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INTRODUÇAO.

RELATÓRIO SOBRE O III SIMPÓSIO DOS
PROFESSORES UNIVERSITÁRIO DE
HISTÓRIA.

(Franca, 3 a 7 de novembro de 1965 (*).
Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula (**).

I. -

INTRODUÇÃO.

Realizou-se em Franca, sob os auspícios da sua Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, Instituto Isolado do Ensino Superior do Govêrno do Estado de São Paulo, de 3 a 7 de novembro do ano em curso, o IH Simpósio dos Professôres Universitários de História. Compareceram cêrca de 85 professôres de
História, vinculados a Faculdades oficiais e particulares do nosso país. Foram apresentadas 18 comunicações, de acôrdo com
o temário proposto:
1. 2. -

Artesanato, manufatura e indústria.
Fontes primárias para a História.

Houve também uma grande oportunidade para o diálogo
entre aquêles que, na feliz expressão de Marc Bloch, praticam,
vivem o artesanato da História. Professôres mais experimentados e professôres mais jovens, todos unidos num mesmo ideal,
tanto no sentido de uma História mais humana, mais presente
no tempo, em busca de técnicas e métodos novos, eventualmente mais promissores, para o ensino da História. Presentes alunos e professôres de outras disciplinas, confraternizaram-se êles
com os cultores de Clio. E, o que é mais interessante, tôda a cidade de Franca sintonizou-se com o Simpósio, engalanando as
suas ruas. As escolas, as autoridades municipais, as entidades
culturais, assistenciais, esportivas, as Igrejas de diferentes cre(0). _

Publicado na Revista de Btst6rta n. o 64, outubro-dezembro de 1965, pág•.

iOO). -

Instrutora de História da ClvUlzação ibérica da Faculdade de Fllosofla,
Ciências e Letras da Universidade de São

445-454.

-8dos, o comércio, a indústria, a imprensa falada e escrita, contribuiram, espontânea e decisivamente, para o clima de cordialidade e simpatia que marcou a vitoriosa promoção da sua jovem Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mais do que a
presença às sessões sociais, os presentes ofertados, o fato mais
cativante foi o da família francana haver acolhido os simposistas em seu próprio lar, disputando o privilégio da hospedagem
e lamentando, apenas, a ausência dos professôres que deixaram
de comparecer.
Com esta conjuntura de fatôres, o saldo do lU Simpósio, ràpidamente promovido, foi, inegàvelmente, dos mais positivos.
Ainda mais, consolidou a Associação dos Professôres Universitários de História (APUH) que agora reencontrou o seu caminho.

•
• •
U. -

A PROMOÇÃO DO SIMPÓSIO.

A idéia da realização do lU Simpósio brotou em princípio
de agôsto de uma conversa entre os Profs. Alice Piffer Canabrava, la. secretária da APUH, José Ferreira Carrato, diretor
do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca e Eurípedes Simões de Paula, membro
do Conselho Consultivo da APUH (Núcleo de São Paulo). Anteriormente a êsse encôntro, após ter pronunciado uma conferência sôbre o centenário da Batalha de Riachuelo na Faculdade de Franca, e informado de uma projetada Semana de Estudos, sob a responsabilidade do Departamento de História, o
Prof. Eurípedes Simões de Paula havia interpelado o Prof. José Ferreira Carrato:
- Por que não transformar a Semana de Estudos no lU
Simpósio?
Idêntica sugestão já havia sido feita a um outro Departamento de História. Desta vez caiu em terreno fértil. Então reuniram-se os três idealistas. Alicerçados com a anuência da Diretoria da APUH, com a aquiescência do Prof. J. F. Carrato,
a Profa. Alice Piffer Canabrava começou a enviar circulares a
todos os núcleos da APUH e aos professôres do ensino superior
de História e também aos universitários de História através de
suas entidades de classe, a fim de que cada Centro estudantil
enviasse um representante, na qualidade de observador.
Dir-se-ia que tôda a gente estava à espera do Simpósio.
Pois, em breve espaço de tempo, mais de 130

-9versitários de História responderam afirmativamente, sendo
que cêrca de 45 manifestaram o desêjo de apresentar um trabalho dentro do temário aprovado: Artesanato, manufatura,
indústria e Fontes primárias para a História.
Outra circular foi expedida, seguida da feitura do Regulamento e do Programa do lU Simpósio. O noticiário ganhou
amplitude, veiculado pela imprensa falada e escrita, tendo na
frente, com comprovada periodicidade, o "Trabuco", jornal
falado da Rádio Bandeirantes, sob a direção do francano Vicente Leporace.
Lamentàvelmente, por razões que se compreende, puderam comparecer apenas cêrca de 85 professôres, dos quais 18
apresentaram suas comunicações, que, juntamente com as respectivas intervenções, deverão ser publicadas nos Anais do lU
Simpósio dos Professôres Universitários de História .

•
• •
lU. -

OS SIMPóSIOS ANTERIORES.

O "I Simpósio Nacional de Professôres de História do Ensino Superior", realizou-se em Marília, de 15 a 20 de outubro
de 1961, numa promoção, pioneira em nosso país, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, Instituto Isolado
do Ensino Superior do Govêrno do Estado de São Paulo.
Durante êsse Simpósio foi fundada a Associação dos Professôres Universitários de História (APUH) e constituída a sua
primeira Diretoria, cujos Estatutos, com o texto definitivo aprovado em sessão plenária, aos 27 de outubro, em Curitiba, estão
transcritos na Revista de História (1). Realmente, realizou-se
na capital paranaense, de 27 a 31 de outubro de 1962, numa promoção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná, o U Simpósio dos Professôres Universitários
de História.
Das realizações dos dois primeiros Simpósios falam os
Anais já publicados pelas entidades promotoras. Cumpre-nos
lembrar que na 2a. sessão plenária, realizada em Curitiba, aos
31 de outubro de 1962, por aclamação, foi reeleita tôda a Diretoria da APUH, bem como foram fixados a data, o local e o temário do lU Simpósio: última semana de julho de 1963, em Fortaleza e com o seguinte temário:
(1). -

Revista de HIstória. São Paulo, 1962. Ano XIII, n.O 52, pigs. 550-554.

-101. 2. -

O artesanato, manufatura e indústria.
Fontes primárias para a História.

~ste IH Simpósio, por motivos que não valem a pena sejam lembrados, não se realizou na capital cearense como estava
programado, mas sim dois anos depois, em Franca, de 3 a 7 de
novembro dêste ano.
Considerando que os Anais dos dois Simpósios anteriores já
foram publicados e que uma das últimas preocupações da Comissão Executiva do IH Simpósio será a publicação dos seus
respectivos Anais. nos limitaremos, nestas notas, apenas em
narrar o que se passou no certame, assim como relacionar as
Comunicações apresentadas. Por outro lado, daremos publicidade ao que foi resolvido em Franca para a promoção do IV
Simpósio.

•
IV. -

•

•

RELAÇÁO DAS COMUNICAÇÕES APRESENTADAS
NAS SESSõES DE ESTUDO.

Da lista, mimeografada e distribuída aos simposistas pela
Comissão Executiva, constava a inscrição de 45 comunicações,
sendo os autores relacionados por ordem alfabética. Desta lista apenas 17 apresentaram os trabalhos programadas. Entretanto, duas observações se impõem:
la.) - O Coronel Mário Cardozo, enviou, de Portugal, a comunicação intitulada: "A metalurgia na proto-história da Península Ibérica", que, de acôrdo com o Artigo 4.0 do Item H
do Regulamento do IH Simpósio, não pôde ser apreciada.
"Artigo 4. - Os autores de comunicações às sessões
de estudo deverão apresentá-las sob forma de exposição
oral, de maneira sintética, na sessão que lhes fôr programada".

Todavia, sabemos que o Prof. Eurípedes Simões de Paula,
diretor do Museu de Arte e Arqueologia da Universidade de
São Paulo,

-11trabalho. Nestas condições, foram efetivamente 18 os trabalhos apreciados pelos membros do Simpósio, com a seguinte
distribuição:
1). - Núcleo de São Paulo: 14 comunicações, sendo: 6 de
professôres do Departamento de História da Universidade de
São Paulo, 5 de três Institutos Isolados de Ensino Superior do
Estado, 2 da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e
1 da Faculdade Municipal de Filosofia de Taubaté.
2). - Núcleo de Minas Gerais: 2 comunicações.
3). - Núcleo do Rio Grande do Norte: 1 comunicação.
4). - Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de
Santa Catarina: 1 comunicação.

*

*

*

V. - O DESENROLAR DA SESSõES DE ESTUDO.
la. sessão. 10 horas. Quinta-feira. Dia 4 de novembro.
Presidência: Prof. Dr. Amaro Xisto de Queiroz (Minas Gerais) .
la.). - Paula (Eurípedes Simões de) (USP). - As origens
das corporações de ofício. As corporações em Roma.
2a.). - Iglésias (Francisco) (UFMG). - Artesanato, manufatura e indústria. Nota conceitual e tentativa de aplicação no Brasil.
3a.). -.Meneses (Ulpiano Toledo Bezerra de) (USP). - O
artesanato, a manufatura e a indústria em Delos helenística (com projeções) .

*

2a. sessão. 14.30 horas. Quinta-feira. Dia 4 de novembro.
PreSidência: Prof. Dr. Hélio Dantas (Rio Grande do Norte).
4a.). - Mendonça (Alvamar Furtado de), Galvão (Cláudio Augusto Pinto) e Dantas (Hélio). - Aspectos históricos
do artesanato no Rio Grande do Norte.
5a.). - Rodrigues (Leda Maria Pereira) (Madre Maria Angela) (PUCSP). - As Minas de Ferro em Biraçoiaba
(São Paulo, séculos XVI-XVII-XVIII).
6a.). - Werner (Helena Pignatari) (PUCSP). - O artesanato no município de Osasco em fins do século XIX. A
família "Viviani".
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•
3a. sessão (questões pedagógicas). 9 horas. Sexta-feira.
Dia 5 de novembro.
Presidêndia: Prof. Dr. Alvamar Furtado de Mendonça (Rio
Grande do Norte).
França (Eduardo d'Oliveira) (USP). - Considerações sôbre
os seminários de História.
Paula (Eurípedes Simões de) (USP). - Algumas considerações em tôrno do XII Congresso Internacional de Ciências Históricas (Viena, 28 de agôsto a 5 de setembro
de 1965) (com projeções) (2) .

•
4a. sessão. 14 horas. Sexta-feira. Dia 5 de novembro.
Presidência: Prof. Walter F. Piazza (Santa Catarina).
7a.). - Ribeiro (Maria da Conceição Martins) (FFCL. Rio
Claro. SP). - Os arquivos auto-biográfico e falado
(gravado) do Museu de Rio Claro.
8a.). - Castro (Jeanne Berrance de) (FFCL. Rio Claro. SP).
- Inventários da documentação administrativa municipal de Rio Claro (1837-1930).
9a.). - Chaia (Josefina) (FFCL. Marília. SP). - Inventário
sôbre o artesanato, a manufatura e a indústria no Brasil de 1808 a 1889.
10a.). - Fenelon (Déa Ribeiro) e Monteiro (Norma de Góes)
(UFMG). - Levantamento das fontes primárias de
Congonhas do Campo.
lla.). - Paula (Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de)
(USP). - As fontes primárias existentes no Arquivo
da Cúria Metropolitana de São Paulo (São Paulo Capital) .
12a.). - Merschmann (Antônio Carlos Ribeiro) (FFCL Municipal de Taubaté. SP). - Fontes primárias de Taubaté.
(2). -

Palestras reaUzadas nesta 3a. selllo de estudos a convite da Com1Isio
BltecuUva do UI Simp6l1o, sendo a primeira prevista por uma moçlo aprovada no 11 Simpósio e a segunda por ter sido o Prol. Slmõe. de Paula um
parUcipante brasileiro ao maior dos COllÇeuo de HlIt6rla realizado, que
reuniu mais de 8.000 ln8crlçõe•.
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Piazza (Walter F.) (FFCL da UFSC). arqueológicas de Santa Catarina.

As fontes

*
5a. sessão. 8 horas. Sábado. Dia 6 de novembro.
Presidência: Prof. Dr. Eurípedes Simões de Paula (SP).
14a.). - Luz (Nícia Villela) (USP). - A política de Dom João
VI e a primeira tentativa de industrialização do Brasil.
15a.). - Siqueira (Sônia Aparecida) (USP). - O artesanato
e o privilégio. Os artesãos no Santo Ofício no século
XVIII no Brasil.
16a.). - Wright (Antônia Fernanda de Almeida) (USP). Alguns documentos referentes à América do Sul e Caribe existentes no "Scottish Record Office of Edinburgh" (documentos dos séculos XVII, XVIII e XIX).
17a.). - Machado (Pe. Sebastião Romano) (FFCL. Franca.
SP). - O artesanato como fator de humanização.
18a.). - Costa (Alfredo Henrique) (FFCL. Franca. SP). Influência da tecnologia sôbre a produção industrial.

*
VI. -

*

*

EXPOSIÇÃO DE TÉCNICAS POPULARES.

As reuniões sociais, organizadas e promovidas pela Comissão Executiva local do Simpósio, constaram de:
a). - Exposições de Artes e Técnicas Populares, Livros
Raros e Atuais, Artes Plásticas, Etnografia e Filatelia;
b). - Exibição do Conjunto de Percussão do Conservatório Musical de Franca;
c). - Apresentação do Festival Folclórico Regional;
d). - Bênção dos Encamisados, no Adro da Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, como fase preparatória ao espetáculo das Cavalhadas de Franca.
Tôdas essas realizações foram do mais alto interêsse e agradaram sobremaneira. Todavia, a Exposição de Técnicas Popu-
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lares merece um destaque, tanto pelo harmonioso entrosamento com o temário do Simpósio, como pela própria originalidade.
Inspirando-se em um Museu de Técnicas que teve oportunidade de visitar em Munique, êsse extraordinário realizador
que é o Prof. José Ferreira Carrato, com a ajuda de uma equipe de colaboradores, conseguiu localizar em fazendas dos arredores, algumas das fontes mais preciosas do artesanato francano. Além do mais, conseguiu convencer aquêles velhinhos e
velhinhas, autênticos artesãos, a participar ativamente do Simpósio. E lá estiveram êles, noites a dentro, trazidos sabe Deus
como, instalados no recinto da Exposição, com seus teares, suas
rocas, cardando, fiando, tecendo lã de carneiro; com as almofadas de bilros, fabricando rendas, todos ajudados pelos netos
e bisnetos. Outros esculpiam gamelas e colheres de pau. Alguns fabricavam vassouras de piaçaba, executavam trabalhos
de cestaria, de franjas retorcidas em "atalhoados" de algodãozinho, com "aproveito" de sacos vazios de mantimentos. Tudo
isso feito num ritmo normal de trabalho, numa contínua e espantosa agilidade das velhas mãos, mesmo quando dialogavam
com os simposistas.
No recinto da Exposição foram servidos café, "quentão" e
uma série enorme de quitutes caseiros, com receitas transmitidas através de gerações de cozinheiras e que há muito tempo
não tínhamos a oportunidade de saborear.

*
VII. -

*

*

A CASA DE PORTINARI. MOÇõES APROVADAS.

Dentre as 34 moções aprovadas na sessão plenária e que
oportunamente serão divulgadas nos Anais do Simpósio, uma
delas se destaca e tem caráter de urgência. Trata-se de oficiar
ao Exmo. Sr. Presidente da República no sentido de ser apressada a tramitação de projeto legislativo, da desapropriação da
casa do pintor Cândido Portinari, em Brodosqui (SP) que os
simposistas, em excursão promovida pela Comissão Executiva,
tiveram oportunidade de visitar no dia 6 de novembro (sábado) e verificaram o estado precário de conservação da capela
e de algumas salas.
O imóvel já está tombado pelo 4.° Distrito da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e essa de-
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desmoronamento iminente, e de dar também uma destinação
condizente com a importância da natureza dêsse monumento
artístico.
Com a receptividade que se espera ao apêlo dos historiadores reunidos em Franca, pode-se dar uma credencial das mais
positivas ao III Simpósio da APUH e, ao mesmo tempo, hipotecar-lhes a gratidão do mundo artístico, tanto do país como
do exterior por essa iniciativa que consideramos das mais meritórias.

*

*

*

VIII. - SESSÃO PLENA RIA DE 7 DE NOVEMBRO.
RESOL UÇõES.
A Sessão Plenária foi presidida pelo Prof. Dr. Eurípedes
Simões de Paula e secretariada pelo Profa. Dra. Alice Piffer
Canabrava. Foram tomadas as seguintes resoluções:
1). - O Simpósio da Associação dos P'rofessôres Universitários de História, previsto nos Estatutos como certame anual,
passa a ser realizado de dois em dois anos. O IV Simpósio será
realizado em 1967, provàvelmente no mês de setembro, na Semana da Pátria;
2). - A Diretoria da APUH ficou encarregada de escolher
o local onde se realizará o IV Simpósio, consultados os Núcleos
Regionais através de suas respectivas diretorias;
3). - O temário a ser objeto das comunicações e discussões do IV Simpósio ficou constituído dos seguintes itens:
Colonização e Migração.
ii). - O levantamento de fontes primárias.
i). -

4). - A Diretoria da APUH, após consulta aos Núcleos
Regionais, encarregará oficialmente vários professôres especializados nos diversos ramos do conhecimentos histórico, para
apresentar comunicação fundamental sôbre o tema, no IV

-16-

5). - Fazer caloroso apêlo aos professôres universitários
de História para colaborarem no sentido de estender os Núcleos
Regionais da APUH a todos os Estados brasileiros. No presente, a APUH é integrada pelos Núcleos Regionais dos Estados
da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Guanabara, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul e São Paulo. Pediu atenção particular para a
importância de conclamar os professôres do Norte do país, ausentes em sua grandes maioria dos nossos Simpósios, para darem sua colaboração à APUH através do estabelecimento dos
Núcleos Regionais, de modo que a nossa entidade venha a ser,
de fato, e não apenas nos seus Estatutos, uma organização de
âmbito nacional.

•

• •
IX. -

ELEIÇAO DA NOVA DIRETORIA PARA
O BI~NIO 1965-1967.

Nessa mesma sessão plenária foi eleita a seguinte Diretoria da APUH para o biênio 1965-1967:
Presidente: Eurípedes Simões de Paula (São Paulo. SP).
Vice-Presidente: Francisco Iglésias (Belo Horizonte. MG).
Secretário-Geral: Sérgio Buarque de Holanda (São Paulo.
SP) (reeleito).
1.0 Secretádo: Alice Piffer Canabrava (São Paulo. SP) (releita) .
2.0 Secretário: José Ferreira Carrato (Franca. SP).
1.0 Tesoureiro: Cecília Maria Westphalen (Curitiba. PR).
2.0 Tesoureiro: Walter F. Piazza (Florianópolis. SC).
Imprensa e Propaganda: José Roberto do Amaral Lapa
(Marília. SP).
Conselho Consultivo: Eduardo d'Oliveira França (São Paulo. SP); Hélio Dantas (Natal. RN); Leda Maria Pereira Rodrigues (Madre Maria Angela) (São Paulo. SP); Nícia Villela Luz
(São Paulo. SP) e Olga Pantaleão (Marília. SP).

11. -

PROMoçÃO DO SIMPÓSIO.

PATROCINADORES.
GOV~RNO

DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Governador.
Sr. Laudo Natel.

Conselho Estadual Ido Ensino Superior.
Prof. Dr. Oswaldo Müller da Silva.
Presidente da Câmara do Ensino Superior.
Prof. Dr. Honório Monteiro.
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca.
Instituto Isolado Ide Ensino Superior.
Diretor:
Prof. Dr. Alfredo PaI ermo .
Diretor do Departamento de História:
Pro f . Dr. José Ferreira Carrato.
DIRETORIA DA ASSOCIAÇAO DOS PROFESSóRES
UNIVERSITARIOS DE HISTóRIA.
Biênio 1965-1967.
Presidente: Prof. Dr. Eurípedes Simões de Paula (São Paulo,
S. P.).
Vice-Presidente Prof. Dr. Francisco Iglésias (Belo Horizonte,
M. G.).
Secretário-Geral: Prof. Dr. Sérgio Buarque de Holanda (São
Paulo, S. P.).
1.° Secretário: Profa. Dra. Alice Piffer Canabrava (São Paulo,
S. P.).

-202.° Secretário: Prof. Dr. José Ferreira Carrato (Franca, S. P.).
1.0 Tesoureiro: Profa. Dra. Cecília Maria Westphalen (Curiti-

ba, P. R.).
2.° Tesoureiro: Prof. Walter Piazza (Florianópolis, S. C.).
Imprensa e Propaganda: Prof. Dr. José Roberto do Amaral

Lapa (Marília, S. P.).
Conselho Consultivo: Profs. Drs. Eduardo d'Oliveira França

(São Paulo, S. P.), Hélio Dantas (Natal, R. N.), Leda
Maria Pereira Rodrigues (madre Angela) (São Paulo,
S. P.), Nícia Villela Luz (São Paulo, S. P.) e Olga
Pantaleão (Marília, S. P.) .

•
• •
COMISSÃO EXECUTIVA DO UI SIMPóSIO DE PROFESSÕRES
UNIVERSITARIOS DE HISTóRIA.
Prol. Dr. Alfredo Palermo -

Presidente.

Prol. Dr. José Ferreira Carrato -

Coordenador-Geral.

Prol. Dr. Alfredo Henrique Costa.
Prol. Dr. Sebastião Romano Machado·
Prol. Dr. Vicente Minicuccl.
Prol. Dr. Frei Lauro de Carvalho Borges, ORSA.
Prola. Dra. Maria Cintra Nunes da Rocha.
E os membros da Comissão Executiva do II Simpósio (Curitiba,
1962) :
Prol. Dr. Homero Batista de Barros.
Prola. Dra. Cecília Westphalen.
Prol. Dr. Brasil Pinheiro Machado.
Prola. Dra. Altiva Pllatti Balhana.
Prol. Dr. José Loureiro Fernandes.
Prol. Dr. José Nlcolau dos Santos.

REGULAMENTO DO III SIMPóSIO DOS PROFESSÕRES
UNIVERSITARIOS DE HISTóRIA.

TíTULO I.
Das Inscrições.
Art. 1.0 - E' a ficha de inscrição, devidamente referendada pela
Comissão Organizadora do III Simpósio (Secretaria-Geral), o título
hábil de participação efetiva nas sessões e assembléias do mesmo
certame.
§ primeiro - Cada sócio participante, no ato da apresentação de
suas credenciais à Secretaria local do III Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História, depositará a importância de Cr$
1.000 (hum mil cruzeiros), taxa essa destinada às despesas da Secretaria-Geral da A.P. U.H., em São Paulo.
§ segundo - Além do sócio participante, haverá o especialista convidado excepcionalmente pela Comissão Executiva do Simpósio, de notório saber histórico, o qual poderá votar, dar pareceres, proferir palestras e ler comunicações.
§ terceiro - Os interessados em assistir às sessões e assembléias
do certame, embora não inscritos - por não preencherem os requisitos estatutários exigidos pela A. P. U. H. - serão considerados observadores.
Art. 2.° - A Secretaria local do III Simpósio expedirá aos participantes e observadores um certificado de comparecimento às sessões do certame, para os efeitos que ocorrerem.

TiTULO D.
Das Comunicações.
Art. 3.° - A apresentação de comunicações ao III Simpósio é
reservada exclusivamente aos sócios da A.P. U.H.
§ único - A Comissão Organizadora do In Simpósio (SecretariaGeral), a quem cabem os convites e as inscrições ao Simpósio, encaminhará, em tempo hábil, à Comissão Executiva local, a relação dos
sócios inscritos e a dos que apresentarão comunicações, com os respectivos temas.
Art. 4.° - Os autores de comunicações às sessões de estudo deverão apresentá-las sob forma de exposição oral, de maneira sintética, na sessão que lhes fôr programada.

-
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§ primeiro - O texto escrito da comunicação não deverá ultrapassar de 20 (vinte) páginas datilografadas, tamanho ofício, em espaço duplo, afora ilustrações, o qual será remetido em 3 (três) vias à
Comissão Executiva do HI Simpósio, impreterivelmente até 20 de
outubro de 1965 (Caixa Postal n.O 160 - FRANCA (SP).
§ segundo - O autor deverá fazer acompanhar seu trabalho de
200 (duzentos) exemplares de um resumo do mesmo, no máximo de
3 (três) páginas datilografadas, tamanho ofício, em espaço duplo, para
distribuição aos participantes do IH Simpósio.
§ terceiro - A Comissão Executiva do certame reserva-se o direito de condicionar o rigoroso cumprimento do estatuído no Art. 4.0
e seus § § Primeiro e Segundo, para a publicação dos trabalhos nos
Anais do HI Simpósio.

TITULO 111.
Das Reuniões.
Art. 5.° - São consideradas reuniões constitutivas do IH Simpósio: I - as Assembléias-Gerais, nas quais serão discutidos assuntos
pertinentes à Associação dos Professôres Universitários de História
(A.P.U.H.); II - as Sessões de Estudo, em que serão apresentados
e debatidos os trabalhos científicos dos temários propostos; e IH - as
Reuniões Sociais, promovidas pela Comissão Executiva local, como
elemento de recreio espiritual aos simposistas.
Art. 6.° - As Assembléias-Gerais serão dirigidas pelo presidente
da A. P. U. H., a condução das Sessões de Estudos caberá aos diretores dos Núcleos Regionais da entidade, e a realização das Reuniões
Sociais será responsabilidade da Comissã:o Executiva local do Simpósio.
Art. 7.° - Cada autor de comunicação, nas Sessões de Estudo,
disporá de 20 (vinte) minutos, no máximo, para a sua exposição oral,
sôbre os pontos fundamentais do seu trabalho.
§ primeiro - As intervenções atinentes à exposição do autor serão feitas imediatamente após sua palavra, mediante inscrição escrita
encaminhada à presidência da Sessão, constando o nome do interpelante e o assunto de sua intervenção.
§ segundo minutos.

Cada intervenção terá a duração ideal de 3 (três)

§ terceiro - Findas as intervenções, o autor da comunicação poderá, se assim o desejar, respondê-las a tôdas, de modo geral e sucinto.
§ quarto - Sempre que julgar necessário, o presidente da Sessão
poderá suspender o debate.
§ quinto - E' vedado o uso da palavra mais de uma vez, em cada
comunicação.
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Das Moções.
Art. 8.° - As moções e propostas relativas ao âmbito próprio da
A. P. U. H. deverão ser apresentadas, discutidas e votadas durante
as Assembléias-Gerais .da Associação, porventura programadas no IH
Simpósio.
§ único - As moções e propostas serão postas em votação pelo
presidente da Mesa, e as deliberações serão tomadas pela maioria dos
presentes, com direito a voto.

TtTULO V.
Das Publicações.
Art. 9.° - Cabe somente à Comissão Executiva do lU Simpósio
o direito de editar, resumir e enviar ao público e às autoridades competente,> as comunicações, exposições, debates, moções e outras propostas relativas ao trabalho científico desenvolvido pelo Simpósio.
§ único - As moções e propostas relativas à A.P.U.H. serão
encaminhadas e publicadas pela Diretoria da mesma.

TtTULO VI.
Das Disposições Gerals.
Art. 10.° - Caberá à Comissão Executiva do IH Simpósio, ouvida
a Comissão Organizadora do certame, resolver os casos omissos no
presente Regulamento.

RELAÇÃO DOS PROFESSORES INSCRITOS NO
lU SIMPóSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS
DE HISTóRIA.

BAHIA.
José Calasans.
Jorge Calmon.
ESPíRITO SANTO.
Manuel Ceciliano Sales de Almeida.
Nelson Abel de Almeida.
Nilo Martins de Cunha.
GOlAS.
Ana Lúcia da Silva.
Gilka Ferreira.
Maria Augusta de Santana Morais.
Neusa Martins Rodrigues.
Wanda Cozetti Marinho.
GUANABARA.
Emília Teresa Alvares Ribeiro.
Eulália Maria Lahmeyer Lôbo.
Guy de Holanda.
Héijo Vianna.
Hugo Weiss.
Pedro Freire Ribeiro.
Sebastião da Silva Furtado, Tte-Cel.
MARANHÃO.
Wilson Pires Ferro.
MINAS GERAIS.
Amaro Xisto de Queiroz.
Daniel Valle Ribeiro.
Déa Ribeiro Fenelon.
Francisco Iglésias.
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Hamilton Leite.
José da Paz Lopes.
José Ernesto Ballstaedt.
José Olegário Ribeiro de Castro.
Manuel Casasanta.
Maria Efigênia Lage de Rezende.
Norma de Góes Monteiro.
Oneyr Ferreira Baranda.
Roberto Carvalho Mattos.
Amália Introcaso Bandeira de Mello.
PARANÁ.
Altiva Pilatti Balhana.
Brasil Pinheiro Machado.
Cecília Maria Westphalen.
Guísela V. Frey Holzmann.
Ismênia Pinheiro Machado.
Jayme Antônio Cardoso.
N euza de Castro Guimarães.
Odah Regina Guimarães Costa.
Oksana Olga Boruszenko.
Ruy Christovan Wachowica.
PERNAMBUCO.
Amaro Quintas.
RIO GRANDE DO NORTE.
Alvamar Furtado de Mendonça.
Cláudio Galvão.
Hélio Dantas.
Maria Zélia Medeiros Pinheiro.
Mariza Pinheiro de Moura.
RIO DE JANEIRO.
Antônio Carlos Quaresma.
Aidyl Ferreira de Carvalho.
Luiz Cesar Aguiar Bittencourt Silva.
SANTA CATARINA.
Walter Piazza.
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SÃO PAULO.
Assis.
Heloisa Liberalli Bellotto.
Manoel LeIo Bellotto
Baurú.
José Gori.
Maria Antônia Prestes de Carvalho.
Maria da Glória Alves Portal.
Campinas.
Érsio Lensi.
José Narciso Ehrenberg.
Maria Cecília Mauro Freire.
Maria Lúcia de Souza Rangel.
JundiaÍ.
Maria Helena Degani Rocha.

Lorena.
José Luiz Pasin.
Teresinha Carvalho.
Lins.
Luiz Gonzaga Basetto.

Marília.
Carl Valeer Frans Laga (padre).
Edson Lacerda de Rezende .
•José Roberto do Amaral Lapa.
Josefina Chaia.
Maria Conceição Vicente de Carvalho.
Maria Luiza de Barros.
Nivaldo Romão.
alga Pantaleão.
Paulo Barros Camargo.
Daisy Ribeiro Carvalho.

Ribeirão Prêto.
Waldemar Roberto.
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Rio Claro.
Maria da Conceição Martins Ribeiro.
J eanne Berrance de Castro.

São Paulo -

Capital.

Adyl Ciocci.
Alda Mauro Tirico.
Aldo J anotti.
Alfeu Domingues Lopes.
Alice Piffer Canabrava.
Antônia Fernanda de Almeida Wright.
Boris Fausto.
Carlos Guilherme Santos da Motta.
Nello Garcia Migliorini.
Eduardo d'Oliveira França.
Emanuel Soares Veiga Garcia.
Eurípedes Simões de Paula.
Giulio Davide Leoni.
Hans Bruno Eduardo Schellenberg.
Helena Pignatari Werner.
Helena Sussuarana de Vasconcelos (Madre Laeticia Maria, c. r.).
Hélio Abranches Viotti, S. J. (Pe.).
João Carrozzo.
Joaquim Barradas de Carvalho.
José Geraldo Ataliba .
.Iosé Sebastião Witter.
Júlio Roberto Katinsky.
István Jancsó.
Laura Fraga de Almeida Sampaio (Madre Maria Carmelita).
Leda Maria Pereira Rodrigues (Madre Maria Angela).
Luiz Faria.
Luis Antônio de Moura Castro.
Manuel Nunes Dias.
Maria Clara Rezende Teixeira Constantino.
Maria de Lourdes Mônaco J anotti.
Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula.
Marina Piza de Sampaio Góes.
Nícia Villela Luz.
Odilon Nogueira de Matos.
Paulo Pereira de Castro.
Pedro Calil Padis.
Raul de Andrada e Silva.
Romeu Ricúpero.
Rubens Borba de Morais.
Sebastião Pagano.
Sérgio Buarque de Hollanda.
Sônia Aparecida de Siqueira.

-29Uacury Ribeiro de Assis Bastos.
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes.
Yvone Dias.
Santos.
José Afonso de Morais Bueno Passos (Pe.).

Taubaté.
Antônio Carlos Ribeiro Merschmann.
Franca.
Alfredo Henrique Costa.
José Ferreira Carrato.
Frei Lauro de Carvalho Borges.
Luis Antônio Hungria Cecci.
Maria Cintra Nunes Rocha.
Martha Abrahão Tavares da Silva.
Michel Haber.
.
Sebastião Romano Machado (Pe.).

IH. -

COMUNICAÇõES.

AS ORIGENS DAS CORPORAÇÕES DE OFíCIO.
AS CORPORAÇÕES EM ROMA (*).
Eurípedes Simões de Paula (**).

INTRODUÇÃO.
Durante muito tempo supusemos que as corporações de
ofício fôssem instituições tipicamente medievais e que tivessem surgido no século XI, período do renascimento urbano e
do comércio.
Mas ao estudarmos a História da Antigüidade verificamos que em muitos povos da bacia do Mediterrâneo, ou a ela
ligados por estreitos laços de comércio, - qui-;á mesmo no
Extremo Oriente - sempre existiram agrupamentos humanos, grêmios de mercadores, que se reuniam para a comum
defesa ou por interêsse comum. Somos assim forçados a admitir a priori que essas associações de artesões ou de outras espécies sempre existiram. Podemos ver isso muito bem no
antigo Egito e mais precisamente ainda na Mesopotâmia. O
código de Hamurabi (1) mostra uma série de preceitos jurídicos concernentes ao comércio e aos mercadores. Podemos
verificar que o Templo tinha um papel muito importante e
funcionava como um verdadeiro banco, pois emprestava certas somas, mediante juros e fianças. Assim os traficantes podiam adquirir um carregamento para mercadejar, principalmente entre as tribos nômades que viviam no limiar do Deserto Arábico. desempenhando o mesmo papel que entre nós
coube ao mascate que ia de fazenda em fazenda oferecendo
as suas mercadorias.
Não vamos estender êste nosso trabalho a todo o Oriente
Próximo, mas nos limitaremos ao mundo greco-romano que,
como todos sabem, continha o germem da instituição que
foi chamada na Idade Média de guildas, ou corporações de
ofícios.

..

Professor catedrático de História da Civilização Antiga e Medieval da
Faculdade de FUosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
(*). - Trabalho publicado na Revista de IDst6ria n.O 65, janeiro·março de 1966
págs. 3-68.
(1). - Paula (Euripedes Simões de), Hamurabi e o seu CÓdigo, in "Revista
de História" n. o 56. São Paulo, 1963, págs. 257·270.

(**). -
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I. -

AS CORPORAÇõES ENTRE OS GREGOS.

O mundo helenístico viu-se coberto por um grande número de "clubes", a que genericamente davam o nome de koinon,
e que os romanos posteriormente chamaram de collegium.
Representavam, talvez, a única união de cunho social existente na Grécia, mas sempre tiveram caráter privado, não havendo da parte do Estado nenhuma pressão para que existissem. Assim há uma grande diferença entre estas e as instituições do Baixo-Império Romano, que chegaram a ter um
cunho estatal e até mesmo hereditário. A regra no mundo helenístico foi sempre a da livre iniciativa entre os particulares (2).
Essas sociedades se organizavam sob os mais variados motivos: a promoção da arte dramática ou lírica, novos cultos e
religiões, a convivência e o amparo natural entre os co-nacionais vivendo fora de sua cidade natal, guarnições de soldados,
grupos profissionais, colegas de ginásio ou simplesmente amigos e vizinhos (3).
O estabelecimento dêsses clubes não pode ser considerado como uma conseqüência da vida econômica, a não ser remotamente, pois as companhias de comércio e de transporte,
então existentes, e o sindicato dos coletores de impostos pertencem mais ao grupo das sociedades mercantis do que às de
iniciativa particular.
Nessa época encontramos no Egito (4) associações de artesões que transcendiam às organizações oriundas das amizades dos bairros ou das ruas. As condições sob as quais viviam
os comerciantes, armadores, donos de armazéns ou simples artífices, aparentemente contribuiram para a formação dessas
corporações devido o interêsse em comum. O mesmo se dava
quando o caso se referia a grupos sociais, étnicos ou religiosos. Desde que os membros dêsse "clube" tivessem os mesmos
interêsses, justificava-se o aparecimento de grupos menores,
onde informações eram trocadas, dando-lhes o sentimento de
pertencerem a uma comunidade, cousa muito importante, onde
o interêsse econômico não predominava. Não havia ainda regras de comércio ou de profissão para o estabelecimento de
(2). -

Ferguson (W. S.), The Leadlng Ideas of the New Perlod, In ''The Cam·
bridge Anclent History" . Cambrldge. At tbe Unlverslty Press, 1928,

VII,

-35 preços ou solicitação de privilégios especiais, pois que os assalariados eram muito poucos, sendo a maioria dos artesões
constituída de escravos (5).
O comércio e os negócios permaneciam essencialmente na
esfera da iniciativa particular e, assim, a necessidade de se
formar associações era raramente baseada em considerações
estritamente econômicas. Entretanto, o sentimento associativo
existia e as organizações privadas se multiplicavam porque
davam a um povo sociável, como era o grego, o modo mais fácil de escapar tanto à solidão como à insegurança num vastó
mundo em desintegração, como era o mundo helenístico antes da conquista romana. A poUs desaparecera com o Estados
oriundos da destruição do vasto império de Alexandre.

*
II. -

AS CORPORAÇõES NO INíCIO DA REPÚBLICA
ROMANA.

Em Roma essas corporações começaram com confrarias
(coIlegia, sodaUcia) de cunho religioso, tendo como modêlo as
gens. O laço de união entre os seus membros sempre foi um
culto comum, ou uma sepultura coletiva. Enquanto os cultos
gentílicos foram se enfraquecendo e extinguindo-se, as confrarias proliferaram de uma maneira extraordinária.
Os trabalhadores da cidades reuniam-se, inspirando-se nos
velhos grupos familiares, com um centro religioso e uma divindade protetora. As corporações (coIlegia) à semelhança de
outras associações religiosas eram consideradas como fundação
do lendário rei Numa. Integravam-nas agremiações de tecelões, tintureiros, sapateiros, médicos, professôres, pintores, etc.
e eram dedicadas - além do seu patrono - a Minerva, a deusa do trabalho manual (6) (fig. 1).
"A sockdade que testemunhou a vinda de Minerva para a Etrúril'.... não podia imaginar que em seu templo
no Aventino, moldava-se a idéia dos sindicatos" (7).

:f:sses colIegia opificum passaram completamente desapercebidos até o seu reaparecimento no tempo de Cícero. Então
(5). (6). \7). -

Ibidem.
Plutarco, Numa, 17; Ovfdio, Fastl, IH, 819. Apud Flower (Warde), Social
Lite at Rome, Macmillan and Co. Llmlted. Londres. 1908. págs. 45-46.
Carter (J. B.), The ReHgioD ot Nnma, pág. 48. Apud Fowler, op. clt.,
pág. 46.

-
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FIg. 1. - Minerva vigiando o trabalho dos escravos. Baixo-relêvo encontrado
em Cápua, trazendo uma inscrição comemorativa da construção ou da restauração
do teatro dessa cidade. Cf. Guhl und Koner, Das LebeD der GriecheD uDd ROmer,
pág. 685. Apud Duruy, op. dt., V, pág. 309.

ressurgiram numa forma bem diferente, como associações usadas para fins políticos, compostas, além do mais, das mais baixas
camadas da população romana (colIegia sodalicia) (8). A história da sua metamorfose perdeu-se nas brumas do tempo, mas não
é difícil perceber que a causa principal do acontecido deve ser
encontrada nas grandes mudanças sofridas por Roma em conseqüência da II Guerra Púnica, ocasião em que surgiu no mercado de mão-de-obra um grande número de escravos oriundos
das regiões conquistadas pelo imperialismo romano. A conseqüência mais séria foi o renascimento do antigo sistema de
independência econômica das grandes famílias rurais ao lado
do declínio das práticas religiosas que afetaram, como é sabido,
e muito, a vida de Roma nos três últimos séculos antes de
Cristo (9) (figs. 2 e 3).
Nos primeiros tempos da República êsse direito associativo era pouco usado e as leis ainda não o haviam afetado. As
corporações industriais eram de pouca importáncia numa sociedade dominada por lavradores; o gôsto pelas devoções especiais
(8). -

Marq., 111, pig. 138. Vide também o artigo de Kornemann, CoUeelum
in Pauly Wissova Real EDCyC. e Waltzing, CorporatioDs professioDeUes
chez les RomalDs, tomo I, pig. 75. Apud Fowler, op. clt., pig.
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Fig. 2. -

Trabalhado·

res do campo em tOrno Qe
uma charrua com rodas e
relha (pedra gravada.) Apud
Duruy. op. elt., VI, pág. 582.

FIg. 3. - O plsoelro (Museu de Salnt
Germain). Apud Duruy, op. cit., V, pág.
636.

e exóticas ainda não se tinha dessiminado. Enfim, a vida familiar retinha o homem no lar e não lhe dava tempo para flanar no Forum, diàriamente, como o faria posteriormente. Assim, exceptuando-se umas poucas corporações de ofício e
algumas confrarias semi-oficiais, não encontramos nessa época
senão "clubes" políticos ou seitas religiosas. mais ou menos suspeitas, compostas de desordeiros ou fanáticos. Nesse período
não se nota uma diferença específica entre os têrmos colIegium
e sodalitium, como será feito mais tarde (10).
(lO). -

Gaius, Dig., XLVII, 22, 4. Apud Bouché-Leclercq (A.), Manuel des Institutlons Romaines. Paris. Libralrie Ernest Leroux, 1931, pág. 473; Duru}'
(Victor), Histoire Romaine depuis les temps plus reculés jusqu'à I'lnva·
5ion des barbares. Paris. Librairie Hachette et eie. 1879-1885, tomo V,
pág. 408.
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o hábito do esfôrço cooperativo que se criava, refletiu-se
nessas associações que se restabeleciam e que começavam a congregar os romanos identificados pelo exercício das mesmas profissões.
Essas associações, ou corporações, de trabalhadores não se
assemelhavam aos nossos sindicatos modernos, porque se haviam organizado sem nenhum fito econômico imediato e, conseqüentemente, não eram armas numa guerra econômica de
classes sociais. Alicerçavam-se mais à tradição arraigada duma
classe privilegiada que se serviu largamente do trabalho escravo. E' mais razoável a encararmos como associações de amizade ou de benefício mútuo, com fins limitados, pois proporcionavam aos seus membros pouco mais que funerais e alguns jantares coletivos ocasionais, como veremos mais adiante. Seu
fim era realmente o religioso, pois todos dedicavam uma especial veneração a Minerva no seu templo do Aventino e, posteriormente, espalharam as religiões orientais disseminadas pelos
prisioneiros de guerra trazidos para Roma pelos generais vencedores (11).
O direito romano vigente reconhecia mesmo um valor legal ao liame associativo formado pela confraria. Um sodalis
não devia ser acusador e nem advogado de um "confrade", nem
podia tomar parte no julgamento quando uma das partes litigantes pertencia à confraria.
A criação dessas sociedades (collegia, universitates) foi inteiramente livre no início da República. Todavia, a confraria
necessitava para o seu funcionamento da permissão das autoridades que exerciam uma certa vigilância. As corporações possuiam um local próprio para a sua sede, um patrono
ou deus tutelar, uma caixa ou tesouro formado pelas quotas pagas pelos associados e pelos bens móveis ou imóveis. Ainda celebravam festas em honra do seu orago e banquetes sob diversos pretextos.
As classes média e inferior da população romana sempre
receberam com júbilo as ocasiões para uma festa. Mais freqüentes que as festas públicas para comemorar um triunfo, eram
os jantares dos "clubes" ou corporações que, de acôrdo com
Varo-o-velho, eram agora
"uma quantidade incontrolável e inflacionavam os
preços do mercado. .. Mais do que isto, o luxo fazia com
(11). -

Cowell (F. R.), Clcero and the Roman RepubUc. Londres. Slr Isaac Pito
man and Sons,

-39 que se pudesse dizer que eram diários os banquetes dentro dos muros de Roma" (12).

O ingresso nas confrarias era livre, como dissemos, pois
até escravos podiam fazer parte dos collegia tenuiorum (confraria dos pequenos) desde que contassem com a permissão
do seu senhor (13). Possuia a entidade um local de reunião
(schola), um cemitério comum com um altar, capela, guardião e, enfim, o patrono. No aniversário dos mortos reunia-se
a confraria para prestar-lhes homenagem e no dia 22 de fevereiro havia a festa dos caristia (14). Além dos seus dignatários anuais, os colégios tinham muitas vêzes, como uma família, um "pai", isto é, um doador generoso que lhe constituia
um rendoso patrimônio. Os seus membros chamavam-se reciprocamente de "irmão" e "irmã" e, realmente, havia um
sentido de fraternidade mais íntima e mais duradoura do que
a simples comunidade de sepultura. Muitas vêzes adotavam
um nome comum que figurava no genitivo plural e que se vê
em muitos epitáfios e assim nomes como: Eugenii, Eutropii, Eutychii, Pelagii, Syncratii eram bem numerosos (15).
Numerosos colégios dividiam-se da mesma maneira que
as gentes em famílias menores, chamadas decúrias ou centúrias que, sem se destacar do conjunto, juntavam às devoções
comuns um culto particular.
Essas confrarias para homens preocupados em não deixar
cair no olvido os seus nomes, após a morte, tinham grande
estabilidade, graças à certeza de que ficariam na memória dos
pósteros. Nestas condições, muitas vêzes, pessoas de posses
entravam para elas como simples membros apenas para ter
asseguradas as homenagens e as preces dos seus confrades.
Muitos dêles tornaram-se protetores e benfeitores da comunidade, legando-lhe a sua fortuna. Encontramos traços numerosos dessas doações cujos dividendos deviam servir para
um banquete anual (epulaticum ex usuris curiatibus) (16).
A religião, outrora doméstica, hauriu grandes vantagens
e fôrças, mais ainda com o culto das confrarias em tôrno das
sepulturas (17).
Assim, os homens de um mesmo ofício, de um mesmo
bairro, de uma mesma rua, os libertos de um mesmo senhor,
(12).
(13).
(14).
(15).
(17).

-

Cowell, op. clt., pâg. 87.
Dig., XLVII, 22, 3, § 2. Apud Bouché·Leclercq, op. clt., pâg. 475.
Bouché·Leclercq, op. cit., pâg. 475.
Ibidem, pâg. 475.
Ibidem, pâg.
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os adoradores dos mesmos deuses-lares do mais próximo cruzamento de ruas, os devotos da mesma divindade do templo
vizinho, os negociantes oriundos de uma mesma região, ou os
romanos (collegium urbanomm) e os veteranos estabelecidos
numa mesma cidade estrangeira e ainda inúmeros outros casos, tinham um vínculo de unidade por interêsse mútuo (18).
Enfim, a aproximação se fazia pela necessidade da mútua assistência, da religião ou do prazer. Associavam-se para banquetear-se (19) ou para representações cênicas ou exercícios
de canto ou de ginástica (20). Associavam-se sobretudo para
os funerais (21). Assegurar um túmulo naquela época era a
grande preocupação. Os ricos o preparavam na sua propriedade e aos pobres, que não tinham um pedaço de terra para colocar uma urna funerária, só lhes restavam comprar um canto onde estariam protegidos pelos "confrades" sobreviventes,
muito melhor que um rico equites o estaria na sua rica tumba. contra o insulto dos anúncios e dos reclames, ou da invasão de outros mortos, cujos parentes, por pobreza ou economia,
quisessem aproveitar uma velha sepultura (22).

