteriores. Em sua "História do Distrito do Rio das Mortes", José Alvares 
de Oliveira lembrava que além do brio dos paulistas, era também necessario 
aturar os "cotidianos atrevimentos de seus bastardos, carijOs e tapanhunos as 
lojas e vendas dos mercadores e tratantes". 23  Antes de entrar na descricao do 
conflito entre paulistas e emboabas, Bento Furtado refletiu sobre o problerna 
da justica na ausencia de urna autoriciade régia firme, cujo triunfo se apresen-
ta, alias, como a principal mensagem da "Colecao das Noticias". De acordo 
corn este narrador, "ndo se duvida que entre tantos bons havia alguns maus, 
principabnente mulatos, bastardos e carijós, que alguns insultos faziam", elementos 
perniciosos "quanto mais em urn sertdo onde, sem controvérsia, campeava a 
liberdade, sem sujeicdo a nenhuma lei nem justica, sendo a natural, observada 
dos bons"." Ai reside uma outra arnbiguidade delicada na mernOria dos 
paulistas, que buscava conciliar urn discurso sobre a liberdade dos sertanistas 
corn a sujeicao dos indios, rnesticos e negros, cujo exercicio da liberdade re-
dundava, antes de mais nada, em infracao crirninosa. 

Confronto de imagens n'A Rochela do Atlantico Sul 

A liberdade e a oposicao a autoridade externa compöern outra caracte-

ristica dos paulistas que foi suscitada em rnais de uma ocasido ao longo das 
narrativas. De fato, desde meados dd século XVII, diversos observadores su-
blinhararn a suposta autonomia e rebeldia dos colonos de São Paulo, sobretu-
do em funcao da sua franca desobediencia as leis do Reino referentes a liber-
dade dos indios. Certamente esta tendencia comecou a ser fornentada pelos 
jesuitas durante os conflitos em tomo das rnisseies de Guaira.: assim, por exern-
plo, fundarnentando-se nas inforrnacoes dos inacianos, o bispo de Buenos Aires 
caracterizou o Planalto como uma espécie de refilgio onde "se ha juntado urn 
grande nnmero de hornens de diferentes naceles, ingleses, holandeses e judeus 
que, em liga corn os da terra, corno lobos raivosos, fazem grande estrago no 

23. Bastardos eram mesticos clue, por serem filhos de macs indias, permaneciam sujeitos ao 
servico obrigatorio. Carijós eram os inclios "clomesticados" no servico de particulares e 
tapanhunos eram escravos africanos e afro-descendentes. Mulatos, no caso de São Paulo 
seiscentista, eram mesticos de africanos eindios. Cf. meu Negros da Terra, capitulo 5. 

24. FUNDA00 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Funclacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 193. 



novo rebanho de Vossa Santidade"."' Outros, mais adiante, ate denominaram 
Sao Paulo de "A Rochela do Brasil", algo equivalente ao reduto calvinista de 
La Rochelle na Franca. No final do século, o viajante frances Francois Froger 
fez escala no Rio de Janeiro e, a partir das opiniöes vigentes, descreveu os 
paulistas como "urn conjunto de bandidos de todas as nacOes, que pouco a 
pouco formaram urna grande cidade e urna espécie de Repnblica, onde eles 
tern como lei nao reconhecer o governador de forma alguma"." 

Este tema foi retomado por diferentes narradores na "Colecao das Noti-
cias". Em seu relato, Bento Furtado evocava o episóclio do assassinato de D. 
Rodrigo por Manuel de Borba Gato corno urn incidente precursor daquilo 
que os historiadores rnais tarde chamariam de "Guerra dos Emboabas", pois 
sublinhava a obstinada recusa dos paulistas a se submeter a qualquer autorida-
de externa. Ao mesmo tempo, servia também para articular o fio da narrativa 
que passava a discutir os tumultos ocorridos na vila de Sao Paulo ao longo da 
década de 1690, em protesto ao cerceamento das moedas, jA que o fracasso das 
expedicOes de Ferndo Dias e de dom Rodrigo realcava a crise monetaria que 
abalava tanto a metrópole quanto as capitanias. Ao historiar a subida do go-
vernador Artur de SA e Meneses para Sao Paulo em 1699, momento alias de 
inflexão no estabelecirnento da autoridade régia no Planalto, o narrador reme-
tia a urn episóclio ocorrido no ano anterior, quando os principais paulistas se 
revoltaram contra urn decreto do Rei sobre as moedas. Esta recusa por parte 
dos moradores do Planalto, segundo o narrador, motivou o secretArio do go-
verno do Rio de Janeiro a emitir o seguinte parecer sobre os paulistas: "Se-
nhor, aquelas vilas nao são de Vossa Majestade, pois se o fossem, obedeceriarn 
ao decreto que Vossa Majestade rnandou expedir para todas as partes [...] e 
sendo em todas obedeciclo, nesta foi desprezado"." Por outro lado, nota-se a 
constante afirrnacao, por parte dos paulistas, da sua fidelidade e vassalagem 