(18). -

Colleglum peregrlnorum. Assim existia em Toml o ofkos ou o
quarto dos armadores alexandrinos. Uma inscrição (Orelll n.O 1246) diz:
"Os naturais de Berltos, adoradores de Júpiter de Hellópolis, estabele·
cidos em Pouzzoles", e isso se repete para as corporações de artistas, músicos, atores, etc. (Cf. Egger, Mém. d'h1st. anc., pág. 37). Para os escravos só era permitida a entrada, como já dissemos, mediante a autorização dos seus senhores (domlnus volentlbus) (Dlg., XLVII, 16, 3, §
2). Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág. 410.
(19). - Tertuliano, Apo., c. 39, faz alusão às sociedades para banquetes: epulae
potacula, vora trlnae. ;Numa inscrição (Orelll n.o 4673) os associados chamam os companheiros de boa mesa de: convidares qul una epulo vescl
solent. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág. 411.
(20). - Os ludl Juvenales celebrados pelos collegla Juvenum são extremamente
numerosos no I e 11 séculos. Cl. L. Renler, Comptes rendus de l'Académle
des Inscrlptlons, 1866, pág. 164 e Orelll n.f 1383, 11909, 40911, 4101, etc. Apud
Duruy, op. clt., tomo V, pág. 411.
(21). - Om6taphol. Na Alemanha existia até pouco tempo os Sterbekassen ou
Grabkassen. Por um prêmio multo módico a famma do segurado recebia, quando da sua morte e para fazer face às despesas do entêrro,
uma certa soma que era chamada de Begraebnlssgeld. Apud Duruy, op.
clt., tomo V, pág. 411. Entre nós os Institutos de Previdência desempenham também êsse papel.
(22). - Vide nos Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1866, uma Inscrtção de
Tasos em que o proprietário de um túmulo ameaça com uma multa de 4.000
dinheiros em beneficio do município os que quisessem depositar aí um
outro defunto. Temos multas inscrições semelhantes e o pagamento da
multa estava assegurado porque era em benefício do município ou do
fisco Imperial, arcae pontiflcum e as autoridades públicas reagiram contra as violências cometidas contra as sepulturas. (Dlg., XLVII, 13, 3, §
3). Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág.
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Chegou até nós o regulamento duma dessas agremiações:
o collegium de Lanúvio (23). Para se entrar nessa corporação era necessário o pagamento de 100 sestércios e uma ânfora de bom vinho (26 litros); para continuar pertencendo à
mesma devia o contribuinte pagar cada mês na caixa comum
6 ases. Mediante êsses pagamentos estava seguro de ter por
ocasião de sua morte uma fogueira para reduzir seu cadáver
a cinzas, uma urna funerária e um túmulo onde depositá-la,
custando a cerimônia 300 sestércios, dos quais 50 eram entregues aos confrades que tivessem acompanhado o entêrro. Se
o sócio tivesse deixado êste mundo a menos de 20 milhas de
Lanúvio, 3 confrades eleitos para êsse fim partiam imediatamenlte para proceder os funerais e recebiam para isso 20 sestércios, como diárias, para as despesas de viagem. Se o associado morresse mais longe, pagava-se o funeraticum habitual
àqllêle que tivesse feito o entêrro. Enfim, quando um senhor,
por "mesquinhez" recusava entregar o corpo do seu escravo
morto que também era confrade da agremiação, esta celebrava os seus funerais como se êle estivesse presente (24).
O escravo, membro duma confraria, que obtivesse a sua
alforria tinha que festejar êsse acontecimento oferecendo uma
ânfora de bom vinho.
Seis vêzes por ano os confrades reuniam-se obrigatoriamente. O cardápio era sóbrio: para cada conviva um pão de
2 ases, quatro sardinhas e uma botija de vinho (25). Caso
houvesse alguma queixa esta. só seria apreciada na próxima
reunião. As infrações eram punidas com multas: 4 sestércios
por ter tomado parte no festim em lugar que não lhe pertencia: 12 por desordem; 20 por insulto ao presidente. Essas multas serviam, sem dúvida, para melhorar o cardápio. Os organizadores do festim (magistri cenarum ex ordine albi facti)
deveriam fornecer os coxins, os leitos, a baixela e a água quente, coisa muito necessária, pois estava então em moda o uso
de bebidas quentes. Essa água era misturada aos vinhos muito espessos e dulçurosos (26).
A vida econômica em Roma foi, sem dúvida, a responsável pela tremenda mudança que sofreu a velha urbs, de capital dum pequeno Estado para sede dum Império que abran(23). • 24). (25). (26). -

Hensen n.O 6086. Apud Duruy, op. cit., tomo V, pág. 412 .
Ei tunus imaginarium fiet (Henzen n.o 6086). Apud Duruy, op. clt., tomo
V, pág. 412.
Orelli n.O 2417. Apud Duruy, op. cit., tomo V, pág. 412.
Plauto Cure ui., 11, III, 13-14; Henzen n.o 6086. Apud Duruy, op. cit., tomo
V, pág.

-42 gia quase tôda a bacia do Mediterrâneo. Nessa época (11
século a. C.) a economia baseada na escravidão atingiu o seu
auge na Itália. A invenção do grande moinho de trigo agravou
ainda mais a sorte dos escravos, pois a moagem dêsse cereal
era feita a braço, porque não tinha sido ainda divulgado na
Península o moinho movido pela roda d'água. Todavia, êsses
escravos não desalojaram os obreiros livres que continuaram
d exercer os seus misteres, assim como persistiram os colégios de artesãos. f:stes começaram a pulular e a ter grande
importância na vida política (27).
Durante muito tempo êsse direito de associação foi exercido livremente e Gaio no seu Comentário sôbre a Lei das
XII Taboas diz:
"Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt, quam GraeRis autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica
lege corrumpant" (28).
d hatptav vocant.

Gaio pensava que êsse direito fôsse oriundo duma lei de
Solon, pelo fato de citar e de mostrar a extensão e variedade
dêsse direito (29). A Lei das XII Taboas proibia as reuniões
noturnas e a Lex Gabinia as clandestinas (30).

*
111. -

AS CORPORAÇõES NO FIM DA REPúBLICA.

Os trabalhadores livres eram procurados para as colheitas, pois os escravos não davam conta de todo o trabalho agrícola. Por isso, desde êsse tempo uniram-se êles para proteger
os seus interêsses (31), e adorar a divindade de quem esperavam proteção. O seu fito não era o de obter maiores salários
(27). (28). (29). (30). -

(31). -

Pi,anlol (André), La conquête romalne. Paris. Féllx Alcan, 2&. edlçio.
Coleção "Peuples & ClvUlsatlons". 1930, pá,. 316.
Apud Duruy, op. clt., tomo V, pá,. 408.
Dig., XLVII, 22, 4. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pá,. 408.
Porco Latro, Declam. contra Catll., § 10. A propósito dos collegia, corpora,
sodallcla, scholae artlflcum et oplflcum vide os capitulos XVII e xvru
de Orelll, o Index de Benzen, a dissertação de Mommsen, De collecUs
et sodallcHs; Bolssler, La rellglon romalne, tomo lI, pá,. 274 e Levasseur,
Les classes ouvrlêres, tomo I, llvro I. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pá'.
408.
Plínio, XXXIV, I, 1; XXXV, 12 (46), 159; Plutarco, Numa, 17, 3-4. Apud
Bolmes (T. Rlce), The Roman RepubUc and the Founder of the Emplre.
Volume I (From the origlns to 58 B. C.). Oxford. At The Clarendon
Press. 1923, pá,s.

-43 -

ou de diminuir as horas de trabalho, pois as corporações eram
mistas, isto é, compostas de operários e de patrões e até mesmo
de escravos (32). Nas casas dos ricos e nas propriedades rurais os escravos eram empregados como artesãos, exercendo
diversas profissões (33). Talvez êsse caráter misto de membros livres e membros escravos fêz com que as corporações
no fim da República se modificassem e de religiosos passassem paulatinamente para eleitorais e políticos, através de
sucessivos subornos, visando a venda do voto nos comícios
(34).

Havia também varIas associações compostas de senadores. Como é fácil de perceber, tinham enorme importância
política. Entre elas citamos as associações religiosas dos Luperdi e a dos sodales Titii (35) .
Sabemos também da existência de sodalitates que funcionavam nas côrtes judiciárias, aparentemente com o duplo propósito de acusação e de defesa. Quinto Cícero, escrevendo
a Marco Túlio Cícero, falava dêsses grupos que deveriam apoiar
a candidatura dêste último, pois êle havia defendido seus interêsses na justiça (36). Mas em Roma tais sodalitates parecem ter tido importância menor que os "clubes" atenienses,
pois gozavam de maior relêvo nas côrtes judiciares e na política (37). Ocasionalmente havia organizações revolucionárias de homens proeminentes ligados entre si por juramento, como nos clubes atenienses. Parece que foi o que se deu
com a conspiração de senadores e de Marcus Livius Drusus
(32). -

Cornélio Nepos, Att., 13, 3; Cícero, Pro Planc., 25, 62; Plutarco, Cato min.,
212.
Cf. E. Meyer, Kleine·Schr., 1910, pãg. 210; Paulys WIssova-Real
EncycI., IX, 1455-11457. Apud Holmes, op. clt., pãg. 112.
(33). - Varro, R. R., 1, 16, 4-5; Cf. Kllo, Belh. 5, 1906, pãgs. 69, 72, 94. Apud
Holmes, op. clt., pãg. 112.
(34). - Cícero, Q. fr., 11, 3, 5; Pro Planc., 15, 37, 19, 47; Q. Cle., De pet. cons.,
19. Cf. Waltzlng, ll:tudes ... I, 1895, pãgs. 48-50, 70, 87-89; Daremberg e
Saglio, I, 447, 1292; IV, 1372-1373; Klio, Beth., 5, pãg. 94; Paulys WissovaReal Encycl., IX, 1459. Apud Holmes, op. clt., pãg. 112.
(35). - Cícero, Cael., 26; cf. L. Mltteis, ROmisches Prlvatrechtes (Lelplzg, 1908).
Vide Pfaff, verbetes "sodalieium" e Ziebath, "sodales", In Paulys WIssova-Real Encycl.; De Robertis, n Diritto Associativo Romano, Barl, 1938;
A lex repetundarum [CIL 1. 2 (2a. ed.) 583. secs. 20 e 21] indica que
êsse homem foi um cognatus, a.dfinis ou sodalis, ou membro do mesmo
collegium como o acusador procurou provar para o júri do caso. Apud
Taylor (Lily Ross), Party Politics in the Age of Caesar. University of
Callfornia Press. Berkeley and Los Angeles, 1949 pãg. 36.
(36). - Comm. Pet., 19: Nam hoc biennlo qnattuor sodalitates hominum ad amo
bitionem gratiosissimorum tibl obligasti G. Fundani Q. Galli C. CorneU
C. Orvlci. Horum In causis ad te deferendls quld tibl eorum sodales receperint et confirmarint scio, nam Interful. Apud Talor, op. cit., pãg. 36.
(37). - Vide Calhoun (G. M.), Athenian Clubs in PoUtics
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em 91 a. C. e seguramente com o que aconteceu no caso da
conjuração de Catilina (38). A firmeza com que os membros
da conjuração recusaram revelar os detalhes, pode ser considerada como prova mais do que suficiente désse juramento
(39).

Essas associações políticas eram também cultivadas pela
nobreza e pelo Senado, principalmente entre os proprietários
de imóveis que valessem pelo menos ou mais de 400.000 sestércios. Muitos velhos rodeavam-se de amigos jovens, como
por exemplo o próprio Cícero, e isso facilitava a carreira tanto do mais velho como dos mais moços (40).
Quinto Cícero classificava os clientes políticos em três categorias: a primeira era composta pela multidão que vinha
tôdas as manhãs para o salutio matinal e andava com o candidato o dia inteiro, acompanhando-o ao Forum, na caça ao
voto; a segunda era composta dos deductores e era a mais respeitável e esperava o candidato no Forum em hora certa para prestar-lhe homenagem; a terceira era a imensa plebe romana, expulsa dos campos pela transformação econômica que
se operara em Roma em conseqüência da conquista de imensos territórios. Essa plebe viera para a cidade em busca da
sportula e dos jogos circenses. Sem meio de vida certa apegava-se aos líderes das grandes famílias ou a líderes populares como Clódio e César que, defendendo os interêsses da
plebe estavam, na realidade, moldando um nôvo partido político em seu próprio benefício.
Muitos homens esbwam ainda unidos visando campanhas
políticas e, assim sendo, não hesitavam em empregar a fôrça
e a violência (41). Era fácil conservar êsses elementos reunidos, inclusive libertos e escravos, graças às associações permitidas pela lei, isto é, os collegia ou corporações de ofícios.
Catilina parece ter usado essas corporações para aterrorizar seus opositores e aparentemente foi durante a sua campanha para o consulado em 64 a. C. que o Senado legislou extinguindo as corporações. com exceção daquelas que contribuiam para o bem-estar público (42).
(38). (39).
(40).
(41).
(42).

-

Vide a existência da prova na Lex Varia de 90, N'icolinl (G.), I fastl dej
Tribuni della plebe. Milão, 19lU. Apud Taylor, op. clt., págs. 36-37.
Salústlo, Catu., 23. Apud Taylor, op. clt., pág. 37.
Cf. Quinto Cícero, COmtn. Pet., 33. Apud Taylor, op. cit., pág. 37.
Comm. Pct., 34·38. Apud Taylor, op. cit., pág. 43.
R. P. 2. 5. 4·5: It1 paulatim populus qui domlnus erat <BC> cunctls gen·
tlbus imperitabat, dilapsus est et pro communi imperio pril'atim sibl quisque servltutem peperit. Apud Taylor, op. clt., pág. 44.

-45 Assim as leis dirigidas contra os clubes políticos atingiram, por via indireta, às sociedades para as quais a razão de
ser era a religião. Essa proibição foi nitidamente dirigida contra Catilina que procurava subverter a ordem social (43).
"Seta collegia sublata sunt quae adversus rempublicam videbantur esse" (44).

Clódio revidou posteriormente e, pela Lex Clodia de coIlegiis, restabeleceu os coIlegia dissolvidos e ampliou ainda mais
as suas vantagens, permitindo a livre organização (45). Essa
lei permitiu a Clódio disciplinar e criar numerosos partidários para futuras emprêsas dando-lhes uma nítida organização
militar. Enfim, encorajou os rufiões a formarem grupos para intimidar os seus rivais ou prevenir a eleição de um rival
ou para ainda para conseguir uma lei revolucionária. A Lex
Clodia de coIlegiis foi extremamente perniciosa, principalmente porque fêz acorrer a Roma grande número de grupos
recém-formados. Os colIegia pulularam como cogumelos, o que
serviu para prover Clódio de ótimos recrutas (45a).
O abuso dessa liberdade gerou, como era de se esperar, uma
reação. Em 55 a. C. a Lex Licinia de sodaliciis entregou aos juris criminais os membros dos comitês eleitorais (46).
A política de Clódio era extremamente dispendiosa e requeria grande soma de dinheiro. Mesmo sem falar dos lucros
obtidos com a venda de títulos de cidadania romana, contava
Clódio .para sustentar os seus gastos com o apôio de César e
de Crasso (47).
César, astutamente, deixou Clódio manter em ebulição o
caldeirão político de Roma, mas êste revelou-se um verdadeiro
malfeitor, operando em larga escala. Quando César ajudou Clódio a tornar-se plebeu - pois era nobre e como tal não podia
disputar o tribunado da plebe - e depois tribuno, sabia o risco que estava correndo. Obteve o apôio decidido de Crasso que
(43). -

Aseon., p. 7; Dião Cássio, 38, 13. Apud Lange (L.), Histolre intérieure
de Rome Jusqu'à la bataille d'Actium. Paris. Ernest Leroux. 1888. 11
volume, pág. 253; Cary (M.), in CAR, IX, pág. 524; Cowell, op. cit., pág.
189; Rolmes, op. clt., pág. 240.
(44). - Ascon., pág. 7. Apud Bouehé-Leclereq, op. cit., pág. 474.
(45). - Cie., Pro Sest., 25; In PisOD., 4, 8-9; Ad. Att., III, 4; Dião Cássio, XXXVIII,
13; Aseon. (ed. Clark), p. 7, 11, 14-15; pág. 8, 11-22-23 (ed. stangl), págs.
15-16. Apud B'Iuehé-Leelercq, op. cit., pág. 474; Rolmes, op. cit., pág. 330.
(458). - Cary (M.), in CAR, IX, pág. 524_
(46). - Cie. Pro Planr.., 15; Dião Cássio, XXXIX, 37. Apud Cary, in CAR, IX,
pág. 524.
(47). - Cary, in CAR, IX, pág. 524.

-46 -

odiava Cícero por ter êste destruído o seu protegido Catilina (48).
As corporações, com tôdas essas possibilidades, passaram a
dedicar-se à política e com elas Clódio procurou reviver o partido dos populares que tinha sido esmagado por Sila. Isso explica, e de sobejo, o interêsse de César em dar apôio a essa política, pois como sabemos, êle teve ligações, inclusive de parentesco, com Mário (49).
Cícero percebeu o perigo e lançou um brado de alerta:
"Estas organizações e associações políticas devem ser
desbaratadas por uma lei contra elas e contra todos aquêles que não se desliguarem delas devem estar sujeitos às
mesmas penalidades dos condenados por rixas e tumultos" (50).

o curioso é que Crasso propôs uma lei que restringia, ou
melhor, impedia que os candidatos oficiais fizessem uso das associações como aquelas que Clódio legalizara para assegurar
sua eleição pelo subôrno ou violência. A penalidade estipulada parece ter sido o banimento vitalício (51).
No conjunto, tôdas essas perturbações civis em Roma eram
frutos da ambição política. 'restemunho indireto da sua importância é o fato de que Júlio César, logo que conseguiu o
domínio político indispensável - em 47 a. C. - aboliu os collegia, só conservando os mais antigos e respeitáveis. Poucos
políticos, e em tôdas as épocas, podem apresentar um exemplo
de cinismo tão refinado como êste em que César, após ter se
servido dos piores meios, tirou dos outros as possibilidades de
tentarem o que lhe fôra tão útil (52).
César, entretanto, abriu uma expressiva exceção na sua legislação. Aos judeus, talvez, por motivo de gratidão e de política, tratava-os com indulgência extraordinária além de que
(48). (49). -

(50). (51). (52). -

Cowell, op. clt., pág. 189. Duruy, op. clt., V, pág. 408.
SObre êsse periodo recomendamos a leitura da tese de Uvre-docência
apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Hori·
zonte pelo Prof. Daniel Valle Ribeiro, Cícero e a soluçlo polftlca da
Guerra Civil. Belo Horizonte. 1962. 173 págs. (mlmeografada).
Cícero, PhH., 1, 9, 23. Apud Adcock (F. E.), in CAH, IX, pág. 697.
Mommsen (Th.), BOm. Straf., 1899, pág. 874. Apud Holmes, op. cit., volu·
me li, pág. 146.
Suetônlo, Caes., 42: Josefo, Ant. Jud., XIV, 10. Apud Cowell, op. cit.,
pág. 260; Piganiol, op. clt., pág. 414; Adcock, in CAH, IX, pág. 697. Vide
sôbre êsse assunto a excelente obra do nosso mestre, Professor Jean Gagé,
Les classes sodales daDs l'Empire RomaiD. Paris. Payot. "BibUothêque
Historique".
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suas reumoes e festivais podiam ser permitidos sem riscos de
espécie alguma (53).
111

IV. -

AS CORPORAÇÕES NO ALTO-IMPÉRIO.

A lei que César se propusera a fazer, pois as medidas que
tomara foram decretos, foi executada por Augusto a quem coube fixar sôbre êsse assunto a jurisprudência definitiva.
Assim, nenhum sociedade podia ser constituída, quer em
Roma ou quer nas províncias e gozar de personalidade civil,
sem autorização do Senado ou do Príncipe, sendo que neste último caso o Senado seria ouvido (54).
As associações ilícitas chegaram a ser atingidas por severas penalidades (55). As disposições da Lex Julia Ide collegiis
foram sendo completadas na medida das necessidades, por grande número de senatus consultus, constituições e ordens imperiais.
(53). -

Suetônio, Caes., 43, 3; Josefo, Ant. Jud., XIV, 10, 8. Cf. Mommsen, De
collegUs, págs. 78-79; Liebman (W.), Zur Gesch .•. d. ramo Vereinswesens,
1890, pág. 28 e Vogelstein (H.) e Rieger (P.), Gesch. d. Juden, I, 1896, pág.
8. Apud Holmes, op. cit., volume 111, pág. 285; vide também Adcock, in
CAB, IX, pág. 696.
(54). - Henzen n. a 6097; Plínio, Paneg., 54. Cf. Epist., X, 43. Quibus autem per·
missum est corpus habere colegH ... proprlum est as exemplum relpubllcae
havere res communes, arcam communem et adorem sive syndicum (Dig.,
111, 4, 1 § 1). Vide também Dião Cássio, XXXVIII, 13; Suetônio, Caes.,
42; Octav., 32; Josefo, Ant. Jud., XIV, 10, 8. Apud Bouché·Leclercq, op.
cit., pág. 474. Atribuiam·se a essas associações tôdas as desordens. A
primeira medida ordenada pelo Senado para debelar a querela contra Nucéria e Pompéia foi suprimir os colégios, quae contra leges instltuerunt
(Tácito, Ann., XIV, 17). l!:sse texto mostra bem as duas tendências contrárias: no povo - desêjo de multiplicar os colégios, no govêrno - vontade de restringi-los. O capítulo CVI da Lex de Genetiva interdisse coetum, conventum, conjuratlonem. Seus sucessores permaneceram fiéis a
essa política e submeteram aos mais terriveis castigos os membros das
corporações ilícitas. "Qualquer pessoa, diz Ulpiano, que formar uma comunidade antes de ter obtido a permissão é passível das mesmas penas
que aquêles que ocupam à mão armada os lugares públlcos ou os templos (Digesto, XLVII, 22, 2: collegium 11lícitum. E essas penas eram us
da lei de majestade, a relegação ou morte com os horrores do anfiteatro.
Apud Duruy, op. clt., V, págs. 408-409. Augusto (27 a. C.-14 A. D.) achou,
entretanto, necessário estabelecer contratos especiais com os capitães de
navios (navicularH) e com os mercadores (negotiatores) para assegurar
o abastecimento de trigo para Roma já que êle se encarregara da annona.
Apud Walbank (F. W.), The Decline of the Roman Empire in the West.
Londres, Corbett Press. 1946, pág. 48.
(55). - Quisquis lllicitum collegium usurpaverit, et poena tenetur qua tenetur
qui hominibus armatls loca pUblica vel templa occupasse judieatl sunt
(Ulpiano, in Dig., XLVII, 22, 2). Apud Bouché-Leclercq, op. cit., pág.
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A inscrição encontrada em Lanúvio, que é do ano 136, tem
no seu topo referência ao senatus consultus que autorizava o
seu funcionamento sob a forma de associação funerária (56).
Podemos concluir dêsse texto que a citação de Marciano no
Dlgesto (57), onde não se encontra a palavra in furuus, que se
lê na inscrição, estava incompleta. f:sse jurisconsulto fala da
doutrina estabelecida pelo conjunto dos rescritos imperiais,
mandatis principallbus praeciptur, e não do senatus comsultus
invocado na inscrição de Lanúvio. Resumindo-a, diz simplesmente que as sodalicia estavam proibidas mas que, entretanto, ao povo miúdo era lícito ter uma caixa comum, alimentada pela cotização mensal, sob a condição de que tais reuniões
não se realizassem senão uma vez por mês. Marciano diz mesmo mais adiante:
" ... religionis causa coire non proiben tur" (58),

e que até mesmo os escravos, com a permissão do seu senhor
podiam filiar-se a essas organizações (collegium tenuiorum)
(59). Certos autores opõem a essas palavras de Marciano a
seguinte passagem de Ulpiano:
" ... sub praetextu re Ugionis vel sub specie solvendi
voti coelus illicitos nec a teteranis tentare oportet" (60).

Acreditamos que o trecho acima transcrito revela uma precaução contra as desordens militares e compreende-se que, após
tantas revoluções de caserna, o govêrno visse como suspeita
tôda a reunião de soldados. Por isso as proibiu, taxando-as de
assembléias ilícitas, pois os veteranos, reunindo-se sob o pretexto dum sacrifício ou dum voto religioso, podiam planejar
um levante. Era impossível proibir as assembléias religiosas,
pois seria atentar contra a própria religião oficial. Mas era necessário coibir a existência de sociedades que, sob pretexto religioso, pensassem de fato em romper com a ordem estabelecida. Os romanos possuiam leis muito rigorosas, que mesmo caídas em desuso, ressuscitavam quando se faziam necessárias.
Assim, um princípio bem nítido da política imperial era o de
proibir associações e de tolerar as que não fôssem possível
(56). (57).
(58).
(59).
(60).

-

Hensen n.o 6086. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pig. 414. Vide também
Gagé, op. clt., págs. 308-312.
Digesto, XLVII, 22, 1. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág. 414.
Digesto, XLVII, 22, 1, § 1. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pig. 414.
Digesto, XLVII, 22, 1, § 2. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág. 414.
Digesto, XLVI, lI, 2. Apud Duruy, op. cit., tomo V, pá,.
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militares (61). Foi também o que se fêz com os cristãos. Mommsen, aliás, concorda em que êsses colégios, onde êle só vê
associações funerárias, deviam reunir
" ... ad epulas et res sacras quotiens res ferebat ... "
(62),

e acrescenta que tôda a associação que tivesse necessidade duma cotização mensal tomasse, sem constituir-se num colégio
particular, a forma legal do colégio funerário.
Havia também a proibição de uma mesma pessoa pertencer a dois colégios diferentes, porque ninguém poderia possuir
dois túmulos próprios. Walter (63) pensa também que os colégios funerários não eram mais do que uma categoria dos colégios autorizados.
Essas corporações onde o escravo tinha seu lugar ao lado
do homem livre num mesmo banquete e que lhe assegurava
no seu último momento uma pompa funerária, mostra como a
sociedade romana por, suas idéias e algumas das suas instituições, apresenta uma grande semelhança com as doutrinas cristãs.
A confraria tinha um patrono, a quem eram humildemente
solicitado aceitar êsse título oneroso e a permissão de gravar em cima da porta da sua mansão o decreto de sua nomeação com grandes louvores pelo seu mérito e generosidade. E
sempre havia um mercador enriquecido que ficava felicíssimo em ter essa distinção, na falta de uma outra qualquer que
o destacasse de seus semelhantes.
As corporações de ofícios procuravam também um patrono divino. E um exemplo disso vemos na cerimônia de 19 de
março em que os tecelões, os tintureiros, os chapeleiros iam,
(61). -

(62). -

(63). -

Cf. Renier (L.), msc. d'Alg. 57, 60, 65, 70. Apud Duruy, op. clt., tomo
V, pág. 415. Vide também lnpiano, Diresto, 47, 11, 2; 49, 18, 2, 1. Roussel,
Syr1a, 15 (1934), págs. 50-58; Lesquier, L'Armée romalne d'Br:vpw, pAgs.
333·3411. Apud Starr Júnior (Chester G.), The Roman Imperial Na17 (31
B. C.-A. D. 324). Cornell University Press, 1941, pAgo 94.
Mommsen, Seine gründe und nicht überzeusend, pAgo ao. Apud Duruy,
op. clt., tomo V, pág. 414. Os cristãos é que se aproveitaram dessa permissão, pois ficara sub-entendido que êles podiam se reunir mais vêzes
por motivo reUgioso (Sed reUglonls causa cotre Don problbeDtur (Diresto,
XLVII, 22, 1, § 1). Apud Bouché-Leclercq, op. cit., pág. 475. AssIm nasceram as catacumbas que tanta importância tiveram no Cristianismo pr!m1t1vo. Vide Gagé, op. clt., págs. 307-308.
Walter, Gesch. des BOm. Rechts, n.0 339. Apud Duruy, op. clt., tomo V,
pág. 415; Bouché-Leclercq, op. clt., pág. 474_
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dos moleiros que compareciam incorporados à festa de Vesta.
Tôdas as divindades do Panteão romano, tanto as novas como
as antigas, eram utilizadas, mesmo as incertas - todavia tão
populares - que se chamavam gênios (collegii genio). Construia-se uma capela no local de reunião da confraria; no dia
da festa do patrono oferecia-lhe incenso e vinho (um grão de
um e algumas gôtas do outro) além de uma vítima de que
o deus, bondosamente, deixava os melhores pedaços para os
fiéis, contentando-se com o odor da gordura fumegante do animal queimado em seu altar.
Assim, ao lado das corporações de ofício que os velhos
hábitos e a concorrência dos escravos tinham obrigado os homens livres a formar, existiam outras que lembram muito de
perto a confraria ou a guilda (ghild) da Idade Média.
O colégio intitulava-se, com certo orgulho, de "republica"
e seus membros eram o "povo" (65). Tal organização se fizera por necessidade e por isso mesmo Marco-Aurélio, posteriormente, reconheceu-lhe o caráter de "pessoa civil" o que
lhe permitiu receber doações (66). Essas organizações possuiam estatutos, deliberados em assembléias gerais (conventu
pleno). Eram sua lei básica, cotizações mensais que representavam o impôsto, seu álbum, ou lista de associados, revista todos os 5 anos, seus chefes eleitos anualmente, distribuições de
víveres doados por algum patrono generoso (67). Como os
decuriões, os dignatários do colégio recebiam uma parte melhor do animal sacrificado ou uma soma maior quando se tratava de distribuição de qualquer donativo recebido (68); mas,
como êles, eram também condenados a liberalidades onerosas.
Cumpre recordar que essa maneira de reconhecer a dignida(64). -

Vopiscus, Aurel., 34 e Gall., 3. Apud Duruy, op. clt., volume V, pág. 414.
As corporações levavam bandeiras nos cortejos públicos, prinCipalmente
as formadas por gente humUde ou de pequenos misteres. Na época
de Galieno e de Aureliano, em Roma, na entrada de Constantino em
Autun, os coDegia, precedidos pelas suas bandeiras (veldUa) tomaram
parte no cortêjo (Histaria Augusta, GaD., 8 e Aur., 34; Paneurlcl
veteres, VIII, 8: ... omnlum slgna coDeglorum. Apud Duruy, op. clt.,
VI, pág. 45, nota 1.
(65). - ... Populus coDegti (Orelll n.a 2417, passlm). Apud Duruy, op. clt.,
tomo V, pág. 416.
(66). - Dlg., XXXIV, 5 20. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pág. 416.
(67). - Na época de Antonino, 4 senadores de Roma eram patronos da corporação de bateleiros de óstia (Guasco, Mus. Cap., 11, pág. 185). Apud
Duruy, op. clt., tomo V, pág. 416.
(68). - ... partes duplas... sequlplas (Or.-Henzen, n.o 8086). Apud Duruy, op.
clt., tomo V,
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tinha direito a uma porção dupla e Roma sempre honrou a
coragem dos seus soldados dessa maneira (69). E a Igreja
Cristã prosseguirá nessa mesma linha em relação aos seus dignatários.
Essa prática bizarra contém em si uma idéia bastante
curiosa, pois era feita no tempo em que os combates eram
quase sempre corpo-a-corpo: para recompensar um bravo, dava-se-Ihe um meio de aumentar a sua fôrça, propiciando-lhe
maior quantidade de comida. Pela mesma razão, punia-se um
covarde enfraquecendo-o com uma sangria, uma das penas disciplinares no exército romano. 1!:sse povo, tenaz nos seus hábitos sabia honrar os pacíficos decuriões da mesma maneira
que, outrora, tinha honrado os seus heróis.
As associações que acabamos de mostrar e que a Antigüidade legou à Idade Média, tinham o mérito de erguer o pobre
a seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Para a sua união,
os membros de um colégio faziam valer o seu número dentro
da cidade. Isolados, teriam sido desprezados; reunidos, tornavam-se um dos órgãos da vida municipal. Alguns dêsses colégios asseguravam a seus membros, em virtude duma concessão de certos imperadores, a franquia dos cargos públicos (70).
Privilégio privativo de certas corporações, foi aproveitado para o prestígio de outras. Assim, acontecia muitas vêzes que
um decreto dos decuriões concedia no teatro lugares especiais
para os membros de uma importante e determinada corporação
(71), que nos dias de distribuição pública de gêneros receberiam sua parte antes da plebe e que nesse ato teriam os melhores pedaços ou porções. Mesmo nas eleições o apôio ou a
hostilidade de um colégio, por pequeno que fôsse, devia ser levado em consideração. Fato que dava aos humildes a possibilidade e a segurança de falarem um pouco alto, pelo menos
por alguns instantes. Uma inscrição de Pompéia informa de
que:
"Os pescadores nomeiam o edil Popidius Rufus";

que era capaz de decidir os indicisos e intimidar os adversários (72).
(69).
(70).
(71).
(72).

-

PUnlo, Btst. Nat., XVllI, 3. Apud Duruy, op. elt., tomo V, PÚ. 418.
Munera (DIg., L, 6, 5, § \2. Apud Duruy, op. elt., tomo V, pAgo 418.
Bolssler, Inse. de Lyon, pAgo 398. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pAgo 417.
CLI., tomo IV, 826. Bo1u1er, BeL rom., tomo ll, pAgo 332. Apud Duruy,
op. clt., tomo V, pAgo 417.
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Verificamos também que nessa época a eleição estava integrada em tôdas as coisas, tanto na corporação como na cidade, e ela era a fôrça do regime. Todavia, não devemos também
deixar de lado a idéia de que nessas comunidades havia um
verdadeiro e sadio espírito de fraternidade (73). Um liberto
escreveu no túmulo de sua mulher:
"A melhor das mulheres que jamais me desgostou, a
não ser quando se foi" (74).

E êsse túmulo êle o construiu para si próprio e para todos
os libertos, homens ou mulheres. Muitos monumentos funerários foram eregidos "por um amigo": "C. Julius Flavius amico suo". Tratavam-se por "irmãos"; vemos num monumento
regtaurado a inscrição:
"a seus irmãos que compõem o colégio do Velabre"
(75).

Outros fazem saber que consagraram um altar a Júpiter.
"com o auxílio dos irmãos e irmãs".

Alhures é alguém que. no aniversário do amigo que perdeu, faz uma distribuição "à multidão reconhecida e piedosa"
dos seus antigos confrades (76). ~sses costumes estavam generalizados e os pobres não eram os únicos a se auxiliarem
mutuamente. Os senadores de Roma, que tantas vêzes sob os
maus príncipes tinham servido de delatores uns contra os outros, sob os bons cotizavam-se a fim de que um colégio pudesse
oferecer jogos ao povo, ou então para reconstruir um palácio
incendiado (77). No meio dos elogios concedidos aos mortos
teriam podido gravar em mais de um sepulcro patrício essas
palavras que se vêem inscritas em bom número de sepulturas
particulares:
"~le foi devotado à família, a seu colégio (pius In
suos, pius in colleglum)".

(73). (74).
(75).
(76).
(77).

-

CLI., tomo 111, 633. Os 69 Domes inscritos DO albam de uma de __
corporações eram de gente humUde, quase todos lJbertOl, 4 escravo_
da colônia, 3 de particulares. Apud Duruy, op. clt., tomo V, PAI. 417.
OreUl D.O 575. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pAg. 418.
OreUl n. o 1485. Apud Duruy, op. clt., tomo V, pi,. 418.
Martlal, Eplgr., VIII, 8. AJlUd Duruy, op. cito, tomo V, PAI. 418.
S6neca, De BeDef., 11, 21, 11; Juvenal, Bat., m, 218. Apud Duruy, op. cito,
tomo V, pég. 421.
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As inscrições de Lambese revelaram um uso que não podia ser exclusivo da IH Legião Augusta, aí aquartelada. Devia
ser geral no exército romano: a existência de colégios militares, apesar de expressa proibição da lei. Os próprios legados
deviam conceder a necessária licença ou ignoravam a infração.
:/1:sses colégios tinham instituído, com a cotização de seus membros, verdadeiras caixas de auxílio (78). Dêsses apontamentos
podemos concluir, sem mêdo de sermos taxados de temerários,
que as corporações civis é que deram início a semelhantes instituições, pois são as mais antigas.
Ainda uma observação: havia na corporação o espírito de
disciplina e de hierarquia. Classificavam-se as pessoas no colégio como na cúria; punham ordem onde ela não existia. No
ápice do álbum estavam inscritos os patronos da corporação,
seus chefes eleitos, seus dignatários. Depois os homens livres.
Em seguida os libertos e por último os escravos.
Ainda que as corporações pertencessem aos romanos principalmente as que tratavam do abastecimento de Roma os seus agentes nas províncias eram, geralmente, gregos. Os
helenos da Sicília e do sul da Itália há muito tempo dedicavamse ao comércio no Mar Egeu. Era natural que as corporações
os empregassem como seus agentes, pois conheciam a terra e
a língua. Depois da Guerra Social muitos dêsses gregos tornaram-se cidadãos romanos, o que facilitou bastante a tarefa das
corporações. A direção destas estavam nas mãos dos cavaleiros,
mas os senadores - agindo através de agentes seus - fizeram
grandes investimentos de capital nessas emprêsas, sobrando
poucas partes (ações) para o povo. Durante certo período do
último meio século da República parece ter havido interêsse
febril pela especulação nestas corporações, atingindo pràticamente tôdas as classes sociais de Roma (79) .
A educação dos jovens também preocupava os príncipes e
para preparar o fortalecimento físico e o sentimento corporativo, Augusto reviveu antigos exercícios militares, como o
Lusus Troiae, e nas cidades em que havia um recinto apropria(78). -

(79). -

Cf. Remer (Léon), Inscr. rom. de l'Algérle, n.os 80 e 70. O associado em
viagem recebia os gastos dêsse deslocamento; o veterano, antes de li·
cenciar-se, recebia 500 dinheiros. O mundo grego estava há muito cheio
de instituições dêsse tipo. As thiases formavam sociedades piedosas, de
socõrro-mútuo, de crédito, de segurança contra incêndio, etc. e seu dignatários, os derotes, talvez tenham dado o seu nome ao clero cristio.
Apud Duruy, op. cit., tomo V, pAgo 421.
Couch (Herbert Newell) e Geer (Russel M.), Classical CivWzation. Rome.
Nova Iorque, 1946. Prentice-Hall, Inc. pAgs.
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Apesar dos legisladores tentarem restringir o direito de
associação, o instinto romano foi mais forte. Nesse imenso Império, os que não pertenciam às ordens privilegiadas, nem ao
exército, sentiam-se bem isolados. Só encontravam nas associações profissionais ou não, o eqüivalente dessa vida pública
de que haviam conservado o gôsto, o prazer de discutir, de votar os regulamentos, comprometer enfim sua insignificante pessoa, num conjunto em que êle próprio era alguém.
Alguns imperadores achavam que era do seu dever mostrar
mais complacência para com os pobres, os artesãos, os libertos,
os escravos. Assim, foram dispensados de autorização prévia
para funcionarem os colégios funerários (81) instituídos, tendo
em vista assegurar aos que não tinham a ventura de pertencerem a uma grande família, o benefício de uma sepultura condigna, garantida contra o isolamento e o esquecimento. O senatus
consultus (82) que concedeu de uma vez por tôdas essa licença
aos habitantes de Roma e da Itália prescreveu apenas que os
membros dos colégios funeratícios se reunissem mensalmente
para o pagamento da sua quota. Nerva (96-98) encorajou mesmo a instituição dêsses colégios funeratícios constituindo um
fundo para ajudar os pobres nos gatos de sepultamento. Quando eram muito numerosas e populares, muitas outras corporações tomaram a sua forma para sobreviverem, como por
exemplo os cristãos (83).
Trajano (98-117) e os "collegla".
Firme e vigilante foi a administração de Trajano, entretanto, apresentava um ponto fraco. Conseqüência lógica da política geral do reinado. Contràriamente aos imperadores de
espírito renovador, Cláudio (41-54) e Domiciano (81-96), mostrou-se avarento na concessão da cidadania romana. Nesse
(80). (81). (82). -

(83). -

Last (H. M.), In CAB., tomo X, pA,. 481.
Rossi (G. B.), I eoUel11 tuDeraUeU famlllfarl e prlvaU. Commet. in hoDoreD Th. MommseD, pil" 701-nl. BerolIDI, 1877. Apud Bouch6-Leclereq,

op. eU., pA,. 4n.
O 8. C. 6 eltado pela primeira vez numa 1nserlçlo do aDO 138 da nossa
6ra e foi encontrada em Landvio: qul[bus coire cO]Dveulre eoUeclum
q[ue] habere Deeat qui sUpem menstruam cODferre VOleD[t in tune]ra ID
It coUegium coeant neq[ue] sub specle eJus eoUel11 uIs1 semel in meDse
e[oeant cO]Dferen41 causa ande detuDeU sepe1lantur. (Or.-Benzen, 8088).
Sabemos o partido que OI er1stlos tiraram do direito de allOClaçlo assim
entendido. Apud Bouch6-Leclercq, op. clt., pA,. 4'75.
Duruy, op. elt., tomo V, pil. 412.

-
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sentido pode ombrear-se com Augusto (27 a. C.-14 d. C.), Tibério (14-37), Antonino-o-Pio (138-161) ou Marco-Aurélio (146180). Outra expressão dessa política foi a maneira como agia
com as associações. Trajano foi um autêntico defensor dos direitos do Estado. As autorizações, conhecidas e concedidas para a
constituição do colégio dos padeiros (pistores), bateleiros do
Tibre e escribas em Roma (84), de artífices (fabri), bombeiros (centonari) em Milão, aparecem no seu reinado como derrogações excepcionais (85).
Trajano chegou mesmo a proibir a Plínio-o-Jovem que
instituisse em Nicomédia um corpo de bombeiros, com mêdo
talvez que ela logo se transformasse numa "hetaira" (86).
A partir do reinado de Cláudio o declínio da comercialização intensiva de víveres tornou-se tão considerável que até os
homens empregados no seu transporte usualmente precisavam
trabalhar em ocupações acessórias. Em conseqüência, o Estado, no tempo de Adriano (117-138), empregou os maiores esforços insistindo a fim de que os navicularii e os negotiatores
usassem todos os seus recursos e esforços nos deveres para
com o Estado, visando assegurar as concessões oferecidas. Considerando que êsses acordos cada vez aumentavam de importância, as corporações ou collegia dos navicularii e negociatores começaram a representar os indivíduos nos contratos (87).
Durante o reinado de Antonino-o-Pio os navicularii de
Arles - que gozavam de privilégios especiais, inclusive em
possuir um escritório privado em Beirute - funcionavam
oficialmente como um collegium (88).
Marco-Aurélio (160-180) e os "coIlegia".
Conforme os princípios da filosofia estoica, de que êle foi
um dos grandes expoentes em Roma, concedia grande consideração aos homens, por mais humildes que fôssem. MarcoAurélio pode ser identificado por grandes demonstrações de
humanidade. Gostava de sentir no culpado um ser suscetível
(84). (85). -

(86). (87). -

Essa corporação de escribas devia ser a referida por Marcial (VIU, 38).
Apud Duruy, op. clt., V, pág. 409.
Corro PUn.·TraJ. (Epístola XXXIV (carta de Trajano). Apud Homo (Léon).
Le Haut Emplre. Paris. Presses Unlversltalres de France. 1933. Tomo In
da "HIstolre Romalne" da Coleção Glotz, págs. 427-428. Vide também
Duruy, op. clt., tomo V, pág. 409.
PlInlo, Epistola X, 31. Apud Bouché·Leclercq, op. clt., pág. 474.
Walbank, op. clt., págs. 47-48.
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de correição. Um louco a seus olhos não era um responsável,
não devia ser punido, mas sim compreendido e atendido nos
seus possíveis excessos. Dessa compreensão dos problemas
decorrem numerosas medidas que tomou, atestando o seu constante espírito de justiça e eqüidade. Assumiu, por exemplo, para
o Estado, a obrigação de sepultar os cidadãos pobres e para isso desenvolveu os privilégios dos colégios funerários, dandolhes personalidade civil (89). Entretanto, proibiu a criação de
colégios no campo (90). O Estado mostrava-se desconfiado e
ávido de autorizações que sempre realçavam o seu poder.
A concessão de Marco-Aurélio permitiu aos collegia receberem doações (91) e ao mesmo tempo facultou-lhes alforriar
os seus escravos e, por conseguinte, ter a possibilidade de herdar dos seus libertos (92). 1!:sses privilégios eram consideráveis
e contrários ao velho espírito da política romana. Acreditava
o Imperador poder aparar os perigos dessa concessão, proibindo a todos os seus membros de pertencerem a mais de um colégio, o que de certa maneira permitia o isolamento das corporações (93).

•
V. - AS CORPORAÇõES NO INíCIO DO BAIXO-IMPÉRIO.
A CRISE DO III SÉCULO.
Com o Baixo-Império iniciou-se um nôvo tipo de organização estatal que bem podemos chamar de "Estado Corporativo". Cumpre ponderar que o têrmo - utilizado pelo Fascismo
italiano - deve ser encarado como uma problemática tentativa
de salientar o desenvolvimento especial que essas organizações
tiveram, principalmente durante os reinados dos imperadores
Aureliano (270-275), Diocleciano (284-305) e Constantino (306337), os príncipes mais poderosos do Baixo-Império. E' ponto
pacífico que o principal escopo désses governantes foi o de assegurar mão-de-obra para as tarefas que o Império deveria desempenhar. Todavia a sua resposta foi o desenvolvimento, como instrumento do Estado, das entidades que tinham sido até
então uma fórmula de organização voluntária (fig. 4).
(89).
(80).
(91).
(92).

- DI,esto, XXXIV, li, 21; XL, 3, 1. Apud Domo, op. cito, pAgo 1180.
- Dlcesto, XLVII, 22, 1 I 1. Apud Bouch6-Leclereq. op. elto, pAgo 474.
- DI,esto, XXXIV, li, 20. Apud Duruy, op. cito, V, pAgs. 188-189.
- 1IIaDumlt&endl po&esta&em. DI,esto, XLVII, 22, I, I 2; XXXIV, li, JO e
XL,3, 1 e 2. Apud Duruy, op. clt., V, pAga. 189 e 410.
(93). - DI,esto, XLVII, 22,2 1. Apud Duruy, op. cito, V, pA,.

-
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lI'Ig. 4. - BlbUoteca no Baixo Império (segundo Garruca, Storia deU'arte cristo).
Apud Duruy, op. cit., VI, pág. 583.

Os "colIegia" e os Severos (193-235).
Septímio Severo (193-211) favoreceu principalmente as
províncias, em detrimento de Roma e da Itália, e iniciou uma
política de nivelamento. Estimulou principalmente a Síria pátria da imperatriz Júlia Domna - e a Africa de onde era
oriundo (Leptis Magna). Assim perInitiu que os eoIlegia tenuiorum funcionassem nas províncias sem autorização especial (94). Concordou, também, que os soldados em serviço ativo se casassem e se organizassem em collegia sob a direção
dos oficiais (95).
(94). (95). -

Dlgesto, XLVII, 22, 1. Apud Miller (s. N.), CAB, XII, pig. 25.
Miller, CAB., XII, pág. 32; Besnler (Maurice), L'Emplre romaill, de l'av6nement des Sévêres au ConcUe de Nlcée. Paris. Presses Univers1talres
de France. Coleção Glotz, tomo IV. la. parte da Blstolre Romallle, piC.
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Todavia um texto de Marciano, contemporâneo de Septímio Severo, revela que os soldados estavam proibidos de se
organizarem em colégios (96). Mas numerosas inscrições do
campo militar de Lambese na Numídia, - as mais antigas
datando de 198 - mostram que essa proibição não era obedecida, ou melhor, que não se aplicava aos colégios constituídos não só por simples soldados, mas também por sub-oficiais; os optiones, os cornicines, os librarii da IH Legião Augusta reuniam-se, por categorias da mesma graduação, em re-,
cintos que lhes eram especialmente destinados (scholae). Os
gastos eram cobertos pelas cotizações mensais que eram reunidas numa caixa comum (arca) administrada por um questor. ~sses gastos eram provenientes principalmente de deslocamento das tropas, transferências, prêmios de liberação do
serviço militar ativo (anularum) e funerais (funeraticium) (97).
Devido às dificuldades financeiras, as relações entre o Estado e os collegia pioraram bastante, daí as numerosas intervenções em diversas corporações, principalmente nas emprêsas proprietários de navios, ferreiros, mercadores de azeite,
padeiros, açougueiros, comerciantes e mercadores. Houve assim uma espécie de revisão em tôdas as concessões. Não foi
bem uma nacionalização. mas existiu pelo menos um contrôle
mais rigoroso nessas corporações, principalmente a dos navicularii que constituiam verdadeiramente a marinha mercante de que Roma podia dispor e que era de grande importância para a própria sobrevivência do Império (98).
Daí por diante a antiga fórmula "permitida por decisão
do Senado" (quibus ex S. C. coire licet) desapareceu e podemos ver nesse fato a interrupção da iniciativa privada na formulação de tais corporações, que passaram a funcionar sob a
supervisão do Estado (99).
Não deve ter sido estranha a essa decisão o que aconteceu em 186. Houve em Roma um grande escândalo devido às
orgias da congregação dos adoradores de Baco e também das
violações da proibição senatorial dos cultos a Isis e Serapis.
Provàvelmente entrou aí manobras eleitorais de certos clubes
organizados por candidatos a diversos postos na magistratura (100).
(96). (97). (98). (99). (100). -

Dlgesto, XLVII, 22, 1. Apud Besnler, op. clt., pág. 39.
Besnler, Mél. de I-'cole de Rome, 1899, págs. 199-258; Cagnat (R.), L'armée
romalne d'Atrlque. Paris. 1912, pága. 386-408. Apud Bern1er, op. clt., pág. 39.
Walbank, op. clt., pág. 48.
Ensslln (W.), CAB, XII, pág. 65.
Bouché·Leclercq, op. clt., pága. 473-4H
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Com Alexandre Severo (222-235) encontramos nova organização dos ofícios e das corporações (101), aliás de acôrdo
com a tendência que se havia manifestado discretamente no
Império, desde a época de Adriano. Sentindo-se perdidos na
imensidão do Império, compreende-se que os romanos estiveram mais fortemente ligados a sua cidade, e na cidade a movimentos de concentrações. Em decorrência do caráter cada
vez mais aristocrático que assumiam as administrações municipais, os humiliores foram levados a se agruparem segundo
às suas necessidades e suas idéias. A política tinha combatido, em vão, essa inveterada tendência que remontava ao mundo grego. Sempre sucede que quando os costumes estão contra as leis, são aquêles que preponderam. Aliás, isso foi fortalecido pelo exemplo das companhias criadas pelo Estado devido às necessidades públicas, principalmente do abastecimento de Roma e dos grandes centros populacionais do Império
Romano.

FIg. I. - Pusartnhelro
(Museu de Salnt-Germaln).
Apud Duru7. op. cU., v. pir.
1156.

(101). -

FIg. 11. - Mercador de
maçAs (Museu de Salnt Ger.

maln). Apud Duruy, op. cU.,
V, pág. 638.

Lamprlde, AJex. Sev., 32. Apud Duruy, op. clt., V, pág. 410; WaIbank,
op. clt.,

-
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Segundo o biógrafo de Alexandre Severo na Wstória Augusta, êle teria criado corporações de artesãos de todos os
ofícios - são citados, principalmente, os vinarii, os lupinarii,
os caligarli - e êle os teria autorizado a agirem na Justiça com
defensores tirados do seu próprio grupo, de acôrdo com a jurisdição a que deveriam se dirigir (102) (figs. 5 a 7).

FIl. 7. - Trocador ou verificador de moedas (segundo um corpo de vidro).
Apud Duruy, op. clt., VI, pé,. 1183.

Dessa informação poder-se-ia concluir que a origem dos
collegia obrigatórios e privilegiados, remonta ao reinado de
Alexandre Severo. Os textos dos jurisconsultos comtemporâneos sôbre a matéria, entretanto, mostram que não foi isso
que se deu. A nova organização data verdadeiramente de Aureliano (270-275). Alexandre, como Septímio Severo, limitouse a fundar e fazer funcionar os colégios, principalmente aquêles que podiam prestar bons serviços no abastecimento de
Roma (103).
Aureliano (270-275).
Pouco a pouco o precedente dos collegia privilegiados passou a predominar na política imperial. Durante o reinado
de Alexandre Severo novas corporações foram organizadas
por ação direta do Estado; Aureliano parece ter feito dessas
corporações entidades hereditárias. Gradualmente formou-se
(102). (l03). -

B1storla Aupsta. Alexandre, 33, 2. Apud Bem1er, op. clt., pég'. 117....
Waltzing, atude h1storique 5ur les corporaUoDS, li, Lovalna. 1898, pA,.
270; Groag (E.), Vierteljahrsehr. tI1r Sordal·und Wirtsehafts,eKh., 1110&.
pé,s. 491-493. Apud Bemier, op. clt., pé,.
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um sistema pelo qual o Estado distribuia rações básicas de
pão, vinho, azeite e carne de porco, inteiramente gratis ou por
preço irrisório, exigindo em troca, trabalhos compulsórios dos
participantes das diversas corporações (104).
De acôrdo com o Senado (105), Aureliano decidiu encerrar Roma dentro de um nôvo círculo de muralhas que servissem para fazer frente aos bárbaros germanos do Norte, que
não conheciam a arte da poliorcética (cêrco das cidades). ~s
se trabalho teve início em 271 (106). O muro, cujo perímetro
era de 12 milhas, foi desenhado para conter as 14 regiões em
que Roma se achava dividida. Tinha êle 12 metros de altura
e 20 pés de espessura. Em 2 setores havia um tipo de muro
diferente: uma galeria em formato de arcos que suportavam
uma plataforma que parecia ter sido construída para agradar
determinada sociedade de construtores. O muro possuia 18
portões ou postigos protegidos por tôrres; A construção foi
muito rápida e em virtude da projetada campanha contra a
rainha Zenóbia de PaI mira, os soldados não puderam ser usados no trabalho, que foi feito pela população civil, não habituada a êsse tipo de labor. A construção foi confiada à corporação dos construtores que, nesse tempo, provàvelmente, já
havia sido transformada de associação voluntária em estatal
(107). Simultâneamente a plebe e os escravos trabalharam
nos serviços que não requeriam muita experiência. A construção prolongou-se durante todo o reinado de Aureliano e
só terminou com Probus (276-282) (108).
Após a derrota do reino de Palmira e a recuperação das
províncias orientais, houve um grande aumento de riquezas
e rendimentos para o Tesouro Imperial que, até então, não
conseguira equilibrar o seu orçamento. Aureliano usou êsse
dinheiro para restaurar a confiança nas finanças romanas e
também para aliviar a preocupação que reinava em Roma, devido a enorme alta de preços dos gêneros alimentícios. Assim
pôde cancelar as dívidas para com o Tesouro e fêz queimar os
(104). (105). (106). (107). (lOS). -

Walbank, oP.' cit., pAgo 48.
Vita AureL, 21, 9. Apud Parker (H. M. D.), A RistorJ' of the Roman
Worcll from A. D. 138 to 337. Nova Iorque, 1939. The Macmillan Com·
pany, pAgo 197.
A data de 271 é atestada pelas seguintes pasaagens: Chron. de A. D.,
354 (ChrOD. Min., I, pAgo 148); Zos., I, 49, 2; Vita Anrel., 21, 9; Vlct.
Epit., 35, 6; Eutrópio, IX, 15. Apud Parker, op. cit., pág. 197.
Pauly-Wissowa, V, vol. 1376; R1chmond (I. A.), The City Wall of Im·
perial Rome, pág. 29. Apud Parker, op. cit., pAgs. 197-198; RoBtovtzeff,
Storia Economica e Sociale deU'Impero Romano. 1932, pAgo 409.
Vide Homo, Essai sur le regne de l'Emperenr AnréUen. pAgo 70. Apnd
Parker, op. cit., pág. 206.
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seus registros no Forum de Trajano. Mais ainda, suprimiu os
delatores e os quadruplatores (109) .
De maiores conseqüências foram as medidas tomadas com
o fito de suprir o povo de víveres e de outras necessidades.
O preço do pão em Roma era controlado pelo Estado que vendia o grão às associações dos padeiros (pistores) e estabelecia o preço pelo qual êle devia ser vendido no mercado consumidor. Aureliano aumentou o vectigal do trigo que vinha
do Egito de tal maneira que os padeiros puderam vender pelo
preço antigo um pão pesando 1 onça a mais (110). Em lugar
da antiga distribuição mensal de grão que se tornara irregular, estabeleceu a distribuição diária de 2 libras de pão para
todos os cidadãos registrados, direito que se tornou hereditário (111). Estendeu essa concessão à carne de porco, azeite,
sal, que eram fornecidos gratuitamente a intervalos regulares (112). - O episódio narrado por Vopiscus de que Aureliano tencionava distribuir vinho gratuitamente provàvelmente é falsa (113), mas é bem possível que o seu preço tenha sido
bastante diminuído, de acôrdo com o plano que tinha de recuperar, para a agricultura, as terras devolutas da Itália (114).
:e:sse desenvolvimento do sistema de abastecimento deve haver
concorrido para aumentar os afazeres dos praefedus annonae.
E' muito provável que as corporações de padeiros e açougueiros se hajam desenvolvido e se transformado em associações
compulsórias, em lugar das voluntárias apresentadas de início.
Além do mais, ficaram sujeitas a uma disciplina que lembrava
muito a militar (115).
As reformas de Aureliano representam um largo passo na
linha de supremacia do Estado sôbre os indivíduos. Ao mesmo tempo que incrementava o suprimento de víveres o Imperador providenciava a limpeza do Tibre e a reconstituição de
seus diques (116). Levantaram-se novos aquartelamentos nos
acampamentos de Campus Agrippae, que devido a vizinhança
do Forum Suariorum, devia abrigar o collegium suariorum. Es(109). (110). (111). (112). (113). (114). (115). (118). -

Vict. de Caes., 35, 7; Vita Aurel., 39, 3. Apud Parker. op. cito, PÜ. D.
Panlbus urbls Ro.-e unc1am de Ael1PUo vecUpU aUXÜ. Vita AureL,
47. 1. Cf. Prondentia AuC. nas moedas de Roma [11 e S. V. (1)], PÜ.
273. notas 68 e 89. Apud Parker. op. clt., PÜ. 'JIY1.
Vita Aurel., 35. 1; ZOIl., I. 81. 3. Apud Parker, op. cito, PÜ. 'JIY1.
Vita AureL, 48. 1; Chron. de A. D. 354 (Chron. MIn., I. PÜ. MS); Vlct.
de Caes., 35, 7. Apud Parker, op. cito, PÜ. 207.
Vita Aurel., 48. 1. Apud Parker, op. clt., pi,. 'JIY1.
Cod. Just., XI. 58. 1; Vita Aurel., 48. 2. Apud Parker. op. cito, pi,. 'JIY1.
Waltzing, lUude historique lur les corporations professloneUes, n, PÜs.
270-271. Apud Parker. op. cit.. pi,. 207.
Vita Aurel., 47, 3. Apud Parker, op. clt., pi,. ZO'l.

-

63-

tabelecimento que tudo indica seja militar e esteja colocado sob
o contrôle do prefeito urbano (117). Finalmente cumpre acentuar que o cuidado com a saúde do povo mereceu papel de invulgar importância, como se pode verificar pela construção dos
banhos públicos de inverno no Transtevere, onde havia deficiência de água (118). Fato corroborado pela inscrição de Grumetum na Lucânia que fala da reconstrução do banho público, de acôrdo com as instruções baixadas pelo Imperador (119).
Os confiscos iriam aumentar ainda mais a extensão e o
número das propriedades imperiais. A isenção dos encargos
~oncedidos aos conductores e aos coloni, a proteção que êles
encontrariam junto aos procuradores e os próprios príncipes,
davam-lhes uma situação privilegiada em relação aos cultivadores. Os pequenos proprietários livres eram obrigados ao pagamento de pesados impostos e ao mesmo tempo que sofriam
onerosas requisições in natura. Além disso, achavam-se expostos à usurpação dos vizinhos poderosos, às depredações dos
soldados indisciplinados ou desertores, aos ataques de bandidos. A sua situação tendia ainda a piorar. Por isso as organizações industriais e comerciais tomaram grande desenvolvimento, principalmente os collegia de tôda a espécie, cujo funcionamento era regulamentado pelo Estado da maneira mais
restrita possível (120).
As inscrições atestam que as corporações aumentaram por
tôda a parte. Os textos jurídicos mostram que, nesse momento, seu estatuto legal foi definitivamente fixado e algumas dentre elas obtiveram privilégios e vantagens, em troca de encargos que lhe foram impostos.
O direito romano em princípio submetia as associações ao
regime das autorizações prévias. O Estado temia os agrupamentos que se formavam fora dêle, receando voltarem-se contra a sua existência. Daí a estreita vigilância que exercia sôbre as corporações. As organizações funerárias, entretanto,
constituíam exceção e eram tratadas de maneira mais liberal.
Sabemos, por uma inscrição do colégio dos adoradores de
Diana e de Antinoüs - a casta deusa e o favorito de Adriano,
(117). (118). (119). (120). -

Chron. de A. D. 354; WaltzIng, op. clt., 11, 90. Apud Parker, op. dt.,
pág. 207.'
Vita Aurel., 45, 2. Apud Parker, op. clt., pág. 207.
Dess. ILS, 586. Apud Parker, op. clt., pág. 207.
Vide WaltzIng, op. cit., e verbete collegla no Dictlonnalre d'archéologle
chrétlenne, fascículo 30, 193, págs. 2110·2113; Kornemann (E.), s. v. ColleglUln In Real EncycL, IV, 1900, págs. 380-480; Jullian (C.), Histolre
de la Gaule, IV (1914), págs. 385-404 e 535-536. Apud Besnier, op. clt.,
págs.

-64que um estranho sincretismo havia reunido num mesmo templo em Lanúvio - datada de 136, que desde essa época, em
virtude de um senatus consultus anterior, essa sociedade podia
organizar-se livremente, ter reuniões mensais e exigir de seus
membros cotizações para fazer face às despesas de seus funerais (121).
Por outro lado, Marciano (122) lembra que os tenuiores
(os humildes) estavam autorizados a se reunirem uma vez por
mês e colocar numa caixa comum os seus recursos. Septímio
Severo também concedeu essa autorização (Divus quoque Severus rescripsit). Não foram os primeiros a fazê-lo. Aliás
Mommsen (123) já tinha reconhecido que os collegia tenuiorum
de Marciano eram os mesmos da inscrição de Lanúvio. A legislação sôbre os colégios funerários foi mantida e, sem dúvida, completada pelos Severos. Ela concordava maravilhosamente com as tendências gerais de sua política. Não é pois de
admirar-se que nessa época, por todo o Império, florescessem
associações agrupando homens que visavam uma honrosa sepultura, vinculada ao culto da mesma divindade ou exercendo
o mesmo ofício.
Havia uma corporação que os Imperadores cuidavam com
maior carinho: a que possibilitava o aprovisionamento de Roma. Essa corporação era a dos negotiatores qui annOD8m urbis
adjuvant, navicularii qui annonae urbis serviunt (124). Na
época dos Severos a natureza das suas relações com o Estado
se modificou. Durante os dois primeiros séculos êsses negotiatores e navicularii eram simples particulares que a annona
utilizava para cumprir os seus fins. No 111 século o jurisconsulto Calistrato (125) propôs um princípio nôvo: é a propósito dos munera que êle fala dos colégios encarregados de
prover a alimentação de Roma. ~sses colégios mantinham um
serviço de interêsse geral (munus publicus), por isso eram severamente controlados pelo Estado, que exigia dêles o cumprimento exato de suas obrigações. Em troca, tinham a proteção estatal e a isenção de outras obrigações (immunitatem a
muneribus publicis consequentur). Nesse momento só os tenuiores é que obtinham tal isenção (126).
(121). (122). (123). -

(124). (125). (126). -

Unde detunetl repeI1antur. CIL, XIV, 2124. Apud Be8ll1er, op. eU., pig.
120.
Marciano, Dlgesto, XLVII, 21, 1. Apud Be8ll1er, op. clt., pá,. 120.
Mommsen. De eolleclls et sodaUeUs Romaaorum.. Klel, 1843. Apud Be..
nler, op. clt., pá,. 120.
Callstrato, Direito, L, 6, 6, 3. Apud Be8ll1er, op. clt., pá,. w.
ibidem.
Idem, L, 6, 6. 12. Apud Besnler, op. clt., pig. W.
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o caráter oficial que foi dado aos agrupamentos de negotiatores e navicularii justifica a importância que iriam exercer e a transformação que iriam sofrer no IV século, quando
passarão a possuir um aspecto privilegiado e hereditário. Evidentemente a situação dêsses colégios deveria influir na natureza dos outros colégios profissionais.
Fora de Roma há notícias do que se passava nesse campo,
através das inscrições que mostram a atividade de cOI-porações, que imitavam as suas congêneres da capital. Em Beirute, por exemplo, foi encontrada a cópia de uma carta dirigida por um certo Juliano - certamente trata-se de Cláudio
Juliano, prefeito da annona em 201 - aos navicularii de Arles,
encarregados do transporte de trigo da Narbonense, em resposta a queixas que haviam feito contra um funcionário subalterno (127). Da leitura dêsse documento podemos inferir
que os navicularü de Arles deviam constituir uma poderosa
organização com filiais em todo o Oriente, às quais mandaram
cópia da carta do prefeito dando-lhes satisfação e, ao mesmo
tempo, provando que trabalhavam sob a proteção imperial.
Em tôdas as cidades do Império Romano deviam existir
colégios de artesãos ou de mercadores que se assemelhariam à
organização das grandes companhias sediadas em Roma, pois
como os navicularii de Arles, êles contribuiam para o abastecimento da grande Metrópole.
A crise do 111 século.
O século que precedeu a ascenção de Diocleciano foi testemunha dos primeiros passos do declínio da autonomia local
e da liberdade individual no Império Romano. Usurpações freqüentes, guerras no estrangeiro, aumento da burocracia e desperdício dos dinheiros públicos, pragas e fomes, contribuiram
para o colapso do sistema financeiro imperial. Para tentar equilibrar as deficiências orçamentárias, o govêrno recorreu a uma
política de serviço compulsório. Tanto os habitantes das cidades, como os do campo, foram obrigados a prestar essa colaboração pecuniária e pessoal a favor do Estado. Interêsses locais
e públicos seriam sacrificados, quando necessário, aos desejos
de Roma. A cidadania tornou-se sinônimo de servidão. A situação agravou-se pela falta de um sistema de oferta e procura.
Requisições eram feitas conforme as circunstâncias; a natureza
(127). -

cu., m,

1418Sa. Cf. Berrot. Bey. ArchioloC., 111Ol1. lo pá,.. JU.273. Apud
Besnler. op. cU.,
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e época em que deviam ser feitas, eram incertas e flutuantes,
Longe de retardar essas tendências, Diocleciano e seus sucessores aceleraram o predomínio do Estado sôbre o indivíduo. Com
a consolidação da centralização do Estado, as obrigações dos súditos foram definidas com mais clareza e estereotipadas. A população foi organizada de acôrdo com as suas profissões em classes. Sendo hereditária e compulsória a participação nas diferentes categorias, cada um tinha os seus deveres especiais. O serviço a ser prestado para o Estado, que fôra irregular e esporádico, tornou-se geral e obrigatório. Com êste sistema que jugulava a liberdade individual, os súditos do Império tinham pelo
men os a consolação negativa de que os têrmos da sua escravidão estavam teoricamente definidos (128).
Diocleciano (284-305) e o I!:dito do Máximo.

E' ponto pacífico que a reforma administrativa de Diocleciano foi um grande progresso para a unidade do Império, pois
visava, precipuamente, o aumento dos impostos. De início
igualou as províncias umas às outras. Os habitantes do Império foram reunidos por profissões em grêmios ou corporações a fim de ser facultado um contrôle mais fácil.
Um nôvo cadastro serviu de base para a taxação estorsiva
do impôsto cobrado à terra. Procurou também estabilizar os
preços das utilidades. Os salários foram fixados em função
da agricultura e dos produtos manufaturados e catalogados
pelo famoso Edictum de pretiis venalum rerum que promulgou em 301 (129). ~sse intento fracassou, em primeiro lugar
pela enorme alta de preços oriunda de uma alteração do valor
intrínseco da moeda. Houve, como não podia deixar de ser,
uma desvalorização generalizada do dinheiro. Além disso a
situação econômica variava de província para província. ~sse aspecto fiscal fêz com que desaparecesse tôda a autonomia, tôda
a iniciativa e entusiasmo nas diversas regiões do Império Romano. Nas cidades a população gemia sob a inflexibilidade
da burocracia e no campo a população rural fundia-se na imensa classe dos selVOS. Tudo era feito para sustentar um numeroso exército que não parecia habilitado a defender as fronteiras de Roma do aesalto dos bárbaros (130).
(128). (129). U30). -

Parker, op. clt., págs. 277·278.
Koch (Jullus), Historia de Roma. Tradução de José Cam6n Amar. Edi·
torial Labor. Barcelona. 1930, pé,. 278.
Ibidem, pég.
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•
VI. - O IV SÉCULO E A DECAD:B:NCIA DO IMPÉRIO.
A respeito do IV século, os códigos legais revelam o completo contrôle estatal sôbre o indivíduo. Não apenas algumas
profissões, mas tôdas estão agora organizadas em collegia hereditários. Sabe-se, por exemplo, da existência de associações
de estalajadeiros, pescadores, oleiros, cinzeladores, etc. Havia
organizações similares de funcionários públicos, de polícias,
obreiros das oficinas texteis do Estado - no Ocidente existiam
17 fábricas de artigos texteis finíssimos - casas de cunhagem de moedas. Chegou-se ao cúmulo, em 406, de se proibir
aos padeiros que se casassem fora de sua classe. E logo após
o arrolamento em alguns collegia, como por exemplo o dos
curiales, tornou-se punição para a classe burguesa das cidades
provinciais e pena para todos os que até então tivessem escapado à "incorporação" (131).
Nas cidades provinciais abaixo dos decuriões estavam os
artesãos agrupados em corporações (collegiati), como já dissemos. Estavam isentos do impôsto de capitação (capitatio)
que só incidia sôbre a população rural, mas deviam, sem dúvida, prestar serviços gratuitos ao Estado (corvéia).
E' dentro da plebe que devemos enquadrar os profissionais liberais como: médicos, advogados, professôres, que não
eram pessoas de fortuna, mas também não eram miseráveis.
Desde o Alto-Império gozavam de imunidades que Constantino e seus sucessores houveram por bem manter. Beneficiavam-se sobretudo das longas férias dos tribunais e das escolas. Os professôres e sobretudo os advogados podiam fazer
uma bela carreira na política (132).
Tanto a decadência da organização política do Império
Romano como o despotismo crescente dos Imperadores reflete-se no status social de todo o Império. As fontes de riqueza
haviam diminuído de muito; a classe média acantoada nas cidades foi desaparecendo em virtude da sujeição dos seus bens
à magistratura exercida na Cúria (decuriões); as classes pobres sofriam negra miséria, chegando mesmo, algumas vêzes,
(131). (132). -

Walbank, op. eU., pAg. 48.
PlgaDiol (André), L'emplre ehréUeD (325-395). Paris. Presses Un1Yel'sitalres de France. 1947, tomo IV, 2a. parte da "Blstolre Romalne" da
Coleção Glotz, pAgo
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a se sublevar, como o fizeram no fim do III século os camponeses da Gália conhecidos como os bagaudes (133).
Algumas classes sociais estavam isentas dos serviços municipais. As imunidades podiam ser garantidas pela idade ou
situação pessoal. Assim, as liturgias pessoais não eram impostas aos maiores de 70 anos, às mulheres, nem aos que tivessem
cinco ou mais filhos vivos (134). Por outro lado essas garantias não desobrigavam os portadores de munera patrimoniorum
(135) de executarem as suas obrigações. As isenções eram
concedidas também em virtude de outros serviços públicos ao
Estado. Sob essa categoria estavam compreendidas as seguintes classes: membros da nobreza imperial, oficiais ou funcionários dos escritórios e repartições estatais, conductores ou
agentes empregados no recolhimento de taxas para o Estado,
membros de alguns collegia como os navicularii e centonarii
(bombeiros), de primordial importância e os coloni ou locatários do Imperador nas suas propriedades (136). Os veteranos
também gozavam de imunidades das liturgias pessoais (137),
mas não das patrimoniais; os soldados em serviço ativo estavam isentos de tôdas as liturgias (138). Finalmente os médicos e os mestre-escolas - com exceção dos professôres elementares - estavam livres dos serviços pessoais (139). O
mesmo privilégio era extensivo aos professôres de filosofia;
mas, como todo filósofo autêntico, deviam desprezar as riquezas e se julgavam sujeitos as liturgias que cabiam às suas
classes sociais (140).
Os serviços de utilidade pública para o Estado eram os
que se beneficiavam da isenção dos serviços municipais. Neste assunto é interessante verificar o que acontecia com as corporações e associações de proprietários de navios, mercadores
e bombeiros (141). :6:sses collegia, inicialmente voluntários e
agrupando gente da mesma profissão, paulatinamente foram
sendo utilizados pelo Estado pela facilidade que êste encontrava em mobilizá-los para o serviço de abastecimento, transporte de tropas e comissariado. Não é improvável que as isenções
(133). (134).
(135).
(136).
(137).
(138).
(139).

-

(140). -

(141). -

Altamlra y Crevea (Rafael), Blstorla de Espa4& 7 de la ClvtUsael6D
Espafiola. Sucessores de Juan GUI. Barcelona. 1928, tomo I, pAgo 129.
Dlcesto, L, 5, 2, 1~ e 7; L, 8, , (3). Apud Parker, op. cl~, pAgs. 1J4.1J5.
Idem, 5, 2 '; 5, 11. Apud Parker, op. clt., pig. 125.
Idem, 6, 8 (5); 5, 12, 1; 5, 8, 1. Apud Parker, op. clt., pig. 125
Idem, 5, 7. Apud Parker op. clt., pig. 125.
Idem, 5, 13, 1 e cf. 8, 7 (6). Apud Parker, op. clt., pig. 125.
Idem, " 18, 30. Apud Parker, op. cl~, pig. 115.
Idem, 5, 8, 4. Apud Parker, op. cl~, pAgo 125.
Idem, 8, 8 (5). 12. Apud Parker, op. clt., pig. 115.
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concedidas a seus membros fôssem a resposta a protestos como o de proprietário de navios de Arelate (142) contra o uso
excessivo dos seus serviços ao Estado. Mas é necessário lembrar que o Estado não reconhecia ainda uma responsabilidade absoluta aos collegia. As inscrições eram concedidas a
membros individuais das corporações (143) e dava-se ênfase
à necessidade dessas pessoas serem de bona fide, comerciantes ativos, proprietários de navios e bombeiros, antes de reclamarem o gôzo de tais privilégios.
A hereditariedade das profissões.
Como acabamos de ver, documentos do IV século nos podem dar uma idéia do estado das classes sociais do Império,
cuja condição havia piorado muito. A camada inferior dessa
sociedade era formado por escravos cuja condição melhorara
um pouco, talvez devido a influência do Cristianismo. As outras classes, a artezanal, dos mercadores e dos proprietários de
terras (possessores) continuavam como anteriormente. Quanto aos artesãos perderam êles a liberdade e ficaram jungidos
a um ofício hereditário, de tal maneira que o filho de um carpinteiro tinha que ser forçosamente carpinteiro. As corporações tornaram-se obrigatórias e o Estado fêz pesar sôbre elas
o seu despotismo (144).
A hereditariedade das profissões surgiu porque tôda a vida econômica do Império Romano se baseara na escravidão.
Houve um grande transtôrno quando êsse material de trabalho diminuiu o seu efetivo. Conseqüentemente, disposições legislativas possibilitaram a eclosão de uma nova forma econômica. Sôbre os escravos apoiava-se o trabalho no campo, nos
estaleiros, nas oficinas. Ao diminuir gradativamente o seu
número, aumentou espantosamente uma outra classe: a dos libertos, ex-escravos que tinham conseguido a alforria. 1!:sses libertos passaram a engrossar os quadros dos artesãos e constituiram uma classe intermediária, dado o preconceito contra o trabalho manual na Antigüidade, que era considerado como mister
de escravos .
Todavia os que trabalhavam num mesmo ofício reuniamse em sociedades cuja importância foi crescendo, a ponto de ser
(142). -

Deuau, ILS, 6987. Apud Parker, op. clt., 125; Rostovtzeff. op. clt., pAgs.
376-378.

(143). (144). -

Dlgesto, L, 5, 3; 6 (5), 9. Apud Parker, op. clt., pAgo 125.
Altamlra y Crevea, op. clt., pAgo
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trabalho livre, empregou o Império Romano meio completamente diverso com a obrigação e sujeição das profissões.
Diante da realidade que o despovoamento fazia cada vez
mais acentuar os seus efeitos, principalmente nos encargos da
manutenção do exército e da burocracia, o imperador Maxêncio
(3.05-312) sentiu-se obrigado a introduzir o princípio da hereditariedade das profissões (145). De início para os que se ocupavam com o comércio do trigo e da carne, dispositivo que posteriormente se estendeu aos demais ofícios. As corporações, antes livres, eram agora obrigatórias. Quanto maior era o pêso
dos encargos, tanto mais provocava o desgôsto pelo trabalho
e, do outro lado, a tendência para fugir à vida citadina.
O exôdo foi tão expressivo que facultou o aparecimento
de uma nova classe: a dos colonos.
Constituiram-na lavradores e cultivadores de terra alheia,
isto é, de outro dono, os quais eram juridicamente livres (não
eram escravos), porém não podiam mais abandonar a terra
que cultivavam, como acontecerá na Idade Média com os
chamados "servos da gleba".
O regime tinha a marca da desigualdade, pois somente as
classes inferiores se encarregavam dos tributos em dinheiro
e in natura, e estavam sujeitas a serviços pessoais e militares. Até as penas a que estavam sujeitas, por crimes idêntico~
eram maiores do que as aplicadas a classe dos ricos e dos nobres. ~stes enviavam homens em seu lugar para servir no
exército e não sofriam castigos corporais. A simples usurpação de um grau social era punível com o máximo rigor, mesmo que fôsse de boa fé. Sôbre tudo e sôbre todos pesava o poder absoluto do Imperador (146).
O Código de Teodósio fornece expressivos exemplos do
funcionamento do sistema das profissões compulsórias. Durante o IH século o govêrno usou as associações de proprietários de navios, que haviam sido voluntárias, para o transporte
de alimentos que suprissem as cidades e fornecessem as rações para o exército. Com a substituição da anonna por um
impôsto, foi colocada nova carga nos ombros dos navicularii
e a necessidade de transportar cargas particulares gratuitamente quando necessário, ainda que excepcionalmente, tornou
(145). (146). -

Koch, op. cl'-, pi,. 320.
Altamlra y Crevea. op. cl'-, pil.
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que o Império estava dividido em facções diferentes, em plena
guerra civil. Para compensar a má vontade pela prestação do
serviço, Maxêncio forçou os senadores a tomarem sôbre seus
ombros uma parte da responsabilidade (148). Pressionamento senatorial que por ocasião da sua morte eclodiu e anulou êsse ato, juntamente com outros. Todavia, no ano de 314, no
princípio do seu reinado, Constantino tornou a participação no
corpo de proprietários de navios obrigatória e hereditária (149)
e mais tarde os isentou de qualquer outro serviço público (150).
Tratamento similiar foi aplicado a outros collegia que estavam ligados ao abastecimento de Roma. Padeiros e açougueiros foram forçados a permanecer nas suas corporações ou a
providenciar substitutos se a quisessem abandonar. Qualquer
tentativa de fuga pela alienação de sua propriedade ou pela
obtenção de promoção para cargo mais elevado, se descoberta,
era punida com o retôrno do culpado ao seu cargo de origem
(151).
O encargo dos decuriões (senadores municipais nas províncias) era talvez o mais difícil de suportar. Não só estavam
obrigados a impôsto in natura ou em dinheiro, como eram responsáveis pela arrecadação do quantum que fôra atribuído a
sua cidade e também pela realização dos serviços mUniCIpaiS
que se fizessem necessários. A dificuldade ~m encontrar candidatos para êsse pôst.o, que outrora fôra tão honroso e disputado, percebe-se pela regulamentação baixada por Diocleciano. Desqualificações prévias como analfabetismo ou o estigma da condenação judicial foram removidas. Idade e debilidade física não eram mais justificativas para se obter isenções e o consentimento de um decurião para que seu filho pudesse ser nomeado era agora dispensado (152). Durante o
reinado de Constantino (306-337) foram promulgadas outras
leis no mesmo sentido. No ano 325 o serviço de decurionato
(147). (148). -

C. Th., XIII, 5, 4; XIII, 8 ,1. Apud Parker, op. clt., pAgo 287.
Idem, XV, 14, 4; Euséblo, H. E., VIII, 15, 1. Apud Parker op. clt.,
pAgo 287.
(149). - Idem, XIII, 5, 1-3. Apud Parker, op. clt., pAgo 287.
(150) ....... Idem, 5, 5-7. Apud Parker, op. clt., pAgo 287.
(151). - Idem, XIV, 3, 1 (plstores); XIV, 4, 1 (suarll). O número dos centouarll
e 'abri foi também aumentado pela adição dos dendrophorl no seu colégio (XIV, 8, 1). Apud Parker, op. clt., pAgo 288.
(152). - Ignorância (Cod. Just., X, 32, 6); infâmia (X, 32, 2); idade ou incapacidade física (X, 32, 13); consentimento do pai (X, 32, 5). Apud Parker, op. clt., pAgo
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tornou-se compulsório e seis anos depois a idade limite baixou de 25 para 18 anos, ao mesmo tempo que um plano dos
decuriões para aliviar seus encargos pessoais, com o aumento
do seu número pela admissão de rapazes de 18 anos, foi expressamente proibido (153). Um decurião podia livrar-se dos
seus encargos se conseguisse ser nomeado senador romano ou
exercer um cargo junto ao Imperador. Métodos ou tentativas
de fuga considerados ilegítimos, por outro lado, eram punidtJs
com a relegação para a Cúria e os freqüentes éditos baixados
mostram como essas tentativas eram comuns. Geralmente
apresentavam três aspectos. Um decurião podia, através de
subterfúgios, obter condição militar (havia a separação das
carreiras militar da civil) ou posição de equites, podia juntar-se ao exército ou procurar refúgio na Igreja, ordenando-se
padre. Foram baixadas medidas legislativas contra todos êsses meios de escape. Uma ordem baixada em 317 ordena o retôrno para a sua posição original de todos os decuriões que tinham comprado para si posição na ordem eqüestre com o intento de desertar da sua Cúria (154). No ano de 325 foi promulgada uma lei que dispunha que todos os decuriões e todos
os já nomeados junto às suas Cúrias, alistados no exército, deviam voltar para as suas cidades. No ano seguinte esta determinação atingiu aos que tornaram-se elegíveis para o decurionato. No ano 320 foi baixado um édito proibindo aos decuriões
de tomarem ordens religiosas (155). A Igreja devia recrutar
seus padres nas fileiras dos humiliores, de acôrdo com o princípio estabelecido de que aos ricos cabiam os deveres litúrgicos e que era privilégio dos pobres serem sustentados pelos ricos
através da Igreja (156).
O princípio hereditário posteriormente foi aplicado ao serviço militar. Filhos de soldados deviam seguir a carreira dos
pais e se a isso se recusassem e tivessem a idade de 25 anos,
seriam enviados para uma Cúria (157). Escôlha semelhante
era facultada aos filhos dos veteranos. Todos os incapazes pa(153) (1M). (155). -

(158). (157). -

Seeck, Regesten, pAgo 134, 12 e Untergang, 112, pAgs. 587·588.
Apud
Parker, op. clt., pAgo 288.
C. 'l'h., XII, I, 9 (A. D. 331). Apud Parker, op. cI&., pAgo 288.
Idem, I, 5: "si varo decurlo sUlfraglo comparato perfecUss1matus ~eJ
ducenae vel centeue ~eJ egreglatul meruent d1gu1tatem, decl1D&re suam
curtam cupleu., codlc1Ws am1ss1s snae eoD41UoDl reddatnr"; cf. Lact.,
de morto pen., 21, 3. Apud Parker, op. cl&., 288.
Idem, I, 10; I, 13, "quoDlam curlu desolarl cognonmus". Apud Parker,
op. cl&., pAgo 288.
Idem, XVI, 2, 3; cf. XVI, 2, 6: "opulentos eDlm saecUU subire nece.tates opportet, pauperes ecclesiarum dlriUls sUltentar1. Apud Parker,
op. clt., pAgo 289.
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ra o serviço militar tornavam-se decuriões (158). A despeito
dessas regulamentações de Constantino, as Cúrias continuaram
desertas e evasões ao dever continuaram a se processar até que
no IV século a "caça ao decurião" tornou-se um esporte da burocracia imperial (159).
Em abôno dos Imperadores devemos dizer que êsse foi o
único caminho conhecido que encontraram para deter a decadência do Império. Chegou-se mesmo ao absurdo de proibir-se
ao decurião de entregar-se ao comércio para aumentar o seu
patrimônio, que era a garantia do pagamento dos tributos devidos ao Estado. Chegou-se também ao cúmulo de impor-se que
todo o indivíduo, por bem ou por mal, devia fazer parte de uma
corporação ou instituto definido (160).
Valentiniano (364-375) reforçou ainda mais o regime corporativo. As corporações de Roma tornaram-se as rodas da máquina estatal. A administração do prefeito da cidade, Símaco
(364-365), e a do prefeito da annona, Maximino (369-370), marcaram os momentos decisivos dessa evolução. Nenhum Imperador fêz tanto quanto êle nesse sentido (161).
A produção industrial.
Infelizmente estamos, até onde podemos pesquisar, muito
mal informados sôbre a real importância do trabalho escravo na
indústria porque, ao que parece, o Estado não legislou sôbre o
assunto. Apesar da falta de estatísticas, sabemos da presença
dos escravos em tôdas as atividades, chegando até a existir escravos-artesãos a serviço das municipalidades (162). Eram êles
maioria na mão-de-obra existente e as ergasterias sempre fotneciam mais.
O preconceito desfavorável ao trabalho manual, que é um
dos corolários da escravidão, atenuava-se ao mesmo tempo que
o trabalho servil foi desaparecendo. Constantino concedeu aos
artesãos a isenção das corvéias a fim de que êles pudessem dedicar mais tempo aos seus misteres (163). Seu édito dá uma
impressionante lista de obreiros especializados e nos permite
(158). - Idem, XII, I, 18. Apud Parker, op. dt., pAgo 289.
(159). - Idem, VII, 22, 2; XII, I, 15. Apud Parker, op. dt., pAgo 289.
(160). -Vogt (Joseph), ROmlsche PoUtlk In AeC)'pten (Belhefte Zum "A1ten
Orlent", Lelpzlg, 1924, 11, capo VII; Waltzlng, op. cit., 11, pAg•• 208. Apud
Chapot (Victor), Le Monde romaln. Paris. Renalssance du Livre. 1927.
Coleção ''L~volutlon de I'Humanlté", pAgs. 121·122.
(162). - Cod. Just., VI, 1, 5 (319). Apud Plganlol, op. cit., pAgo 285.
(163). - C. Th., XIII, 4, 2 (lei de 2 de agOsto de 307). Apud Plgantol, op. clt.,
pAgo
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verificar até que ponto a indústria estava diversificada, apesar
dessa lista não especificar as profissões humildes que as inscrições mencionam como, por exemplo: cabelereiros (tensores),
confeiteiros (dulciarii) e todos aquêles misteres que o Édito de
Diocleciano enumerava como fazendo jus a miseráveis salários.
Mas a maioria dêsses trabalhadores livres só o eram realmente na aparência. Outrora fôra-Ihes proibido associarem-se,
mas no IH século o Estado agiu de maneira diferente: concedeu-lhes privilégios; no IV século essas corporações são transformadas em organismos estatais (164).
Os estatutos dêsses colégios deviam ser muito diversificados,
pois as corporações eram muito diferentes entre si, com maior
ou menor interferência do Estado. Algumas corporações chegaram até a possuir dotações imobiliárias (fu~i dotales) compreendendo além das rendas dêsses imóveis, instrumentos necessários à prefissão. Eram dirigidos por assembléias (concilia),
chefes (patroni) e tinham cultos comuns e uma jóia de entrada. O Estado concedia-lhes o monopólio da profissão, a isenção das corvéias, títulos honoríficos para os dirigentes quando
se aposentassem. Mas em compensação a profissão era rígida e
ninguém podia sair dela; os collegiati estavam ligados à sua
profissão de pais para filhos, chegando até mesmo haver grandes dificuldades para quem quisesse se casar fora dos collegia
da sua especialidade.
Nem tôda a atividade das corporações estava destinada ao
Estado. Éste reivindicava para si uma parte fixa de produção.
Um exemplo disso temos na corporação dos tecelões que devia
fornecer uniformes militares ao exército, tanto sob a forma de
tributos como sob a forma de material a ser adquirido pelo Estado. Outro exemplo conhecido é o dos obreiros de lã da cidade
de Cízico que deviam fornecer anualmente ao Estado uma quantidade fixa de clâmides militares (165).

o

colégio dos padeiros (pistores).

Uma corporação muito conhecida, até mesmo com mmucias, é a dos padeiros (pistores) de Roma, porque desempenha(164). - Waltzlng, op. clt.; De Robertls (F. M.), n dlr1tto AISoeIaUvo rollWlO

(165). -

(storle deUe eorporazloae), sedoDe I, volume I, Barl, 1938; M1ckwlb
(G.), Die KartentullkUoaea der Ztillfte (Commentat. Rum. mter.). Heislngfors, VIII, 1936, 1. S6bre a Indústria da Iêda vide Sabatino (R. Lopez), SiIk IndustrJ' ia the BJUDtine Bmplre ("Speculum", D, 1ea, I).
Apud FigaDlol, op. cit., pág. 285.
Sozom. V, 15. - C. Th., XI, I, . : o Estado queixava que 6sse. forneclmento. feito às tecelagens imperiais pelos corporaU eram multo caros.
Apud FigaDiol, op. clt., pág. 286.

Fig. 8. -

O

-76-

va import.ante função pública. Sem dúvida tratava-se de uma
entidade com um regulamento muito especial.
A profissão de padeiro estava intimamente ligada aos bens
que formavam uma espécie de dotação profissional (166). Qualquer pessoa que herdasse uma atividade ligada à padaria tinha
por obrigação continuar a mantê-la, quisesse ou não. A sua
venda era proibida a pessoas que não fizessem parte da profissão. Se um padeiro entrasse para o Senado, devia entregar os
seus bens à corporação. Mesmo aquêle que esposasse a filha
de um padeiro ficava ligado à profissão (167) (fig. 8).
Os padeiros-patrões eram aparentemente aquêles que a corporação inscrevia no topo da sua lista. Cada um dêles era obrigado a dirigir uma padaria por 5 anos (168). Roma possuia
254 padarias (169). Quanto à mãc-de-obra ela era quase que
exclusivamente constituída :le escravos, muitos dêles estrangeiros ou condenados por crimes comuns. Ficavam confinados nos porões onde afanosamente moiam o t!i.go em moinhos
movidos à fôrça muscular (170), pois os moinhos dágua eram
ainda muito raros, existindo alguns dêles na colina do Janículo (figs. 9 a 12) .
O padeiro ia buscar o trigo nos armazéns do Estado e o
levava para moer na sua padaria. Depois de amassado e c0zido, o pão era distribuído gratuitamente à plebe - para aquêles que tinham êsse direito - nos degraus (gl'adus) que existiam em cada bairro e daí êsse pão ser chamado de pan1s gndllis (171).

Os burocratas recebiam seu salário in natura; a domesticidade dos grãos-senhores não podia se apresen tar aos gnd,,~
pois era abastecida na casa do seu senhor. ~~ll 369 Va''''r.ti
niano ordenou que se desse 6 biscoitos de 160 gramas cada um
em lugar dos 20 panes sordidi de 70 gramas, ou seja 980 gramas em lugar de 1.400 gramas (172). Mas, infelizmente, igno(I.). -

(l1'1). (1.). -

(lU). -

(170). (l71). (1ft). -

PaDettcl ob.talatla. C. Tb., li, 4. Cl. C. '!'h., XIV, li, li • U. Apucl JIl.
eanlol, op. cU., pic• • •
C. '!'h., XIV, li, 2 (SUl; XIV, li, 14 (3'12). Apud PlcaDloI, op. "L, PiC•

••

C. '!'h., XIV, li, 7 (SM). Apud PlcanIo1. op. elL, pie. • •
Námero indicado pela NoUtla ub.. 8 0 _ • o CarIo.... Apud .....
Dlol, op. elL, pAg. 288.
Soc., V, 18; C. '!'h., IX, 40, li (317); IX, 40, 5 (SM); XIV, 17, • (370) • .\paIS
ptgaDlol, op. cito, pi,. _ .
C. Th., XIV, 17, W; Prudênclo, a4 Symm., m, 1147. ApUd PIIaDlol. op.
clt., pie. 2B8.
C. Th., XIV, 17, li. Apud PIIaDlol, op. clL, pie• • •
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FIg. 11. - Escravo operando um moinho de trigo, segundo um múmore do
VaUeano. Cons1sUa em duas pedras ou mós superpostas. A base 6 formada por
ama pedra cWndrtca de li pés de dlAmetro e de 1 pé de espessura. A m6 superior

(ea&Was) se ajustava 1 superffcle c6n1ca da m6 inferior (meu). Um eixo manUDha
o eaWaa e regulava o atrito. O escravo despejava o tr1co no funil ou parte _
perlor, de onde êle dese1a para um cone s61ldo da parte inferior, e a fr1elo das
duas par1es do moinho o reduzia a farlnha, que um condutor na base recebia 1
medida que ele f6_ eama,ado. Apud Duruy, op. cU., V, pil. 3117.
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Fig. 10. -

Moinho de trigo e forno de padaria (Pompéia). Apud Cowell,

op. clt., pág. 99.

Fig. 11. - O trabalho em uma padaria romana (peneiramento da farinha ,
amassamento do pão e sua colocação no forno). Baixo-relêvo oriundo do túmulo
de Marcus VirgUius Eurysaces em Roma (I ~éculo
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Fig. 12. - Padeiros amassando pão (baixo-relêvo do túmulo de Marcus VlrgUlus Eurysaces). Apud Duruy, op. clt., V, pAgo 414.

ramos, por ora, a freqüência com que êsse donativo era distribuído (fig. 13).
A qualidade era geralmente má. Valentiniano recomendava que se misturasse, ao sair do armazém, o trigo avariado ao
trigo bom (173). Além do panis gradilis, que era um "pão po-

Fig. 13. - Pesagem de pães em uma padaria (baixo-rel6vo do túmulo de Marcus
Vlrgilius Eurysaces). Apud Duruy, op. clt., V, pAgo 409.

lítico", O padeiro fabricava outros tipos de pães, cujos preços
eram fixados pelo Estado (panis fiscalis) em nummus por unidade (174).
As manufaturas do Estado.

As manufaturas do Estado são às vêzes difíceis de serem
distinguidas das corporações privilegiadas, pois tanto numa como noutras o ofício era hereditário, não sendo proibido a venda
de seus produtos aos particulares. Mas, em mbos os casos, os
(173). (174). -

C. Th., XI, 14, 1 (365). Apud Plganiol, op. clt., pAgo 287.
C. Th., XIV, 19, 1 (398). Apud Plganlol, op. clt., pAgo 287. Vide Gagé, op.
clt., pAgo
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artífices recebiam salários fixos (175) e estavam submetidos
a uma dura disciplina. Condenava-se às fiações do Estado como se fôssem trabalhos forçados (176). Os fabricantes (obreiros dos arsenais) eram os mais privilegiados e por isso foram
infiltrados por decuriões que procuravam escapar ao jugo fiscal do Império (177).
Os arsenais (fabricae) eram dirigidos por mestres especializados no fabrico de armas. Do Conde das Liberalidades
Imperiais dependiam as tecelagens, as tinturarias, os artífices especializados em bordados de ouro ou prata (barbaricarii). As olarias do Estado tinham sido organizadas na época
de Diocleciano, mas dependiam do domínio privado do Príncipe, por isso caíram em decadência após Constantino (178).
Raras eram as indústrias monopolizadas, pois até particulares podiam possuir fábricas de armas (179). Podemos indicar a do papel e a da púrpura. Elas não podiam ser exploradas por particulares, assim como a pesca do murex, a tintura da sêda ou da lã (180). O simples fato de possuir um traje
de púrpura era considerado como crime de lesa-majestade
(181). O Imperador Valente (364-378) proibiu também em 369
o uso do paragaudae, veste de sêda entrelaçada de ouro (182).
Essa lei foi confirmada por Teodósio (379-395) posteriormente (183).
O preço dos estofos produzidos pelas tecelagens do Estado
atestam uma surpreendente variedade de artigos, se bem que
alguns nomes sejam a reprodução daqueles que figuravam no
Édito de Diocleciano (figs. 14 e 15).
Minas e pedreiras.

Um outro monopólio exercido pelo Estado era o das minas e pedreiras.
(175).
(176).
(177).
(178).

-

(1.,.). (180). (181). -

(182). (183). -

C. Th., X, 20, 18. Apud Plgamo1, op. cit., pi,. 287.
C. n., IV, 6, 3. Apud Pilaniol, op. cit., pig. 287.
C. J., X, 32, 22. Apud Pilamol, op. cit., pil. 287.
Bloch (R.), I boW lateriz1 e la .torta e4I1izia romana, contrlbnU ali'
archeoloci& e a11a Itoria romaJl& (BoL del1a Comm.iII. comUDB1e tU archeolo,. tU Roma, LXV, 1938, 171). Apud Pilaniol, op. cit., pAg. 287.
LibaniUI, Or., XLU, 21. Apud Pilaniol, op. cit., pi,. 287.
C. n., X, 20, 12: C. J., IV, 0&0, 1. Apud Pilaniol, op. clt., pAg. 287.
Vide o caso do Imperador Ca1Igu1a que mandou matar seu primo ptolomeu, filho de Juba U, lob 6ae pretexto. Cf. nollO trabalho, Marrecol
e as suas retaç6es com a 1b6rta na AIlUctU4a4e. Slo Paulo. Livraria
MarUnI. 1946, pig. 237.
C. n., X, 21, 1. Apud Plganiol, op. clt., pi,. 287.
C. Th., X, 21, 2. Apud Plganiol, op. clt., pAg. 287.

FIg. 14. - Loja de tecidos: venda de coxlns e estolas (baixo-relêvo em mâr·
more; meados do I século a. C.). Apud Cowell, op. clt., pâg_ 131.