perante o rei. E claro clue isto nem sempre valia para os representantes do rei, 

frequenternente o objeto do escarnio dos paulistas e não poucas vezes vitirnas 

25 Carta do fr. Cristóbal, bispo do Rio da Prata, ao Papa Urbano VIII, Buenos Aires, 30-9- 
1637, in Jaime Cortesao, org., jesultas e Bandeirantes no Tape (Manuscritos da Colgiio de Angelis 
III), Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1969, p. 381. Convém apontar clue em meu livro, 
Negros da Terra, atribui erroneamente esta carta ao bispo da Bahia, por desatencAlo. 

. 26 Francois Froger, Relation d'une voyage fait en 1695, 1696 & 1697 aux elites d'Afrique, Detroit de 
Magellan, Bresil & Isles Antilles etc., Paris, M. Brunet, 1698, p. 82, traducao minha. A citacAo 
original: "un assemblage de brigans de toutes les nations, clue peu A peu y ont forme une 
grande Ville et un espece de Republique, ou ils se font une loi de ne point reconnaitre le 
Gouverneur." 

27 FUNDACA Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 189. 
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de ameacas e mesmo de violência fisica.'" Trata-se, portanto, de urn discurso 
ambiguo, que capta todo o conflito entre diferentes percepOes de justica e 
autoridade. Este narrador, paulista, apesar de defender o born governo do Rei 
e de seus prepostos coloniais, tambem dava razdo aos rebeldes, prejudicados 
pelos "malévolos ladroes [que] cerceavam estas moedas", 2' referencia, sem 
cavida, a comerciantes forasteiros que se aproveitavam da escassez da moeda 
na capitania. 

De fato, nos relatos de paulistas, a imagern dos portugueses na epoca das 
descobertas nao chegava a ser muito edificante. Bento Furtado, ao iniciar a sua 
discussan do epis6clio dos emboabas, falava do "pernicioso levantarnento (...) 
dos ingratos filhos da Europa contra os famosos descobridores destes haveres, 
para remédio de tantos desvaliclos europeus".'" Este mesmo narrador evocava 
os atravessadores que tiverarn urn papel marcante no inicio do periodo do 
ouro, papel este que ja se delinhava bern antes corn os rnonopolistas que explo-
ravam a carestia de certos géneros, corno o sal, o fumo e, em certas conjuntu-
ras, mesmo os escravos. Ao contrario dos paulistas deste mesmo relato, que 
enfrentaram grandes obstaculos e padeceram rnisérias, encontramos os "filhos 
de Portugal" que, "sendo mais ardilosos para o negócio, quiseram inventar 
contratos de \ratios generos para, mais depressa e corn rnenos trabalho, enche-
rem as medidas a que aspiravam da incansavel ambiclo"."' 

As proezas do sertao e a conquista dos indios, sempre em nome do Rei, 
certamente forarn cruciais na configuracan de uma alteridade paulista. Mas a 
construcao desta irnagem e portanto desta identidade tarnbérn se alimentava 
da visdo preconceituosa dos portugueses que, ocupando cargos de autoridade, 
enxergavarn neles apenas a barbaric. Assirn, num incidente conhecido, o bispo 
de Pernambuco, ao encontrar o paulista Dorningos Jorge Velho pela primeira 
vez, ficou corn esta impressao: "Este homem e urn dos maiores selvagens corn 
que tenho topado: quando se avistou comigo trouxe consigo lingua, porque 
nem falar sabe, nem se diferencia do rnais barbaro Tapuia rnais que em dizer 
que é Cristao". ' 2  Pedro Taques, ao descrever a desavenca entre urn capitdo de 
infantaria ("arrogante por natureza e oposto por inclinacao aos filhos do Bra- 

28. Sobre a questlio da vassalagem neste mesmo periodo critico, ver Ilana Blaj, "A Trama das 

Tenthes: o processo de mercantilizaftio do Sao Paulo colonial (1681-1721)", tese de doutorado (Me-
dita), FFLCH-USP, 1995. Abordo este tema em mais cletalhes no texto "Sal, Justica Social 
e Autoridacle Colonial: São Paulo no inicio do século XVIII", trabalho inedito apresentado 
no XXI Congresso Internacional da LASA, Chicago EUA, 1998. 
FUNDAQAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacão Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 188. 