Fig. 15. - Venda de um pedaço de pano (baixo-relêvo em mârmore: meados
do I século a. C.). Apud Cowell, op. clt.,

-
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A grande produção de ferro durante o Império Romano
permitiu a Roma impor-se também pela qualidade do seu armamento. Sabemos que eram exploradas minas de ferro na
Sardenha, Elba, Nórica, Berry e Espanha (figs. 16 a 18). O esta-

16. 391.
17. 638.

Ferreiro (segundo o Virgílio do Vaticano). Apud Duruy, op. clt.,

FIg. 18. -

Um ferreiro (Museu de Salnt Gennaln). Apud Duruy, op. clt.,

Fig.
V, pág.
Fig.
V, pág.

V,

Um ferreiro (Museu de Salnt Germain). Apud Duruy, op. cit.,

-83nho vinha da Lusitânia e da Galícia e sobretudo da Cornualha. O
cobre era explorado em Huelvas e nos Balcãs. As jazidas de metais preciosos ainda estavam em produção: a Sardenha e a Espanha forneciam ouro e prata, a Bretanha prata e a Trácia ouro.
Assim não é justo apontar-se como a principal causa da decadência do Império do Ocidente o esgotamento de suas jazidas, principalmente as de metais preciosos (184). O que talvez
tenha influenciado de maneira eficaz seja falta de segurança reinante na exploração das jazidas durante o IV século (figs.
19 e 20).

FIg. 20. - Loja de um cutlUelro (segundo
um balxo-re1êvo). Apud DuroY. op. clt., VI. pAg.
582.

FIg. 19. - Fabricante de
vasos de bronze (Museu de
Salnt Germaln). Apud Du·
ruY. op. clt.. V. pág. 636.

(184). -

Pelo menos é o que afirma Davles (O.). Roman Mines In Europe. Ol[·
ford. 1935. Apud Plganlol, op. clt.,
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o Império Romano explorava as suas minas com mão-deobra escrava que era recrutada à fôrça, figurando entre elas
muitos decuriões que cumpriam pena (185).
Em 365, Valentiniano, para aumentar a produção mineira
permitiu a livre garimpagem, mas com a produção controlada
pelo Estado. Parece que houve uma "corrida ao ouro" em
todo o mundo mediterrâneo (186). Todos procuravam enriquecer-se ràpidamente. Entretanto, em 269, Valentiniano proibiu novamente a mineração particular e começou a dar caça
aos metallarii recalcitrantes para obrigá-los a voltar aos seus
lugares de origem, tal foi a desordem que a concessão ocasionara. A iniciativa desta última medida parece ter sido inspirada por Valente (364-378) (187).
Os mineradores tinham uma condição de vida muito dura.
Para provarmos a nossa afirmativa, basta verificarmos o que
aconteceu nos Balcãs em 378, quando êles, desesperados, uniram-se em massa aos gôdos que invadiam o Império.
As pedreiras ora foram exploradas pelo Estado, ora pelos
particulares, pois não existia uma legislação fixa sôbre o assunto (188). As vêzes o Imperador concedia aos proprietários o
direito de explorar o sub-solo conforme a tradicional teoria
dos jurisconsultos romanos (189). Outras vêzes contentava-se
em controlar a exploração (190). Durante o reinado de Teodósio houve, temporàriamente, a exploração livre mediante um
duplo pagamento pelos compradores: um para o proprietário
e o outro para o Estado (191).
Os transportes. A navegação maritima.
A navegação pelo Mediterrâneo - o Mare Nostrum - sempre permaneceu ativa. A principal linha de navegação era a
de Narbona a Alexandria. Mercadores. funcionários, peregrinos, estudantes, eram os passageiros mais numerosos (192). Em
(185). (186). (187). -

C. Th., I. 32. 5. Apud Plganlo1. 011. CÜ., Pia'. • •
x, 19, 3 .Apud Piganlol, op. clt., pá,• • •
C. Th., X. 19, 7. Apud Piganlol, op. clt., pá,. 288.

(188). -

Sehonbauer (E.), Belulge zur Geschichte deI Bergbaurechts (MllDch.
Belu. zur Pap7rusforsch. u. an&. Reehtscesch., XII, 1929); Idem, Vom
Bodenrecht zum Bergrecht (Zeltschr. SaT. SUft., R. A.. LV. 11135. 183.
Apud Piganlol op. clt., pá,. 288.
C. Th., X, 19, 8 (376). Apud Piganlol, op. clt., pi,. 288.
C. Th., X, 19, 13 (390). Apud Piganiol, op. clt., pá,. 288.
C. Th., X, 19, 10 (382) e 11 (384). Apud Piganlol, op. clt., pá,. 289.
Goree (D.), Les v07ages, l'hospltaUté et le port des leUres dans le monde
chrétlen des lVe et Ve sikles. Paris. 1925. Apud Piganiol. op. elt.,

(189).
(190).
(191).
(192).

-

C. Th.,
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fragmentos do Édito do Máximo de Diocleciano, recentemente
descobertos, foram encontradas algumas referências às tarifas
de transporte que também eram tabeladas pelo Estado (193).
A duração da travessia era muito variável devido às dificuldades da técnica naval de então. Fala-se em 30 dias de viagem entre Marselha e Alexandria. De 5 dias de Narbona a
Cartago. Durante o inverno o tráfego marítimo ficava totalmente paralisado devido ao imperativo do clima e das tormentas marítimas (194).
A capacidade de carga dos navios era estimada em modii.
Uma tonelagem de 10.000 modii era considerada normal. Cláudio chegou a oferecer a cobiçada cidadania romana ao liberto
que construisse um navio de 10.000 mod1i. No Baixo-Império
a posse de um barco de 10.000 modii dava direito a imunidades
de 500 juga (pelo menos 6.000 hectares )de age.. publicus (195).
Sabemos que 1.000 modii correspondiam mais ou menos a 26
toneladas. Devemos lembrar, entretanto, que existiram navios
de até 50.000 modii. O Estado acabou por requisitar para seu
serviço todos os barcos maiores de 2.000 moelii, pois embarcações até 3.000 modii podiam, remontando o Tibre, descarregar
diretamente em Roma a sua carga, sem necessidade de largá-la
em Óstia (196).
A corporação dos "navicularii".

O principal cliente da navegação marítima era, como é óbvio, o Estado, pois os tributos - recebidos in natura, geralmente - deviam ser transportados para os grandes centros do Império. O Estado, entretanto, não possuindo uma frota mercante
própria, devia contar com a dos particulares: daí a contínua requisição dos barcos de tonelagem superior a 2.000 modii (197).
Os armadores (navicularii) inicialmente exerceram a sua
profissão por conta própria. Posteriormente agruparam-se em
corporações para a defesa dos seus interêsses comuns. O Estado,
(193). -

(194). (195). (196). -

(197). -

Mon. ARt. LlDc., XXXVIII, 1939, coL 139. Cf. Grasser (E. R.), The sIpl.
ficance of two new fracments of the EcUct of DlocleUan (Trans. Amer.
PhUol. Assoe., 1940, 1957); Calderlni (A.), Per la storia dei transporU
tluvlall da Ravenna ad Aqulleia (Aqulleia Dostra, X, 1939). Apud Plga·
niol, op. cit., pág. 289.
VegeL, IV, 32. Cf. C. Th., XIII, 9, 3. Apud Plganiol, op. clt., p~. 289.
C.Th., XIII, 5, 14. Apud Plganiol, op. cit., p~. 289.
C. I., XI, 4, 2 (439). Para o estudo da marinha antiga sob o aspecto
técnico, vide KOster (A.), Das anae Seewesen (Berlim, 1923) e x..
febvre des Noêttes" De la marlne antique à la mame moderne. Paris,
navicularü. C. Th., XIII, 5, 19. Apud Piganiol, op. cit., pág. 290. Vide
também Gagé, op. cit., pág. 310.
C. Th., XIV, 21, 1 e XIII, 7, 2. Apud Plganiol, op. clt., pág. 289.
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reconhecendo os seus serviços e levando em conta a sua utilidade
pública, concedeu-lhes diversos privilégios. Depois, como aconteceu com outras corporações, a profissão tornou-se obrigat6ria
e hereditária (198).
A intromissão do Estado nas corporações de navicularii já
vinha de longe, desde 314 (199), do reinado de Constantino, que
muito fêz pela constituição da corporação dos armadores de
navios. Como no caso dos padeiros (pistores), quem pertencesse a corporação, nela tinha que permanecer, mesmo quando alguém recebia alguns bens em herança ligados à navegação (200). Os navicularii formavam uma corporação solidária, um consortium (corpus consortia) que, como no caso
já citado dos pistores, era quem herdava os bens do consócio
que morresse sem testamento.
Uma nova lei de Valente (201) nomeou os novos navicularii para o abastecimento de Bizâncio. Assim, por intermédio do texto dêsse documento podemos ver como eram recrutados êsses profissionais. :a:les eram retirados de entre os
honol'ati, isto é, da categoria dos aposentados, cuja ociosidade incomodava o govêrno. Deviam entregar uma relação completa dos seus bens que ficavam dispensados do pagamento do
impôsto territorial, mas também ficavam inalienáveis, pois
eram navicularii a título perpétuo.
Para a construção dos navios o Estado fornecia o material
necessário, que era requisitado das províncias como impôsto.
E' possível que os estaleiros particulares fôssem requisitados.
O encargo principal do trierarca era manter em boas condições o navio que lhe fôsse confiado, organizar e pagar a tripulação. Os gastos por êle feito eram reembolsados pelos fretes recebidos, o que mostra que devia ter à sua disposição
um capital de giro (202).
A principal função dos navicularii era a de transportar os
produtos in natura, que eram o grosso dos impostos que Roma
cobrava das províncias (203). Podiam também, quando hou(198). -

(199). -

(200). (201). (202). -

(203). -

c. TIl., xm, I, 12, orlclDb raUo. Taclano, prefeito do Pret6r10 na
época de Teod6slo foi quem tomou e.... medida. (édito Idnt perpetuo
nav1cularli). C. TIl., xm, I, 19. Apud PIlamo!, op. cit., pi,. 290. Vide
também Ga,é, op. clt., pi,. 810.
Todo o titulo XIII do Código de Teod6sto trata de praedUI navtcuJarlo.
rum. Apud PIIanlol, op. clt., pil. 290.
C. TIl., XIII, 6, 1. Cf. XII, I, 149. Apud Pilamol, op. cit., pil. 290.
C. Th., xm, I, 14. Apud PIIamol, op. cito, pi,. 290.
NlhU paene ele 5uU fac1ll&aUbUl Qpenelente.. C. D., xm, I, 7. Apud
Pilamol, op. cit., pi,. 290.
Paultno de Nola, ep,. XLIX. 1 (Harte1, I, pi,. 390). Apud PIIamol, op.
cito, pi,. 291.
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vesse possibilidades, transportar mercadorias de particulares.
Recebiam quitação (relatoria, securitas) das mercadorias do
Estado quando as entregavam e tinham 2 anos de prazo para
voltar ao pôrto de matrícula do seu barco (204). Durante a
viagem de volta estavam ao abrigo de tôda e qualquer requisição (205). Recebiam do Estado um salário proporcional ao
valor da carga transportada, 4% sôbre o trigo, por exemplo
(206). A corporação coube também outros privilégios e Constantino concedeu-lhes a dignidade eqüestre (207).
Os textos do Código de Teodósio enumeram uma longa lista de abusos que os membros dessa corporação costumavam cometer. Assim, alguns especulavam com mercadorias que pertenciam ao Estado (208), outros demoravam demais nos portos (209) ou não mantinham seus barcos em ordem. Negotiatores se intrometiam entre êles para comerciar sem pagar o impôsto profissional (210). Os poderosos também intervinham
para proteger os seus apaniguados das requisições estatais (211).
No pôrto de Óstia existia um grande número de corporações que giravam em tôrno dos navicularii: patrões de barcaças necessárias para aliviar os grandes navios de carga e
permitir que, aligeiradps, pudessem remontar o Tibre até
Roma (lenuncularii, codicarii), obreiros dos arsenais (fabri
tignuarii), calafates (stuppatores), verte dores de areia nos
porões dos navios que partiam de lastro (saburiarii), mergulhadores (urinatores), etc. Essas corporações gozavam de um
monopólio, pois um particular não podia descarregar o seu
navio, levando os seus próprios homens. Como ocorre atualmente, o serviço da estiva estava nas mãos de uma corporação
especializada (212).
A união de interêsses que ligava entre si os navicularii
pode bem ser aferida pela leitura dos testamentos dêsses marinheiros. O armomm custos de um navio fazia dos herdeiros
de outro navio dois armomm custodes e assim por diante.
:e:sse sentimento se expressava de forma mais concreta ainda
nos coHegia dos oficiais. O aspecto professional dessas "associações" não pode ser, infelizmente, inteiramente esclarecido,
(204).
(205).
(206).
(207).
(208).
(209).
(210).

-

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Th.,
Th.,
Th.,
Th.,
Th.,
Th.,
Th.,

XIII,
XIII,
XIII,
XIII,
XIII,
XIII,
XIII,

5, 21 (392).
5, 8 (336).
5, 7 (334).
5, 7; C. Th.,
5, 26 (396).
5, 33 (409).
5, 16 (380).

Apud
Apud
Apud
XIII,
Apud
Apud

Piganlol, op. clt., pág. 291.
Piganlol, op. clt., pág. 291.
Plganlol, op. clt., pág. 291.
5, 16. Apud Pl.ganlol, 011. cit., pág. 291.
Piganlol, op. cit., pág. 291.
Piganlol, op. clt., pág. 291.

-88mas com certeza tinham o duplo efeito de conceder privilégios funerários e de servir de motivo para reuniões sociais que
eram as principais finalidades da formação dêsses collegia, sem
falar, é claro, dos interêsses econômicos. O ordo proretarum,
como herdeiro, construía túmulo para cada membro falecido, o
ar naturae possuia uma schola, ou lugar de reunião no ano de
159 e os artifices de Misenum estavam organizados como um
fadio sob a direção de um optio. Até os marinheiros comuns
eram, presumivelmente, elegíveis para sodales ex classe prae·
toria Ravennati, e em Misenum um grupo de ingeniu et vete·
rani corporati logrou posição especial na vida da cidade. A
vida militar mudou um tanto com o passar dos tempos; os marinheiros formavam grupos especializados e assim as guarnições dessas bases navais da Marinha imperial romana, juntamente com os veteranos, dominavam a vida de Ravena e de
Misenum e colocavam-se de outro lado, até mesmo nas cerimônias funerárias, da população civil (213) (fig. 21).

o

transporte terrestre.

O Estado providenciava o transporte por terra dos produtos fiscais que demandavam os grandes centros do Império. Em
Roma era a corporação dos catabolenses que se encarregava
do transporte terrestre (214). Para servir à Intendência do
exército foi necessário a criação de uma corporação, a dos
bastagarii que se encarregavam de apetrechá-la. Para fazer
parte dessas corporações era preciso que o candidato possuísse
bens de raiz, sendo que os bastagarii eram considerados como
militares e como tal tinham uma dura disciplina (~15).
As corporações nas províncias.
Como tentamos esboçar, o trabalho nas cidades tomou
muitas vêzes a forma corporativa que se transformou na regra geral. Roma e a Itália, que conheciam muito bem os cola
legia, não apreciavam as corporações provinciais. Entretanto,
essas agremiações pulularam, por exemplo na região da Narbonense e na região de Lião (216), mas sempre sob a forma
(213). (214). (215). (216). -

Proretae, x, 3483; armamrae, X, Q44; artiflces, X, 3479; sodales, XI.
6739; veteranl, X, 1881. Apud Starr Júnior, op. clt., pág. 84.
C. Th., XIV, 3, 9 e 10; cf. Llb. Pontif. vlta Marcelll, I, 164. Apud PIla.
nlol, op. clt., pág. 291.
C. Th., VIII, 4, 11. Apud Piganiol, op. clt., pAg. 291.
Waltzlng, op. cit., m, págl. 520-582. Apud Chapot, op. clt., pág. 382.
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-90 profissional, religiosa ou funerária. A burguesia mercadora
dos negociatores ou os artifices chegou a desfrutar uma bela
posição social, como bem podemos verificar pelas suas ricas
sepulturas. Entre as corporações da Gália as que parecem ter
sido, depois de Roma, as mais potentes, destacamos a dos obreiros de construções (figs. 22 a 24) e os carpinteiros (fabri), (fig.

Fig. 22. V, pág. 392.

Fig. 23. V, pig. 637.

Pedreiro (segundo a

Coluna Trajana).

Apud Duruy, op. cit.,

Um arquiteto (Museu de Salnt Germaln). Apud Duruy, op. clt.,

26), mercadores de madeira (dendrophori), os armadores e marinheiros (navicularii), principalmente no Ródano e seus afluentes (217), os centonarii, fabricantes de estofos para as vestes dos
humiliores. A organização dêsses colégios fazia dêles verdadei(217). -

Constans (L. A.), Arles antique. Paris. 1921, págs. 184 e segs.
Chapot, op. clt., ·pág.

Apud

-
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FIg. 24. - PIntores de parede (Museu de Salnt Germaln). Apud Duruy. op.
clt., V. pág. 639.

Flg. 25. -

dt., V,

Carpinteiro (segundo um túmulo galo-romano). Apud Duruy, op.
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ras sociedades ou repúblicas, sustentadas por influentes patronos. A simples tolerância governamental foi transformada
em favor quando no 111 século o Estado resolveu servir-se das
corporações para manter sob seu contrôle as populações provinciais e para melhor recolhimento dos impostos.
Na Espanha houve também muitas corporações, como a de
mercadores de azeite na Andaluzia, bronzeiros em Itálica, carpinteiros em Córdoba, vendedores de pescado em Cartagena,
sapateiros em Osme, pedreiros em Tarragona e Barcelona, bombeiros em Tarragona e Sevilha (218) (figs. 26 e 27).

Fig. 26. Um tamaDquelro (Museu
de Salnt Germain). Apud I>uruy, op. e1t.,
V, pá,. 637.

".. 'J:1. - Um tonelelro ,lIIuseu de Salnt Germaln). Apud DlInlY, op. cl,", V, p~. 638.

Na Bretanha (Inglaterra) também existiram muitas corporações nas cidades, à semelhança dos colégios de Roma, Itália
e Gália (219).
Por todo o mundo helenístico, e especialmente no Egito,
encontramos inúmeras associações, em parte religiosas e em
parte profissionais, fonnando collegia de tipo romano (220).
Nas províncias orientais encontramos nas grandes cidades
colégios industriais, principalmente de proprietários de ofiei(218). (219). (220). -

Altamlra y Crevea, op. clt., pá,. 129.
Colllngwood (R. G.l e Myres (J. N. L.), Roman Brltaln &IUI tIle b ......
Settlemenu. 11 edição. Oxford. At The C1arendon Prea. llMl, p4 20L
Walbank, op. cito, pá,.

.7.
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nas, mercadores, etc. Na Asia Menor parece que os trabalhadores estava mem melhor situação. Dião Crisóstomo (221) fala
de colégios de tecelões de linho de Tarso como de uma classe
inferior de artífices, excluídos dos privilégios de cidadania de
pleno direito. Talvez fôssem descendentes dos velhos escravos
de outrora. Condições semelhantes existiam no Egito onde o
monopólil:> industrial dos Templos havia sido destruído pelos
primeiros Lágidas. Posteriormente, relaxaram-se os vínculos
do monopólio estatal (pelo menos em parte) e êle começaram
a trabalhar 'por conta própria, utilizando-se da família, de aprendizes, assalariados e escravos (222).
Entretanto, devemos nos lembrar que desde épocas imemoriais os obreiros e artesãos do Egito tinham constituído
grupos especializados profissionalmente reunidos, sempre ligados ao seu trabalho especializado e aos seus domicílios (223) .

•

• •
CONCLUSõES.
Por mais longe que consigamos remontar na História da
Antigüidade, sempre verificamos a existência de associações de
pessoas que possuiam interêsses comuns. Dêsse fato podemos
concluir, grosso modo, que as associações são tão antigas quanto
o artezanato.
Nesta nossa comunicação procuramos focalizar principalmente os collegia romanos, não só por serem os mais conhecidos, mas também porque muita coisa da sua organicidade
passou para a Idade Média e mesmo para os nossos dias. E
nêles, tivemos a oportunidade de verificar a existência de colégios artezanais e, logo a seguir, a de colégio.s funerários, de
capital importância, tanto pela sua organicidade, como também pela sua sobrevivência ao longo dos séculos. Mais interessante ainda são êles pelo fato de haverem servido de instrumento material ao Cristianismo nos primórdios da sua eclosão em Roma. Pois os cristãos, adquirindo um terreno para a
(221). (222). -

(223). -

Apud Rostovtzeff. op. clt., pAgo 210.
melhor estudo sôbre' essa indústria é um trabalho em russo de Chvostov (M.), A indústria textil no Egito creco·romano. Kazan. 1913. Também muita coisa é esclarecida pelos papiros de Filadélfia (Te. 703) da
época de ptolomeu Evergeta I. 1!:sses papiros mostram que na época
romana existiram grupos diferentes de tecelões e não mais monopólio
..statal. Apud Rostovtzeff, op. clt., pAgo 210.
Rostovtzeff, op. cit., pâg.
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edificação de um cemitério, conseguiram congregar-se e adquirir novos adeptos. N esses campos santos, como se sabe,
foram cavadas as famosas catacumbas, um dos fatôres que
permitiram à Igreja sobreviver, clandestinamente, apesar das
freqüentes perseguições. Enquanto religião secreta, o Cristianismo viveu subterrâneamente. Posteriormente, entretanto, conseguiu ser tolerado e depois reconhecido como religião
do Estado. Só então pôde a Igreja edificar os seus templos à
luz do dia (fig. 28).

Fig. 28. -

Uma catacumba. Apud Duruy, op. cit., V,
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Um outro aspecto do problema, dos mais curiosos, é o da
existência de verdadeiros clubes políticos, organizados sob a
forma de colégios, que tiveram grande importância ao findar
a República Romana. A propósito, verificamos como Clódio,
Catilina e talvez Júlio César, aproveitaram-se dessa organização para fins políticos. Tanto é assim que César e principalmente Otávio, quando no poder, proibiram êsse tipo de colégio, só permitindo as corporações funerárias.
Tivemos a oportunidade de verificar, de um lado que o
povo desejava ampliar essas corporações, do outro os governantes, se manifestavam contràriamente, temerosos de perder
o contrôle da situação. Mas, com a crise econômica, social e
política do IH século, os Imperadores foram obrigados a mudar de conduta. Foram êles mesmos que, pressionados pelo
problema do abastecimento de Roma e dos grandes centros
urbanos do Império, fomentaram e incentivaram a criação de
inúmeros colégios artezanais. No IV século a situação agravou-se ainda mais. Os Imperadores quase chegaram a tornar
obrigatórias as corporações e, o que é pior, forçaram a hereditariedade das respectivas funções. De nada adiantaram essas medidas. O Império, ferido de morte, esfacelou-se. Todavia, as corporações de ofício conseguiram sobreviver, carregando a marcadas suas origens.
Devemos observar ainda que êsse tipo de associação assemelhava-se bastante às guildas escandinavas, pois tinham o
objetivo de assegurar os benefícios da mutualidade em diversos ramos da indústria e do comércio de uma cidade ou de
uma determinada região. Os germanos tiveram também organizaçõee similares e as conseguiram impor a partir do momento em que o mando político de Roma periclitava, chegando ao
fim.
E' possível afirmarmos que durante o domínio dos conquistadores germanos. a partir do momento em que a Europa,
até então subjugada e dividida em províncias por Roma, escapou ao govêrno dos Césares sem, entretanto, subtrair-se às suas
leis e costumes. não cessou de existir as confrarias artezanais e obreiras. Os

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA.
Adcock (F. E.). - Caesar's Dictatorship, in "The Cambridge Anc!ent
History". Cambridge. Ar The University Press. 1932. Volume IX, XXXI + 1024 págs.
Altamira y Crevea (afael). - Distoria de Espana y e de la CiviHzae1ón Espanola. Barcelona. Sucessores de Juan Gili. 1928. Volume I. 4a. edição. 660 págs.
Besnier (Maurice). - L'Empire romain, de l'avenement des Séveres
au Conclle de Nicée. Paris. Presses Universitaires de France.
1937. Volume IV, la. parte da "Histoire Romaine" da Coleção Glotz. 1937. "'09 págs., 4 mapas.
Bouché-Leclercq (A.). - Manuel des InstitutioDS romaines. Paris.
Librairie Ernest Leroux. 1931. XVI + 654 págs.
Cary (M.). - The First Triumvirate, in "The Cambridge Ancient
History". Cambridge. At The University Press. 1932. Volume IX. XXXI + 1024 págs.
Cambridge Ancient Distory (The) (Sob a direção de J. B. Bury, S. A.
Cook, F. E. Adcock e M. P. Charlesworth). Cambridge. At
The University Press. 1928-1939 (2a. edição). 12 volumes de
texto e 5 de ilustrações.
Chapot (Victor). - Le monde romain. Paris. Renaissance du Livre.
1927. Coleção "L'Évolution de l'Humanité". XV + 500 págs.
12 pranchas fora do texto, 11 mapas no texto e 1 tora do texto.
Collingwood (R. G.) e Myres (J. N. L.). - Boman BrUain and the
English Settlements. Oxford. At The Clarendon Presa. 1949
(2a. edição).
Coleção "The Oxford History of England"
editada sob a direção de G. N. Clark. XXVI + 515 págs. 10
mapas.
Couch (Herbert Newell) e Geer (Russel M.). - Clusical Civillzation. Rome. Nova Iorque. Prentice-Hall, Inc. 1946. XXIII
+ 414 págs. 32 figs.
Cowell (F. R.). - Cicero and the Boman BepubUc. Londres. Sir
Isaac Pitman and Sons, Ltd. 1948. XIII + 306 págs. 56 figuras e 15 mapas.
Duruy (Victor). - Histoire Romaine, depois les temps plus seeulés
jusqu'à l'invasion des barbares. Paris. Librairie Hachette
& Cie. 1879-1885. 7 volumes.
Ensslin (W.). - The Senate and the Army, in "The Cambridge Ancient History·'. Cambridge. At The Umversíty Press. 1939.
Volume XII. XXVII

-97Ferguson (W. S.). - The Leading Ideas of the New Period, in "The
Cambridge Ancient History". Cambridge. At The University Press. 1928. Volume VII. XXXI + 988 págs.
Fowler (W. Warde). - Social Life at Rome in the Age of Clcero.
Londres. McMillan and Co., Limited. 1908. XIII + 362
págs. 4 figuras e 1 mapa.
Gagé (Jean). - Les classes sociales dans I'Empire Romain. Paris.
Payot. "Bibliotheque Historique". 1964. 485 págs.
Geer (Russol M.) e Couch (Herbert Newell ). - Classical Clvillzation. Rome. Nova Iorque. Prentice-Hall Inc. 1946'. XXIII
+ 414 págs. 32 figs.
Hc.lmes (T. Rice). - The Roman Republic and the Founder of the
Empire. I. From the origlns to 58 B. C.; n. 58-50 B. C.; m.
50-44 B. C. Oxford. At The ClaTf~ndon Press. 1923. 3 volumes. XVI + 486, XVI + 337, XIX + 620 págs. 28 mapas.
Homo (L.éon). - Le Haut Empire. Paris. Presses Universitaires
de France. Volume III da "HÍlitoire Romaine" da Coleção
Glotz. 1933. 668 págs. 12 mapas.
Koch (Julius). - História de Roma. Tradução do alemão por José
Camón Aznar. Barcelona. Editorial Labor. 1930. 348 págs.
XXXI planchas. 137 figs.
Lange (L). - Histoire lntérieure de Rome jusqu'à la Bataille d' Actium. Extraído do livro "Roemische AlterthÜDler" por A.
Berthelot e Didier. Paris. Emest Leroux, Éditeur. 1885-1888.
2 volume. VI + 626 e 770 págs.
Last (Hugh). - The Social Policy of Augustos, in "The Cambridge
Ancient History". Cambridge. At The University Press.
1934. Volume X, XXXII + 1058 págs.
Miller (S. N.). - 'l'he Army and the Imperial House, in "The Cambridge Ancient History". Cambridge.
At The University
Press. 1939. Volume XII. XXVII + 849 págs.
Myres (J. N. L.) e Collingwood (R. G.). - Roman Britain and thc
English Settlements. Oxford. At The Clarendon Press. 1949
(2a. edição). Coleção "The Oxford History of England", editada sob a dir.eção de G. N. Clark. XXVI + 515 págs. 10
mapas.
Parker (H. M. D.). - A History of the Roman World from A. D. 138
to 337. Nova Iorque. The Macmillan Company. 1939. Volume VII da "Macmillan's History of the Greek and Roman
World", editado por M. Cary. VII + 402 págs. 4 m8.pas.
Paula (Eurípedes Simões de). - Hamurabi e o seu código, in "'Revista de História". São Paulo. 1963, n.O 56, págs. 257-270.
Paula (Eurípedes Simões de). - Marrocos e suas relações com a
Ibéria na Antigüidade. São Paulo.

-98 Piganiol (André). - La conquête romaine.
Paris. Félix Alcan.
1930 (2a. edição). Coleção "Peuples & Civilisations". 526
págs. 2 mapas.
Piganiol (André). - L'Empire chrétien (325-395). Paris. Presses
Universitaires de France. 1947. Volume IV, 2a. parte da
"Histoire Romaine" da Coleção Glotz. XVI + 446 págs.
Ribeiro (Daniel Valle). - Cícero e a solução política da Guerra
Civil. Belo Horizonte. 1962. 173 págs. (mimeografada).
Rostovtzeff (Michel). - Storia Economica e Sociale dell'Impero Ro·
mano. 1932.
Starr Júnior (Chester G.). - The Roman Imperial Navy (51 B. C.A. D. 324). Nova Iorque. Comell University Press at Ithaca. 1941. XV + 228 págs.
Taylor (Lily Ross). - Party Politics in the Age 01 Caesar. Berkeley
e Los Angeles. University of Califomia Press. Sather Classical Lectures. Volume XXII. IX + 255 págs.
Walbank (F. W.). - The Decline o Ithe Roman Empire in the
West. Londres. Corbett Press. 1946. XIII + 97 págs.

*

*

*

INTERVENÇÕES.
Do Prof. Ady Ciocci (Faculdade de Ciências Econômicas "São
Luís".S.P.).
Deseja saber:
1.°). - Sob que forma os templos realizavam empréstimos
e quais as garantias para êsse tipo de operação?
2. 0 ) . - Diz o Autor sôbre as corporações gregas: "o interêsse econômico não predominava". Porque os Estados gregos
disputavam então o direito de cunhar a moeda comum?

*
Do Prof. UlpianoT. Bezerra/de Meneses (F.F.C.L. da U.S.P.).
A minha observação não invalida o que diz o Prof. Eurípedes Simões de Paula sôbre as corporações entre os gregos
("o estabelecimento dêsses clubes não pode ser considerado
como uma conseqüência da vida econômica, a não ser remotamente ... "
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bas, etc.) que entram em declínio econômico na época helenística. Nas novas cidades helenísticas, porém, foram freqüentes
e exerceram papel de extrema importância, corporações de
comerciantes (oinopolai, elaipolai) ou associações de negociantes que se reuniam ao mesmo tempo para a prática de um culto
comum e para o exercício do comércio.

*
Do Prol. Carl Laga (F. F . C . L. de Marília, S. P.).
Indaga:
1.0). - Sôbre o papel dos collegia funeraria (págs. 63-64)
para a sobrevivência do Cristianismo.

Acha o Prof. Carl Laga que a afirmação "Cristianismo,
religião secreta", deveria ser mitigada, pois vários autores pagãos (anteriores a Constantino) citam a Seita cristã e há inclusive apolegetas do Cristianismo que escrevem para um público não unicamente cristão, até se endereçam mesmo ao Imperador. Continuando nessa mesma linha de pensamento, acha
que nas catacumbas, o Cristianismo não poderia "viver subterrâneamente", por faltarem condições materiais para tanto
e por se ter espalhado o Cristianismo em muitos lugares onde
faltavam catacumbas.
2.°). sórios.

O tempo em que os collegia tornaram-se compul-

Aponta o interpelador uma hesitação, no trabalho apresentado, em definir êsse tempo. São citados, como imperadores
que urgiram a compulsoriedade, sucessivamente, Aureliano
(pág. 30), Diocleciano (pág. 36), Constantino (pág. 41). Compare-se, além disso, pág. 56 (sôbre collegium naviculariorum)
e pág. 65. ("Os imperadores quase chegaram a tornar obrigatórias as corporações ... ") .
Pergunta se essa hesitação decorre das fontes diversas utilizadas ou não.
3.°). - Finalmente, o Prof. Laga pergunta, a respeito da
continuidade dos collegia na Idade Média, se esta é testemunhada, especificamente, nas cidades da Itália e no Império
Bizantino, e em caso afirmativo, por que tipo de fontes.

*
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Do Prof. JOsé Roberto do Amaral Lapa (F.F.C.L. de Marília, S. P.).
Comprimenta inicialmente o Prof. Eurípedes Simões de
Paula pela contribuição que êle acaba de apresentar ao IH
Simpósio, que continua as colaborações anteriores ao I e ao H
Simpósios, mostrando com isso o seu interêsse por êsses certames, que têm obtido de sua parte um concurso decisivo.
Não lhe tendo sido possível ler, com o vagar que se fazia
necessário, a comunicação que o Prof. Simões de Paula faz
sôbre As origens das corporações de ofício. As corporações em
Roma, vai se ater apenas às conclusões.
No primeiro parágrafo das suas "conclusões", o Prof. Simões de Paula afirma de maneira genérica, ainda que se resguardando ao registrar que o faz a grosso modo, que se pode
concluir que as formas associativas (no caso as corporações)
estavam filiadas ao aparecimento do artesanato. Embora não
conhecendo o caso específico de Roma, no qual acredita ter o
Prof. Simões de Paula encontrado e comprovado essa assertiva,
como se pode ver ao longo do seu trabalho, está êle (Prof.
Lapa) convencido de que como afirmação genérica merece uma
ressalva na medida em que se possa considerar a rica variedade no espaço e no tempo das primeiras manifestações artesanais, que no seu estágio primário de trabalho humano não tiveram a forma associativa, que só viria acontecer posteriormente, já em um estágio mais de manufatura do que de artesanato.
A sua pergunta se cinge, pois, apenas à conclusão de que as
associações são tão antigas quanto o artesanato .

•
Do Prof. Raul de Andrada e Silva (F.F.L.C. da U.S.P.).
Dado que a regulamentação das corporações medievais
constituem fator da consolidação e eficaz funcionamento das
mesmas, indaga ao especilialista que é o Prof. Simões de Paula,
se os colégios artesanais da Antigüidade chegaram a ter regulamentação semelhante e com efeitos idênticos. Se não o tiveram, por que?

•
Da Profa. Heloisa Liberalli Bellotto (F.F .L.C. de Assis, S. P.).
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abastecimento da cidade, e as corporações bizantinas, destinadas à indústria, voltadas especialmente para o comércio exterior.

•
Do Prof. José da paz Lopes (F.F. da U.F .M.G.).
Pergunta se no Egito Antigo, onde a vida econômica era
centralizada, se havia interferência e qual era o procedimento
do poder real diante das várias associações de artesanato, tendo
em vista o que o Prof. Simões de Paula disse à pág. 4 do seu
trabalho.

•• •
RESPOSTAS DO PROF. EURfPEDES SIMõES DE PAULA.
Inicialmente agradeceu as intervenções feitas ao seu trabalho e passou imediatamente às respostas na ordem em que
foram formuladas.
Ao Prof. Ady Ciocci.
As referências feitas aos empréstimos concedidos pelo Templo poderão ser verificadas no Código de Hamurabi, onde diversos artigos mostram como êles eram feitos, como se efetuavam os pagamentos e como estavam regulamentados os processos judiciais oriundos da não satisfação do empréstimo levantado para a a compra e a venda, a retalho, de diversas mercadorias aos nômades que viviam fora da zona urbanizada e da
região arroteada da Mesopotâmia. Podem ser verificados também em numerosas tablettes de argila contendo inúmeros contratos que ilustram de sobejo o modus faciendi dêsses empréstimos.
No que concerne à questão formulada sôbre as corporações
gregas, diz que na Grécia - pelos menos no continente - no
seu modo de ver, predominavam as corporações de artistas, de
artezãos, etc., que visavam sobretudo a defesa dos associados
e não a produção de artigos manufaturados. Com isso não quer
a1irmar
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cinge principalmente a Roma. Aproveita também para responder aqui ao Prof. Ulpiano T. Bezerra de Meneses .

•
Ao Prof. Carl Laga.
Quanto aos collegia funerários, diz que os cristãos se aproveitaram de um dispositivo legal que permitia a criação dêsse
tipo de corporação, para se reunirem nos cemitérios. Aí utilizando-se de alguns monumentos funerários, escavaram grandes
túneis e galerias no sub-solo, onde se reuniam. Foi a maneira
que encontraram para sobreviver num meio hostil, que considerava o Cristianismo como uma religião perigosa para o Estado, pois ela admitia escravos e senhores, romanos e peregrinos no mesmo pé de igualdade, sem falar do pacifismo, cousa
que não convinha a uma potência imperialista como era Roma.
Os cristãos não viviam dentro das catacumbas, utilizavam-se
delas para praticarem o seu culto e como refúgio contra as
perseguições. No Oriente, entretanto, não existiam catacumbas e os cristãos viviam principalmente nas "judiarias" existentes em muitos centros urbanos. Dessa maneira, puderam
êles agir mais livremente, apesar de serem também aí perseguido. Beneficiaram-se muito do fato do Judaismo ser de muito conhecido em tôda a bacia do Mediterrâneo.
Quanto aos collegia compulsórios, lembrou que ao longo da
legislação romana, a partir do IH século da nossa éra, podemos
verificar a existência de dispositivos nesse sentido. Foram êles
reiterados diversas vêzes, até que no IV século, naturalmente,
as corporações tornaram-se compulsórias e hereritárias .

•
Ao Prof. José Roberto do Amaral Lapa.
Reafirmou o seu ponto de vista de que, na medida em que
surge o artesanato, existe a preocupação dos artífices em se
reunirem para a mútua defesa dos seus interêsses. Concorda,
entretanto, que essa forma associativa tornou-se mais comum
no período do desenvolvimento da manufatura. A sua afirmação foi geral.

•
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Ao Prof. Raul de Andrada e Silva.
Diz, inicialmente, que possuimos muitos regulamentos de
corporações de ofício medievais. Da Antigüidade temos também alguns textos, mas que êstes se referem sobretudo aos colégios funerários, estabelecendo as diversas modalidades do
funeral dos associados, assim como banquetes, cotizações, festas, etc. São instituições semelhantes, mas de fins diversos. Na
Antigüidade predominam as corporações funerárias e organismos estatais destinados ao abastecimento de Roma e dos grandes centros urbanos. Na Idade Média, são as comunas que organizam as suas corporações. visando não só o abastecimento
dos seus pequenos burgos, como também a manutenção dos
preços. Salientou também que as corporações de ofício medievais estavam regulamentadas para evitar a concorrência,
não funcionado assim, a contento, a lei da oferta e da procura.

*
À Profa. Heloisa Liberalli e Bellotto.

Em Bizâncio existiam corporações visando o abastecimento de uma cidade tão grande, se não maior do que Roma. Mas
ao lado dessas associações verificamos a existência de grande
número de collegia destinados à produção de artigos de luxo,
que eram monopólio estatal. Ao longo da legislação bizantina
podemos verificar a existência de dispositivos que garantiam
o seu funcionamento.
Também houve indústria para exportação, já desde a época do Império Romano. Tanto isso é verdade, que a balança
de comércio do Ocidente sempre se apresentou deficitária em
relação ao Oriente. Essa situação perdurou na Idade Média
até o século VII e recomeçou de nôvo a funcionar a partir do
século XI.

*
Ao Prof. José da paz Lopes.
No Egito Antigo a interferência maior era a do sacerdócio,
que geralmente era mais rico que o monarca. O

ARTESANATO, MANUFATURA E INDÚSTRIA.
(Nota conceitual e tentativa de aplicação ao Brasil).
Francisco IgIésias (*).

E' tarefa importante para o historiador definir com exatidão o seu objeto. O presente tema - artesanato, manufatura e indústria - faz supor linha evolutiva, pasando-se de uma
atividade a outra. Se de certo modo assim é, as fases não se
eliminam, podendo perfeitamente coexistir. Demais, como os
conceitos não são rígidos, variando de época e de local, conforme a tecnologia, deve-se tentar uma definição, cujo mérito
seria o esclarecimento da realidade de cada fase. O uso diferente que se faz das palavras artesanato, manufatura e indústria,
hoje e em meados do século XIX ou no fim do· século XVI, por
exemplo; ou o que se faz no Brasil, nos Estados Unidos, em
certa parte da Africa; ou, dentro do Brasil, em São Paulo, no
Piauí, ou ainda, na história do Brasil, em meados do século
XVIII, no censo de 1907 ou em 1945 - o uso dessas expressões,
dizíamos, é variável, por motivos altamente esclarecedores do
processo de mudança. Através do estudo dês se processo é possível chegar-se ao entendimento do próprio fluxo que é a realidade histórica.
A escolha do tema dêste Congresso de Professôres de História parece-me, pois, muito feliz, uma vez que coloca matéria
de interêsse. Pode-se, através dela, apreender o que tem sido
a história do homem, que é, em grande parte, a história das
formas de produção. Tratando de assunto rico em implicações
com outras ciências sociais - notadamente a Etnologia, a Sociologia, a Economia, a Política -, permite e exige o diálogo
com elas, contribuindo para o desejável inter-relacionamento
disciplinar, única forma de clarificação de tôdas elas, uma vez
que a ciência social é uma totalidade que só se fragmenta por
motivos didáticos e não ser possível a sua abordagem direta.
Através do diferente uso de palavra como indústria pode-se ter
idéia nítida da relatividade de um conceito, que só se esclarece
(O). _

Professor da Universidade
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pela história. Situado e datado, em local e tempos certos, êle
ilustra a imposição da perspectiva histórica, como a única que
é capaz de dar à ciência social o seu indispensável sentido de
relativismo.
Esta comunicação tem por objetivo apenas focalizar o tema, sem pretender aprofundá-lo - o que seria inviável na brevidade de tempo de que se dispõe. Desenvolver-se-á a matéria
em três partes: 1). - artesanato, manufatura e indústria, com
linha evolutiva, com a busca de caracterização de cada fase;
2). - caso concreto dessa variação de conceito: tentativa de
uso no exemplo brasileiro; 3). - conclusão.
1). - Dos três elementos do tema, o mais geral é o último.
A expressão indústria tem inúmeros significados: é a produção de riquezas - fala-se em indústria da lavoura, em indústria da pecuária, ou em indústria agrícola; fala-se em indústria
artesanal, indústria manufatureira, indústria fabril. Qualquer
atividade produtora ou lucrativa seria uma indústria, em oposição às realizações filantrópicas, lúdicas ou gratuitas, ou aos
serviços dos burocratas. Etimolõgicamente, indústria significa
atividade. No sentido econômico, é a transformação de matérias primas, para seu conveniente consumo pelo homem. A
maior parte do que se consome é fruto de elaboração, maior
ou menor. Só os grupos primitivos encontram na natureza o
que lhes é necessário; quanto mais desenvolvido é o grupo,
tanto mais êle exige de preparo do que usa. O homem está
sempre fazendo, inventando, construindo o seu mundo. Nesse
esfôrço é que êle se realiza. A tecnologia vem a ser, portanto,
não só o meio de dominar a natureza, adaptando-a, como a
principal afirmação do homem, u.ma vez que é por ela que êle
se sobrepõe à paisagem, pela inteligência e pela vontade. Se
a indústria é o processo de transformação da matéria prima,
artesanato e manufatura são indústrias. Os três têrmos, pois,
têm o mesmo objetivo.
De maneira geral, o artesanato é atividade rústica, elaborada por uma pessoa ou grupo reduzido, que se incumbe da
tarefa em tôdas as fases, em a divisão do trabalho. Cada produto que se faz é único, com difícil reprodução perfeita. O
artesão exerce o ofício por conta própria, só ou com a ajuda da
família ou de alguns poucos companheiros. Trata-se de forma
característica de transformação da matéria prima de sociedades
pouco evoluídas, de pequena concentração populacional, sem
intercâmbio com outras. O subsistir o artesanato em sociedades mais complexas, de
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muita comunicação com outras, com intenso grau de comercialização, é apenas um caso de contemporaneidade de formas
não contemporâneas. Aí êle não chega a adquirir relêvo econômico, distinguindo-se antes pela singularidade, de interêsse
mais para o folklore que para a economia. Se essa forma é
quase sempre característica de pobreza de recursos ou insufic;ência tecnológica, pode-se lembrar também a existência de
artesanato com muita elaboração artística: muito do qUe há
de melhor na arte resulta mesmo dessa individualidade que é
a própria criação, do primeiro ao último instante. Na perspectiva histórica, admite-se que o artesanato é o início da atividade industrial.
A manufatura, se tomada em sentido literal, é trabalho
feito com as mãos, como indica a etimologia. Ou aquêle em
que não interfere a máquina, o homem agindo com o auxílio
de ferramentas ou utensílios. Empregou-se a palavra, entretanto, para designar oficinas em que havia máquinas: a manufatura seria o estabelecimento com número até grande de
operários, para produção de artigo cónforme o princípio da
divisão do trabalho, cada fase executada por um operário. As
fábricas, pequenas ou grandes, recebiam êsse nome até há
algumas dezenas de anos. Entretanto, deve-se evitar a expressão hoje, quando se trata de fábricas em que há máquinas. O
período manufatureiro, de acôrdo com Marx, vai de meados do
século XVI ao último têrço do século XVIII. Sombart, outro
lúcido estudioso do industrialismo e do capitalismo, reconhece
o mesmo período para a manufatura, ainda que quase não
fale nela, denunciando, até meados do século XVIII na Inglaterra e meados do seguinte em outros países da Europa, antes
a organização de tipo artesanal, que encontra em larga escala
mesmo neste século. Sombart não procura distingüir artesanato e manufatura, empregando sem rigor os têrmos.
Na manufatura os objetos podem ser feitos em série, êles
se repetem. Tal como o artesanato, ela é para atender necessidades limitadas, sem possível expansão. Se
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crescentes do consumo, com a ampliação dos mercados, impõem as grandes fábricas, que têm outra estrutura e tecnologia,
encerrando a fase das corporações.
A indústria vem a ser, assim, a atividade de transformação da matéria prima que supõe processo tecnológico mais
avançado, com o máximo de divisão do trabalho, organização
racional. Faz-se a separação completa entre a pessoa que produz e o produto: entre um e outro é impossível reconhecer
qualquer vínculo. O número de consumidores é muito grande,
o índice de comercialização é alto, de maneira que a máquina
se impõe. Já não é mais a ferramenta, que ajuda o homem,
mas a máquina, que o substitui. A diferença entre a ferramenta e a máquina é algo mais que o aumento da complexidade. A
ferramenta está nas mãos do homem, enquanto a máquina é
dirigida por êle, mas acionada por algum outro fator energético. Uma é tão antiga quanto a outra. Em certo momento,
assiste-se à passagem da manufatura para a maquinofatura.
O produto é obtido pela máquina, movida por determinada
fôrça, a atividade do operário sendo pouco mais que o contrôle do mecanismo. A nova fábrica, que atinge grandes dimensões e pode empregar muitos trabalhadores, tem a produção
em processo automático. O homem interfere cada vez menos
com sua fôrça. A técnica progride em ritmo extraordinário, para satisfazer necessidades e mesmo para criá-las, pois o mercado é de concorrência e tem amplitude crescente: com a imposição do industrialismo, a técnica é fundada na ciência e o
método que a dirige não é mais o empírico; em lugar de transmissão de experiência de uma pessoa para outra, como herança que é monopólio de pequeno grupo, há observância de leis
e procedimentos que se fixam no campo científico, como se
observa alguns decênios depois da chamada "revolução industrial" .
E' impossível fixar quando a passagem da manufatura à
maquinofatura se verifica, pois na história econômica não há
marcos visíveis, como na história política: não há datas nem
nomes, pois tudo resulta do esfôrço continuado do homem. A
substituição do seu trabalho já era feita por máquinas simples,
com o uso das fôrças da natureza, dos animais. até que se passou ao uso de outro fator energético, que vem a ser o vapor.
Se a máquina a vapor é um longo processo, é
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fato, de transcendente repercussão na História, assinala
fase de nôvo fator de energia, a acionar as máquinas com resultado até então desconhecido. Tôda a estrutura do processo
produtivo vai ser alterada, sob o impacto da nova tecnologia.
Falou-se em revolução industrial. Assim é que se tem
chamado, com arbitrariedade, a essa mudança, quando o que se
verificou não foi mais que aceleramento do ritmo da evolução,
lento até aí. A pasagem da manufatura à maquinofatura é a
do manual ao mecânico, ou, como esclareceu o seu primeiro
sistematizador - o velho Arnold Toynbee -, a transformação
da pequena indústria, manual, para consumo próximo, em grande produção, mecânica, para o consumo longínquo. A técnica,
de desenvolvimento vagaroso da pré-história a meados do século XVIII, em curto período se revoluciona. Se não há diferenças marcantes entre a técnica dos gregos e romanos e a
dos europeus do início do século XVIII, há diferenças profundas entre meados do século XVIII e o fim do século XIX. Em
poucos decênios há variações assinaláveis no campo econômico,
com o aumento da produção, a divisão técnica do trabalho, a
nova fisionomia das fábricas, a concentração das indústrias, o
estímulo do comércio, mais aplicações de capital, instituições
de crédito, sociedades anônimas, o estímulo de combinações financeiras, a nova distribuição das atividades econômicas. Demais, no campo dos reflexos sociais mais amplos, verificam-se
na mesma época o aumento da urbanização, movimentos populacionais, ascensão da burguesia, acirramento da luta de classes, aumento do bem-estar. A máquina vai ter reflexos não
só na técnica e na economia, mas na sociedade, em sentido bem
amplo. Estabelece-se o capitalismo industrial, que leva o sistema capitalista ao apogeu.
A indústria vai fazer a riqueza de nações e libertar o povo
da sujeição. Haverá cada vez menos gente entregue ao trabalho da terra, pois a vida agrícola, orientada pela ciência que
lhe dá racionalidade desconhecida antes, terá mais produtividade, de modo a dispensar a vasta mão-de-obra que empregava.
Com o uso e novos elementos energéticos - primeiro o vapor,
depois a eletricidade, já agora a fôrça nuclear, que abre perspectivas extraordinárias -, cresce o poder do homem sôbre
a natureza: a nova sociedade, surgida do industrialismo, não
será mais agrícola nem industrial, mas uma sociedade de serviços de direção. O
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canismos, até chegar à fase quase fantástica da cibernética.
Empregando a terminologia que o economista Colin Clark pôs
em moda, chega-se ao predomínio das atividades terciárias, ou
de serviços de direção, enquanto as atividades primárias agrícolas e simples extração de matéria prima - e as secundárias - transformação de matéria prima, ou indústria - empregam número reduzido de pessoas. A técnica operou a maravilha da libertação do homem, encaminhando-o para sociedade em que êle se afirma plenamente, em processo de enriquecimento em todos os sentidos, de democratização. Nada menos
mecânico do que o mundo que surge da técnica, nada mais humano do que a vida que surge da sociedade industrial. E' êsse
papel libertador que é exaltado pelo lúcido estudioso dessa sociedade que é Jean Fourastié. A nova ordem deverá implicar
em reajustamentos sociais, políticos e até psicológicos, para
evitar os possíveis desencontros de alterações tão grandes em
período tão curto.
Em síntese, pode-se reconhecer que as palavras artesanato,
manufatura e indústria procuram estabelecer evolução de processo que é bàsicamente o mesmo e se caracteriza pelo objetivo - que é a transformação da matéria prima para aproveitamento pelo homem. Artesanato e manufatura são indústrias:
indústria vem a ser, pois, o têrmo mais genérico. O emprêgo
que se faz dos dois outros é para designar fases em que a atividade não adquirira caráter complexo, por deficiência de recursos, organização e tecnologia. Como os conceitos sociológicos não têm rigidez, nem sempre é possível aplicá-los com
rigor. Assim, o que se chamava de indústria, por exemplo,
com o esclarecimento mais completo da realidade pelo estudo,
pode receber agora o nome de manufatura ou de artesanato,
quando se vê que a realidade corresponde mais a essas palavras
que à primitivamente usada. O que se chama de indústria, em
área pouco desenvolvida, em povo mais avançado, com organização racional e tecnologia apurada, poderá ser simples manufatura ou artesanato. Deve-se, po:s, proclamar a relatividade no
uso de conceitos. E aí é que cabe papel decisivo à História,
uma vez que ela é que configura a fisionomia de cada época,
de modo a permitir que se use, para caracterizá-la, a palavra
correta: no caso que nos preocupa, o estudo das formas de produção, o conceito que deve caber a cada período. Se
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conce:tos que aqui se faz nada tem de dogmática. Sabemos
que não é fácil o trabalho e que seu resultado é discutível, uma
vez que não dispomos de dados que permitam conclusão muito segura. Veja-se aí a tentativa, como hipótese ou sugestão,
para que outros, mais felizes ou equipados, consigam resultados mais aprec~áveis.
Já é tempo de alguém tentar ampla história do nosso desenvolvimento industrial. Quando as energias do país se orientam no sentido de resolver a questão, com o equacionamento
do processo econômico de nação realmente livre, quando sociólogos e economistas, políticos e administradores se preocupam com o tema, é preciso que também os historiadores se
voltem para êle. Cabe-lhes dizer a apresentação que a matéria teve em outros tempos e quais os encaminhamentos que
lhe deram, resultados obtidos, vicissitudes e conquistas.
No estado atual dos conhecimentos, já é possível tentar a
síntese do processo evolutivo da indústria, das primeiras manifestações às formas atuais. E' possível esboçar, sobretudo, a
periodização dêsse processo. O importante em fixar tais marcos é que êles proporcionam a visão da dinâmica, evidenciando
os fatôres da industrialização, o material de que se dispunha e
a técnica para o seu aproveitamento, o quadro institucional
condicionador do trabalho, que põe em jôgo tôda a realidade de
diferentes épocas, as mudanças que se verificam e seus reflexos, de modo a traçar a linha da evolução nacional. Fixar marcos é sugerir, suscitar problemas, rever posições e propor pesquisas. Para o professor, é vantajoso contar com uma periodização, pois ela é que lhe faculta o esquema. Se a temporalidade é a categoria essencial do conhecimento histórico, o periodizar é cuidado constante do historiador. Está aí, exatamente, a grande dificuldade do seu trabalho, pois fixar marcos é
limitar o que não tem limite, é estabelecer compartimento estanque no que é contínuo, é seccionar o que só existe como um
todo. Se a realidade é fluida, está em permanente movimento,
o difícil da periodização é surpreender a mudança, dificuldade que é tanto maior no campo da atividade econômica, como
no tema que nos preocupa, quando a soma de pequenos melhoramentos vai constituir as invenções, muitas vêzes de todo imperceptíveis, pela insignificância, provocando o avanço tecnológico, que, por sua vez, vai refletir-se em todo o quadro social.
Daí a razão de Fourastié ao escrever que "o esfôrço de nossa
geração é achar, na banalidade cotidiana, a matéria essencial
da ciência histórica"

-112 Como nosso objetivo, agora, é o estudo da história das
transformações da matéria prima no Brasil, para seu aproveitamento, não há propriamente inventos a serem consignados, mas processos, técnicas e organização postos em prática
em determinados momentos, no sentido de provocar o enriquecimento do país e a superação da ordem obsoleta que o tolhia.
O estudo dêsse problema tem que levar em conta as vicissitudes
da atividade no país: dificuldades do seu estabelecimento, pela eitrutura dominante da economia agrária; fatôres condicionantes da exploração econômica, que levam ao desaprêço por
tudo que não é o produto imediato da terra, para subsistência
da população e exportação ao estrangeiro, que é com êsse objetivo que o sistema explorador do Nôvo Mundo se estabelece;
a situação de período colonial; o país politicamente livre e com
laços de dependência econômica. A importação de quanto se
consumia exigindo elaborado processo de fabrico era explicada,
antes, pela idéia do pacto colonial, típica do período do Mercantilismo, quando se admite que a colônia é para fornecer matéria prima à Metrópole, que é a única que pode fazer o seu
aproveitamento; idéia que depois continua a ter vigência nas
novas nações, pela dependência delas relativamente aos grandes centros econômicos, notadamente Londres, núcleo dirigente, por meios diretos ou indiretos, do sistema capitalista. E' a
mesma idéia que, no fundo, informa uma certa ideologia liberal, que sustenta a ordem política e econômica que se fortalece
no século XIX, fundada, quanto à economia, na crença na divisão internacional do trabalho, com nações que devem ser agrícolas e nações que devem ser industriais.
O estudioso tem que levar em conta também os momentos
em que se tentou a ruptura dessa teia, com a afirmação do
trabalho transformador da matéria prima no próprio país. Com
o cuidado de periodização, tais momentos, principalmente, é que
interessam: fixá-los, surpreendê-los em sua origem e condicionamento, mostrando como é que o impulso se realizou e em que
medida foi malôgro, exigindo pouco depois outro impulso.
Quando as condições permitem, parece que o país está maduro,
parte-se para um surto industrial, que logo é tolhido por fatôres adversos, que mostram que havia apenas aparência de
condicionamento favorável. A história de nossa atividade industrial é a história dêsses impulsos ou arrancos para criar no
país as condições de mudança, com afirmação de sua autonomia
econômica. Fixá-los, porbmto,
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indústria, mas de tôda a realidade econômica e mesmo da vida
do país no seu todo.
Na história do processo de transformação da matéria-prima no Brasil, muito do que se chama de indústria, não só no
passado como no presente, é antes artesanato ou manufatura.
Falta a essas iniciativas o emprêgo da máquina, pois usam
simples utensílios ou a própria fôrça humana, pela precariedade tecnológica; não há concentração d,= pessoas, de modo
que os estabelecimentos são mínimos, sem a possível divisão
téçnica do trabalho. Conseqüentemente, inexiste a racionalidade que caracteriza o sistema industrial. Quem empregar
um conceito rígido, moldado à realidade de hoje, tem que
achar que a indústria, como quase tudo, começa em nossos
dias. Concluir assim é não atentar para o processo cujo entendimento é a essência da disciplina histórica. O processo
social, notadamente o econômico, é feito de somas, em linha
contínua, sendo temerário falar em mortes e nascimentos, pois
nada desaparece de todo e nada surge abruptamente. No caso
da transformação de matérias-primas. só levar em conta o uso
de técnicas e organizações de agora, é desconhecer a evolução,
que implica evidentemente em formas de menos complexidade. e, de acôrdo com êsse raciocínio. a transformação da matéria-prima com recursos mais rudimentares não deve ser considerada, o mesmo se fará em época futura a propósito da atualidade de meados do século XX, quando meios mais requintados forem conhecidos. Se as técnicas de trabalho do século
XVIII, por exemplo, parecem hoje irrelevantes, as de agora,
fundadas na eletricidade, vão parecer irrelevantes dentro de
poucos anos, quando se impuserem outros fatôres energéticos,
com base na desagregação do átomo. O
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começa a produção do açúcar, que muito crescerá depois, a
ponto de ser a principal riqueza brasileira em todo o domínio
português. Sua técnica foi minuciosamente descrita pela obra
de Antonil, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e
minas, publicada em 1711. Aí haverá o engenho, realidade que
é o núcleo do primeiro labor industrial do país, para a produção de açúcar e aguardente, com as máquinas para elaboração da matéria-prima, com as moendas e caldeiras, áS várias
instalações, tudo acionado sobretudo por fôrças naturais e escravos. Em tôrno dessa riqueza vai formar-se o primeiro centro econômico, social e político do Brasil. No século XVIII a
mineração se impõe, mas com técnica rudimentar, sem assistência superior do poder público, só interessado em tributos.
E' atividade eminentemente de coleta ou extração, com pequeno preparo da matéria-prima. As outras riquezas minerais foram menos importantes. Quanto ao ferro, fizeram-se,
para as necessidades, centenas de forjas, com processos rústicos e rendimentos mínimos: era trabalho que se fazia nas fazendas, por exigência do mundo rural.
Ao lado do açúcar e mineração, refiram-se as produções
de tecidos, as construções navais e outras atividades menores,
de significado restrito pelo caráter local ou de curto prazo, como a exploração da fibra da guaxima para cordas, de uso em
pequenas embarcações, no Rio; a cultura do cânhamo, no sul;
outras fibras, no Pará; olarias, para telhas; caieiras, para cal;
cerâmicas, curtumes, artigos de consumo, como vinhos, doces,
preparo de carnes, móveis e utensílios, construção civil, extração de sal, o anil, a cochonilha, o bicho-da-sêda. Muitas dessas
atividads são estudadas por Heitor Ferreira Lima em Formação industrial do Brasil. Algumas delas constituem trabalhos
domésticos que não têm nada a ver com indústria - é o caso
do preparo de doces ou carnes -; outras são simples atividade extrativa, como o sal. A essas produções do Brasil antigo,
poder-se-ia acrescentar o labor modesto que denuncia fortes
influências da técnica indígena ou africana; atividades como o
aproveitamento da abelha para velas de cêra e mel - a apicultura dos índios -, bebidas além do aguardente e vinho, alpargatas e tecidos em geral, teares, monjolos, um sem número de trabalhos de todo tipo, de reflexo restrito, local, sôbre
os quais se pode ler, entre outros estudos, a obra de História
e etnografia que é Caminhos e fronteiras, de Sérgio Buarque
de Holanda. Os
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lo alvará de 1785, proibiu as "fábricas de tecidos, manufaturas
ou teares", permitindo só as "fazendas grossas de algodão".
A ordem não teve os reflexos que lhe têm sido atribuídos, pela
insignificância do que se procurava destruir. Basta que se lembre que o material apreendido em decorrência dela foi mínimo. O que havia de fato estava nas unidades artesanais do
mundo rural, de impossível fiscalização pelo isolamento dos
núcleos; demais, o artigo era rústico, enquadrando-se nas exceções admitidas.
O pequeno vulto do que se fêz ao longo dos trezentos anos
tem explicações' diversas: o Pacto Colonial; o rudimentarismo
dos trabalhos, mesmo no Ocidente europeu, até o último têrço
do século XVIII; a falta de tradição portuguêsa no aproveitamento racional de matéria-prima. O obstáculo definitivo é a
produção de gêneros agrícolas para o exterior, mola do sistema colonial, com a grande emprêsa, trabalhada pelo escravo
sôbre o latifúndio. Essas grandes unidades buscavam a autosuficiência, de modo que produziam o que lhes era necessário.
Não havia diversificação do mercado, característica do capitalismo, com o aumento da produtividade e o espírito do lucro.
A ausência de mercado interno é fruto dêsse espírito de autosuficiência dos núcleos rurais, bem estudado pelo economista
Gilberto Paim em Industrialização e economia natural.
Pode-se dizer, pois, que, ao .longo da Colônia, não há atividade que chegue a dar impulso que sirva como marco de desenvolvimento fundado na indústria. Talvez se pudesse lembrar o açúcar, o ouro ou a tecelagem. Ora, a produção agroindustrial do açúcar, então, é bem mais agrícola que industrial; a mineração é predominantemente extrativa, pouco sendo feito na elaboração do produto; a tecelagem, pela dispersão e pelo destino imediato e reduzido das atividades, não chega a marcar um rumo. Devem ser referidas como antecedentes
do processo industrial. O que domina aí, na maior parte das
vêzes, é o artesanato. Só a produção de açúcar é atividade industrial.
A primeira tentativa de ruptura do quadro é o segundo
momento, representado pela transferência do govêrno português para o Brasil, em 1808: procura-se instaurar a indústria,
timidamente, mas a nação não a comporta. Luta-se pela supressão dos monopólios e quaisquer restrições, o país já estaria maduro para a indústria. O
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de Economia Política, de José da Silva Lisboa, de 1804, ou nas
Cartas econômicas e políticas, de João Rodrigues de Brito, de
1807. Daí a libertação do comércio, a revogação do alvará de
1785. E muitas providências são tomadas para incremento econômico, com alvarás recomendando o uso de panos nacionais
pela tropa, isenção de tributos a mercadorias para fábricas,
privilégios a inventores ou pioneiros na adoção de máquinas
novas; instalação de filatórios, com assistência técnica, no próprio palácio do govêrno, como se viu em Vila Rica, em Minas,
em experiência que se transfere de local, pelo malôgro. Era a
tentativa de superar a produção caseira por fábricas. Também
a mineração é favorecida, sobretudo com a atração de técnicos
como Eschwege, Varnhagen, Manuel Ferreira Câmara. A siderurgia vai começar, em Minas, com a Fábrica Patriótica,
em Congonhas sob a direção de Eschwege; a de Morro do Pilar,
com Câmara; em São Paulo, com a de Ipanema, com Varnhagen.
A siderurgia vive o seu momento mais significativo no século
XIX, que malogra pela sobrevivência de forjas e por falta de
mercado interno. Tem início a exploração de minas de ouro,
em esfôrço que depois se multiplicará. com capital nativo ou
britânico. Vêm estrangeiros como imigrantes, há repartições
públicas incumbidas da vida econômica.

As providências oficiais, no entanto, não se concretizam.
E' que continua a falta de mercado interno: a população que
adquire mercadorias é reduzida, uma vez que poucos dispõem
de capacidade aquisitiva; a população rural continua a abastecer-se. Demais, a política ambígua da Corôa não podia conduzir a resultado: ao mesmo tempo que incentiva à ação, Portugal faz com a Grã Bretanha o Tratado de 1810, na linha dos
velhos Tratados prejudiciais ao próprio interesse. Com as facilidades de importação de mercadorias britânicas, a produção
nacional não pode sobreviver: mal começa e tem que parar,
pois o produto importado pode ser mais barato e é melhor,
uma vez que de país pioneiro em indústria. A ordem dominante, por excelência agrária, adapta-se bem à situação, que não
a prejudica: pode compor-se com o britânico, como antes com
o português.
O impulso de 1808
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bito restrito, uma vez que as manufaturas tentadas malogram,
enquanto a produção agro-industrial do açúcar está em crise.
O terceiro momento é a contar da década dos cinqüenta.
Até aí, o govêrno da jovem nação só se ocupava do problema
político, tinha que construir o Estado. Como a importância
natural da economia agrária condiciona a política, as outras
atividades continuam relegadas a segundo plano. Leis liberais
não protegem a produção nativa, que não pode enfrentar a
concorrência do artigo importado. Afinal, lei tarifária de 1844
estabelece medidas que podem significar proteção, embora o
objetivo fôsse sobretudo fiscal. A reforma não atingiu os objetivos: como as novas tarifas eram moderadas, o Tesouro não
foi bem satisfeito e as indústrias não foram favorecidas quanto necessitavam. Deve-se referir também, pelos seus reflexos,
a repressão do tráfico de escravos, em 1850. Se o capital que
então se investia no negócio de compra no exterior pode continuar a ser investido, agora no tráfico inter-provincial, o certo é que êle terá sido encaminhado também em outras direções. O parco capital nativo está sem o antigo emprêgo e tem
que obter colocação: daí a formação de sociedades de todo tipo,
para fábricas, bancos, ferrovias. Demais, a lavoura cafeeira
já é riqueza sólida e tende a expandir-se, aumentando a renda
nacional. Contribui ainda para o período a paz que se conhece, após o abafamento de muitas lutas e a consolidação da ordem interna. Era o esplendor do Império.
E' natural, pois, a impressão de desenvolvimento, prosperidade. Multiplicam-se as iniciativas, não mais, como na regência de D. João, sob o signo oficial, mas pelo capital particular, pelo investimento privado. As chamadas fábricas nacionais encontram-se no Rio e nas Províncias. Em 1861 e 66
realizam-se exposições industriais - fato significativo, apesar
da modéstia do que se exibe e da falta de repercussão do acontecimento. Constroem-se ferrovias e instala-se o telégrafo. em
busca de integração nacional. E' a "éra Mauá",
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souro e defesa do agricultor, classe dominante. Em 1880 cria-se
a Associação Industrial, que vai lutar pela sua causa. Pela
primeira vez o debate vai ser vivo entre os interêsses da agricultura, do comércio e da indústria. Cria-se no país a consciência de que êle deve desenvolver-se, ter autonomia, sem
depender dos outros. Nacionalismo e indústria já se encontram
associados, o que ir ser cada vez mais nítido, como se vê pelas atitudes e pelos debates estudados no livro de Nícia Vilela
Luz, A luta pela industrialização do Brasil. Foram atividades
consideráveis então, além de outras: as antigas fiações e tecelagem, generalizadas pelas Províncias; as fábricas de chapéus,
retrós, calçados e artigos de couro, vidro, louça, produtos químicos, instrumentos de ótica, náuticos, engenharia, alimentos
(açúcar, laticínios, massas, doces, bebidas), cigarros, sabão, velas, fundições. As unidades são em regra pequenas: as mais
comuns são mesmo muito pequenas, destinando-se ao consumo
de área restrita - algumas cidades ou a Província. Em época
já de apreciável tecnologia, na Europa e nos Estados Unidos, o
Brasil continua prêso a padrões rotineiros, sem adotar o que
se conseguira pela ciência. A sociedade patriarcal resiste à
máquina, que lhe alteraria a velha estrutura. Se particulares,
revelando espírito empresarial, instalam máquinas em fábricas e fazendas, se o Estado incentiva o gôsto e o emprêgo de
inventos, a extensão da experiência é pequena. Poder-se-ia
evidenciar a estagnação com a indústria do açúcar, que custa a
adaptar inovações e se recusa a organizar-se, como lhe determina o Estado, em engenhos centrais. O mesmo se pederia dizer
da mineração.
Em síntese, a década dos cinqüenta assinalou outro momento significativo do processo industrial, apresentando ritmo
sempre crescente, sobretudo nos últimos anos do Império.
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mensão do mercado e falta de meios de pagamento, da maior
parte da população; permanência do trabalho escravo, que leva à técnica rudimentar, sem uso de máquinas; a falência de
Mauá e as crises econômico-financeiras de 1864 a 75, que levam
ao descrédito e que ainda não se firmara no conceito popular;
situação deficitária das finanças públicas - embora a balança
comercial apresente saldos significativos desde 1861 -. responsável pela instabi.lidade que não cria o clima de confiança
e leva à revisão de tarifas, para equilíbrio. Há progresso real
nessa segunda metade do século, o capitalismo começa a ser
estruturado. ~sse momento, portanto, se não constituiu impacto, teve fôrça bastante para ser mantido. Sem dados para
caracterizar o período, parece-nos possível apresentá-lo como
manufatureiro.
O quarto impulso é antes aceleramento do que havia e se
verifica no início do regime republicano. Tem alguma audácia,
mas muita artificialidade. Coincide com o nôvo sistema político o trabalho assalariado, findo a escravidão; torna-se comum a
presença do estrangeiro: faz-se ousada política financeira, com
emissões. Para o assunto que nos interessa, êste é momento
significativo: a mentalidade patrícia, até então tímida e tolhida pelos poderes públicos, vê-se de momento para outro incentivada à aventura. Se muito do que fêz foi simples especulação, sem o fim de criar riqueza real, a nova orientação teve
efeitos positivos, que agiriam a longo prazo, apesar da política de cunho oposto que se tentou. O Rio ainda é o eixo do
processo produtivo, embora São Paulo não tarde a tomar-lhe
a dianteira.
Espírito de apêgo ao desenvolvimento é o que se vê em
1903, em Minas, com o Congresso Agrícola, Industrial e Comercial. O censo industrial, feito em 1907, iniciativa do Centro
Industrial, criado em 1904, consigna já 3.187 estabelecimentos,
que empregam 149.556 operários, em quadro geográfico irregular, com mais de 30% na capital da República, cêrca de 7%
no Rio de Janeiro e 16% em São Paulo. A indústria de alimentação é a primeira, seguida pela têxtil. De acôrdo com o inquérito, a iniciativa nacional supria 78% das necessidades, cabendo 22% à importação. Os
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vulto, pelas máquinas, pela divisão do trabalho, pela racionalidade.
A guerra de 1914 vai marcar o quinto momento, com variações notáveis do ângulo quantitativo e algumas variações
do ângulo qualitativo. Mais que o período anterior, êste é
marcado pelas dificuldades de importação, por causa da guerra. O país tem que produzir o artigo de que necessita. Emissões e exigências de consumo favorecem a atividade. Se cai
a importação e aumenta a exportação, se é melhor a situação
do câmbio, economia e finanças apresentam quadro favorável, para logo voltar ao desequilíbrio, com a normalidade internacional. O censo de 192.0 assinala grande aumento: 13.569
estabelecimentos, embora os operários sejam apenas 293.673
(as fábricas empregam ainda, nos serviços de administração,
37.644 pessoas). E' aumento de unidades reduzidas, portanto.
E o número poderia ser bem maior, pois o censo não indagou
do que se fazia do mundo rural. A média geral de trabalhadores por fábrica é de 21, chegando a 35 nas fábricas que dispõem de fôrça motriz e até 6 nas que não dispõem de instalações mecânicas (note-se que quase a metade do número de estabelecimentos - 6.918 - emprega de 1 a 4 operários apenas) .
A fôrça motriz é de 363.296 HP, dos quais 146.670 HP de eletricidade e 112.221 HP de máquina a vapor, além de motores
de combustão interna, rodas d'água, turbinas hidráulicas. Em
1907 havia apenas 114.555 HP, com percentagem mínima de
eletricidade. Em 1920, 6.750 estabelecimentos têm motores
mecânicos, enquanto 6.585 não têm. Vê-se, por aí, que quase
a metade não conta com instalações mecânicas, devendo apelar
para a energia do braço do homem que trabalha.
As dificuldades de importação explicam o surto, também
ajudado pela riqueza cafeeira, que gera importante renda no
país. ~sse produto agrícola é que criou o mercado interno, fundando a indústria. E' o fazendeiro do café, sobretudo, com base capitalista, gôsto das inovações tecnológicas e da emprêsa
racional, que é o antecessor do grande industrial de São Paulo,
símbolo do espírito pioneiro. Já se faz uso generalizado de
eletricidade, as máquinas operatrizes são mais baratas, de modo que há elevação do nível tecnológico, com a tendência de
superação da ordem artesanal ou manufatureira antiga. E'
uma indústria sobretudo de bens de consumo. O
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para os frigoríficos; o capital estrangeiro também atenta para
outros setores. O número de estabelecimentos vai em aumento: criados 9.141, de 1920 a 1929. A atividade mais significativa que surge é a siderúrgica, com a indústria pesada, em 1921,
em Sabará, com a Belgo-Mineira. Ao longo dêsse período, de
1914 a 1930, a indústria se desenvolve como reflexo da situação
internacional, mas sofre também recuos pela mesma causa,
como se vê desde 1924, com a recuperação econômica da Europa e dos Estados Unidos. O que se fizera, no entanto, era para durar: a indústria, se tinha ainda debilidades, já estava imposta e era irreversível. A contar dêsse período ela já deve ser
vista como a nota principal, embora ainda não domine pelo
número.
O sexto momento, que é o mais importante de todos, é
marcado pela segunda guerra mundial. Se a 1930 a 1939 não
há nada de espetacular, com o crescimento em ritmo comum,
há agora nôvo impulso, em decorrência dessa guerra, que terá
aqui os mesmos reflexos que a primeira, de modo ainda mais
acentuado. Fortalece-se a tendência à substituição de importações, o país caminhando para o próprio abastecimento. As
indústrias de base são mais consideradas. Em 1940 o país tem
49.418 estabelecimentos, que empregam 781.185 operários e
179.478 pessoas na administração. Se cresceu tanto o número
de unidades - 13.569 a 49.418 -, o número de operários cresce
pouco - de 293.637 a 781.185 -, o que faz que o número de
operários por unidade seja menor que em 1920, como o dêsse
ano já era inferior ao de 1907. Muitos dêsses estabelecimentos
não dispõem de máquinas, não têm pessoal para tarefas especializadas, constituindo-se em produtores isolados. Continua
em parte o pêso do artesanato, de manufatura, embora já se
encontrem emprêsas com a melhor organização técnica. São
Paulo acentua ainda mais sua superioridade sôbre os outros Estados. A guerra leva aos interêsse pela industrialização de matérias até então ainda não consideradas: acentua-se a procura
da borracha e sua transformação em artefatos de todo tipo;
cuida-se da industrialização dos óleos vegetais, para a produção de tintas, vernizes, óleos, medicamentos, alimentação daí a importância da mamona, da carnaúba, do babaçú, do côco,
do amendoim e muitos outros. No capítulo das indústrias de
base, a obra marcante é a Companhia Siderúrgica Nacional,
em 1941. Outros
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mento. A administração é organizada para o desenvolvimento
econômico, o Estado se impõe como o grande empresário, com
repartições especializadas, quadros técnicos e a política de
planos. O govêrno, com suas iniciativas, cria condições para
as emprêsas privadas. Assiste-se ao grande debate sôbre o futuro da nação, quando se fixa a política do desenvolvimento.
O impulso conhecido pelo país representa fôrça que não pode
ser detida.
Esta é, realmente, a grande arrancada - para usar o conceito de take-off, que o economista Rostow pôs em moda nos
estudos de História Econômica -, que instaura um sistema
que significa a mudança da economia, não só no aspecto quantitativo, como, principalmente, no qualitativo. A atividade,
agora, não é mais só para os bens de consumo, mas para os bens
de produção, para os setores básicos, para aquêles que possibilitam os artigos comuns e multiplicam seu rendimento. Se
se altera a qualidade, aumenta muito a quantidade: em 1950,
o número de estabelecimentos é de 78.434, com o emprêgo de
1. 256.807 operários - aumento considerável para um decênio.
Muda-se a fisionomia econômica do país, em processo de modernização, de racionalidade, de modo a equipará-lo ao que o
mundo tem de mais avançado. Com tudo o que se faz nessa
base é irreversível, o país não pode mais parar, como se vê
nos anos seguintes, quando tôda a atividade industrial cresce,
até apresentar a situação atual, vivendo alguns momentos mais
dinâmicos e outros menos intensos, mas sem possível recuo.
~sse é o arranco definitivo, em que a indústria é realidade.
com a superação do antigo quadro artesanal e manufatureiro,
que só subsiste em certos setores ou áreas. sem significado mais
profundo no quadro econômico da nação, embora o seu número de unidades e de pessoas que empregam.
Tentamos, pois, uma periodização, reconhecendo seis momentos. Nesse esquema, temos que os marcos assinalam arrancadas, decolagens que não se completam - com exceção
do último - pelos obstáculos surgidos, alguns estruturais os significativos -, outros episódicos. Não se pode falar que a
atividade nasceu várias vêzes, pois ela existiu mesmo na Colônia; êsses momentos assinalam impulsos que são abortados ou
detidos, mas que sempre deixam, além de sinais, algo mais
duradouro. A contar sobretudo do quarto momento - 1890
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arrancada representa qualquer coisa de profundo, que vaI Impor não só mudança econômica, mas também social e política.
3). - Na síntese que se tentou, vê-se que não foi fácil a
marcha das atividades de transformação da matéria prima. A
orgarização social, voltada para a terra e seus produtos, não
a propiciava. O sistema colonial, ligado ao exterior, considerava o país como fonte de recursos: o Brasil os fornecia, recebendo o artigo elaborado.
Daí a extensão do artesanato, no mundo rural, para abastecimento de mercadorias simples, no ideal de auto-suficiência.
Quando já há alguma divisão do trabalho, no processo da manufatura, além do obstáculo anterior, lembre-se a influência
negativa do escravo, da falta de tradição da máquina, do preconceito contra o esfôrço manual, além da pobreza generalizada e· da tecnologia rudimentar. As instalações mecânicas, que
substituem a fôrça do homem, custam a ser feitas. A máquina
só se impõe, configurando a realidade industrial, no quinto momento da história do aproveitamento da matéria prima, que é
o representado pelo impulso de 1914, reflexo da guerra. E a
contar· daí será sempre crescente, marcando a instauração definitiva da indústria. E' certo que o artesanato e a manufatura
permanecem, com significado social ímportante no conjunto
do país, mas com pouco pêso econômico.
A caracterização exata da atividade, hoje e em outras épocas, não é fácil: se artesanato, se manufatura, se indústria.
Enquanto para os dias atuais as publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dão farto material, sobretudo
nos censos industriais, para o comêço dêste século já é menos
fácil, uma vez que censo de 1907, apesar da opulência de dados,
ainda deixa a desejar, pois não considerou muito do que devia.
Para períodos anteriores o problema é ainda mais difícil, pela
falta de informações minuciosas. A caracterização de um período esbarra com a pobreza de dados, mas deve ser tentada.
Para êste século e para os anteriores, exige ainda muitas investigações e monografias, de caráter descritivo e interpretativo.
Só a História pode fornecer material para que se aplique com
certo rigor o conceito devido. Cabe ao historiador estudar o
assunto não apenas por sua importância no passado e no presente, .como também pelo fato de que seu exame ocupa o sociólogo, o político, o administrador, o economista. Os
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a matéria ainda por ser ela a base do processo produtivo, essencial ao bom entendimento da realidade histórica.
Focalizando o assunto aqui, nada mais pretendemos que
chamar a atenção do historiador. O tema é rico e foi apenas
aflorado, precàriamente. Seu estudo em profundidade e em
extensão implica em investigações que ainda não foram feitas
e que nos parece que se impõem, para que a historiografia brasileira adquira mais densidade. Estamos conscientes dos limites da comunicação que se acaba de fazer: ela nada tem de
dogmático, pretendendo apenas funcionar como hipótese, sugestão, em busca da objetividade terminológica. Para que outros desenvolvam e aprofundem essas idéias é que as apresentamos ao IH Simpósio dos Professôres de História .
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INTERVENÇõES.
Do Prof. 30sé Roberto do Amaral Lapa (F.F.C.L. de Marília, S. P.).
Queremos, inicalmente, cumprimentar o Prof. Iglésias pelo seu excelente trabalho, que pode ser considerado pioneiro
como esfôrço de conceituação no campo da historiografia brasileira, respondendo assim a uma necessidade que já se fêz
sentir no I e II Simpósios, dando mesmo em resultado que nomeássemos uma Comissão para estudar e precisar uma terminologia e uma conceituação que se faz cada vez mais necessária para o estudiosos da História no Brasil. Infelizmente essa
proposta até hoje não foi concretizada. Entretanto, o Prof.
Iglésias com o seu trabalho oferece a êste Simpósio uma contribuição que é fundamental para tôda a discussão que aqui
se fará nas sessões de estudo.
A nossa observação, que fazemos com todo o respeito que
temos pelos títulos e pelas obras do Prof. Iglésias, que tanto
dignificam a história econômica e a história das Idéias no Brasil, diz respeito à proposta que faz o autor para uma periodização do processo industrial no Brasil. Quando êle ao considerar o largo momento representado pelo período colonial,
afirma que em aquêle período "só a produção do açúcar, feita
em engenhos, é atividade industrial". Queremos, nesse sentido,
considerar também como atividade industrial, utilizando-nos
do próprio conceito proposto pelo Prof. Iglésias, em todos os
seus têrmos, a construção naval durante o período colonial.
Se o fazemos é porque estamos convencidos da Sua importância, do complexo que ela representa, embora sob patrocínio
estatal, particularmente no século XVIII e na Bahia colonial.
O
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tados qualitativos e quantitativos que sôbre ela conseguimos
apurar em pesquisas que vimos realizando em arquivos nacionais e estrangeiros a condição de atividade industrial.

*
Do Prof. Dióres Santos Abreu (F.F .C.L. de Presidente Prudente, S. P.).
Indaga:
1.0). - Qual a colaboração que o capital estrangeiro, particularmente o inglês, trouxe para a industrialização do Brasil no século XIX?
2.°). - Qual a importância da fabricação do xarque e
da carne de sol no período colonial?

*
Da Profa. Nícia Villela Luz (F.F.C.L. da U.S.P.).
Deseja salientar a importância da comunicação do Prof.
Iglésias e pedir esclarecimentos em relação a uma dúvida que
lhe assaltou já ao preparar a sua própria comunicação a êste
Simpósio. Trata-se da referência feita por Luccock a uma "fábrica" de tecidos de algodão e lã, que não se limitava ao abastecimento do mercado local e que teria existido e prosperado
anteriormente ao alvará de D. Maria I, na região de Barbacena. Teria então havido, antes da transferência da Família
Real para o Brasil uma tentativa manufatureira em Mines
Gerais?

*
Do Prof. Ady Ciocci (Faculdade Ciências Econômicas "São
Luís", S. P.).
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Desejaria, se possível, uma conceituação da Revolução Industrial e saber se o processo de "automação" pode ser decorrência desta Revolução.

*
Do Prof. István Jancsó (F.F.C.L. da U.S.P.).
O critério utilizado, parece-lhe, foi o de tentar estabelecer a distribuição em tese de artesanato, manufatura e indústria mediante o do grau de complexidade mais ou menos equivalente que permite, por solicitar. a constante adeqüação dêsse nível tecnológico.
Pergunta, pois qual a precisão conceitual apresentada e em
que têrmos o Prof. Iglésias supera a imprecisão: "a conjuntura determina as transformações"?

*
Do Prol. Élzio Dolabela (F.F.C.L. da P. U. de Campinas,
S. P.).
1.°). - Já que se falou em periodização, poderíamos Incluir uma fase, a atual, em que o artesanto, em virtude de não
poder concorrer com a máquina em bases econômicas, seria a
sua sobrevivência devido à terapêutica ocupacional?
2°). - Poderíamos incluir como característica do artesanato a utilização da capacidade de trabalho, durante a entre-::;afra,
os períodos de frio, etc., difíceis de trabalhar fora de casa?

*
Da Profa. Alice Pifer Canabrava (F.C.E.A. da U.S.P.).
Reconhecendo os grandes méritos do trabalho do Prof. Iglésias e as grandes dificuldades da tentativa de periodização do
esenvolvimento das atividades de transformação da matéria
prima e produção de bens de consumo e produção no Brasil,
pergunta se é defensável a periodização proposta em seis fases,
pois do próprio texto da comunicação constam, ao que parece,
várias contradições: a) sôbre o segundo momento (período de
D. João VI) como o Autor esclarece, não se concretizaram as
medidas da política de desenvolvimento tentadas por D. João
VI, tendo apresentado antes uma possibilidade do qUe
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50 do século XIX) o Autor diz que a reforma tarifária não atingiu seus objetivos e a lavoura cafeeira continuou a expandir-se.
O texto refere-se às "chamadas" fábricas e não a fábricas prOpriamente ditas; c) no quarto impulso (início do período republicano), vê o Autor "alguma audácia, mas muita artificialidade", e suas unidades de produção representam antes simples artesanato, devendo enquadrar-se no rótulo de manufatura; d) no quinto momento (guerra de 1914), as variações notáveis para o Autor, são do ângulo quantitativo e do ângulo qualitativo há apenas "algumas variações". Pergunta, pois, ao Autor se a arrancada definitiva para a industrialização, o take-olf
propriamente dito, não se situaria somente a partir da Segunda
Guerra Mundial, fase essa marcada, não apenas por desenvolvimentos quantitativos, mas por modificações estruturais de
conseqüências profundas e definitivas na vida econômica nacional?

•
Da Profa. Maria Cecília Mauro Freire (F.F.C.L. da P.U. de
Campinas, S. P.).
Deseja apenas um esclarecimento a propósito da periodização do processo industrial do Brasil.
Pergunta se podemos dizer que somente com a Revolução
Industrial, a partir do século XVIII, é que encontramos uma
consciência européia industrial, até que ponto podemos considerar como atividade industrial os engenhos brasileiros do século XVII, em que já encontramos o uso precário da máquina
e a divisão de trabalho?

•
Do PrOl. Raul de Andrada e Sllva (F.F.L.C. da U.S.P.).
Indaga do ~rof. Iglésias o seguinte:
Se aceitamos, como nos parece inquestionável, que, entre
outros componentes, a "técnica de produção" é um dos elementos essenciais na diferenciação entre artesanato, manufatura e
maquinofatura, não seria desejável que à periodização da evolução industrial brasileira, se associasse o estudo da evolução
tecnicológica para fins de uma "conceituação" mais precisa dessas atividades econômicas?

*
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Do PrOf. Alfredo Henrique Costa (F. F . L. C. de Franca, S.P.).
Não lhe parece satisfatória a conceituação de artesanato
(pág. 3), porque não leva ela em conta seus aspectos econômicos. O que caracteriza o artesanato não é apenas o fato de fazer o artezão tôdas as fases da tarefa: é êle o proprietário, não
apenas dos utensílios de trabalho, mas também da matéria prima
de que se utiliza; êle não vende o seu trabalho, mas o produto
do seu trabalho. Via de regra, trabalha para uma clientela restrita e não para o grande mercado.
Afirma que seria interessante que do IH Simpósio sais se
uma conceituação satisfatória do que seja artesanato .

•

•

•

RESPOSTAS DO PROF. FRANCISCO IGLÉSIAS.
Ao Prof. José Roberto do Amaral Lapa.
Reconhece a legitimidade da observação da necessidade
de focalizar outras atividades que não só a dos engenhos açucareiros. A construção de navios foi realmente trabalho importante no Brasil colonial, como está no texto da comunicação.
Tem dúvidas, no entanto, em considerá-la como indústria, pois,
apesar do vulto de capitais que requisitou, da mão-de-obra
que empregou e das implicações comerciais que teve, prefere
ver aí antes o esfôrço de montagem, um serviço importante,
sem o emprêgo da máquina. Parece-lhe, assim, que não lhe
cabe a qualificação de indústria: é possível, no entanto, que
o esclarecimento melhor do problema, como sabe que está sendo
elaborado pelo próprio Prof. Lapa, o convença do engano, quando retificará a opinião emitida .

•

-

130-

A exploração da carne, com o xarque ou a carne de sol,
foi referida no texto da comunicação. Essa atividade, entretanto, como as outras que se referem à produção de alimentos,
não chegou a ter relêvo no âmbito nacional, fazendo-se sentir
apenas em determinados locais ou épocas. Parece que não se
deve dar a êsses esforços o nome de indústria, uma vez que êles
não se enquadram no conceito que se adotou na comunicação .

•
A Profa. Nícia Villela Luz.
Sabe-se de tentativas manufatureiras em Minas anteriormente à vinda da Côrte portuguêsa para o Brasil. Foram essas tentativas, principalmente em. Minas, que provocaram o
alvará de 1785 de D. Maria I. Sôbre a fábrica de tecidos de
Barbacena, a que se teria referido Luccock, o autor da comunicação não tem elementos para informação pormenorizada .

•
Ao Prof. Ady Ciocci.
A obra de Adam Smith A Riqueza das Nações é importante
não só para a História Econômica e para a Economia, mas para tôda a ciência social e para a psicologia, por ser a análise
lúcida do estado econômico no fim da época manufatureira na
Inglaterra e na alvorada do industrialismo. Publicada em 1776,
tornou-se o ponto de referência de uma situação que se apagava e de outra que surgia. O
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vista como uma nova "revolução industrial", pelos que gostam
de formulações do gênero.

•
Ao Prof. István J ancsó.

Na comunicação é reconhecido que a conceituação dos têrmos tem que levar em conta a complexidade do nível tecnológico inserido numa realidade social ampla. Quando se diz que
a conjuntura determina as transformações é que se tem em
conta que ela é que condicionou o processo social, exigindo a
todo momento mudanças no nível da produção para que a sociedade esteja equipada a dar a resposta que se exije dela.
Não vê o autor imprecisão no que escreveu, apenas reconhecendo que podia ser mais completo, não fôsse o caráter de síntese dos trabalhos do gênero que apresentou.

•
Ao Prof. Élzio Dolabela.

Não parece ao autor que se deva ligar a sobrevivência do
artesanato à necessidade de terapêutica ocupacional. E' claro
que o artesanato pode ter essa função, mas não é ela a principal; a sobrevivência de tal forma produtiva obedece a fatôres imperativos, de natureza econômica. Também não reconhece nessa sobrevivência a necessidade de ocupar mão-de-obra
no período de entre-safras ou de frio. E' claro que então essas
atividades podem ter mais cultivo, mas não é possível partir
daí para a conceituação, que deve ater-se ao geral, não ao
episódico.

•
À

Profa. Alice Piffer Canabrava.

o autor reconhece que é discutível a periodização proposta, tanto que insistiu em que ela nada tem de dogmático. Não
vê motivos, porém, para que se fale em contradições. Se é
certo que só o movimento industrial incentivado pela Segunda
Guerra Mundial é que deve ser visto como a verdadeira arrancada para a instauração da indústria no Brasil - é o que
consta de sua comunicação também -. parece-lhe legítimo
buscar os antecedentes dessa arancada. ~sses
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os momentos em que se tentou a indústria e não se teve o desejado êxito, por inúmeros motivos que são sumariados na comunicação. Houve tentativas que não se concretizaram, arrancadas que foram malôgro. Cabe ao historiador fixar êsses momentos e analisá-los, que êles são expressivos não só da história
da atividade, mas do quadro geral da realidade do país. E' através dêles, do reconhecimento de uma constância da preocupação
com a superação a ordem tradicional, que se fixa a trajetória
brasileira. E é essa palavra que se pede ao historiador, único
que é capaz de esclarecer o seu exato sentido, por conhecer-lhe
o passado. E' o historiador que tem o sentido da mudança, que
capta as suas formas, ainda as mais dissimuladas. Daí o significado de seu depoimento, tão valioso para o economista, o sociólogo. O cientista social, hoje, pode satisfazer-se em reconhecer que a grande arrancada foi a Segunda Guerra: o historiador
tem que saber algo mais, como é que se processava antes, com
suas precariedades e dificuldades, o que hoje é uma conquista.

•
A Profa. Maria Cecília Mauro Freire.
O fato de haver uma consciência industrial mais definida
em época muito recente não significa que não houvesse indústrias antes: elas já existiam não só antes da chamada Revolução Industrial, mas até em épocas mais recuadas. Assim, parece perfeitamente correto falar no engenho açucareiro do século XVII como indústria.

•
Ao Prof. Raul de Andrada e Silva.
E' exato o que se diz na observação : a periodização do
processo industrial brasileiro, para ser bem feita, implica em
estudo da tecnologia da produção, uma vez que ela é que autoriza a caracterizar um período como artesanal, manufatureiro
ou industrial. O estudo sugerido, para ser bem feito, exige uma
extensão que os limites de uma comunicação não comportam.

•

-
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sempre o artesão é dono da matéria prima que elabora e dos
utensílios que emprega: êle pode trabalhar para outro, que é o
dono da oficina e do material que se transforma. Quanto ao
destino do produto, não há divergência entre o que se escreveu
e o que é arguido. Também o autor da comunicação deseja
que do III Simpósio saia uma conceituação precisa de artesanato, como também de manufatura e indústria: foi exatamente
com êsse objetivo que escreveu o seu estudo . Deve-se reconhecer, porém, a dificuldade de um conceito incontestável, uma
vez que na ciência social não há rigidez, não há conquistas definitivas. O

o

ARTESANATO, A MANUFATURA E A
INDÚSTRIA EM DELOS HELENíSTICA.
Ulpiano T. Bezerra de Meneses (*).

1). -

Premissas: a produção industrial na época helenística.

A desagregação da polis grega provocou, logicamente, a
ruptura do circuito fechado de economia que ela se propusera.
No mundo nôvo que se formava com Alexandre, em escala universal, não poderia manter-se uma autarcia política, cultural
e econômica como a da cidade-estado. O aparecimento de novas relações econômicas, a abertura de novos mercados, a concentração urbana, o número crescente de comerciantes e artesãos, trouxeram um abalo à economia da Grécia peninsular,
cujas cidades tradicionais não estavam aparelhadas para as
mudanças necessárias (1). Novas cidades surgem no eixo que
se desloca para Leste, quer remodelando antigas implantações
urbanas, como Éfeso, quer criando pontos de articulação e ter
minais de estradas (Antioquia, Alexandria), quer escalas para
caravanas (Selêucia, Dura-Europos). A própria configuração
urbana dêsses novos aglomerados reflete a adaptação às condimunicação entre os centros de negócio e as vias de saída, espeções que se introduziam: divisão de setores, facilidades de cocialização comercial da ágora, em detrimento de suas funções
políticas, religiosas e culturais, abandono da acrópole e proteção militar estendida a todo o perímetro urbano, etc. (2).
A essas mudanças e a êsse desenvolvimento cada vez mais
ativo do comércio não corresponde nenhuma novidade essencial no setor da produção, seja agrícola, seja industrial, menos
(0). _
(1). -

Professor de Arqueologia da Faculdade de FIlosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Para o estudo da vida econômica na época helenlst1ca continua de leitura
obrigatória M. Rostovtzeff, The .oelaI and econom1c Mstal')' oi the hellenlstlc world. Oxford, 1953. Ver ainda, mais recente, F. Bourrtot, "La
Grêce - le travaU à l'époque hellénlstlque", em L. - H. Parias, Hlstatre
cénérale du travatl, Paris, I, 1963, pp. 223-259, com útn blbllografla a pp.
381-383.