30. Idem. p. 177. 
31. Idem. p. 192. 
32. Carta de cl. frei Francisco de Lima a d. Pedro II, in Ernesto Ennes, As Guerras n.os Palmares, 

Rio Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938, p. 353. 
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sil") e Domingos Rodrigues do Prado, lembrou que tornado por um "furor 
fanatico", o capitão portugues "capacit[ou]-se que qualquer paulista se repu-
tava por urn indio neófito"." Essa proximidade corn os indios tarnbém foi su-
gerido num dos relatos do Códice: na "História do Distrito do Rio das Mortes", 
José Alvares de Oliveira so não os chamou de selvagens. "E os paulistas", escre-
veu ele, "por se afastarern da vizinhanca dos homens, porque so a faziam corn 
as feras pela sernelhanca dos coracoes, se arrancharam pelo arrabalde em 
moradas de espacosas varandas a fim de ostentarem os seus grandes cabides de 
armas, fatos indicantes das suas dissimuladas proezas, forca corn que cada urn 
deles afetava o ser urn Atlas dos ernboabas"." 

0 confronto das imagens atingiu o seu ponto maxirno no contexto do 
conflito entre paulistas e ernboabas. NA() e o caso de repisar aqui os eventos e 
controvérsias que deram corpo ao conflito, porém vale a pena apontar para 
alguns relances que se destacam no documento em referencia as identidades 
contrastivas que se pode apanhar em plena construcao. Se o terrno "paulista" 
ja era de uso corrente desde a segunda metade do século XVII, ganhava novas 
inflexOes, inclusive nativistas, no episódio dos emboabas. Recentemente, em 
sua abordagem bastante original do conflito, Adriana Romeiro sublinha a di-
mensão politica deste jogo de espelhos, mostrando como os seguidores de Ma-
nuel Nunes Viana se apropriaram do epiteto de "emboaba" para realcar o 
carater rebelde e anti-lusitano dos paulistas. Souberam, segundo esta autora, 
"tirar proveito da origem tupi do vocabulo, que, denunciando a notória fluen-
cia dos paulistas na lingua geral transplantava para o dorninio linguistico a 
cis -do entre os que falavam a lingua portuguesa — pura e autentica — e os que 
falavam a lingua indigena — a do aborigine e do inimigo". 3 ' 

Na "Colecao das Noticias", pode-se perceber que a categoria "paulista" 
de fato estava em fase de constituicdo. Do ponto de vista do paulista Bento 
Furtado, ainda era possivel tracar urn contraste entre taubateanos e paulistas, 
no trecho em que falava da ocupacao do córrego Padre Faria. Para o narrador, 
tratava-se de uma "adversão simpatica procedida de serem os de São Paulo de 
vila maior e composta de homens ricacos e de elevados pundonores, e aqueles 
de vila mais pequena e menos poderosos, dotados porém de alentados e 
superabundantes brios". Porém, do ponto de vista dos emboabas, esta distin-
cdo se dissolvia. Na "História do Distrito do Rio das Mortes", o autor José 
Alvares de Oliveira falava de corno os taubateanos também eram "tidos por 
paulistas, como todos os naturais de Serra Acima, prezando-se muito deste 

33. Pais Lerne, Nobiliarquia, vol. 2, p. 33. 
34. FUNDA00 Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 

CEHC, 1999. p. 231. 
35. Adriana Rorneiro, "Urn Visiondrio na Corte de D. yon-o 	resolta e nzilenarismo nas Minas Gerais", 

tese de doutorado (inedita), IFCH-Unicarnp, 1996, p. 236. 
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nome, e naquele tempo por horrendo, fero, ingente e temeroso, e apoderando-
se de todo o descoberto como costumavam em todas as Minas, porque em 
todas punham e dispunham despoticamente pelo ditame de 'assim quero, as-
sim o mando, e a razao prevalece a vontade".' 

A adocao do termo "emboabas", por sua vez, parece dizer mais sobre os 
paulistas do que qualquer outro grupo social. Como ja virnos, o uso do tupi 
demarcava, para os paulistas, elementos centrais na constituicao tanto da sua 
memória quanto da sua identidade coletiva. Se é comum pensar que o termo 
se aplicava aos portugueses, na verdade os paulistas chamavam de emboabas 
nao apenas a estes "mas a todos os que nao sairam da sua regiao", como bem 
lembrava Rocha Pita em sua História da America Portuguesa. Adriana Romeiro 
também coloca que o termo "designava todos os adventicios ou, antes, todos 
aqueles que nao eram paulistas — nome dado aos descobridores das primeiras 
minas e aos moradores da serra acirna — desde portugueses, baianos, 
pernambucanos e outros". Esta rnesina autora argumenta, ainda, que a ori-
gem deste termo nao deve ser entendida tanto no seu sentido literal mas antes 
no processo dinarnico de significacao através do qual os usuários deste "irnagi-
nário" podern conferir "urna certa ordem ao mundo".' 