(2). -

Ver A. Gtullano, La c1ttà creca. Roma. 1961; R. Martln, L'urbanlsme dans
la Grêce
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ainda na técnica de produção. Tempo houve em que historiadores como E. Meyer, K. J. Beloch e Schwahn procuraram
fazer aceitar a existência, na Grécia, especialmente a partir da
época helenística, de umaverdadeira indústria de tipo manufatureiro, de estrutura capitalista e produzindo em quantidade
suficiente para exportação. Já está suficientemente demonstrado, porém, que, além de ignorar por completo a documentação arqueológica, tais hipóteses se valeram abusivamente de
alguns textos antigos (3). O certo é que nunca se atingiu, na
Grécia, por deficiência no progresso técnico, Uma estágio manufatureiro avançado. "Indústria" e "industrial" são têrmos
que só deveT\l ser empregados feito o desconto pelo anacronismo.
Não deixa de causar estranheza, à primeira vista, o descaso na aplicação prática de uma série de invenções técnicas devidas a sábios como Ctesíbios, Fílon de Bizâncio, Heron de Alexandria e, o mais genial, Arquimedes. E' certo que o desprêzo
a que o pensamento grego relegava o trabalho manual impediu
que a máquina fôsse posta a serviço do homem. Diversas razões mais concorreram, também na mesma direção. F. Bourriot (4) reuniu o seguinte elenco: uma produção em massa não
teria saída num mercado cuja capacidade de absorção era ainda
limitada; os escravos constituíam uma fôrça motriz simples e
pouco dispendiosa; as primeira máquinas forçosamente devem
ter sido delicadas e imperfeitas para rivalizar com o trabalho
humano; exigência, para que a mecanização pudesse desenvolver-se, de várias condições que nunca se manifestaram plenamente na Grécia, nem mesmo após Alexandre: fôrça motriz potente, materiais resistentes, espaços suficientemente disponíveis para instalações de fábricas e oficinas, capitais abundantes.
2). -

Delos helenística.

Delos é exemplo significativo de cidade que apresenta, ao
lado de um comércio intensíssimo e de alta complexidade, uma
atividade manufatureira e um artesanato de nível primálio.
A ilha foi habitada desde o III milenário a.C. (5). Entretanto, só começou a ter certa expressão a partir da época mi(3). -

Ver E. WUl, "Trois quarta de slêcle de recherches sur l'6coDomle grecque
anUque", em AllIIlIles - EeODOm1el, Soclétél, CITflúaUonl, IX, 1954, pp.
7 88. e "Archéologie et histolre économlque" em Etudel d'archéologie
classlque, Annales de l'Est I. Paris. 1958, pp. 20 IS.
(4). - Loc. clt., p. 227.
(5). - Em J. Ducat - Ph. Bruneau, Gulde de Délos. Paris. 1965, se encontrará excelente e práUca suma de conhecimentos s6bre a Uha, com um.
condensação dos resultados da pesquisa arqueológica e atuallzada bi-
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cênica, com a instalação de um culto em tôrno do qual se desenvolve o santuário que, na época arcaica (séculos VII, VI
a.C.) atinge nível comparável ao de santuários pan-helênicos,
como Delfos e Olímpia. A existência de um santuário importante, porém, não implicou no desenvolvimento de um núcleo
urbano de monta. Os restos arqueológicos indicam que até o
século II a.C. as proporções da cidade propriamente dita eram
bastante reduzidas. Somente a partir de 166, quando, por intervenção do Senado romano, a ilha cai sob domínio ateniense,
é que toma fôlego a cidade (6). Declarada então pôrto franco,
Delos arruína, por isso, o pôrto de Rodes, adversário incômodo
dos romanos. Pouco após, com a destruição de Corinto em
146, Delos assume a primazia como escala obrigatória nas rotas comerciais que abriam o Mediterrâneo oriental ao avanço
romano. Transforma-se, então, em brevíssimo tempo, num dos
mais importantes entrepostos comerciais da Antigüidade, "empório comum dos helenos", como diria Pausânias (7). Os vestígios trazidos à luz pela Arqueologia são eloqüentes: aperfeiçoadas instalações portuárias, com quase 2 km de cais e armazéns, inúmeros bairros de habitação (8), cinco ágoras e vários
outros edifícios destinados ao exercício do comércio, bancos,
bôlsa de valores, hotéis, pórticos, santuários, ginásio, palestras,
teatro etc., etc. A esfuziante atividade comercial é a única que
conta: a agricultura é primitiva e limitada por condições locais; a atividade industrial e artesanal, insignificante e orientada para o consumo interno. Apesar disso, merece esta última
bastante atenção, mormente por se referir a um quadro urbano que a Arqueologia pôde bem recompor e que, além disso,
se completa com um número apreciável de valiosas inscrições
(9) .
(6). -

Para o periodo que vai de 166 ls catA8trofes de 88 e 69 a.C., que marcam
o fim de sua Importância como pOrto (28. dominação ateniense), é
fundamental P. Roussel., Délos, colonle athénlenne. Paris. 1916.

(7). -

111, 23, 3; VIII, 33, 2.

(8). -

A população subiu logo para 25.000 almas, segundo c61culos de J. Tréheux,
Bulletln de correlpondance henénlqtl~, 76, 1952, p. 582, o que representa
cifra elevada na Ant1gü1dade, ainda mais em Delos, dada sua ex1gül.dade.
li km de comprimento e largura mâxlma de 1,3 km.
(9). - Importante repositório de informaçOes e referências sObre a atividade
industrial e artesanal em Delos é o cap. V de W. Déonna, La vie privbe
dei déUens, Paris, 1M3, que serve de introdução (embora publlcado posteriormente) ao seu "Le mobWer déUen", em Exploration archéoloc1que
de Délos, fasclculo XVIII. Paris. 1938. Fique claro, desde Já, que, a rigor,
dever-se-ia falar apenas de artesanato, em Delos. Manufatura e princi-
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Localização da atividade "industrial" e artesanal em
Delos.

Uma primeira indagação consiste em localizar, no tecido
urbano, tal atividade.
Algumas cidades gregas apresentavam bairros que se poderiam chamar, a rigor, "industriais". Assim, em Atenas, o Cerâmico e o bairro vizinho ao Areópago. Corinto também tinha
o seu Cerâmico, afastado do centro, próximo das jazidas de argila. Não é possível ver-se nêle, como já foi tentado, o germe
de verdadeiros "arrabaldes industriais" (lO).
Delos não conta com bairros especializados em determinadas atividades ou típicos de determinado nível econômico e social, etnias, etc. Há uma grande uniformidade de construção e
homogeneidade de tipos. Cidade-cogumelo, desenvolveu-se a
esmo, sem norma, adaptando-se às irregularidades do terreno,
gerando meandros complicados de ruas e ruelas, formando com
as casas de habitação blocos irregulares, por entre os quais se
implantavam os edifícios e espaços de uso público.
A farta documentação epigráfica. tão completa a outros
títulos, é infelizmente lacunosa quanto aos (pyau~pt.a (locais
de trabalho, atelier, oficina) ex~stentes em Delos. E os poucos
mencionados não vêm acompanhados de indicação topográfica.
As escavações, por sua vez, revelaram traços de atividade
"industrial" disseminados por tôda a cidade. Nada há, todavia,
que tipifique os locais onde ela se exercia. Faltam insígnias, tão
comuns em Pompéia, por exemplo (11). Trata-se, na maior parte das vêzes, de peças de casas privadas ou de edifícios pertencentes ao santuário e que eram sumàriamente transformadas
em local de trabalho. Com freqüência tal adaptação Se deu
num momento de abandono do prédio. E' o que aconteceu na
"Casa de Dioniso", onde os fomos de tijolo revelam fase posterior à primeira ocupação da casa. Também na "Casa dos Comediantes" a oficina de tinturaria só foi instalada depois que
os habitantes se retiraram da moradia.
Por isso mesmo é às vêzes extremamente difícil distinguir,
com referência a certos documentos. o uso industrial do uso
doméstico. As instalações de uma sala na casa N do Bairro do
Teatro, Insula 111, já foram interpretadas quer como curtume,
(10). -

No Cerâmico de Corlnto, E. wm, "Archéologle et hlstolre économique",
loco cito p. 154, nada mais vê do que algo lIemelhante
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quer como sala de banho (12). Certos engenhos, por suas dimensões, exigiam tração animal e se destinavam a moer o trigo para padarias (13); outras vêzes, contudo, o tamanho não
caracteriza a natureza exata do trabalho.
Alguns edifícios de uso público tiveram também salas aproveitadas para instalação de oficinas. Na Agora dos Italianos
há pelo menos duas oficinas de marmorista e uma de coroplata.
4). -

Os produtos da manufatura, indústria e artesanato em
Delos.

Plínio (14) e Cícero (15) testemunham a voga que teve o
bronze de Delos (aes ldeliacum), especialmente os móveis de
bronze (supellex deliaca) na Antigüidade. Nada indica, entretanto, que se trate de produção local. A atividade de toreutas
e a existência de ICaÀXwía (forjas de bronze ou oficinas onde se
trabalhava o bronze) é atestada na ilha (16), mas corresponde
ao uso interno, apenas. Parece provável, de outro lado, que a
maioria das forjas identificadas somente funcionaram após o
início do século I a. C ., época da saques e caiástrofes, para aproveitar o bronze abandonado nas ruínas (17). Assim, é quase
certo que o renome de Delos, no caso, seja mais uma vez outra
referência ao seu importante comércio e não à sua indústria.
Igual observação vale, também, para perfumes e ungüentos de
proveniência "deliana" (18): Delos serviu, aqui também, como
escala costumeira para os produtos orientais que se destinavam
ao mundo romano.
Entreposto e não centro de produção e exportação: assim, o
artesanato, a manufatura e a "indústria" em Delos helenística
se limitavam a atender às necessidades locais. Marceneiros,
fabricantes de tapetes, sapatos, flautas, objetos de osso, tecelões, tintureiros, pisoeiros, padeiros etc., tiveram sua presença registrada pelas inscrições ou por vestígios do seu trabalho.
Ainda assim, até para atender ao consumo interno, Delos precisava recorrer a fornecimentos do exterior. A cerâmica, por
Cf. J. Chamonard, "Le quartler du théAtre", em Exploration arehéologl·
que de Dél05, fase. VIII·I. Paris. 1922, pp. 43-44.
(13). - Cf. W. Déonna, op. clt., p. 57.

(12). -

(14). -

H. N., XXXIV, 8, 10.

(15). (18). -

Verrinas, 11, 83, 178; IV, 1; Pro Roselo Amerino, 133.
Ver Déonna, op. clt., pp. 75 ss. Outras referências sÔbre
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exemplo, mesmo os vasilhames de uso comum era quase tôda importada, não estando ainda suficientemente caracterizada a produção local (19). Acreditou-se que certos fogões e rescaldos de terracota fôssem fabricados em Delos, hipótese hoje
afastada (20). Assim, também, a abundante soma de estatuetas
de terracota (algumas matrizes, entretanto, foram descobertas)
(21) e lamparinas (há apenas um tipo deliano) (22).
A existência de um santuário exigia consideráveis cuidados de manutenção, embelezamento e ampliação. Como as despesas fôssem consignadas em atas e inventários pelos hieropes
(administradores do santuário), chegaram até nós preciosas e
variadas informações epigráficas sôbre o trabalho de operários
e artesãos, e .bem assim o de arquitetos. pintores e escultores.
Seu concurso foi freqüentemente solicitado, embora o desenvolvimento da cidade e os interêsses privados também lhes
convocassem o serviço. Algumas destas atividades, aliás, tinham pouca aplicação fora do santuário, como a dos douradores de estátuas, móveis e ofertas votivas. ou a dos lapicidas.
5). -

A atividade artística e a situação do artista.

A atividade artística deve ser considerada obrigatOriamente dentro dos quadros da atividade artesanal. Com efeito, escultor, pintor e arquiteto não passavam, aos olhos dos gregos,
de um {3ávav8oç, artífice, trabalhador manual, cuja relação com
a comunidade se processava semelhantemente à que existe entre o servo e seu senhor. E' bem verdade que a profissão de
arquiteto gozava de certa consideração, em virtude mesmo da
formação que exigia conhecimento de disciplinas como a geometria, catalogada entre as "artes liberais" - as que podiam
ser exercidas por cidadãos, homens livres (23). Verdade também é que, segundo Plínio (24), a partir do século IV, com a
(19). -

P. Roussel, op. clt., p. 30, n. 1; Cf. Perdrlzet, Terres cultes crecq1les
d'Egypte, p. 86.
(20). - Ch. Le Roy, B1llletln de corresponclaDce heU6nlq1le 8S. 1961, PP. '474-SOO.
(21). - A. Laumonler, "La céramique lt reUels" em Exploratlon archéologlq1le de
Délos, fascfculo XXVII, no prelo.
(22). - Ph. Bruneau, "Les lsmpes", em Exploratlon archéologlq1le de Délos, fasciculo XXVI, Paris, 1965.
(23). - No século 111 a.C., por exemplo, o salirlo de um arquiteto em Delos
variava entre 2 e 3 dracmas por dia de trabalho; ora, em prlnciplos do
século seguinte, apesar da Inflação, os operirlos em geral não iam além
de 2 dracmas (2,5 para um pedreiro ou carpinteiro, mal 1,5 para um rebocador): na mesma época, por volta de 190, o medimno de trigo (51,84
litros) custava de 9 a 10 dracmas. Ver G. Glotz, "LeI salaires lt Délos",
em J01lrnal des Savants, 1913, pp. 206 e 307.
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criação da Academia de Pintura de Pânfilo, o desenho passou a
constituir elemento essencial da paideia grega.
As informações que temos sôbre os salários de artistas confirmam os demais textos em que transparece o desprêzo absoluto pelo criador, mesmo quando existe uma grande admiração
pela obra criada. Um conhecido texto de Plutarco (25) repete uma posição clássica a respeito!
"Nunca até hOje, diante do Zeus de Olímpia ou da
Hera de Argos (obras primas de Fídias e Polícleto), despertou num jovem nobre e bem dotado o desejo de tornar-se êle também um Fídias ou um Polícleto ... Uma
obra de arte pode deleitar pela sua beleza, o que não
significa que necessàriamente seu criador mereça nossa estima".

"Demiurgo da verdade" - tal definição só poderia ocorrer
tardiamente, já em plena época romana (26). Entretanto, já
a época helenística propiciara os primeiros passos em direção
à descoberta do valor da personalidade do artista e do caráter
poiético, criador, de sua techne. A mudança gradual se deve em
grande parte a uma nova r~lação entre o artista e o consumidor,
que se processa a partir dos diádocos: a arte já não é mais uma
manifestação da polis e sim um meio de afirmação dos soberanos helenísticos e suas côrtes. Daí a valorização do produtor
(27). Extremamente característica é a atitude de uma dinastia como a dos atálidas, por exemplo, que se fêz notar no mundo helenístico pela prodigalidade com que esparziu por tôda a
Grécia pórticos, estátuas, pinturas - política artística exuberante e insistente, reveladora talvez de uma consciência pesada e do desejo de garantir, para uma nação micrasiática ainda
no bêrço, foros de cidadania cultural em paridade com a Península (28). Por outro lado, a freqüentação da arte tornou-se
um meio de classificação social, de que fazia largo uso a classe
comerciante em franca ascensão. E' indispensável notar, entre(25). - Vida de Pérlcles. 2.
(26). - CaUstrato (século 111 d.C.), Stas. 2 e 3.
(27). - Esta evolução está bem caracterizada por R. Blanchl-Bandinelll, "L'artlsta
nell'antlchltá classica", em Archeologia e Cultura, MUão, 1961 pp. 60 ss.
Para a discussão de outros aspectos do problema, ver B. Schweltzer,
"Der bUdende KünsUer und der Begriff des KünsUerlschen in der Antlke",
em Neue Heidelberger .Jahrbücher, 1925, pp. 28 ass.; A. Hauser, The
social hlstory of art. I. Londres. 1951.
(28). - As origens do Principado de Pérgamo não são das mais edificantes: prendem-se à traição de FUetairo, comandante de uma importante fortaleza e
guardião do tesouro de Llslmaco, soberano da Trácla. Cf. E. V. Hansen,
The AttaUds of PergamoD. Nova Iorque. 1947; A. Schober, Die Kunst
VOD Pergamon, Viena,
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tanto, que ao mesmo tempo em que se começa a fazer justiça
à individualidade do artista e à natureza do seu trabalho, a ampliação do mercado artístico e a formação de um gôsto de raízes recentes - e que, por isso mesmo. buscava a segurança do
já consagrado pela tradição - impõem o aparecimento de um
corpo cada vez mais vasto de meros artesãos incumbidos da
cópia e adaptação de obras antigas. Máquinas de copiar já estavam em uso espalhado por escultores do final do século II
a.C. (29).
Delos oferece excelente oportunidade para caracterizar essas novas perspectivas na produção da arte.
Apesar do número elevadíssimo de esculturas que aí nos
legou a época helenística, muito poucas têm valor artístico
(30). A epigrafia nos revela uma longa lista de escultores que
trabalharam então na ilha: tirante Bôetos de Calcedônia, nenhum é artista de renome (31). A heterogeneidade do ponto de
vista estilístico também deve ser notada, especialmente nos documentos - os mais numerosos - que se situam entre a segunda metade do século II e princípios do século I a. C .
A pintura é ainda mais precisa nas informações que oferece (32). A atividade dos pintores foi sempre intensa em Delos.
O santuário já devia ter ocupado bom número de artesãos que
decoravam membros arquitetônicos de monumentos religiosos,
estátuas, placas votivas, estatuetas de terracota, móveis, vasos
etc. Mas as necessidades privadas, com a expansão urbana,
criaram-lhe ainda mais amplas oportunidades de trabalho: além
da pintura de altares domésticos, grande importância tinha a
decoração das paredes das casas de habitação. Muito freqüentemente a decoração mural comportava um complicado esquema
que imitava, no interior das salas principais (oikoi), um aparelho externo de arquitetura. Interrompendo o esquema, a meia
altura, poderia ocorrer uma frisa, dividida ou não em painéis,
ornada de pinturas figuradas. Nestas, por oposição à pintura
dos altares domésticos, de fundo essencialmente popular, notase a intenção clara de fazer pintura "erudita". O mais completo
(29). -

Para o problema das cópias e adaptações na arte greco-romana, bem como
de suas técnicas, ver os capítulos I11-V de G. M. A. Rlchter, Anclent
ltaly. Ann Arbor. 1955. Ver ainda, C. BIUmel, Grlec:hlsche BUdhauerarbeit,
1927.
(30). - Ver Ducat-Bruneau, op. eit., pp. 46 88.
(31). - J. Marcadé, RéeueU dei slgnatures de seulpteurl ,rees, 2ême. llvraison.
Paris. 1957, compUou os nomes de todos aquêles que trabalharam em
Delos.
(32). - Ver Ulplano T. Bezerra de Meneses, "La pelnture", em Bruneau-Ducat,
op. clt., pp. 55 55.
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conjunto de pinturas figuradas é o que escavações recentes
trouxeram ao dia na "Casa dos Comediantes" (33): os painéis
reproduzem cenas inspiradas na Tragédia e na Comédia Nova.
Embora sejam evidentemente produto de meros artesãos (são
pelo menos dois, aqui), trata-se de obras que derivam diretamente da pintura do século IV a. C ., século que assinala sua
afirmação plena na Grécia. E' aliás essa pintura do século IV
que alimenta tôda a pintura neo-c1ássica grega e, por seu intermédio, a pintura romana:
" .. , mas com Aécio, Nicômaco, Protõgenes, Apeles,
tudo chega à perfeição absoluta" (34).

Várias outras pinturas de casas delianas derivam também
da mesma fonte de modelos. O gôsto de seus autores não desmente o da época e se ajustaria, certamente, ao gôsto presumido dos proprietários das casas, ricos comerciantes. Mesmo
em casos menos explícitos, sente-se a presença de um modêlo
nas incoerências que denunciam a imitação de um original
que não foi inteiramente assimilado ou ao qual o imitador quis
acrescentar complementos de sua própria inspiração. Outras
vêzes, ainda, certos temas introduzidos na época clássica vãose pouco a pouco esvaziando de um sentido primitivo para se
transformarem em simples motivos decorativos, catalogados
na época. O intelectualismo e refinamento preciosístico com
que são desenvolvidos alguns dêstes temas assinalam a formanum dêsses "cadernos de modelos" que devem ter sido comuns
ção do academismo que transfere para a época clássica. cristalizadas, as possibilidades supremas da pintura grega - um dos
aspectos mais significativos, também, das compensações culturais que uma civilização então vulnerável na sua presença
política (e, em vastas áreas, também econômica), buscava
num passado respeitado e inalienável. São também freqüentes,
finalmente, paralelos à influência neo-c1ássica, traços "modernos", sobretudo na técnica, o que mostra como certas conquistas da grande pintura na Grécia se tinham tornado aquisição
definitiva e incorporado ao próprio patrimônio artesanal. Tal
(33). (34). -

Ulpiano T. Bezerra de Meneses, "La décoration murale", em Exploration
archéologique de Délos, fascículo XXVIII, no prelo
Cícero, Brutus, XVIII, 70. Para a compreensão da opinião de Cícero com
referência ao gOsto da época, ver G. Becatti, Arte e gusto negU scrittori
latlni. Florença 1951, pp. 73 5S e o capítulo I. Para o neo-classicismo da
pintura na 2a. metade do século 11 a.C. A. Rumpf, Malerei und Zeichnung,
Munique, pp. 158 ss.; R. Bianchi-Bandinelli, Storicità deU'arte classica,
Florença, 1950, pp. 150 5S.,
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ecletismo, característico também da produção literária e científica da época, é uma das conseqüências da especialização e
investigação despersonalizada, aspectos dêsse fenômeno de "objetivação" que, segundo A. Hauser (35) é tendência fundamental da cultura helenística.
Seja como fôr, o papel que desempenhou tal artesanato, na
pintura e na escultura, foi de extrema relevância, pois além de
servir de termômetro para compulsar as repercusões sociais da
arte, atuou como meio de difusão e transmissão de um patrimônio cultural que, de outra forma, com o desaparecimento das
grandes obras-primas, não teria chegado até nós.
A atividade dos arquitetos e operários de construção é intensificada quando se começam a implantar os bairros de habitação, no século II a. C. O programa de ereção de edifícios de
uso público -.:... pórticos, ágoras, ginásio etc. - deve ter exigido
esfôrço considerável e continuado. A quase totalidade de nossa informação, entretanto, embora rica de pormenores, referese aos trabalhos executados para o santuário, pois se trata de
contas dos administradores (36).
6). -

A mão-de-obra em Delos.

Desde o período da independência (de 314 a 166 a.C.) havia já certo número de estrangeiros estabelecidos em Delos:
italianos, egípcios, habitantes de Sidon, Tiro, Arados, Ascalon
que aí aportavam atraídos pelas possibilidades do comércio.
Sób a dominação ateniense, no século II a. C., tal número não
cessou de aumentar. Não é pois estranhável que também a
mão-de-obra deliana apresente o mesmo caráter cosmopolita.
(35). -

(38). -

op. clt., pp. 154 e 157. F. Bourrlot, op. clt., p. 231, observa, com fundamento, que, embora seja possivel falar-se de especialização ao nível do
trabalho artfstlco, a expressio é imprópria no que se refere a trabalhadores ordlnãrl08. O exemplo que aduz vem justamente de Delos. Em
279, para erguer, no santuArlo, a coluna de um propUeu que ruira, alguns
operArlos prOvidenciaram o material necessArlo, outro preparou o 1fUIndaste, mais outro manejou-o, outros dois prepararam a anastnose que,
entretanto, sômente um grupo diferente completou; o desmonte do 1111ndaste, finalmente, Incumbiu a um nOvo grupo. Não se trata da especlaUzação que Xenofonte tio entusiAsticamente defendeu no século IV a.C.,
«U s'agit de l'émiettement des tAches plus que d'une vérltable spéc1allsaUon" (ib. p. 232). Tal sttuaçio era generalizada em Delos.
Ver W. Déonna, op. cit" pp. 83 81. ~ claro que os vestigios arquitetOnicos na Uha sio Imponentes e Importantes (Cf. Ducat·Bruneau, op. cit.
pp. 31 5S.) mas não nos esclarecem suficientemente sObre a atividade dos
seus construtores. Também faltam Informações sObre o trabalho preparatório do material empregado nas construções. Parte vinha da Uha algum mArmore e sobretudo o granito
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A variedade é grande e não há propriamente especializações
étnicas, embora para uma ou outra atividade pareça haver
certas predominâncias. Assim, temos o nomes de dois mosaistas que trabalharam em Delos: ambos são orientais, Asclepíades
de Arados e Anteu de Hierápolis (37); ora, é interessante observar que os mais belos mosaicos de Delos (painéis em opus
vermiculatum) devem ter sido importados de ateliers orientais,
como Alexandria e Pérgamo.
Os atenienses sempre contaram com um contingente apreciável de artesãos: das 39 assinaturas de escultores de nacionalidade conhecida, que trabalharam em Delos de meados do
século III até princípios do século I a. C., 18, isto é, qq.use a
metade, provêm de Atenas. Os demais são originários de regiões tão variadas quanto i;feso, Argos, Corinto, Calcedônia,
Quios, Heracléia, Magnésia, Halicarnasso, Samotrácia, Cirene,
Soloi, Sicione (38). E' difícil saber-se com certeza quais os de
passagem por Delos, quais os que aí de fato se instalaram.
A quantidade de trabalhos executados pode ser um
critério, frágil entretanto e de difícil aplicação a outras atividades, onde nossa documentação é mais esparsa. Outro critério
(também relativo e útil apenas no caso dos escultores) é a
presença de pai e filho trabalhando sucessivamente: o fato não
é raro, já que o ofício era hereditário, havendo verdadeiras
dinastias de escultores (39).
Os comerciantes estrangeiros de Delos freqüentemente se
agruparam em associações, sob a égide de uma divindade nacional (40): Heraclistas de Tiro, Posidoniastas, Apoloniastas e
Hermaistas latinos, etc. A sede da associação dos Posidoniastas
de Béritos, negociantes, armadores e entrepositários sírios que
se colocaram sob a proteção de Poseidon, foi identificada ao
Norte da ilha; serve de exemplo do que devem ter sido tais estabelecimentos que englobavam as funções de santuário, centro de reunião, bôlsa de comércio e hospedaria (41). Conhecemos ainda corporações como a dos comerciantes em óleo (42)
e vinho (43). Nada, entretanto, permite concluir da existên(37).
(38).
(39).
(40).
(41).

- w. Déonna, op. cit., p. 83
- v. J. Marcadé, op. cit., passm..
- Ver P. ROUBseI,op. cit., pp. 287-288.
- RousseI, op. cit., pp. 13, 73-74; 271-275.
- Cf. Ch. Picard. "L'établ1ssement des Posidoniastes de Mérytos", em Expioratlon archéologlque de Délos, fascículo VI. Paris.
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cia de semelhantes associações e corporações de artesãos (44).
Dedicatórias atestam que também em Delos as artes e ofíc:os
se haviam colocado sob a proteção de Atena Erganê (45). Monumentos a Hefesto-Vulcano (46) seguramente foram dedicados por funileiros e metalúrgicos. Contudo, nenhuma outra
inferência pode ser tirada dessas dedicatórias para caracterizar associações artesanais de fundo religioso. Nem se tem notícia, por outro lado, de corporações artesanais. Ignora-se, igualmente, em Delos, a ex~stência de grandes empreendimentos que
tenham exigido a um só tempo a participação permanente de
corpos estáveis de artífices. As tarefas são sempre limitadas,
os contratos são breves, o que amplia as possibilidades de escolha da mão-de-obra. Daí, às vêzes, processarem-se verdadeiros rodízios, em associações precárias que se formavam e desfaziam em função de necessidades restritas e precisas: por
exemplo, para executar certos serviços de serralheiro e caldeireiro, no templo, Heráclides se associou a Déxios, que mais
tarde trabalhou sàzinho, antes de ser substituído por Pármenon, a quem sucedeu Sotas, filho de Déxios ... (47) .

•
Dois séculos apenas durou a prosperidade de Delos. A
alteração por que passou o Mediterrâneo no fim da era pagã e
o estabelecimento de relações diretas entre Roma e a Itália diminuem consíderàvelmente a importância do pôrto. Solidária
com o pôrto, tôda a atividade da ilha entra em rápido declín~o
na época imperial, tão rápido que o contraste deixou funda impressão no mundo antigo, a ponto de se tornar corrente o trocadilho que, aproveitando uma falsa et'mologia da palavra Delos
(8~Àoç: visível) a substituía pOr Adelos (J81]Àoç: invisível).

•

*

•

Conhecemos ainda associações de escravos (Cf. Roussel, op. clt., p. 82),
mas são de natureza puramente religiosa. Aliás, a participação do escravo na manufatura, artesanato e indústria em Delos não está suficientemente conhecida.
(',45). - Déonna, op. clt", p. 52.
(46). - Déonna, op. clt., p. 79.
(47). - Déonna, op. clt., p. 78; Ver, ainda,

(44). -
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INTERVENÇÕES.
Do Prof. Raul de Andrada e Silva (F.F.C.L. da U.S.P.)'
Indaga do Autor:
Até que ponto as "máquinas de copiar", postas em uso no
final do século II a. C. pelos artesãos copiadores de obras de
pintura, teriam representado uma evolução técnica bastante
para modificar o artes ato manual?
Se tal modificação chegou a haver, em que sentido 30cial
e econômico se operou, que repercussões sociais provocou?

*
Do Prof. Ady Ciocci' (F. C. Econômicas "São Luís, S. P.).
Solicita ao Autor esclarecimentos sôbre sua afirmação de
que os gregos tinham desprêzo pelo trabalho manual, parecendo-lhe, ao contrário, que os gregos tinham desprêzo pelo trabalho remunerado.

*
Do Prof. Carl Laga (F. F . L . C. de Marília, S. P.).
Afirmou que era comum dizer-se que em Delos existia
um mercado de "escravos" no período helenístico. Pergunta,
pois, se essa mão-de-obra - bem numerosa - de escravos
(eventualmente liberti) não foi aproveitada em alguma cousa
na própria ilha, e mais especificamente, naquela intensa atividade construtora nos anos de grande surto de Delos?

*
Do Prof. Luiz Pasin (F.F.C.L. de Lorena, S. P.).
Cumprimenta o Autor pelo trabalho apresentado, dizendo
que deveria servir de exemplo aos demais no gênero, pelo rigoroso método científico. Aproveitando a ocasião solicitava a
atenção dos partic:pantes do III Simpósio para lançar um apêlo no sentido de que a Associação dos Professôres Universitários de História (APUH),
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em prol da nossa cultura histórica. São necessários as medidas
urgentes para a preservação das jazidas arqueológicas, dos nossos arquivos e dos nossos monumentos históricos, a fim de salvarmos as fontes mais importantes para o estudo da nossa História. Sugere que a APUH organize um movimento de âmbito
nacional a fim de despertar as nossas autoridades para êsse
problema deveras angustiante, que mutila e impede o desenvolvimento das pesquisas históricas no Brasil .

•
Da Profa. Alice PHfer Canabrava (F.C.E.A. da U.S.P.).
Diz que se a afirmação do Autor, de que para Aristóteles a
pessoa que se dedicasse à atividade manual não podia ser cidadão, indaga se isso expressa uma opinião pessoal do filósofo ou
se reflete o consenso da sua época. E, ainda, à base da af:rmação de Aristóteles, qual a situação dos artesãos, os quais, segundo o Autor da comunicação, eram considerados simples trabalhadores manuais.

•

•

•

RESPOSTAS DO PROF. ULPIANO BEZERRA DE MENESES.
Ao Pro. Raul de Andrada e Silva.
Afirma que houve uma impropriedade na expressão empregada, "máquinas de copiar", pois se tratava meramente de
simples engenhos, instrumentos compostos de compassos conjugados (a palavra máquina, portanto, foi a empregada no
sentido grego de mechanê, por oposição à mão-de-obra) .

•
Ao Prof. Ady Ciocci.
Diz que embora o desprêzo pela atividade remunerada deva ser levado em linha de conta, acredita ser mais justo dar
preeminência ao desprêzo pela atividade manual. Parece-lhe
bastante significativa uma afirmação de Aristóteles, segundo
a qual nenhum trabalhador manual deveria ser cidadão na cidade ideal.

*
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Ao Prof. Carl Laga.
Responde que Delos foi, efetivamente, um mercado de
escravos. Todavia, a fama da ilha a êsse respeito se deve a
uma informação abusiva de Estrabão, que afirma terem os armazéns aí abrigado, por vêzes, até 1,(). 000 escravos, à espera de
serem enviados aos seus compradores na Itália. As próprias
instalações do pôrto desmentem tal hipótese. Os escravos, naturalmente, participam da atividade industrial e artesanal da
ilha. Os documentos que provam tal participação, entretanto,
não são muito esclarecedores. Mais interessante são os que nos
falam de associações de escravos e libertos, como a dos Compitaliastas, encarregados de organizar as Compitalia, festas religiosas em honra dos Lares das Encruzilhadas. Muitas das pinturas de altares domésticos foram executadas por escravos e
aludem às Compitalia.

•
Ao Prof. José Luiz Pasin.
Agradece a intervenção e considera muito oportuna a sua
sugestão. Conviria que os interessados se reunissem para combinar uma ação conjunta que pudesse ser oficialmente apoiada
pelo Simpósio.

•
A Profa. Alice Piffer Canabrava.
Informa que a afirmação de Aristóteles expressa poslçao
tipicamente grega, embora levada a grau extremo. No que
tange aos artistas, como foi assinalado, há certas transformações que se processam posteriormente a Aristóteles. Nem por
isso se deixa de confrontar, como antes, o contacto direto com
a divindade, a "inspiração" do poeta, cuja obra é a criação
(7rOL(W significa fazer, criar), com o contacto indireto, para a
"aprendizagem" do artista, cuja habilidade manual (UXV7J)

ASPECTOS HISTÓRICOS DO ARTESANATO NO
RIO GRANDE DO NORTE.
Alvamar Furtado de Mendonça, Clátidio
Augusto Pinto Galvão e Hélio Dantas (*).
Quando tratamos de artesanato, de imediato, nos lembramos de uma forma de atividade econômica exercida por prifissionais da pequena indústria. Certo. E' uma noção, sob o ponto
de vista técnico, correta.
Mas, hoje em dia, as atividades de natureza econômica aceleradas em seu ritmo e tornadas sumamente complexas com a
Revolução Industrial, emprestam à expressão "artesanato" uma
fe;ção de atividade profissional que se associa também à idéia
de pequenos objetos, artisticamente, fabricados, para atender à
preferência de ordem turística. Há nessa noção um conceito
de arte local, típico, regional, onde a imaginação vinculada a um
processo técnico elementar, simples, muitas vêzes ingênuo, despertam o interêsse dos colecionadores, globe trotters, pesquisadores de habilidades manuais. Nesse caminho, somos conduz;dos mais para uma idéia de arte, de objetos em que, na sua
realização, há mais imaginação, paixão criadora, do que mesmo a idéia de processo estritamente fabril, utilitário. No primeiro caso. há mais deleite intelectual ou expressão emocional.
Essa digressão nos conduz ao dualismo sugerido pela palavra "arte": o sentido técnico e o artístico. No primeiro aspecto a ação do homem faz-se sentir sôbre as coisas. O homo
faber escolhe o material de trabalho, processos ou formas de
agir sôbre a natureza que o cerca. No início, sob o império da
necessidade de defesa, de sobrevivência, confeccionaram os seus
utensílios de uso imediato ou armas rudimentares que o condicionasse às normas do struggle for life.
No aspecto estético, o homem transfere ao que faz a sua
sensibilidade, a sua paixão estimuladora, a sua maneira de ver
as coisas, através da repercussão que a cultura, à época, sur(0). _

Pesquisadores da

Fundação "José Augusto".

FaculdJlde
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preende o sentido do belo, como coexiste na consciência comunitária. O objeto passa a ser, então, a materialização dos sentimentos, das idéias, dos anseios, que presidem o instante de
sua criação artística. E' aqui que se entende o artesanato como arte popular.
O artesão no sentido ratzeliano indica na contextura do
objeto que fabrica a presença do meio ambiente ou então reage na medida de seu progresso tecnológico. A facilidade do
meio transporte coloca o material distante nas mãos do artífice
para que, sôbre êle, se faça sentir a fôrça de sua imaginação e
o ritmo de sua fôrça emotiva. E dessa forma, como observa Herbert Read, comunica-se alegria e côr aos objetos de seu uso diário - vestuário, mobiliário, cerâmica, tapêtes, etc. Os princípios
dessa fôrça criadora têm sentido universal, nela se constah sempre uma tendência para a abstração geométrica. E' o que se vê
nos tapêtes da Finlândia, nos bordados da Romênia e na cerâmica do Peru.
Dentro da universalidade do espírito humano não é de se
estranhar a noção de que as concepções técnicas, desde as mais
rudimentares formas às mais complexas, servem para fazer do
homem um ser gregário.
Por outro lado, nessa manifestação de cultura surpreendese uma raiz comum. Como se poderia explicar, de outra forma,
o fato do bumerangue australiano, arma de aremêsso em forma
de foice que acionado pelo impulso muscular do braço, quando
não atinge o alvo volta ao ponto de partida, é usada também
pelos índios do sudoeste dos Estados Unidos, na índia e em
certas regiões da Africa? E nas cenas de caça reproduzidas nos
monumentos egípcios êsse instrumento é usado pelos reis e
nobres do velho Egito. Um exemplar foi encontrado no Lago
Braband, na Jutlândia (Kaj Birket Smith, in História da Cultura).

A necessidade tem sido o grande estímulo ao espírito inventivo do homem. Os
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de Luís da Câmara Cascudo, in Jangada, edição do Serviço de
Documentação do Ministério da Educação e Cultura.
As necessidades locais de navegação, os fortes ventos que
vêm do mar, permitiram a adaptação da vela latina à jangada
como hoje aparece no brasão d'armas do Estado do Rio Grande do Norte, como já está nos cartões postais que encantam
a vista dos turistas das praias nordestinas, quando está saindo
para os "verdes mares bravios" ou chegando, ao entardecer,
das longas e afanosas jornadas do dia. A adaptação da vela
latina ainda continua um problema de etnografia a resolver.
A jangada nordestina encheu de encanto, já com a sua vela latina adaptada, os olhos de Henry Koster quando vislumbrou o Recife (PE) de 1809. Parente não muito distante de
embarcações nativas de outras terras, leves, que "singram
mais próximas do vento que outra qualquer espécie de embarcação" .
As rendeiras de Ponta Negra, os ceramistas de Barreiros,
no Rio Grande do Norte, na faina diária, criam, imaginam novas formas além das que lhe trouxeram a tradição regional,
dão uma visão plástica a uma cultura ingênua, simples, direta, comovente de habilidade manual.
O progresso nacional começa a descobrir no Nordeste.
Há nessa descoberta tardia um sentido de reencôntro, de integração nacional. As siglas dominam as iniciativas da economia realizadora como se fôssem sinais cabalísticos de um
mistério desvendado pela fé dos brasileiros em seu próprio
destino. Aí estão a Su1dene, a Chesf., etc.
E' essa exatamente a hora de proteger a pequena indústria
profissional, salvá-la do aniquilamento total. E' a necessidade
da coexistência e da real integração do regional no nacional.
O
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rial (do século V ao século XI) cedeu lugar ao prestígio desfrutado pelo período da economia urbana (do século XI ao
século XV) - Joaquim Pimenta, in Sociologia Jurídica do
Trabalho, 3.a edição.
As corporações de ofício se constituiram com o objetivo
de disciplinar, coordenar e defender a classe dos artífices através de um sistema que se compunha do mestre, dos companheiros ou operários e dos aprendizes. A conquista do mais
alto título dessa escala dependeria da execução de uma obra
prima. Depois veio a decadência dessa atividade profissiohal no impacto que lhe adveio com a invenção da máquina.
Antes, outros fatôres já vinham concorrendo para a sua paulatina distorção em face do nôvo regime econômico que despontava da luta pela centralização real e o conseqüente estiolamento do poder feudal e, logo depois, o avassalamento das
idéias do liberalismo econômico que excluia qualquer noção
que viesse a comprometer o conceito de liberdade nos moldes
de 1789.
O sistema corporativo tomou sentido oligárquico, a mestria se transferia de pai para filho, isso quando não era objeto de compra. Em outras vêzes, a interferência real criava
privilégios insuportáveis. O monopólio da indústria e do comércio transformava as comunas em verdadeiros feudos das
emprêsas capitalistas formadas pelos lucros das descobertas,
o excesso de regulamentação, a rotina dos processos de fabricação, já se constituiam fermentos de uma falência que se abateria sôbre um regime que não tinha mais condições de sobrevivência numa sociedade gerada da Revolução Francesa e revitalizada pela epopéia revolucionária da máquina, com a fabricação em série e a superprodução.
E' o fim do ancien régime e o advento de um mundo de
feições econômicas, cujo processo evolutivo ainda não terminou.
No Rio Grande do Norte constata-se em documentos que
datam do século XVIII a presença de normas regulamentadoras caracteristicamente medievais.
Aliás, na formação econômica brasileira também se fêz
sentir o concurso do trabalho artesanal. O curioso é que não
obstante a colosização regular se ter encetado na terceira década do século XVI, como que demos um recuo no passado.
Assim, fomos buscar no medievo o regime dqs
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Prova o acêrto ou a procedência da afirmativa o fato do
agrupamento dos artistas ou artesãos da mesma corporação
ou atividade, em determinados bairros da cidade e, mormente, em certas ruas, propiciando a denominação espontânea
das vias públicas. E aparecem designações expressivas, tais
como: - Rua dos Ourives, Rua dos Latoeiros, Rua dos Vidraceiros, etc., indicativas da atividade artesanal dominante.
No Rio Grande do Norte, por exemplo, alguns ofícios foram incisivamente objeto de atenção pelo Poder Público. De
modo que o Senado da Câmara de Natal - que é a Capital
mais antiga do Norte e Nordeste do Brasil, excluída a da Paraíba - baixou o regimento do ofício de "çapateiro", feito em
vereação de 15 de março de 1791, no qual se declara que foram
ouvidos os oficiais dêste ofício e em cujo regimento se determinou o preço do artigo manufaturado, atendendo-se ao material empregado e conforme se tratasse de "çapatos" para homem,
ou de "obras de molher", ou de "obras de minino athé dez
annos", como se verifica no Anexo I.
Para efeito de ilustração vejamos algumas determin<:lções
do regimento dos sapateiros. Dispunha êle:
"Por huns çapatos de cordovão forrados - dois cruzados e dois vintens, sendo o feitio hum sello. Por huns
çapatos de veado - duas patacas e quatro vintens, sendo o feitio hum sello. Por huns çapato de cabra forrados,
duas patacas, sendo o feitio hum sello", etc.

Nas obras de mulher determinava o regimento:
"Por huns çapatos de cordovão de saltos cobertos oitocentos e quarenta, feitio hum sello. Por humas Chinellas de veado, ou de cabra razas - hua pataca, feitio
doze vintens", etc.

Também regulava as obras de menino até dez anos expressamente, sirva o seguinte exemplo:
"Por huns çapatos de cordovão feitio doze vintens", etc.

dezoito vintens,

Não ficou apenas aí o Senado da Câmara de Natal, no Rio
Grande do Norte, em
"vereação pelos senhores Oficiais da Câmara, empresença e com parecer dos oficiais de alfaiate, chamados a
êste fim, para a dita vere ação de hoje, 9 de abril de
1791".

votou

O

-

156-

Vejamos também para ilustração algumas determinações
do regimento do ofício de alfaite:
"Por hum vestido de drugte, pano fino, ou fazenda
aberta a ferro - 3.200. Por hua vestia de seda, aberta
ou abotoada - 640. Por hum vestido de xita, ou Ganga
prompto - 2.400. Por hum Chambre de Chita - 640.
Por hua farda de Official com os galões precisos - 2.000.
Por hua farda de Sargento - 1. 440", etc.

Igualmente o regulamento previa as confecções para mulher, dispondo:
-

"Por hua saia de seda - 640. Por hua saia de Chita
320. Por hum peitilho de seda - 800", etc.

Foi ainda além o zêlo do referido Senado da Câmara de
Natal: votou também o
"regimento do ofício de ferreiro, feito em vereação
de 12 de agôsto de 1791",

em que se determinou a obrigação de que
"todos os oficiais dêste Oficio devem ter êste Regimento nas suas tendas, às vistas do Povo, com pena de
dois mil réis para as despesas da Câmara, como determinam os Senhores Oficiais do Nobre Senado". Anexo m.

Também para ilustração vejamos algumas determinações,
ao menos por curiosidade, do regimento do ofício de ferreiro:
"Por hua eixada nova com ferro do oficial - mil reis.
Por um maxado novo de olho redondo - quatrocentos e
oitenta. Por hua eixó de Carapina - mil reis. Por hua
foice nova com ferro e asso do Official - hum sello", etc.

Tudo consoante foi extraído do Livro de Registro de C'lrtas
e Provisões do Senado da Câmara de Natal, de J789 a 1800 e
publicado na Revista do Provecto Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e objeto dos Anexos I, 11 e 111 da
presente comunicação.
Mas, com o passar dos tempos a atividade artesanal teve
contra si a produção em série, oriunda da revolução industrial.
E o artesanato no Rio Grande do Norte também foi relegado ou
entregue ao seu próprio destino, até que nos dias atuais recebeu
nôvo alento, através de uma instituição privada o Serviço ae
Assistência Rural - que tem por finalidade a proteção, o incentivo e o financiamento da atividade artesanal feminina,
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orla marítima e sul do Estado, com cooperativa e organização
fiscalizadora.
A estrutura econômica do Estado, baseada principalmente
na agricultura e atividades correlatas, impõe ao homem um sistema de vida peculiar. Retirando do trabalho agrícola os elementos necessários para a sua subsistência, vê-se obrigado a
limitar as suas possibilidades de aquisição aos salários baixíssimos comumente encontrados na região.
Nos períodos que medeiam entre a plantação e colheita do algodão, cana de açúcar e da mandioca é comum uma
fase em que o trabalho diminui. O homem vê-se então obrigado a procurar uma nova ocupação, a se dedicar a uma atividade
que compense as deficiências do trabalho agrícola.
A necessidade de trabalho, quando a grande fazenda não
lhe permite uma situação econômica mais humana, juntou-se o
sentido estético, o anseio da beleza, comum a todos os homens,
sem distinção de região ou condição econômica. Daí nasceu
uma cerâmica aproveitando o barro existente nos vales dos rios.
E com ela aparecem as moringas, alguidares, potes, jarros, panelas e os animaizinhos de barro, tão apreciados pelas crianças.
Nas localidades onde predomina a criação de gado apareceu, aproveitando o couro do animal abatido, a confecção de
roupas de couro, o conhecido gibão do vaqueiro; os objetos
necessários à montaria como sejam: as selas, ligaduras diversas,
rédeas e rebenques; os sapatos alpergatas e chinelos; o chapéu
de couro, distintivo do vaqueiro em todo o Nordeste.
Nas regiões onde predomina a plantação de carnaúba nasce a confecção de chapéus, esteiras, bôlsas, peneiras.
O sisal permite a manufatura de cordas, bôlsas e rústicos
tecidos. Isso sem falar nas tão conhecidas mulheres rendeira,
que, juntamente com os trabalhos de labirinto, podemos ~onsi
derar os pontos altos do artesanato do Estado do Rio Grande do
Norte.
Surge
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o Serviço de Assistência Rural (SAR), órgão componente
do Secretariado Arquidiocesano de Ação Social criou, d2ntro
do Setor de Cooperativismo, uma parte dedicada à promoção
do artesanato.
Tendo como objetivo principais a promoção econômica e
social da família, teve os trabalhos iniciados e, no mesmo ano
de 1959, realizou o 1.0 curso de Aprendizagem, com a participação de 27 elementos. Onde foram confeccionados 98 trabalhos.
Mais 4 cursos, totalizando 5, foram realizados em 1959,
com 91 artesãs treinadas. Estava iniciada a programação cujos
objetivos seriam a melhoria dos níveis de vida locais, através
da promoção econômica e aprimoramento dos trabalhos artesanais realizados.
J á que falamos nos cursos, seria conveniente atestar que o
Serviço de Assistência Rural (SAR) tem realiz~do, a part;r
de 1959 as seguintes atividades:
em
em
em
em
em

1959
1960
1961
1962
1963

-

5
2
6
10

cursos
cursos
cursos
cursos
8 cursos

realizados
realizados
realizados
realizados
realizados

com 91 artesãos treinados;
com 92 artesãos treinados;
com 105 artesãos treinados;
com 157 artesãos treinados;
com 97 artesãos treinados;

totalizando 31 cursos realizados coem 437 artesãos treinados.
Os cursos acima referidos não são unicamente dedicados a melhoria do trabalho artesanal. Tem objetivos mais vastos, como
podemos sentir do programa de um curso realizado em Natal,
com uma duração de 30 dias, participando dêle 40 elementos do
interior do Estado. Foram tratados os seguintes assuntos: Técnicas Artesanais, englobando tecelagem, trançados, bordados e
cordoaria, totalizando 190 horas. Além da parte técnica foram
estudados outros assuntos como sejam: Economia Doméstica,
com arranjo do lar, orçamento familiar e noções de alimentação, com 14 horas: Puericultora, com 8 horas; Liderança, com
organização dos grupos, técnicos de reunião de desenvolvimento
de comunidades em 20 horas; Cooperativismo, com 8 horas.
Total:zando tudo 240
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volvimento do espírito comunitário e melhor aplicação dos lucros obtidos pelos artesãos.
Contando atualmente com 575 artesãos treinados em 30
núcleos espalhados por 14 municípios do Rio Grande do Norte,
o Serviço de Assistência Rural pôde verificar sensíveis mudanças dos mai s variados setores. Entre outras, pederíamos
destacar: Aperfeiçoamento do Trabalho, com introdução de novos modelos. teares e máquinas de costura: Desenvolvimento
de Comunidades, estimulando as iniciativas que visem a melhoria dos padrões de vida locais; Melhoria Econômica do artesão e sua família. Para êste último aspecto chamamos a atenção para os dados estatísticos que apresentamos em seguida.
Destacamos ainda que, tendo-se em vista os níveis de vida locais,
comuns aos camponeses do R;o Grande do Norte em geral, onde a pobreza impede a aquisição até mesmo dos objetos indispensáveis ao trabalho caseiro, a obtenção do material que citaremos, denota sintomas de sensível melhoria.
Entre os meses de janeiro e agôsto de 1964, com o lucro
dos trabalhos artesanais foram adquiridos os seguintes objetos,
segundo a orientação dos líderes locais: 15 máquinas de costura, 13 filtros de água, 3 rádios, 2 lâmpadas a querozene, 1
capinadeira. 5 casas a prestação, 4 terrenos para construção de
casas, outros objetos menores como sejam, faqueiros, panelas
de pressão, estojos de louça, móveis diversos, como também o
desenvolvimento de pequenos objetos de agricultura e avicultura.
Aproveitam ainda os responsáveis pelo serviçu para, orientando a aplicação do lucro dos trabalhos, orientar a aplicação,
introduzir e divulgar novos hábitos de higiene como sejam a
aquisição de filtro, caiação de res~dências, construção de fossas santárias, etc ...
Com o crescimento dos núcleos artesanais, baseados nos
despertar das comunidades para o trabalho organizado, tornouse necessária a ampliação dos órgãos supervisores do trabalho.
Em outubro de 1963, surgiu a Cooperativa dos Produtos Artesanais do Litoral Agreste Ltda., começando com 60 sócios e
um capital realizado de CR$ 94.000.
Atualmente, o capital realizado é de CR$ 798 000,
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artesãos. A Cooperativa Mista da Arquidiocese concedeu-lhe
um crédito de 9 milhões o que, será reembolsado na propcrção
do desenvolvimento da Cooperativa do Artesanato.
Há meses em que as vendas atingem a casa dos 3 milhões.
O lucro de cada artesão varia entre os 6 mil aos 35 mil cruzeiros. Comumente o trabalhador rural ganha Cr$ 300 por dia,
descontando-se os domingos e feriados o que lhe reduz o salário a uma média de Cr$ 8.000 por mês. As mulheres ainda ganham menos, percebendo Cr$ 200 por dia de trabalho, o que
lhe dá uma média de Cr$ 5.000 por mês. Por êsses dados podemos notar que há uma sensível vantagem no trabalho artesanal organizado em comparação ao tradicional trabalho agrícola.
Instalada em Natal, à Praça Pio X, 335, A Cooperativa dos
Produtos Artesanais do Litoral Agreste Ltda. mantém um pessoal especializado, como sejam, supervisores, professôres de técnicas artesanais, e outros funcionários que agem mais por amor
ao trabalho do que remuneração propriamente.
Mantém um posto de vendas permanente no mesmo iocal,
onde os produtos confeccionados são levados ao público consumidor. O estoque de materiais confeccionados sobe atualmente a casa ds 6 milhões de cruzeiros.
Presentemente, são desenvolvidos novos projetos visando
a ampliação dos serviços para outras áreas do Estado como
também a obtenção de novos meios de ampliação dos estoques
de materiais confeccionados. Estuda-se ainda a possibilidade
de ampliação das vendas para os grandes centros comerciais
do Sul do País.
Os trabalhos artesanais no Estado do Rio Grande do Norte
estão, podemos dizer, com a orientação e supervisão do SAR

161 ANEXO I.
RIO GRANDE DO NORTE.
SENADO DA CAMARA DE NATAL.
Regimento do Officio de Çapateiro feito em Vereação de 12 de
Março de 1791, ouvidos os Officiaes deste Officio.
Por huns çapatos de cordovão forrados - dois cruzados
e dois vintens, sendo o feitio hum seIlo. Por huns Çapatos de veado - duas patacas e quatro vintens, sendo o
feitio hum sello. Por huns çapatos de cabra forrados,
duas patacas, sendo o feitio hum sello. Por huns Chinellos de cordovão de talão Xary - oitocentos e quarenta, feitio quatrocentos e quarenta reis. Por humas Chinellas de veado de talão - setecentos e vinte. Por humas
Chinellas de veado razas - dezoito vintens, feitio doze
vintens. Por humas Chinellas de cabra rasas, dezoito
vintens, feitio doze vintens. Por hum par de Burzeguins
- hum sello, feitio meia pataca. Por hum par de butinas de veado sem çapato - hum cruzado, feitio duzentos reis. Por hum dito com çapato - dez tustoens,
feitio sinco tostoens. Por humas botas de cordovão trez mil e duzentos, feitio quatro patacas. Por humas
botas de veado - seis patacas, feitio quatro patacas.
Por humas botas de cabra - sinco patacas e meia, feitio
quatro patacas.
OBRAS DE MOLHER.
Por huns çapatos de cordovão saltos cobertos oitocentos e quarenta, feitio hum sello. Por huns de veado - setecentos e vinte, feitio quatrocentos e oitenta ou
hum sello. Por huns çapatos de cabra - duas patacas,
feitio hum sello. Por huns chinellos de cordovão - 840,
feitio quatrocentos e quarenta. Por humas Chirtellas de
veado, ou de cabra razas - hua pataca, feitio doze vintens.
OBRAS DE MININO ATHE DEZ ANNOS.
Por huns çapatos de cordovão - dezoito vintens,
feitio doze vintens. Por huns de veado - hua pataca, feitio nove vintens. Por

-

162-

feitio nove vintens. Por huas Chinelas razas - dois tostoens, feitio seis vintens. Por huas Chinelas de talão de
veado - hua pataca,· feitio nove vintens. Por huas Chinelas de Cabra - trez tostoens, feitio nove vintens.
Todos os officiaes deste Officio devem ter este Regimento nas suas tendas à vista do Povo como determinão
os Snrs. Officiaes da Camara.
Cidade do Natal 15 de Março de 1791.
O Escrivam da Camara - Ignacio Nunes Correa Thomaz Sipulveda.
(Do livro de Registro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal de 1789 a 1800) .

•
ANEXO 11.
RIO GRANDE DO NORTE.
SENADO DA CAMARA DE NATAL.
Regimento do Officio de Alfaiate feito em Vereação de 9 de
Abril de 1791.
Por hum vestido de drugte, pano fino, ou fazenda
aberta a ferro - 3.200. Por hua vestia de seda, aberta ou
abotoada - 640. Por hum vestido de Xita, ou Ganga
prmpto - 2.400. Por hua vestia de Chita forrada e
prompta - 560. Por huns calçõens de chita ou ganga
promptos - 400. Por hum a cazaca de pano, ou baetão
- 800. Por hum Capote do mesmo - 640. Por hum Capote de Camelão - 600. Por hum timão de baeta 480. Por hum timão de Chita forrado - 640. Por um timão de Chita sem forro - 480. Por hum timão de seda
- 800. Por hum Chambre de Chita - 640. Por hum rodaque de Chita ou pano - 1.000. Por hua farda de OfficiaI agaloada - 4. 000. Por hua farda de Official com os
galões precisos - 2.000. Por hua farda de Sargento 1. 440. Por hua farda de soldado - 1. 440. Por huns calçoens de amburgo abotoados - 160. Por hua Nize, ou rodaque - 1.000. Por huns calçoens de seda promptos ou
abotoados - 480.
PARA MOLHER.
na -

Por hua saia de seda - 640. Por hua saia de Serafi400. Por hua saia de Chita - 320. Por
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de seda - 800. Por hum dito de chita, ou branco - 640.
Por hua vestimenta entrada de seda - 3.000. Por hua
dita de chita ou branca - 2.560. Por hum manto de seda
de peso - 800. Por hum manto de Sarja - 480. Por hum
Capote de drugete bandado - 960. Por hum dito espiguilhado - 2.000. E não se continha mais no dito Regimento feito em acordão de Vereação pellos Senhores
Officiaes da Camara em prezença e com parecer dos Officiae de Alfaite chamados a este fim para a dita Vereação de hoje, 9 de Abril de 1791. E Eu Ignacio Nunes
Correa Thomaz, Escrivam da Camara a escrevi.
(Do livro de Registro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal de 1789 a 1800) .

•
ANEXO

m.

RIO GRANDE DO NORTE.
SENADO DA CAMARA DE NATAL.
Regimento do Officio de Ferreiro feito em Vereação de 12 de
Agosto de 1791.
Por hua eixada nova com ferro do official - mil reis.
Por hum maxado novo de olho redondo - quatrocentos
e oitenta. Por hua eixó de Carapina - mil reis. Por hua
foice nova com ferro e asso do Official - hum seilo. Por
hua eixó nova de fuzil com ferro e asso do Official _
dois cruzados. Por hua eixó da mãm - hum sello. Por
100 pregos caibrares com ferro e asso do Official - mil
reis. Por 100 ditos de asoalhar com ferro do Official _
seis tostõens. Por 100 ditos de encaixar - hum seIlo.
Por 100 ditos de ripar com ferro do Official - doze vintens. Por 100 Taxas com ferro do Official - seis vintens.
Por calçar hum maxado de unha - hua pataca. Por
calçar hua eixó e chapear tão bem - hum cruzado.
Por calçar hua foice grande - hua pataca. Por calçar
hua eixada - hu apataca. Por hua foice de mãm com
ferro e aço do Official - doze vintens. Por hua eixada
nova com ferro do dono - hua pataca. Por hum maxado
de olho redondo com ferro do dono - doze vintens. Por
hua foice com ferro do dono doze vintens. Por hua eixó
com ferro e aço do dono - doze vintens. Pelo feitio de
100 pregos caixares - meya pataca. Pelo feitio de 100
pregos de asoalhar - quatorze vintens. Pelo
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100 pregos caibrares - hum sello. Pelo feitio de 100 pregos ripares - seis vintens. Todos os Officiaes deste Officio devem ter este Regimento nas suas tendas às vistas
do Povo com pena de dois mil reis para as despezas da
Camara como determinão os Snrs. Officiaes do Nobre Senado. Cidade do Natal 29 de Agosto de 1791. O Escrivam
da Camara Ignacio Nunes Correa Thomaz.
(Do livro de Registro de Canas e Provisões do Senado da Cimara de Natal de 1789 a 1800).

•

•

•

INTERVENÇÕES.
Do Prof. Alfredo Henrique Costa (F. F . C. L. de Franca, S. P . ) .
Indaga:
1.0). - Como se comporta o fisco (municipal, estadual e
federal) diante da comercialização dos produtos artesanais?
2.°). - Há isenção fiscal ou simples tolerância dos exatores?
3.°). - O artesão recebeu com relutância, ou com interêsse, a organização cooperativista?

•
Do Prof Ady Ciocci (F. C. Econômicas "São Luis), S. P.).
Pergunta se as Leis do Senado da Câmara de Natal (1791)
regulamentado preços dos produtos de sapateiros, alfaites e
ferreiros, podem ser caracterizadas como um sistema cooperativo?

•
Da Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula
(F.F.C.L. da U.S.P.).
Inicialmente cumprimenta pela excelente comunicação
apresentada, que poderia ser também considerada como um
depoimento sôbre o problema do artesanato no Estado do Rio
Grande do Norte.
Pergunta, a seguir, se o Serviço de Assistência Rural dispensado ao artesanato poderia ocasionar, eventualmente, a
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ralização, a diminuição, do espírito inventivo do próprio artesanato?

*

Da Profa. Alice Piffer Canabrava (F.C.E.A. da U.S.P.).
Deseja saber:
1.0). - Se nos dados empíricos coletados e apresentados, é
possível entrever a evolução dos salários?
2.°). - Se a documentação traz alguns esclarecimentos sôbre o domicílio dos artesãos, de modo a se conhecer se estão
localizados na área urbana e se dedicam exclusivamente ao seu
ofício ou se resid~m no meio rural e complementam sua atividade artesanal CQm outras de natureza agrícola?
3.°). - Se as atuais atividades artesanais do Rio Grande
do Norte se prendem à tradição colonial, na mesma área, ou se
representam a emergência de novas técnicas de aproveitamento
de recursos da região, antes negligenciados?

*
Do Prof. Raul de Andrade e Silva (F.F.C.L. da U.S.P.).
Louvando o Prof. Cláudio Augusto Pinto Galvão pelos
substanciosos elementos que trouxe sua comunicação ao esclarecimento de problemas ligados à vida artesanal do Rio Grande
do Norte, deseja manifestar-lhe sua dúvida sôbre o seguinte
passo do resumo de sua exposição, à pág. 3:
". .. a atividade artesanal teve contra si a produção
em série, oriunda da Revolução Industrial".

Ora, a evolução da técnica industrial, desde a segunda metade do século XVIII, provocou indiscutivelmente um acelerado impulso à produção das indústrias britânicas, sendo a chamada "Revolução Industrial" um fato daquela época e daquêle país . Já o fenômeno da produção em série se processou em
virtude de outros progressos técnicos e de outras formas de
organização da produção (a alta mecanização, a moderna divisão do trabalho, a racionalização, o " taylorismo " , etc ... ), fatos que ocorrem um século, ou mais, após a Revolução Industrial e que caracterizam sobretudo a indústria contemporânea
dos Estados Unidos.
Nessas condições, pergunta se não houve uma antecipação
ao dar o relator a produção em série como "oriunda da Re'lolu-
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ção Industrial"; e como os efeitos dessa Revolução se fize>ram
sentir sôbre o artesanato do Rio Grande do Norte?

*
Da Profa. OIga Pantaleão (F. F . C . L. de Marília, S. P.).
No que se refere às crianças da Cooperativa dos Produtos
Artesanais do Litoral Agreste Ltda e sua ação, pergunta se a
direção, a orientação da podução artesanal ou a atualização e
modernização das peças (pág. 3 do resumo) não influiriam na
própria transformação do artesanato, uma vez que interferem
na parte criatlva, que lhe parece ligar-se ao trabalho artesanal?
Gostaria de ouvir a opinião do relator .

•
Do Prof. Alfredo João RabaçaI (F. F . C . L. de Franca, S. P.).
Indaga:
1.0). - Qual a assistência ou orientação que as entidades
oficiais e particulares que militam no campo do Folclore Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro do Ministério da
Educação e Cultura; Comissão Nacional .de Folclore, do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura; Comissão Riograndense do Norte do Folclore; ou Sociedade Brasileira de
Folclore - fornecem no sentido da mudança cultural dirigida,
focalizada pelo relator do tema do artesanato no Rio Grande do
Norte?

2.°). - Se é verificada, e em caso afirmativo, com que intensidade, a interferência de comerciantes particulares na revenda dos produtos artesanais "fabricados" no Estado do relator?
3.°). - Se está em vigor, ou melhor, se é acatada a lei federal que concede isenção de tributos de competênciada União
aos produtos oriundos da região em foco?
4.°). - Se a atividade artesanal Riograndense do Norte se
constitui predominantemente como uma atividade de caráter
cíclico ou é atividade permanente?

•

•

•
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RESPOSTAS DO PRO F . CLAUDIO AUGUSTO PINTO
GALVAO (Relator do grupo).
Ao Prof. Alfredo Henrique Costa.
1). - A Cooperativa goza de isenção fiscal concedida pela
União, pelo Estado e pelo Município de Natal.
2). - Os artesãos, a princípio, receberam com desconfiança os planos da Cooperativa. Posteriormente, observando os
resul tados obtidos, aderiram inteiramente.

*
Ao Prof. Ady Ciocci (*).
O Senado da Câmara de Natal, em vereação de março, de
abril e de agôsto de 1791, anexas à comunicação, só regulamentou, respectivamente, os preços dos produtos artesanais de sapateiro, alfaiate e de ferreiro, segundo o material empregado,
idade e sexo (sapatos e confecções) e material e o tipo do produto, para o caso dos artigos de ferreiro.
Quanto ao segundo ítem da pergunta o que podemos adiantar é que a fixação dêsses preços manifesta a intervenção do
Poder Público nêsses produtos artesanais e não :l caracterização do regime cooperativo.

*
A Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula.

Agradece à Profa. os seus cumprimentos, e responde que a
ação do Serviço de Assistência Rural, no trabalho que realiza
em benefício do artesão, visa, realmente, melhorar de certo
modo o artigo produzido. No entanto, a originalidade, a característica pessoal do artesão e seu espírito inventivo ficam em liberdade, e são até estimulados. Não há dúvida que, ocasionalmente, poderá haver por parte de um ou outro artesão, por
conta de sua influenciabilidade, alguma modificação das condições que c:tamos acima, o que não chega a afetar a essência,
o espírito dos trabalhos realizados.

*
(O). _

Esta resposta foi dada pelo Prof. Hélio Dantas, por se tratar de matéria
de sua participação na comunicação (Nota da Redaçlo).
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A Profa. Alice Piffer Canabrava.
Respondendo à primeira parte, diz que, efetivamente, se
verifica sensível modificação de salários, comparando-se o trabalho artesanal com o agrícola comum. O trabalhador rural
percebe, comumente, entre 5 a 8 mil cruzeiros mensais. O artesanato rende, mais ou menos, Cr$ 35.000 mensais.
Com tais dados, podemos sentir as diferenças em têrmos
de rendimento econômico que se verificam numa região onde
os níveis salariais do homem do campo são tão baixos.
A segunda parte da pergunta, afirma que o artesanato que
está sob a tutela do serviço de Assistência Rural, localiza-se
exclusivamente no interior do Estado, onde a agricultura é o
principal ocupação dando a essa Região um sistema de vida
dos mais baixos. O camponês vê, então, no artesanato uma
possibilidade de ser acrescentado algo mais à sua modesta
arrecadação.
Quanto à terceira parte da pergunta, responde que, efetivamente, o artesanato do Rio Grande do Norte se prende a
normas técnicas e artísticas que remontavam aos tempos coloniais.
A presença da Cooperativa do meio artesanal visa dar nôvo impulso a essa atividade, não pela modificação total dos
padrões existentes e sim pelo emprêgo de normas técnicas atuais
(estocagem e distribuição da matéria-prima, publicidade, manutenção de postos de venda em Natal, intercâmbio com outros
centros do Sul do país etc.), visando uma maior promoção
sócio-econômica do artesão.

*
Ao Prof. Raul de Andrada e Silva.
Responde que, quando usaram no trabalho a expressão
Revolução Industrial referiam-se não somente ao fato particular à história britânica, mas a outros acontecimentos, particulares a outros países que não a Inglaterra e que sentiram o
processar do mesmo fenômeno.
Assim, acham que a Revolução Industrial. como "revolução"
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E, ao falar de processos históricos comuns a diversos povos,
não poderiam afirmar que a produção em série, fruto do tecnicismo contemporâneo, que mais se destacou nos Estados Unidos, não teria suas origens na Revolução Industrial inglêsa?
Não seria uma continuação do processo histórico, embora em
um país diferente e com um século ou mais de diferença?
Ao referir-se à Revolução Industrial, deram a ela um sentido geral abrangendo nela a evolução técnica responsável pela produção em série, não só na Inglaterra como em todos os
países, inclusive o Brasil.
Os efeitos de tal fato histórico no Rio Grande do Norte
acreditam serem comuns a todos os países em processo desenvolvimentista.
Antes da industrialização do Sul do país o artesão do Rio
Grande do Norte provia as necessidades do mercado local com
bôlsas, cestos, artefatos de cerâmica, couro (sapatos, chinelos
etc ... ) bordados, etc. .. ~sses produtos atendiam ao consumo
local, mas, ficavam muito a dever quanto à qualidade e apresentação estética.
A industrialização do Sul do país acima citada, a "nossa"
revolução industrial", "fêz" chegar até nós seus produtos, principalmente os de plástico, que haveriam naturalmente e com
muita facilidade, de desbancar os produtos artesanais do local,
pela sua praticidade, beleza e baixo custo, frutos de tecnismo contemporâneo.
Poderiam citar como exemplo que as alpergatas de couro,
tão características do artesanato regional, cederam o lugar que
ocupavam na preferência dos compradores interioranos, para o
produto do Sul, - as sandálias de espuma de borracha e plástico, - incontestàvelmente mais confortáveis e práticas que as
"alpergatas de rabicho"
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•
A Profa. OIga Pantaleão.

Conforme já tivemos oportunidade de comentar, respondendo à intervenção da Profa. Maria Regina Rodrigues Simões de Paula, achamos que possivelmente haja uma ou outra
interferência no espírito inventivo do artesão.
Admitimos o fato, embora a melhoria técnica dos trabalhos artesanais a que nos referimos em nossa comunicação, tenha como uma de suas características detrabalho a não modificação da essência, do espírito dos trabalhos, como originalmente feitos, antes do aparecimento da Cooperativa .

•
Ao PrOf. Alfredo João RabaçaI.
1.0). - As entidades oficiais ditadas não têm a menor
interferência no trabalho da Cooperativa. Ela se mantém por
si, sem a ajuda de nenhuma entidade oficial.
2.°). - Não há interferência de comerciantes particulares na manufatura dos produtos da Cooperativa. Em Natal
apenas um posto da própria Cooperativa revende o material
para a cidade. O excesso da produção é vendido a lojas de
outras cidades que se limitam apenas a revender o produto,
f:em interferir, como dissemos, na confecção dos mesmos.
3.°). - Sim. O Rio Grande do Norte goza de isenção fiscal concedida pela União aos produtos originários do artesanato da região.
4.°). - Antes da Cooperativa o artesanato era uma atividade cíclica, obedecendo aos períodos de abundância e excassez de matéria prima. Atualmente a Cooperativa adquire o
material excedente na época de produção, estoca o referido material par fornecê-lo aoS

AS MINAS DE FERRO EM BIRAÇOIABA (*).
(São Paulo. Séculos XVI-XVII-XVIII).
Leda Maria Pereira Rodtlgues (**).

(Madre Maria Angela).
Auxiliares de pesquisa:
Profas. Manna Piza de sampaio Góes.
Estefânia Knotz.

As primeiras explorações das minas de ferro em Biraçoiaba (atual Ipanema) provàvelmente datam do século XVI e foram descobertas por Afonso Sardinha, o Velho. No entanto, por
se identificarem com os primórdios de nossa História, fazem surgir dúvidas difíceis de serem esclerec;das, pois há falta de documentos coevos que provem incontestàvelmente a veracidade de certas afirmações.
As mais pormenorizadas notícias são fonecidas por Pedro
Taques. Infelizmente os arquivos consultados pelo velho historiador, ou não mais existem, como o 1.0 Cartório de órfãos
de São Paulo, de onde apenas alguns dos inumeráveis testamentos e inventários foram transferidos para o Arquivo Estadual; e o Cartório da Provedoria da Real Fazenda, inundado
pelas enchentes do Tamanduateí em 1929 e quase totalmente
destruído (1); ou estão incompletos, como os livros de Atas e
de Registro Geral da Câmara Municipal, de onde várias fôlhas foram extraviadas (2).
:tste trabalho foi patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo. Trata-se da parte introdutória da pesquisa sObre
"O Ferro de Ipanema"_
(00). _ ProfessOra Catedrática de História do BrasU da Faculdade de FUosofia
Sedes Sapientlae da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
(1). - Ainda hoje existe no Arquivo Estadual de São Paulo uma fotografia dos
maços de documentos, esparramados pela calçada do edifício, aguardando serem recolhidos para o depósito de lixo.
(2). - São Inúmeras as Indicações de perda de fOlhas, tanto na apresentação
das atuais fontes impressas do Registro Geral e das Atas da Câmara
Munlclpal de São Paulo, como no decorrer dos primeiros anos principalmente dos séculos XVI
(O). _
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Além disso, como afirma Calógeras (3), as três obras fundamentais de Pedro Taques sôbre o assunto: História da Capitania de São Vicente, Nobiliarquia Paulistana e Notícias das
minas de São Paulo e dos sertões da mesma capitania, apresentam informações contraditórias. De fato, confrontando os relatos dos livros do autor setecentista, há trechos, que são, pelo menos, diferentes. No entanto, o próprio Calógeras, que deduz prenderem-se tais constrantes ao fato de que os livros foram escritos em épocas sucessivas e que pretende esclarecer
a questão à luz de "documentos desconhecidos em 1772", não
indica a fonte de tais manuscritos.
Para a atual pesquisa, a bibliografia fundamental, além
da acima citada, resume-se principalmente nas publicações de
Azevedo Marques: Apontamentos históricosj de Eschwege:
Pluto Brasiliensisj de Afonso Taunay: História Seiscentista da
Vila de São Paulo. Os outros autores consultados, e mesmos
êsses, limitam-se apenas a repetir os textos de Pedro Taques,
referindo-se, sem nova consulta, às mesmas fontes.
Outro aspecto que dificulta a coleta de dados é a confusão
existente entre "os metaes achados em Byraçoiaba 25 leguas
daqui para o sertão e ... o engenho de ferro a tres leguas desta
villa" , à margem do Geribatuba, no sítio Birapuera (4), ambas
descobertas atribuídas do bandeirante Afonso Sardinha, o Velho.
Compulsadas as Atas da Câmara da Vila de São Paulo, as
Cartas de Datas de Terra, os Livros de Sesmarias, os Inventários e Testamentos, atualmente em nossos arquivos, talvez
se possa contribuir com alguns subsídios para o esclarecimento de pontos ainda vagos e confusos. Contudo, ainda se permanece, devido à escassez de documento, no plano das conjeturas.

*

*

*

AS ORIGENS.
A paternidade da d'escoberta.

Ao que tudo indica, provàvelmente o achado de metais no
morro, distante de São Paulo 25 léguas, e a ocidente da atual
cidade de Sorocaba, deve-se a Afonso S:;trdinha, o Velho.
(3). (4). -

JOÃo PANDIÃ CALO GERAS, As Minas do Brasil e sua leg1:laçl0. Vol.
11. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1905, pãg. 18.
Carta assinada pelos vereadores Luiz Fernandes e Pedro Nunes e datada de 13 de janeiro de 1606. Actas da Camara da Villa de 810 Paulo.
Vol. 11. São
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Apesar dos contrastes apresentados em seus livros, pelo
historiador Pedro Taques de Almeida Paes Leme, atribuindo o
encontro das minas a "Affonso Sardinha e Pedro Sardinha,
seu filho" em Nobiliarquia Paulistana (5) ou a "Affonso Sardinha e seu filho do mesmo nome ... " em Notícias das Minas
de São Paulo (6) ou apenas ao " ... paulista Affonso Sardinha", em sua História da Capitania de São Vicente (7), a glória do achado da serra de Biraçoiaba cabe, a nosso ver, a Afonso Sardinha, o Velho, naturalmente com outros companheiros
de entrada e muito provàvelmente entre êstes, o filho bastardo " ... Affonso Sardinha, o moço, havido depois de ter (se)
casado com Maria Gonçalves ... " (8) e quiça também com o neto Pedro Sardinha.
Fundamentamos a asserção em alguns documentos que
comprovam a ida ao sertão do velho bandeirante, na ocasião
da descoberta das minas, e também a projeção pessoal do morador do modesto lugarejo, planalto acima, que certamente seria o chefe das entradas de maior vulto que se organisassem
para combater o gentio rebelde.
Abundam documentos da época (9), confirmando a posse
por Afonso Sardinha, o Velho, das terras "aonde se acha si(5). -

Nobillarquda. Paulistana, Histórica e Geneal6gica. .Tomo I. Livraria
Martins Editôra. São Paulo. 1954. 3a. ed., pág. 112.
(6). - Notícias das Minas de São Paulo e dos Sertões da mesma Capitania.
Livraria Martins Editôra. São Paulo. 1954, pág. 33.
(7). - Hist6ria da Capitania de São Vicente. Cia Melhoramentos. São Paulo.
s.d., pág. 147.
(8). - Testamento de Monso Sardinha, o velho. MANUEL EUFRA.SIO DE
AZEVEDO MARQUES, Apontamentos Hist6ricos, Geográficos, Biográficos,
Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo. Tomo 11. Livraria
Martins Editôra. São Paulo. 1954, pág. 221.
(9). - "Registro de huma petissam com o theor do Treslado de huma slsmarla
de terras passada a Domingos Luis Grou ... ". Cartas de datas de Terra. Vol. V. São Paulo. 1937, pág. 44; ''Traslado de outra cal"ta de
Manuel Godinho, genro de Domingos Dias". de 7 de dezembro de 1588.
Cartas de datas de Terras. VoI. L São Paulo. 1937, pág. 46; ou em data
de 29 de outubro de 1598. Registro Geral da Câmara Municipal de São
Paulo. Vol. VII. São Paulo. 1919. pág. 34.; "Carta de João Moreira" de
16 de maio de 1599: "... pedia lhe dessemos duzentas braças craveiras
em quadra na tapera de Antonio athé de longo do rio Jerabatiba e campos delle entre Pedro Alvares e Mfonso Sardinha ... ". Idem, pág. 129 e
Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. VI. São Paulo.
1918, pág. 85; "Registro de uma carta de Estevão Ribeiro, o moço". 3 de
janeiro de 1609. Cartas de datas de Terra. VoI. 11. São Paulo. 1937, pág.
27; " ... Ajuntamento dos officlaes da Camara a 9 de setembro de 1623 a
fim de tratarem de melhoramentos publicos ... requereo o dito procurador (Luís Furtado) os caminhos e pontes e serventias desta villa
estavão mto. danificados a saber prinCipalmente a ponte que está na
fazda. que foi de Mfonso Sardinha, onde chamão ibatata ... ". Actas da
Camara da Villa de São Paulo. Vol. 111. São Paulo. 1913, pág. 51; no
mapa proposto por Teodoro Sampaio fica bem localizada a sesmaria
dos Sardinhas. Um problema histórico-geográfico. in "Revista do Insituto Histórico e Geografico de São Paulo". Vol. XIV. Ano 1909,
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tua da a Aldeia vulgarmente chamada "Carapicuiba" no destrito de São Paulo na qual se achão os índios Administrados
que forão dos ditos Padres e de que reza a doação retro ....
Algumas terras mais pertencem a esta doação (;Orno ha hiía
cismaria de terras em Ybatata até Embuapava, como consta
dos titulos della ... " (10).
A indicação dês se arrolamento de legados feitos aos jusuitas e incluido no auto de sequestro e confisco dos bens da
Companhia de Jesus, é secundada pelo próprio testamento de
Afonso Sardinha e de sua mulher, feito em 13 de novembro
de 1592 (11) e pela doação de " ... toda a sua fazenda à Capella de N. Sra. da Graça do Collegio e Igreja de S. Paulo ... "
(12) em 15 de julho de 1615.
Posteriormente acresce seu patrimônio com "uns alagadiços que estão ao longo do rio Jerobatiba", por petição feita
a Gaspar Conqueiro, capitão e ouvidor da capitania de São
Vicente e que foi atendida, visto ser Afonso Sardinha "morador antigo da dita capitania e servir Sua Magestade em tudo o
que nella se oferecera e... offerecera em tudo o que a bem
da terra se havia a fazer ... " (13) Confirma a doação, o auto
de propriedade da data concedida, onde consta que "sendo presente o dito Affonso Sardinha lhe pediu o metesse de posse
dos alagadiços e campos ... " (14).
E' também pelo rol do que Afonso Sardinha declara em
seu testamento que se presume ser êle homem abastado, com
casas na vila de Santos, farta e boa terra para produção e pastagem do gado e ovelhas, comércio de peças vindas de Angola,
empréstimos de dinheiro aos "republicos" de Piratininga,
como Francisco Barreto, de quem "confessou estar pago" pelo curador do inventário, em 7 de junho de 1608 (15)
23; assim como o artigo do mesmo autor São Paulo de Plratlninga no
lim do século XVI, In "Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo". VoI. IV. Ano 1899, pág. 33 e segs.
(10). - Documentos Interessantes para a Histórica e Costumes de São Paulo.
VoI. 44. São Paulo. 1915, págs. 363 e 367.
(11). - Testamento de Afonso Sardinha, in AZEVEDO MARQUES, Tomo lI,
op. clt., pág. 348 e segs.
(12). - Documentos Interessantes. VoI. 44, op. cit., pág. 360.
(13). - "Registro de uma carta de data... Sardinha no camp ... ". 3 de novembro de 1607. Livro de Sesmarias. VoI. I, pág. 35.
(14). - "Auto de posse que foi dada a Afonso Sardinha da terra e capão contendo. nesta carta ... ". 23 de janeiro de 1609. Idem, pág. 37.
(15). - "Ordem de pagamento expedida pelo juiz Ordinario, Alonso Peres Canhamares". Inventários e Testamentos. VoI. lI. São Paulo. 1920,
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Afonso Sardinha era portanto pessoa de estatura para organizar e chefiar as entradas para o sertão e, nas suas investidas contra os índios, descobrir em suas andanças, os veios
do metal precioso e o cascalho ferruginoso.
Foi também umas das principais figuras da capitania, homem de confiança dos governantes, que o incumbiram do cargo, ainda não exercido na vila, de capitão da gente e da guerra. A 2 de maio de 1592, Afonso Sardinha apresentou e requereu registro aos oficiais da Câmara de uma provisão que o
nomeava para tal função. Contudo os vereadores julgaram ser
mais acertado esperar pelo capitão-mor, no momento em viagem, visto "nesta villa nunca ouvera capitão, senão capitão de
terra". Consideravam entretanto, que a medida era justa pois
"aguora está a terra em guerra e hos contrarios a hua jornada
e meia daqui e que podia suçeder allgum salto donde por falta
de capitão nos veria mto. mall e que hera necessario cap'tão
pa. ho ben da terra". Além do mais, de acôrdo com o testemunho do procurador do concelho Alonso Peres, "... Affonso
Sardinha era home pa. isso como o dizia a maior parte deste
povo ... " (16).
No fim do mês em curso, essa provisão era registrada por
ordem de Jorge Corrêa, capitão e lugar-tenente do senhor Lopo
de Sousa governador da capitania de São Vicente, que assim
procedia "havendo respeito aos muitos serviços que Affonso
Sardinha tem feito a esta capitania e pela confiança que nelle
tenho hei por bem de o encarregar de capitão da gente da
villa de São Paulo eseus termos ... " (17).
Em outubro o velho bandeirante recebe nova provisão para ir ao sertão "porquanto na villa de São Paulo houve rebates de contrarios e os nossos estão temorizados de os indios
virem sobre nós ... " (18).
Em 1594 os oficiais da Câmara, dirigindo-se ao sertanista,
"lho requerião e pedião com protestação de que elle não querendo fazer a dita guerra né indo a ela, daria conta de todo
o dano e maU g. sobcedesse a capita. e a esta villa principalmente ... " e o capitão, diante da insistência prometeu que
(16). (17). -

(18). -

Actas da Camara da vIDa de 810 Paulo. Vol. I. São Paulo. 1914, pág.
439.
Provisão registrada a 30 de maio de 1592. Registro Geral da Câmara Municipal de 8Ao Paulo. Vol. I. São Paulo. 1917, pág. 51.
Idem, pág. 59., traslado de uma provisão de Alfonso Sardinha para ir ao
sertão, 10
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"
cõ toda abrevidade fará a guerra e que pa. resguardo e
satisfação de seu cargo e oficio pede de tudo hiía sertidão autorizada ... " (19).
Nos anos subseqüentes parece ser freqüente a ausência do
capitão da gente da vila de São Paulo, pois há pedido dos moradores que "desejando ir as aldeias a tratarem e negociar
com os ditos indios xtãos sempre aguardarem a lisensa ... e
que não estando o dito capitão ... " pudessem recorrer a outra
autoridade ... " (20).
Confirmando essas partidas de Afonso Sardinha para o
interior consta na parte de avaliação de peças do inventário,
que o "juiz dos órfãos Bernardo de Quadros mandou fazer da
fazenda que se achou por morte e fallecimento de Catharina
de Unhate, mulher de Henrique da Cunha", a posse do índio
"Francisco Peis Largos da viágem de Affonso Sardinha, avaliado em vinte mil réis, casado com uma temiminó por nome
~aura ... " (21).
Igualmente no "rol de gente de Affonso Sardinha" estão
relacionados "um indio por nome Senhô e sua mulher Teobiry
e um filho Caraibaguar... e uma india por nome Taborata",
peças que lhe "foram deixadas por fôrras para dar conta dellas e as occupar no beneficio das ~inas". E por ser homem
muito velho e lhe tremer muito a mão, pediu para o escrivão
Belchior da Costa fazer a relação e assinar (22).
Esta documentação sôbre a pessoa de Afonso Sardinha,
bem demonstra ter sido êle sertanista e uma das principais figuras do vilarejo do planalto, nas longínguas décndas do fins
do século XVI.
Ao lado de sua atuação bandeirante, Afonso Sardinha salientou-se também como homem da administração local, exercendo vários cargos, especialmente de 1572 a 1598. Os documentos referentes a êste aspecto político do conquistador e
povoador da capitania de São Vicente, serão focalizados posteriormente, para esclarecimento do problema da data do descobrimento das minas de Biraçoiaba.
De seu filho, Afonso Sardinha, o ~oço, bem mais escassas são as informações. Em 1592 é citado no testamento do
pai, que tudo lega a sua espôsa ~aria Gonçalves, "a qual fa(19).
(20).
(21).
(22).

-

Actas da Câmara da villa de São Paulo. Vol. I, op. clt., pág. 493.
Idem, 12 de dezembro de 1598, pág. 49.
Inventários e Testamentos. Vol. I. São Paulo. 1919, pág. 267.
Matrícula de gente carljó no ano de 1615. Registro Geral da Câmara
Municipal de São Paulo. Vol. VII, op. clt." pág. 156.
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zenda possuirá em sua vida e por sua morte fic:lra toda para
o dito ... altar de Nossa Senhora" pois o bravo sertanista não
tinha "herdeiro forçado a quem devia deixar a fazenda, porque Affonso Sardinha, o moço, é havido depois de ter casado com a mulher ... " Além do mais já fizera "o que devia por
lhe ter dado da fazenda até 500 cruzados, nos quais entram as
terras onde está no Amboaçava ... " (23).
Certamente já acompanhava o pai em suas andanças pelo
interior, à caça do gentio e mesmo à procura de veios auríferos.
A 14 de novembro de 1598, nas Atas da Câmara da vila de São
Paulo, consta a apresentação de uma queixa dos vereadores
contra Afonso Sardinha, o moço, que "hera ido ao sertão e levou em sua companhia outros mãsebos e mais de cen indios
xtãos e levavão intento de ir a guerra e saltos e corer a tera
cõ intesão de iren tirar ouro e outros metaes o que he em prejuizo da terra ... " (24).
Em 1601, o governador D. Francisco de Souza, no regimento expedido a favor do Capitão Diogo Gonçalves Lasso,
insiste em que "pessoa alguma por ora ir ás minas já descobertas nem tratem de descobrir outras salvo Affonso Sardinha
o Velho e Affonso Sardinha, o moço aos quaes deixo ordem do
que neste particular poderão fazer que vos mostrarão por serem os descobridores e pessoas que bem entendem ... " E terminando, as diretrizes do regimento, o governador esclarece
... " descobrindo os ditos Affonso Sardinha e sea filho alguma cousa de novo que seja de importância e querendose me
avisar, ordenareis que me vá o dito aviso ... " (25).
Infelizmente não foi achada "a ordem do que neste particular" podiam realizar os sertanistas, o que com certeza difundiria mais luz sôbre os problemas da origem das minas de
Biraçoiaba.
Por outro lado, em 9 de setembro de 1606, os camaristas
protestaram contra a atitude de Afonso Sardinha querer "fazer
resgate aos carijós", quando já era de conhecimento público
que "homem branCo enviado ao sertão não regressara mais"
e pediam que o bandeirante fôsse notificado, sob pena de mul(23).- Testamento de Afonso Sardinha in AZEVEDO MARQUES, op. clt.,
págs. 348 e 349.
(24). - Actas da Câmara da vUla de S10 Paulo. Vol. I, op. clt., págs. 46 e 47.
(25). - "Regimento do capitão Diogo Gonçalves Lasso que lhe deu o senhor governador Dom Francisco de Sousa. Registro Geral da Câmara Municipal
ele São Paulo. VoL I, op. clt., pág. 123·124.
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ta de seis mil cruzados se não viesse prestar contas na Câmara (26).
Na sua Cronologia, Azevedo Marques refere-se ao testamento de Afonso Sardinha, o Moço, feito no sertão, em 1604
e escrito pelo Padre João Alvares. Nêle declarou "possuir
80. 000 cruzados em ouro em pó, que o tinha enterrado em
botelhas de barros ... " (27). Baseia-se o historiador em documentos do Cartório da Tesouraria de São Paulo, maço 2.°
de próprios nacionais. Com o desaparecimento de tal arquivo,
não se pode esclarecer melhor essa asserção de Azevedo Marques; e, se de fato, extraiu o sertanista 80.000 cruzados em
ouro em pó (28), não foi das minas de Biraçoiaba.
Sôbre Pedro Sardinha, sabe-se que era neto de Afonso
Sardinha, o Velho e filho de Afonso Sardinha, o Moço e que
morreu no sertão dos carijós, na bandeira de Lázaro da Costa
a 8 de dezembro de 1615. De acôrdo com seu inventário, datado de 9 de abril do ano seguinte, foi pedido que se notificasse ao velho bandeirante se queria herdar "e o dito Affonso
Sardinha não quis herdar neste inventario por ser seu avô ... " ,
apesar de Pedro Sardinha ter declarado no testamento que
"alguma fazenda que fique por morte... avô Affonso Sardinha ou de seu filho Affonso Sardinha, meu pae se cobre e
dê a quem pertencer ... " (29).
Com os documentos ora citados e examinados, os poucos
que foi possível apurar do que ainda existe nos arquivos, torna-se mais provável a afirmação de que as descobertas das
minas de ferro em terras da capitania de São Vicente sejam
atribuídas a Afonso Sardinha o Velho, não porque o fato venha explicitamente declarado nas Atas, ou nas Cartas de datas de terras, nos livros dos Sesmarias, ou nos Testamentos e
Inventários, mas porque não há nada em contrário que desaprove tal asserção; e o velho bandeirante, principalmente pelo seu cargo de capitão da gente no vilarejo de Piratininga,
era quem, nos fins do século XVI, melhores credenciais apresentava para reivindicar a glória de descobridor das minas.
(26). (27). (28). (29). -

Actas da Camara da viDa de 810 Paulo. Vo1. lI, op. cit., pág. 150.
AZEVEDO MARQUES. Tomo lI, op. cit., pág. 354.
A respeito do "exagêro" dessa quantia, fêz estudo interessante - W ASHINGTON LUIS, Na CapltaD1a de 810 Vicente. Livraria Martins EdItOra.
1956. págs. 146 e seg•.
Inventários e Testamentos. Vol. 111. São Paulo. 1920, pág•.

179 A data da descoberta.
Outro problema que se propõe ao desafio da argucia dos
pesquisadores, é a época exata em que a entrada, chefiada por
Afonso Sardinha deparou com as terras ferruginosas próximas
a Sorocaba. Ainda se tateia no campo das suposições; contudo
parece que se poderia delimitar uma data entre 1592 e 1597 e
mais possivelmente êste último ano.
Pelas Atas da Câmara de São Paulo, verifica-se que Afonso Sardinha, o Velho, em 1572 pela primeira vez partilhava
com Cristóvão Diniz o cargo de vereador na humilde vila do
planalto (30). Em 1575 foi eleito almotacel (31), voltando novamente à vereança em 1576 (32), não tendo exercido mais
cargo até 1587, quando foi escolhido juiz (33), conservando-se
nessas funções ate fins de 1588 (34).
No ano de 1590 vemo-lo novamente verador, tendo sido
dado o seu têrmo de juramento em 24 de janeiro (35). Nesse
ano, Afonso Sardinha assinou sua presença em tôdas as sessões
de São Paulo, o que vem contradizer a afirmação de alguns
autores que atribuem essa data como a das descobertas das
minas de ferro em Biraçoiaba. Entre outros, Calógeras refere-se a " ... por volta de 1590 a 1597 ... " (36) o encôntro do
metal. Eschewege em PIuto Brasiliensis escreve:... " a história não menciona o nome do descobridor dessa ocorrência,
nem do construtor e proprietário da fábrica. Supõe que seja
Afonso Sardinha, o qual em 1590 construiu a fábrica de minério de Araçoiaba ... " (37). O Senador Vergueiro, com base nas Notas Genealógicas de p,€Clro Taques, sublinha ... "
Afonso Sardinha começou em 1590 uma fábrica de ferro .. .
em Biracoiba ... " (38). O interessante é que o autor setecenActas da CAmara da vna de S10 Paulo. Vol. I, op. clt., pig. 49.
Idem, pig. 59.
Cartas de datas de Terra. Vol. I, op. cit., pig. 20. ''Treslado de hüa
carta da data de chão de domingos roiz". 5 de maio de 1576: •••.• os
officiaes da camara da vUla de sam paullo do campo desta capitania de
san vte., llopo dias, afonso sardinha vereadores ... ".
(33). - Actas da CAmara da vna de 810 Paulo. Vol. I, op. clt., pig. 307.
(34). - Cartas de datas de Terra. Vol. I, op. cit., pig. 46 - ••... da qual terra
lhe fari o escrivão carta ... a sete de dezembro de mil quinhentos e
oitenta e oito annos a qual terra ... Afonso Sardinha juiz e Manuel
Fernandes ... ".
(35). - Actas da CAmara da VUla de SIo Paulo. Vol. I, op. ciC., pig. 382.
(36). - PANDIA. CAL6GERAS, op. cit., pig. 12.
(37). - W. L. VON ESCHWEGE, Pluto Brastllensis. Cia EditÔra Nacional. São
Paulo - s/do 2.0 Vol., pig. 337.
(38). - NICOLAU PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, Subsidio para a História
de lpanema. Imprensa Nacional Lisboa. 1858. Citado por CAL6GERAS,
oP.. clt., pig.
(30). (31). (32). -
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tista em Notícias das minas de São Paulo" (39), se contradiz,
afirmando que ... " "Afonso Sardinha e seu filho do mesmo
nome foram os que tiveram a gloria de descobrir ouro, prata,
e ferro .,. na Biracoiva, no sertão do Rio Sorocaba, pelos
anos de 1597 ., ." Machado de Oliveira (40) e vários outros
autores que os repetem, como Heitor Ferreira Lima (41), também são de opinião que as explorações das minas de Araçoiaba
começaram em 1590. Carvalho Franco, discorda dos historiadores anteriores e afirma: " ... tais iniciativas ganharam relativo impulso a partir de 1589, quando Afonso Sardinha, o moço, com Clemente Alvares (42) e uns companheiros descobriram ouro e ferro ... junto aQ morro de Araçoiaba ... " (43).
No ano de 1591, Afonso Sardinha continua a participar do
grupo de homens bons que governavam a vila, quando o assunto dominante em quase tôdas as reuniões eram "novas que
ho gentio do sertão estava de caminho pa. fazer guerra ... "
(44).
Em 1592, em que o velho morador de Piratininga foi nomeado capitão da gente, houve vários "ajuntamentos", para
melhor resolver as atitudes a tomarem em face da animosidade dos índios. A 23 de agôsto "si ajuntarão em camara os
offciaes della a asentaren e tratarem se he ben q. se fasa hiía
entrada ao sertão desta capitania e ver o estado em que estão
os contr. os nossos inimiguos e ... asentarão todos juntaméte
q. se fizesse loguo asento cõ o maior impeto de gente e loguo
com muita brevidade ... " (45). Novamente em setembro houve sessão da câmara para "tratar da provisão que dterminava
que as aldeias dos índios fossem entregues aos jesuitas ... "
(46) .