Ainda assim, o termo "emboaba" também servia para lembrar que a 
forma de vestir proporcionava um marcador claro de identidades. Na "Rela-
can de um Morador de Mariana", o narrador observava que os paulistas cha-
mavam aos reinóis "emboabas por desprezo, que na sua lingua quer dizer 
galinhas calcudas, o que imitavam pelos calcoes que usavarn de rolos". Em 
contraste, ao descrever os paulistas, o narrador da "História do Distrito do Rio 
das Mortes" procurou recuperar o modo de ser desses paulistas maléficos e 
desordeiros de antanho, inclusive pincelando um memoravel retrato da moda 
da época. "Fiquem também como em esquecimento as repetidas assuadas que 
pela menor desconfianca vinham a dar a povoacao, entrando por ela com 
gente armigerada, e o senhor na frente, de pé descalco, em ceroulas arregaca-
das, catana talingada, patrona cingida, pistolas no cinto, faca no peito, clavina 
sobracada, e na cabeca, ou carapuca. de rebuco ou chapéu de aba caida, e a 
som de caixa e clangor de trombeta, vozeando 'morram emboabas'; e não so 
com estas tumultuosas amotinacoes mas corn as bravezas de urn chamado 
Jaguara, que é o mesmo que cachorro bravo, que quando se ernbriagava eram 
poucos os alpendres e pequenas as ruas do arraial para semear de chumbo a 
puros tiros". 3 " 

36 FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 230. 

37 Rocha Pita, História da America Portuguesa, p. 241; Ronaeiro, "Um Visionário", p.234. 
FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 231. 
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Este contraste das aparencias redundava, no contexto do conflito dos 
emboabas, num choque de costumes. Urn indicio disso é contado na "Relacao 
do principio descoberto", no incidente entre Jeronimo Pedroso — vulgo Pode-
roso "por este ter tambem bastantes escravos" — e Manuel Nunes Viana. Quando 
este desafiou aquele a urn duelo, Pedroso respondeu que "queria o desafio, 
porem que nao havia usar de estocadas nern cuteladas, so sim tocar uma espa-
da na outra corn as pontas para o ar; mas o dito capitão-mor [Nunes Viana] 
lhe tornou a mandar dizer que nao sabia esse jogo de espada e que saia, po-
rem, a fortuna do que elas dessem". Preocupado em contrastar a desordem dos 
paulistas corn a ordem dos emboabas, o mesmo narrador da "Relacao do prin-
cipio descoberto" chamava a atencao para o fato de que apesar dos cabos dos 
emboabas estarem "sem insignias", pelo menos o lider Manuel Nunes Viana 
trazia "seu bastdo alvorado como capitao-rnor da vila do Penedo", na ocasido 
em que foram enfrentar o novo governador dom Fernando Martins 
Mascarenhas de Lencastre. Por fim, o autor anônirno introduziu urn outro 
sirnbolo para encerrar o seu relato: a entrada triunfal e pacificadora da autori-
dade régia na pessoa de Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, 
reiteradarnente chamado de "senhor governador". 

Corn o triunfo da ordern, a derrota final dos paulistas teve, no entanto, 
urn desfecho ambiguo. Por urn lado, diversos aventureiros egressos das 
Cataguases deram sequencia a tradicao do rnovimento, desbravando novos 
sertdes, descobrindo ouro em Cuiabá e em Goias, travando novos embates 
corn inurneros povos indigenas. Por outro, tiveram que arnargar o cercearnen-
to de ulna certa autonornia que desfrutavarn na ausência de urn Estado orga-
nizado, longe do alcance das autoridades régias. Para Jose Alvares de Oliveira, 
o narrador ernboaba da "História do Distrito do Rio das Mortes", sairarn corn 
a reputacao maculada: 'Junto corn a queda da soberba, perderam tarnbém o 
respeito do seu honroso norne depois de tantos anos pelas suas insoléncias 
adquirido". 

0 mesrno Jose Alvares de Oliveira, apesar de parcial aos emboabas, ex-
plicava corn clareza o significado do evento, numa frase que reflete de forma 
emblernkica a tOnica do Códice Costa Matoso como urn todo. "Esta resolucao 
tornada pelos emboabas do Rio clas Mortes e do Arraial Novo, ainda que agi-
tada pela cegueira de sua compaixdo, sernpre foi a que deu principio para ao 
diante todo o pais das Minas e de Serra Acima conhecer verdadeirarnente ao 
seu verdadeiro senhor, ate entdo menos conhecida a sua grandeza e pouco 
temida a sua justica". Para os paulistas, o conhecimento do verdadeiro senhor 
passava, necesskia e talvez dolorosarnente, por urn verdadeiro conhecirnento 
de si próprios. 
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