Nesses e noutros "ajuntamentos", lá está presente a assinatura de Afonso Sardinha e provàvelmente é após nova investidura, em outubro do mesmo ano, no cargo de "capitão da
(39). (40). -

PEDRO TAQUES, op. clt., pAgo 33.
Quadro histórico da Provincla de Slo Paulo. Typ. Imperial. São Paulo.
1864, pAg. 215.
(41). - Formaçlo Industrial do Brasn. Ed. Fundo de Cultura. Rio de Janeiro.
1961, pAgo 116.
(42). - Clemente Álvares descobriu as minas do JaraguA e Blturuna. já encontradas pelos dois Sardinhas. O registro encontra-se· com a data de
16 de dezembro de 1606 nas Actas da Clmara MUulclpal da vua de Slo
Paulo. Vol. 11, op. cft., pAgo 171.
(43). - História das MInas de Slo Paulo. Conselho Estadual de Cultura. São
Paulo. 1964, pAgo 13.
(44). - Actas da Clmara da villa de Slo Paulo, op. cft., pAgo 413.
(45). - Idem, pAgo 445.
(46). - Ajuntamento de 20 de setembro de 1592, Idem, pág. 448.
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gente", que o velho sertanista se aventura interior a dentro.
Aliás essa suposição confirma-se pelas próprias palavras do
bandeirante no seu testamento feito aos 13 dias do mes de novembro, "na villa de São Paulo do Campo, Capitania de São
Vicente do Brasil", quando estava "a caminho para uma guerra e sendo mortal e não sabendo o que Deus Nosso Senhor fará ... " (47).
"porque não sabemos do enemiguo o q. pretende he mto bem
Contudo·já a 7 de junho de 1593 se realiza nova sessão
q. nos vigiemos e defendamos". Os vereadores terminam o
"ajuntamento" aprovando a proposta de Afonso Sardinha, o
capitão da gente... "q. hera mto. bem a se mãdasse vigiar
indo a gente branqua e indios e escravos necessarios ... " (48).
No dia 15 de agôsto do mesmo ano, fêz-se nôvo assento
na Câmara, onde Afonso Sardinha continuava comparecendo
regularmente, para "... ninguem ir ao sertão e tera dos guaraminis ... " (49). A mesma preocupação reunia a 13 de fevereiro de 1594 os representantes do povo, que juntamente com o
capitão da gente, Afonso Sardinha, decidiram sôbre a necessidade de se enviar um grupo de homens à Pirapitinguí, a fim
de vigiarem os índios, devendo todos os moradores "... estarem prestes pa. a guerra ... " (50). E em maio do mesmo ano
nôvo "ajuntamento" resolve a partida do velho bandeirante
para o sertão, com o objetivo de fazer guerra aos gentios, sem
contudo poderem desta vez contar com o auxílio dos homens
de Santos e São Vicente, pois estavam ocupados com a luta
contra os corsários franceses e inglêses (51).
Em 1595 Afonso Sardinha continua vereador, além d~ capitão; e já a 5 de fevereiro a assembléia dos homens bons se
reunia para tomar conhecimento de uma provisão, obrigando os
moradores da vila a que .. , "fosê ou mãdasen levar todas as
pesas indios e indias e escravos desta guerra de bougi e de
outras guerras e entradas ao juizo da provedoria e alfandegua
pa. se faseren esames e deligencias importãtes e hordinarias ... " (52).
No ano seguinte o sertanista ausenta-se das funções de
vereador, não assinando as atas do dia 19 de maio a 1.0 de
(47). -

(48).
(49).
(50).
(51).
(52).

-

estamento de Monso Sardinha, doc. clt., in AZEVEDO MARQUES.
Tomo lI, op. clt., pág. 221 e segs.
Actas da CAmara da VDa de 810 Paulo. Vol. I, op. clt., pá,. 482.
Idem, pág. 485.
Idem, pág. 488.
Idem, pág. 493.
Idem, pág. 501.
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julho, período em que é substituído por Domingos Luis Carvoeiro (53). E em 1597 de fato, não consta o nome de Afonso
Sardinha entre oscamaristas, voltando a exercer o cargo em
1598. No "ajuntamento" de 21 de março desse ano, decidem os
representantes do povo, e entre êles o capitão da gente, "a
respeito de se mandar ajuda ao grupo que partiu para o sertão, sem se ter até o momento notícias de sua sorte ... " (54).
J á em fins de 1598 os paulistas tinham sido notificados
de que o governador geral, D. Francisco de Sousa "... está
pa. vir numa das monsois", para verificar as descobertas de
minas, realizadas pelos sertanistas (55). E de fato a 16 de maio
de 1599 a sessão da Câmara consignava em ata a presença na
vila do ilustre visitante (56).
Portanto, delimitam-se as datas do encôntro dos metais
preciosos na capitania de São Vicente e entre êles o ferro de
Biraçoiaba.
Provàvelmente, Afonso Sardinha com seus companheiros,
exercendo sua função de capitão da gente da defesa dos moradores contra os ataques dos gentios, penetrou sertão adentro e como o período mais longo que parece ter se ausentado
é entre dezembro de 1592 e junho de 1593 e posteriormente no
ano de 1597, quando não participou de nenhum "ajuntamento"
da Câmara da vila de São Paulo, afigura-se-nos possível serem
essas as datas das descobertas das minas.
Como naquele tempo o descobrimento de metais estava regulamentado pelas Ordenações Manuelinas, compreendidas e
compiladas no Código Filipino, êste determinava que os veeiros e minas de ouro e prata, ou qualquer outro metal, eram de
direito régio; portanto os descobridores deveriam manifestar
os achados e registrá-los. Somente após essa inscrição é que os
sertanistas recebiam demarcações precisas para a exploração,
que então seria à própria custa, reservados os direitos dos
quintos ao erário régio (57).
A vinda do governador geral D. Francisco dt: Souza coincide perfeitamente com a comunicação que certamente Afonso
Sardinha fizera de seus achados. Era de grande interêsse à
Corôa portuguêsa e a seus prepostos no Brasil, o encôntro das
(53). (54). (55). (56). (57). -

Idem. VoI. li, op. clt., págs. 15 e 18.
Idem, págs. 39 e 40.
Sessão da Câmara da vila de Slo Paulo. 14 de novembro de 1598. Actas
da Câmara da villa de 810 Paulo. VoI. 11, op· clt., pág. 47.
Idem, pág. 58.
Ord. L. 2.0 - TUs. 28 e 28 par. 18 acolhendo a Ord. Manuellna do L.
2.° T. t. 34 e seus parágrafos - In Washington Luiz,
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minas; compreende-se, pois, a pressa com que o governador
geral quís certificar-se do valor dos metais.
Há que concluir que o velho bandeirante comunicou as
suas descobertas imediatamente às autoridades competentes,
pois, apesar das distâncias, a notícia dêsse acontecimento deveria circular ràpidamente.
Portanto, dentre as duas datas propostas acima, é bem
mais provável que tenha sido no ano de 1597 que Afonso Sardinha, em estada mais demorada nos sertões, tenha encontrado o morro de Biraçoiaba onde abundava o ferro e ao pé do
qual também não faltavam sedimentos auríferos.
As primeiras explorações,

As notícias que encontramos a respeito do engenho de ferro estabelecido em Biraçoiaba no último quartel do século XVI,
são incompletas, contraditórias e apenas afirmadas por Pedro
Taques, que se refere à doação feita por Afonso Sardinha
"de um dos ditos engenhos ao Fidalgo Dom Antonio de Souza ... " (58). Em História Ida Capitania de São Vicente, o autor
não faz alusão ao donativo feito por Afonso Sardinha ao governador geral ou a seu filho, mas apenas que "... nesta serra de Biraçoyaba houve uma grande engenho de fundir ferro,
construído á custa do paulista Affonso Sardinha, cuja manobra teve calor pelos anos de 1609 ... " (59). Em Notas Genealógicas, o linhagista citado por Vergueiro (60) escreve: "Afonso Sardinha começou em 1590 uma fábrica de ferro de dois
engenhos para a fundição do ferro e aço em Biraçoiaba, que
laborou até o tempo em que o dito Sardinha doou um dêstes
engenhos ao fidalgo D. Francisco de Souza, quando em pessoa
passou a Biracoiava no ano de 1600 ... ".
Azevedo Marques também se refere à construção de um
fôrno catalão pelo paulista Afonso Sardinha, que o cedeu a
D. Francisco de Souza alguns anos depois. Contudo, êsse historiador não indica as fontes de onde extraiu essa asserção
(61) .
Calógeras (62), que pretendeu esclarecer a questão com
novas pistas históricas, de fato não menciona a doação do engenho e. além do mais, não fornece nova documentação.
(58). (59). (60). (61). (62). -

Noticias das Minas de 840 Paulo, op. clt., págs. 100 e 101.
PEDRO TAQUES, op. clt., pág. 147.
SENADOR VERGUEIRO, Mem6ria lllst6rlca sabre a tuncta.ç4o da fábrlca
de 840 1040 de lpanema, op. clt., cltado em Ca16geras, op. clt·, pig. 15.
Apontamentos. 1.0 Vol. op. clt., pig. :1148.
As minas do Brasll e sua leglslaçlo. Vol. 11, op. clt., pig.
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As fontes que ainda podem ser consultadas silenciam a
existência do engenho; e devido à série de contradições de
Pedro Taques, o único autor que se fundamenta em documentos, é com reservas que se devem aceitar essas afirmações.
Dados sôbre o assunto, contudo, nos são fornecidos pelas
fontes impressas, ainda existentes; e nos aventuramos a exclarecer alguns aspectos das origens das explorações em Biraçóiaba.
Localização e denominação das minas.

A documentação seiscentista situava as minas de Biraçoiaba a "25 de leguas e meia para o sertão" (63): portanto,
convertendo essa medida (64), temos aproximadamente 15.0
quilômetros de São Paulo. O morro, que se ,ergue em forma
de ilhota acima de sua planície, é de pura formação metalúrgica, dilatando-se a poente da cidade de Sorocaba, da qual
dista 14 quilômetros. O grupo de montanhas consta de 3 cabeços principais, com cêrca de "3 leguas de comprimento e
proporcionada largura" (65).
Da planície brotam duas correntes de água que são as
mais importantes, Ipanema a leste, e Sarapuí que verte para o
ocidente, desaguando ambas no rio Sorocaba.
Azevedo Marques (66) afirma que Byrassoyaba ou Araçoyaba significa "coberta do sol"; tal denominação foi dada
pelos naturais pois, que, principalmente durante o inverno, é
extensa a sombra que se projeta da montanha. Certamente a
expressão deriva de Arassojaba, isto é, "rodela de penachos",
utilizada pelos indigenas, para sombrear o rosto (67).
Machado de Oliveira (68) filia a expressão Araçoiaba, grafia que já encontramos no século XVIII, a "Aracoeyambaê",
que lhe deram os silvícolas e que significava, conforme a tradução dos portuguêses da época: "Morro do Ferro".
Aires de Casal, em começos do século XIX, descrevendo
essa montanha "que toda he hum puro mineral de ferro", atri(63). -

Registro .Geral da Câmara Municipal de 81.0 Paulo. VoI. VII, op. clt.,
pâg. 112.
(64). - No século XVII. a légua media em Portugal, 6.200 mts., aproximadamente.
(65). - ANTONIO COSTA PINTO, Descrição do morro do mineral de ferro, sua
riqueza, método usado na antiga librlca, seus defeitos - In "Revista do
InstltlMto Histórico e Geogrâflco do Brasll". VoI. XVIII. 1855, pâg. 244.
(66). - Apontamentos. VoI. I, op. cit., pâg. 87.
(67). - Pe. A. LEMOS BARBOSA, Pequenos Voeabulârlo tupi-português. Li·
vrarla São José. Rio de Janeiro. 1935.
(68). - Quadro Histórico da Província de 81.0 Paulo, op. cit., pâg.
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bUÍ-Ihe o nome de Guarassoiava, por corruptela de Arassoiava
(69) .

Calógeras alega que em princípios de 1599. quando D.
Francisco de Souza, governador geral do Brasil, visitou as minas de Araçoiaba, mudou-lhe o nome para o de Nossa Senhora
de ~ontesserrate (70).
Provàvelmente o autor de As minas do Brasil e sua legislação se baseia em Pedro Taques que, desta vez sem fundamentar-se em documentos, escreve" ... adiante desta villa (Sorocaba) quatro leguas, no sitio chamado serra de Biraçoiaba,
levantou pelourinho D. Francisco de Souza, por conta das
minas de ouro, de prata e de ferro, que na dita serra estavam
descobertas pelo paulista Affonso Sardinha; e o mesmo D.
Francisco de Souza lhe poz o nome de minas de Nossa Senhora de ~ontesserrate ... " (71). No livro Notícias das minas de
São Paulo, o historiador setecentista confirma, também gratuitamente, êsse fato: " ... Francisco de Souza examinou as
minas e providenciou um estabelecimento, denominando a região, Nossa Senhora do ~onte Serrate ... " (72).
De fato, não tendo ainda sido publicado o regimento das
terras minerais, a fim de poder regulamentar a extração das
riquezas de subsolo, em fevereiro de 1600 o governador geral
expedia da vila de São Paulo, um mandado para que "todas as
pessoas que quiserem ir ou mandar sua gente tirar ouro ás
minas de Nossa Senhora de ~onserrate para onde elle, dito
senhor governador parte quarta-feira, com o favor de Deus
possa tirar o dito ouro das ditas minas, pagando os quintos
delle á sua magestade, registando em cada semana ... " (73).
D. Francisco de Souza refere-se apenas ao ouro de ~on
tesserrate e não ao ferro; isto porque essas minas localizavamse na serra de J araguá e não em Araçoiaba, conforme a carta
que a Câmara de São Paulo dirige ao donatário da Capitania
a 13 de janeiro de 1606. Nêsse documento os veradores confirmàm que "muito tem a terra que dar, é grande, fertil de mantimentos e muitas aguas e lenhas grandes campos e pastos, tem
ouro, muito ferro .. , mais ha na serra de Biraçoiaba, 25 leguas
daqui para o sertão em terra mais larga e abastade e perto
dalli como tres leguas está a Cahatiba de onde se tirou o pri(69). (70). (71). (72). -

(73). -

Corogratla Brasfllca. Tomo I. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro. 1945,
pig. 203.
Op. clt., pág. 20.
História da Capitania de São Vicente, op. clt., pág. 147.
Pág. 35.
Registro Geral da Câmara de São Paulo. VoI. I, op. cUI, pág.
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meiro ouro e desde alli ao norte haverá sessenta leguas de
cordilheira de terras que todas levam ouro principalmente a
serra de Jaraguá de Nossa Senhora do Monserrate ... " (74).
Ora, Jaraguá dista da capital de São Paulo, aproximadamente 3 léguas e meia e portando seria de estranhar que a denominação minas de Montesserrate abrangesse o sítio bem mais
longínqüo das serras de Araçoiaba, mesmo que a ela se atribuíssem as regiões adjacentes de J araguá. Aliás, em linha reta dista aproximadamente 90 quilômetros a Serra de Araçoiaba
da Serra do Jaraguá (75). Além do mais, em fins do século
XVI, segundo expressão de Azevedo Marques, foi tão abundante a extração do ouro nessa serra, que se chamou "Perú do Brasil" (76) e de fato, D. Francisco de Souza na provisão de 1600
refere-se específica e unicamente à exploração do metal precioso.
Quanto ao estabelecimento de um arraial, que não vingou,
na região das minas de Araçoiaba fundado para melhor desenvolver as explorações ferruginosas, também as informações são
incompletas. Pedro Taques não fundamenta essa afirmação, como já foi salientado em tópicos anteriores.
E' em Azevedo Marques que encontramos dois documentos que comprovam a fundação do arraial nas vizinhanças das
minas de ferro. O primeiro é a petição de João Rodrigues, antigo morador de São Paulo, que por estar a caminho "para o
termo de Byraçoiaba, a povoar e lavrar mantimentos como
outros moradores que lá vão", solicita do do governador geral
uma data de terra na região. O despacho, de 14 de julho de
1601, é favorável (77).
Igualmente, a provisão datada de 3 de março de 1661, elevando a povoação de Sorocaba a vila, salienta que D. Francisco de Souza "mandou levantar pelourinho na dita villa de
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba e ... que o capitão Balthazar Fernandes, morador antigo destas Capitanias se foi para
aquelle distrito com muitos outros moradores e trataram de
(74). -

Registro Geral da Clmara de 81.0 Paulo. VoI. VII. Suplemento, op. clt.,
págs. 110 e segs. Actas da Clmara de 81.0 Paulo. Vol. 11, op. clt.,
pág. 497. AZEVEDO MARQUES, Tomo 11, op. clt ..
(75). - Carta do BrasU ao mUlonlislmo. Instituto BrasUelro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. 1960, págs. 80 e 61.
(76). - AZEVEDO MARQUES, Apontamentos. 11 VoI., op. clt., pág. 12
(77). - Idem, pág. 273. Aliás, Azevedo Marques engana·se no nome, pois atribui
a petlção a Francisco Rodrigues. O traslado da petição de João Rodrigues acha·se em Sesmarias. VoI. I, op. clt., pAgo 106. De fato a expressão utUlzada li "Oblracoyava".
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mudar o dito pelourinho para outro sítio mais accommodadeo,
dentro do mesmo limite ... " (78).
Portanto é um fato ter-se erguido junto às minas de Araçoiaba, um aglomerado de moradias; contudo a informação de
Azevedo Marques a respeito da denominação de Itapeboçú,
dada à referida povoação, não é acompanhada de comprovantes
(79).

Affonso Taunay indica o mesmo nome Itapebussú apenas
com pequena diferença de grafia dado ao arraial fundado por
D. Francisco de Souza em Araçoiaba, em começos do século
XVII. Infelizmente, também não fornece a fonte de tal informação (80).
Desta vez, Pedro Taques silencia êsse dado histórico assim
como as Atas, o Registro da Câmara, Documentos Interessantes,
Sesmarias, Testamentos e Inventários e Cartas de Datas de
Terra. Calógeras que se baseia quase exclusivamente no autor
setecentista e "em documentos desconhecidos em 1772" (81)
apesar de não citar a origem de tal documentação, também não
aborda êsse problema.
Parece, de fato, haver engano dos historiadores, que se
repetem, pois Itavuvú, corruptela de Itapevuçú, localiza-se a
duas léguas a nordeste de Biraçoiava (82) .

•
SÉCULO XVII.
A documentação sôbre os engenhos de ferro.

Um dos documentos em que se estribam autores, como Azevedo Marques (83) e Calógeras (84), para confirmarem a existência do labor de ferro nas minas do sertão, é o testamento de
Francisco Lopes Pinto, considerado como um dos primeiros
co-proprietários e fundadores do engenho de Araçoiaba. Contudo, seus escritos, e a êsse respeito não são claros.

(78). -'Idem, pág. 273.
(79). - Idem, ibidem.
(SO). - História seiscentlsta da vila. de 810 Paulo. Typ. Ideal. São Paulo. 1926,
pág. 8.
(81). - As minas do BrasU e sua Jepslaçlo. VoI. lI, op. elt., pág. 19.
(82). - ALUISIO DE ALMEIDA, Mem6ria históriea sabre 80roeaba, in "Revista
de Hist6ria" Vol. XXIX. São Paulo. 1984, pág. 339.
(83). - Apontamentos. Tomo I,op. elt·, pág. 248.
(84). - As minas do BrasU e sua lepslaçlo, op. cit., pág.
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Tal manuscrito está transladado na íntegra em Azevedo Marques (85). E' datado de 27 de abril de 1628, um ano antes da
morte do testante. O único texto que talvez pudesse se relacionar com a existência de alguma forja em Araçoiaba, é c seguinte: " ... Declaro que eu tenho um pouco de gente do gentio
da terra, a qual é minha e de meu filho, que eu mandei buscar
ao sertão com minha fazenda, polvora, chumbo e ferramenta.
E por meu filho ser nomeado no engenho na primeira vida, me
passou por procuração para eu dispor e vender o dito engenho
e fabrica delle, o qual eu vendi, e a gente deixei ficar comigo
por não a poder vender ... " .
Dois aspectos se destacam nêsse trecho: Francisco Lopes
Pinto mandou buscar o gentio ao sertão, onde provàvelmente
estava fixado no trabalho do engenho, pois também lá possuía
a sua fazenda, pólvora, chumbo e ferramenta; e êsse engenho,
pertencente ao filho, Diogo Pita de Quadros (86) fôra vendido,
assim como a fábrica, por procuração.
A localização de tal forja só é mencionada no testamento.
com a denominação genérica de "sertão", sem a data da venda,
e sem a indicação do comprador.
Os outros dois textós do testamento que se referem a engenho também nada esclarecem:
" ... Mais declaro que D. Antonio de Sousa mandou
por seu procurador a João Fernandes Saavedra, e na dita procuração mandou ao dito João Fernandes Saavedra
que pagasse a Diogo Quadros 200 cruzados, que tantos
lhe devia, e por outra procuração que fez e mandou ao
governador seu primo D. Luis de Sousa, manda que dê
a Diogo de Quadros 200 cruzados ou a seus herdeiros, as
quaes procurações estão em meu poder e nunca quiz João
Fernandes Saavedra pagar nem o governador D. Luis de
Sousa, e assim mais declaro que eu e Diogo arrendamos
por um anno a sua metade de engenho de ferro por 50
quintaes de ferro, do qual anno ficamos devendo 14 quintaes que lhe pagavamos dizendo que nos descontasse nos
200 cruzados que. D. Antonio mandava pagar e o dito
(85). -

(86). -

Apontamentos. Tomo 11. op. cit .• pig. 361 e segs.
Diogo Pita de Qtladros era fUho de Francisco Lopes Pinto. cavaleiro fidalgo da casa de 8 M. e de Grada de Quadros, sua mulher e irmã de
Diogo de Quadros. administrador das minas de 8ão Paulo entre 1605 e
provàveImente 1609; "bom cavalheiro e esforçado. dos melhores da terra e por tal lhe fez tambem S. Magestade mercê do habito de Santiago
que trazia no peito ..... - Tals indicações estão contidas nos Instrumentos de cognação, apresentados por Francisco Lopes Pinto p:ua provar ser cristão velho. em 1618. Registro da Câmara da villa de São
Paulo. VoI. I.op. c.... págs. 252 e segs_
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João Fernandes Saavedra não quiz descontar. E assim
mais eu e o capitão Diogo de Quadros corremos dois annos
com a parte do engenho do dito D. Antonio de Sousa por
ordem da justiça, do que demos conta a João Saavedra,
de que nos passou quitação, que tenho em meu poder.
Mais declaro que eu alcancei sentença contra a fazenda
do dito capitão Diogo de Quadros e tenho nomeados os
200 cruzados que D. Antonio de Sousa lhe devia, e assim
mais nomeei a parte que o dito D. Antonio de Sousa deve ao engenho e nomeei mais o que lhe deve ao dito capitão Diogo Quadros do ordenado de provedor e a tença
que tinha vencida, que S. Mag. lhe fez mercê com o hábito de 50 $ de que se poz verba nos seus asesntos ... "
". .. Mais declaro que, quando eu e Diogo de Quadros
vendemos a metade do engenho a D. Antonio de Souza
foi por preço de 3. 000 cruzados os quaes não acabou de
pagar e deve ainda muito dinheiro ... ".

Também dêsses excertos de testamento talvez possamos
salientar alguns fatos: trata-se de um engenho, ao qual não é
atribuido indício algum de localização; e as dívidas mencionadas e o arrendamento da metade da forja indicam que certamente houve uma sociedade realizada entre D. AntônÍo de
Souza, D~ogo de Quadros e Francisco Lopes Pinto, para a exploração dêsse engenho.
Pedro Taques em Notícias das Minas de São Paulo (87) é
claro em fixar tal fundição no sítio de Santo Amarei, fundamentando sua afirmação nos Cadernos de Vereações de 1606 e
1607, infelizmente extraviados.
Completa essa documentação a escritura da ~ociedade lavrada entre Diogo de Quadros, Francisco Lopes Pinto e D.
Antônio de Souza, filho de D. Francisco de Souza, datada de
11 de agôsto de 1609, que se refere a um engenho de ferro "situado em o distrito e limite desta villa de São Paulo e donde
chamam Ibirapuera, da outra banda do Rio Jeribatiba" (88).
Cológeras, fazendo alusão a essa forja, gratuitamente afirma: "a nova instalação devia ser uma cópia de Biraçoiaba, inspirada pelos mesmos operários construtores desta ... " (89).
Compulsando outras informações, talvez seja possível esclarecer alguns pontos obscuros.
(87). (88). -

(89). -

Op. cit., pág. 101.
Escritura do Tabelião Simão Borges da Cerqueira, publicado no Correio
Paulistano - de 27-8-1869. - Citado em EDMUNDO ZENHA, Onde a primeira fudiç!o de ferro no Brasll? in "Revista do Arquivo Municipal".
VoI. CXL. São Paulo. 1951, pág. 22 e segs.
Op. clt.,
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As atividades de Diogo de Quadros, um dos SOCIOS, comprovadas· pelos documentos ainda existentes, demonstram que
de fato foi nomeado administrador das minas de São Paulo em
1605 (90). Como tal, recebia provisão datada de Salvador, a
10 de janeiro do mesmo ano, concedida pelo governador geral
Diogo de Botelho, para que lhe fôsse entregue pelos Almoxarifes da Bahia, Rio de Janeiro e São Vicente tôdas as ferramentas "que tiverem e possam servir e sejão necessarias ao benefício das ditas Minas, avaliando-se por officiaes, assistindo a isso
o Procurador de S. Magestade e dando o dito Diogo de Quadros fiança a elles ... " A dois de fevereiro de 1605, na vila do
Pôrto de Santos, estando presentes o Procurador dos feitos de
EI Rei, Francisco Casado Grey e João de Abreu, Feitor e Almoxarife da Fazenda, "por elles foi dado juramento a J eronimo
Maya e Diogo Dias para avaliarem as peças de ferramenta do
Engenho de ferro conforme ao despacho do Provedor Luiz de
Mello ... e logo avaliarão dous malhos q. podião pesar p:mco
mais ou menos entre ambos tres quintaes e por qUintal a razão
de tres mil reis, mais duas argolas grandes da mesma ferramenta q. podião pezar pouco mais ou menos três quintaes ao
mesmo preço, mais duas Cafras, que podiam pezar outros quintaes ao mesmo preço, mais duas chapas pequenas q. cada húa
pezava duas arrobas no mesmo preço, mais duas chapas grandes q. cada húa podia pezar pouco mais ou menos hum quintal
cada húa, as quaes todas juntas podem pezar pouco mais ou menos doze quintaes, que a razão dos ditos tres mil reis por quintal fazem a soma de 3~000 r ... " (91).
Para receber as ferramentas, obrigava-se Diogo de Quadros a "fazer dous engenhos para faser ferro e aço na Capitania de São Vicente e os mais que necessarios forem em todo
este Estado ... " (92).
Calógeras, à pAgo 88 de Minas de 8A:o Paulo e sua lectslaçlo, op. dt.,
fundamentando-se em Marcel1no Pere1ra Cletto, afirma que Dlogo Quadros foi nomeado em 1605 e não no ano posterior, como escreve Pedro
Taques, à pAg. 38 de "Noticias das Minas de São Paulo". Como faltam
os originais das Atas da Câmara correspondentes ao ano de 1605, assim
como os do Registro da mesma Câmara de 1603 a 1606, a provisão de
nomeação não foi encontrada. Contudo, de fato, as referências acêrca
. da atuação de Diogo Quadros, que aparecem em 1808, demonstram que
certamente hA mais de ano, deveria ser êle admlnlstrador das minas.
(91). - Tal provisão encontra-se no manuscrito de Marcelino Pere1ra Cletto A
respeito da Capitania de 81.0 Paulo. Sua decadência e modo de restabelecê-la. Santos 25 de outubro de 1782. Biblioteca Nacional. Secção de
Manuscritos. 11. - 35 - 24 - 14.
(92). - Essa documentação é comprovada, posteriormente, pelo requerimento
e anexos do Capitão Mor, ClAudio Madure1ra Calhe1ros, pedindo privilégios para erig1r
(90). -
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Em janeiro de 1606, na carta dos vereadores de São Paulo
dirigida ao donatário da Capitania, há referências a um dêstes
engenhos: " ... Diogo Qaudros é ainda provedor das minas,
até agora tem procedido bem, anda fazendo um engenh,> de
ferro a tres leguas desta villa e como se perdeu 110 Cabo Frio
tem pouca posse e vai de vagar; mas acabal-o-ha e será de muita
importancia por estar perto daqui como tres leguas e haverá
metal e ferro; mas ha na serra de Byraçoiaba 25 Jeguas d'aqui
para o sertão em terra mais larga e abastada ... ., (93).
Contudo no mesmo ano, novamente os vereadores de São
Paulo reportam-se a dois engenhos que Diogo Quadros pretende abandonar, ausentando-se para o sertão; e como um dos
engenhos estivesse "em bom estado de se acabar", os representantes do povo" requeriam mandar notificar '" Diogo Quadros não largar o dito engenho ... " (94).
E de fato, certamente o administrador das minas terminou
a forja, pois o início dos trabalhos de fundição é fixado em 1607,
como comprova o texto do Livro de Assentos, de Martim Rodrigues Tenório, morador em Ibirapuera: "... el enjl:!fio de hierro
começo a moler quinta fera a 16 de agousto de mil y seiscientos
y siete afios aI qual enjefio pusieron por nombre nuestra sefiora de aguosto quis la assuncion bendita y du dia a 15 deI
dicho mes ... " (95).
Podemos extrair dessa documentação algumas informações claras:
1. - Diogo Quadros, para receber as ferramf:ntas e ajuda
financeira de S. Magestade, compromete-se a erigir dois engenhos na capitania de São Vicente;
2. - de fato, o administrador das minas inicia a construção dos dois engenhos; contudo, somente um dêles parece chegar a seu término, começando os trabalhos de fundição a 15 de
agôsto de 1607 e recebendo por isso, em honra à fêsta litúrgica,
a denominação de Nossa Senhora da Assunção;
3. - a localização dêsse engenho é próxima a São Paulo
e, portanto, identifica-se com a forja de Santo Amaro, em

(93). -

(94). (95). -

Nacional. Secção de Manuscritos. C.t. 8, 2, 17 -11.0 81 - Mass. São
Paulo. n. o 13.092.
Carta datada de 13 de janeiro de 11106, Registro Geral da Clmara da
vUla de 8~ Paulo. Vol. VII, op. cU., pág. 107. Adas da Clmara da
VUla de 8~ Paulo, op. cU." pág. 497 in Azevedo Marques, Tomo 11,
op. cit., pág. 355.
Actas da Clmara da VUla de ~ Paulo. Vol. 11, op. cU., 15 de agõsto
de 1606, pág. 151.
Inventários e Testamentos. Vol. 11. op. cU., pág. 74.
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Emboaçava, muito bem focalizada pelo Prof. Sérgio Buarque
de Holanda em artigo sôbre o assunto (96);
4. - em tôda a documentação, o texto que fêz alusão à
serra de Biraçoiaba é confuso, não esclarecendo se há engenho
ou apenas metal de ferro em abundância.
A respeito ainda das atividades de Diogo Quadros, há freqüentes referências às suas entradas no sertão. Ainda no ano
de 1606, por mal entender o capítulo do Regimento em que
"Sua Majestade manda ajuntar homens que trabalhem nas
minas de ferro, pagando todo o trabalho, êle, Diogo Quadros em
contra ordem excedeu, mandando ao sertão e fazendo guerra
aos gentios". Diante dessa incompreensão e desobediência, o
governador geral proíbe terminantemente a ida para o sertão
do administrador das minas de São Paulo (97).
Em 1607 é publicado pregão para "que nenhuma pessoa
fosse ao sertão, nem dar guerra em companhia de Diogo Quadros ... " (98).
A 15 de fevereiro, o próprio administrador das minas solicitou "q. se ajuntassem e fizessem camara pq. tinha q. requerer cousas do serviço de sua majestade. Por ele foi dito
que avia 4 anos que estava nesta villa como provedor de minas e com muito trabalho fizera hú engenho pa. fazer ferro o
qual por não ter fabriquo perdia sua magestade seus quintos e
ele provedor mto, perdia ... " Portando Diogo Quadros pedia
ajuda pois "ha um ano só tivera das aldeas oito indios que
lhe dera Antonio Roiz, capitão dos maromonis: em 9 de junho
a cinco dagosto os indios fizerão tres arrobas de carvão pela
qual razão deixou de fazer a quantidade de fero q. sua majestade encomenda e que ha quatro mezes por falta de homens não
pode erguer ao dito engenho e erguer outra moenda ... " Os
vereadores responderam que haviam lhe dado os índios que
estavam mais disponíveis, pois faltavam na capitania; e além
do mais os naturais não queriam trabalhar sem pagamento.
Diogo Quadros continua sua explanação referindo-se a que "o
dito engenho se fez de santos para esta villa sem interece nenhum somente por servirem a sua Magestade como he affonso
(96). (97). (98). -

A Fábrica de ferro de Santo Amaro, in <'Dtgellto EconÔm1co", n.0 38.
Janeiro de 1948. Ano IV., pAgo 78 e segs.
Traslado de provisão do dito senhor governador Diogo Botelho para
que não haja guerra. Actas da Câmara Municipal de S10 Paulo. VoI. lI,
op. cit., pág. 169. 5 de dezembro de 1606.
Pregão de 4 de março de 1607. Idem, pAgo

-

193-

sardinha fez o engenho a sua custa e sempre deu ajuda com
sua pessoa e escravos" (99).
Portanto as investidas que Diogo Quadros quis realizar no
sertão da capitania de São Vicente tinham o objetivo precípuo
de arrebanhar o braço indígena, para empregá-lo em sua forja
de Emboaçava. Os documentos silenciam a sua permanência
longe da vila para cuidar da instalação e manutenção de algum
engenho, e indicam que a preocupação do administrador das minas em suas entradas ao sertão, se restringiam à prea do índio,
apesar das claras determinações de Sua Magestade, obrigando
mesmo aos vereadores a tomarem medidas repressivas. Na
relação de matrícula de gente carijó, realizada por Belchior da
Costa no ano de 1615, no assento de gente de Manuel Mourato,
há referências a duas índias da entrada do capitão Diogo Quadros, para as ocupar no benefício das minas (100).
Provàvelmente devido a essa dificuldade de braços para
os trabalhos da forja, Diogo Quadros se isenta da obrigação
de vender o ferro por dois mil réis, como estava estipulado em
"Provisão e regimento de S. Majestade" registrados na Câmara, nos quais se declarava que "o dito quadros lavra o seu engenho em que trazia por contrato a obrigação de dar o dito
ferro que ora se lavrasse nesta capta. por dous mil reis". Apesar do trato, o administrador vendia o produto da forja pelo
dôbro do preço (101).
Novamente a documentação não indica de onde provinha
êsse ferro, mas certamente era da forja de Santo Amaro e de
suas proximidades. Comprovando essa asserção, podemos citar o protesto do procurador do conselho, Fernão Dias, contra
Belchior Roiz "que queria ir de Ibirapuera com forja de ferreiro para Apiasava das Canoas aonde desembarca os carijós o
que era em prejuizo levar forja e ferro para perto dos indios ... "
(102) .
Contudo, na mesma época os camaristas de São Paulo proibiam a Clemente Alves, que estava em Pirapitinguí (103), planíc'e onde se localiza Itú e próxima a Sorocaba, e "que indo ao
sertão queria levar a tenda de fero. .. Não se consentindo que
levasse tal forja ... " (104). E' o único documento encontrado
(99).

~

Actas da Câmara de vIDa de Slo Paulo. VoI. 11. 15 de fevereiro de
1609, pág. 234.
(100). - Registro Geral da Câmara. VoI. VII, op. cit., pág. 251.
(101). - Idem, 14 de fevereiro de 1609, pág. 233.
(102). - Idem. 1.0 de dezembro de 1607, pág. 198.
(103). - Plrapitingul. Rio de peixe vermelho.
(104). - Actas da Camara de villa de 810 Paulo. Vol. lI, op. cit·, pág. 278. 31 de
outubro de 1610.
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que menciona a instalação de alguma engenhoca no sertão para
fundir ferro.
A regulamentação e disposição dos cargos relativos à exploração das minas.

Um dos grandes incentivadores do movimento das descobertas e explorações das minas na capitania de São Vicentl~ foi
sem dúv:da o governador geral, D. Francisco de Sousa.
Mesmo antes de sua vinda de Salvador a São Paulo. em 27
de outubro de 1598 nomeava êle a Gaspar Gomes Muacho (ou
Mualho) para o cargo de meirinho das minas da capitania de
São Vicente e "bem assim sirva o dito cargo em todas as mais
capitanias do sul onde chegar e estiver com o qual haverá de
ordenado quarenta mil reis ... ". Há uma anotação à margem
do documento em que está decifrado 200$000 por ano (l05).
E a seguir. por provisão de 27 de novembro do mesmo ano, já
então dada na vila de Vitória, indicou a Diogo Arias de Aguirre para "capitão-mor de certos navios que vão á capitania de
São Vicente em direitura, com trezentos indios frecheiros que
desta capitania do Espirito Santo houve por serviço do dito
senhor fossem para minha guarda e beneficio das minas ... ".
Também o nomeia para o cargo de capitão de São Vicente até
a sua própria chegada (106).
Em maio de 1599 (107), penetrando na vila de São Paulo,
D. Francisco de Sousa aqui permaneceu da primeira vez até
1602 ou 1605 (108).
Comprova também a estada de D. Francisco de Sousa em
São Paulo, a própria afirmação do governador na provisão de
"Provisão transcrita em São Paulo a 25 de setembro de 1599". Re&1stro
Geral da CAmara Munlclpal de 810 Paulo. Vol. VII, op. clt. pAgo 101.
(106). - Provisão que foi cumprida por juramento na Câmara de São Vicente
em 18 de dezembro de 1598. Idem, pAgs. 81 a 83.
(107). - Em sessão da Câmara de 18 de maio de 1599 era consignada em ata a
presença na vUa do Uustre vlsltante: "... D. Franclsco de Sou.a, governador geral q. hora está nesta vl1la ... ". Actas da Câmara da VUIa de
810 Paulo. Vol. lI, op. clt., pAg. 58.
(108). - Os autores divergem sôbre a data da partida de D. Francisco de Sousa
para a Europa. Pedro Taques em suas três obras sôbre o assun!to afirma ter sido em junho ou julho de 1802: "Noticias sôbre as Mlnas~, op.
clt., pAgo 35; NObUlarqula, op. clt., pAgo 112; HIst6rla da Capitania, op.
clt., pAgo 147. Calógeras estabelece a partida entre 1801 e 1802, op. clt.,
pAgo 21; Monso Taunay em seu livro 810 Paulo no Século XVI. op. clt.,
pAg. 259, também é dessa oplnllo; contudo citando Caplstrano de Abreu,
à pAgo 280 data a partida de D. Franclsco de Sousa em 1805, depois de
recebida a ordem régia de 19 de março disse ano. Confirma essa asserção, sem maiores Informações de fontes, Carvalho Franco, em Hlst6rla
das MInas de 810 Paulo, op. clt., pAgo
(105). -
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cavaleiro dada a Sebastião de Freitas:"
outrosim acompanhou com suas armas e escravos ao descobrimento das minas
de ouro e prata e mais metaes á serra di Birassoiaba e ás mais
partes por onde andei. .. " (109), assim como no alvará de cavaleiro concedido a Antônio Raposo: " ... vindo eu a esta capitania ao descobrimento destas minas de ouro e prata e mais
metaes me acompanhou o dito Antonio Raposo á serra de Birassoiyaba e Cahativa e Berlruna ... " (110).
Depois de visitar as minas, ao voltar à vila, apressa-se D.
Francisco de Sousa a nomear a Diogo Gonçalves Lasso, capitão
de São Paulo desde 1599 (111'), também capitão das minas, por
provisão apresentada na Câmara a 22 de janeiro de 1600 (112),
com o ordenado de duzentos mil réis (113).
Não tendo sido ainda publicado o regimento das terras
minerais, o governador geral, a fim de poder regulamentar a
extração das riquezas de subsolo, publica em 11 de fevereiro de
1601 um mandado, lembrando o pagamento dos quintos a Sua
Majestade (114). E complementando êsse documento, a 19 de
julho do mesmo ano é dado em São Paulo o regimento do capitão Diogo Gonçalves Lasso, proibindo que "pessoa alguma possa por ora ir ás minas descobertas nem tratem de descobrir
outras salvo Affonso Sardinha o velho e Afonso Sardinha o
moço. " por serem os ditos descobridores ... " (115).
Pouco tempo exerceu Diogo Lasso o cargo, pois em maio
do ano seguinte, já uma provisão nomeava a seu neto mt.!nor,
Diogo Gonçalves, o moço, "capitão desta villa de São Paulo e
districto das minas" e enquanto o dito Gonçalves não tiver idade hei por bem que o capitão Pedro Ari?s de Aguirre ,sirva em
seu nome ... " (116). Como Pedro Arias estivesse ausente, foi
nomeado como substituto, Antônio de Proença (117).
Somente a 13 de agôsto de 1603 é publicado o Regimento
das Minas, promulgado em Valladolid, o qual trata somente
"16 de março de 1601". Registro Geral da Câmara Municipal de 810
Paulo. Vol. I, op. clt., pAgo 105.
- "Traslado do alvarA de cavaleiro de Antonio Raposo de 18 de junho de
1601". Idem, pAgo 117.
-Idem, pAgo 106.
- "... capitão desta va. e das minas dlo Giz laso, ...... Actas da CAmara
da vIDa de 810 Paulo. VoI. 11 op. clt., pAgo 71
- Registro da Câmara Municipal de 810 Paulo. VaI. I, op. clt., pAg. 134.
- "Traslado de um mandado do senhor governador". Idem., pAgo 92.
- Idem, pAgo 123.
- "Translado -de provisão de Dlogo Gonçalves, o moço, de capitão das
minas e da vIDa". Idem, pAgo 133.
- "Provisão de Antonio de Proença para capitão em ausencla de Pedro
Arlas de Aguirre". Idem, pAgo

(109). (110).
(111).
(112).
(113).
(114).
(115).
(116).
(117).
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das minas de ouro e prata e no artigo 61.° se refere também
às de cobre e à pescaria de pérolas (118).
Já então a preocupação européia se restringia aos metais
preciosos e o ferro era relegado a segundo plano.
Nesse mesmo ano, o governador geral Diogo Botelho nomeava como "mineiro mor deste Estado", a João Munhoz de
Puertos, e a provisão enviava-o "cõ seu companheiro frco vilhalva a estas partes e Captas. pa. fazerem suas diligencias e
ensaios e fundizões aserqua do ouro e prata e mais metaIs q.
nesta capta. herão descobertos ... " (119).
As notícias de descobertas das minas já circulavam na Europa e EI-Rei, interessado em que se incentivassem as explorações, em carta datada de 1604, recebida, porém só a 8 de janeiro de 1606 pelo provedor das minas, Diogo Quadros prometia "Grandes mercês e favores para a vila ... " e certificava que
S. Magestade queria ajudá-los "com mil negros de Guiné para
os pagarem pelo tempo de tres anos ... ". Também viriam para
a capitania "mineiros destros e experimentados que os té agora vieram deram pouca satisfação ... " (120).
A 15 de agôsto de 1606 há referências acêrca da atuação
do nôvo administrador de minas em São Paulo, Diogo Quadros,
a que amplamente já nos referimos anteriormente.
Tendo D. Francisco de Sousa voltado ao Reino, consegue do
Rei D. Felipe uma "carta de governança", com amplos poderes,
pois fôra confirmado que "nas partes do estado do Brasil havia minas de ouro, prata e outros metaes", regressando ao Brasil como o encarregado "da conquista e administração das ditas minas descobertas e de todas as mais que ao diante se descobrirem nas tres capitanias de São Vicente, Espirito Santo e
Rio de Janeiro" (121).
A carta de governança era completada a 28 de março de
1608 com o alvará que estendia a administração de D. Francisco de Sousa "por tempo de cinco annos e não mandando o
contrario tenha a administração geral e o entabolamento das
(118). (119). (120). (121). -

Encontra·se o regimento na íntegra em Pedro TaqueS,Notícias das Minas de 810 Paulo, op. clt., pAg., 161 e segs.
22 de agôsto de 1603, Aetas da CAmara da vUla de 810 Paulo. VoI. U,
op. clt., pAgo 134.
''Traslado da carta de El-Rei nosso Senhor deste anno de 1606". Registro
da Cimara Munieipal de 810 Paulo. VoI. VII, op. eit., pAgo 109 e segs.
"Traslado da carta de governança do senhor D. Francisco de Sousa,
feita em Madri a 2 de janeiro de 1608". Registro da Câmara Munieipal
de 810 Paulo. VoI. I, op. eit., pAgo
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minas descobertas ou que ao diante se descobrirem em todas
as partes do estado do Brasil" (122).
E depois sucedem-se os alvarás e provisões concedendo
privilégios e vantagens aos que "tenham servido as ditas minas" ou que participem de sua administração e desenvolvimento" .
E' o alvará que transfere a D. Francisco de Sousa, "l nomeação de fôro de fidalgos "que tenham servido nas ditas minas tres annos cumpridos" (123). E alguns meses depois "para
que se consigam os bons effeitos que neste negócio se pretendem (administração das minas de ouro, prata e outros metaes)
hei por bem e me praz de lhe fazer mercê que possa nomear o
fôro de cavalleiro fidalgo de minha casa em cem pessoas e de
moço da Camara em outro cento com declaraç&o que os cavalleiros fidalgos terão primeiro servido nas ditaa minas dois
annos cumpridos e os moços da Camara um anno" (124). Além
disso pelo alvará de 3 de novembro de 1609 o Administrador
Geral das Minas recebe a mercê de nomear "nas pessoas que
lhe parecer, dezoito habitos da ordem de Christo os doze delles
com vinte mil reis de tença e os seis com cincoenta mil reis
cada hum com declaração que as ditas pessoas em que assim nomear terão servido pelo menos tres annos cumpridos no negocio das minas" (125).
O rei também atribui a D. Francisco de Sousa o poder de
"acontecendo morrer servindo o dito cargo possa nomear, enquanto não for provido, na pessoa que lhe parecer... (126).
Também era de competência do Administrador Geral das Minas
o provimento "por tempo de tres annos, contados do dia que
chegar às ditas capitanias em diante os oficiais da justiça do
districto das ditas minas ... " (127), além de "um provedor que
haverá cada anno de ordenado quatrocentos cruzados, um the(122). -

(123). (124). (125). (126). -

"Traslado do Alvará da administração do estado do BrasU do senhor
Dom Francisco de Sousa". Idem, pág. 190 e segs. "Patente de Sua
Majestade comunicando o mesmo a D. Diogo de Menezes, governador do
estado do BrasU". Idem, pág. 196.
"Alvará para a nomeação do fôro de fidalgos". 3 de janeiro de 1608,
feito em Madri, trasladado em São Paulo a 3 de novembro de 1609.
Idem, pág. 192.
"Alvará da nomeação do fôro de cavalleiro fidalgo em cem pessoas "2
de janeiro de 1608, em Madri", trasladado em São Paulo em 3 de novem·
bro de 1609. Idem, pág. 194.
"Alvará de dezoitos habitos", feito em Madri, 2 de janeiro de 1608 e
trasladado em São Paulo em 3 de novembro de 1609. Idem, pág. 195.
"Alvará de dois de janeiro de 1608", trasladado em São Paulo a 3 de
novembro de 1609.
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soureiro que haverá de ordenado trezentos cruzados os quaes
ordenados serão pagos do rendimento das ditas minas ... " (128).
Prevendo as dificuldades que adviriam do afluxo de aventureiros na exploração dos metais, EI-Rei ordenou que as ditas
minas fôsses providas de "duas mil fanegas de trigo e quinhentas de cevada e duzentos carneiros de carga pelo porto de
Buenos Aires ao Brasil, sendo pagas no porto de Santos do Rio
de Janeiro em re. " o ferro ou dinheiro ... " (129).
A provisão de ordenados dos mineiros foi trasladada em
São Paulo a 4 de novembro de 1609, estabelecendo que "haverá na administração e descobrimento das ditas minas os mineiros seguintes: do's mineiros de ouro que haverá cada hum
seiscentos cruzados, um mineiro de ouro de bêtas, seiscentos
cruzados, dois mineiros de prata que haverá cada hum seiscentos cruzados, um enfarador seiscentos cruzados, um mineiro
de perola que haverá seiscentos cruzados, um mineiro de esmeraldas seiscentos cruzados, um mineiro de salitre, quinhentos
cruzados, dois mineiros de ferro que haverão ambos quatrocentos cruzados ... " (130).
E' interessante notar a grande diferença de ordenado estabelecida entre os mineiros de ouro, prata e os de ferro, que
conjuntamente ganhariam menos que os primeiros separadamente. E' índice de desinterêsse da Corôa pela exploração do
metal ferruginoso e de preocupação pela descoberta e extração
dos metais preciosos, fundamentos da política mercantilista da
época.
Para incrementar a emigração para as terras das minas,
El-Rei apostila em Lisboa a 7 de janeiro de 1609 a provisão permitindo que "a todas as pessoas que do reino quiserem ir ás
ditas minas a povoar aquellas partes se dê embarcação e ...
mantimentos para viagem té chegar a um dos portos do Brasil
repartidos pelos navios como se costuma fazer com os degredados tres em cada hum ... e que não havendo embarcação que
vá deste reino em direitura ao Rio de Janeiro para nella se poderem embarcar as pessoas que quizerem ir ás minas e povoar
aquellas partes se dê embarcação e mantimentos pela maneira
nelle declarada ás ditas pessoas pata poderem ir a outros pontos
do estado do Brasil" (131).
(128).
(129).
(130).
(131).

-

Traslado do alvari a 3 de novembro de 1609. Idem, pig. 201.
"Provisão feita em Lerma a 14 de junho de 1608". Idem, pig. 203.
Idem, pig. 204.
''Traslado da provisão de embarcações". Idem, pig.
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Ao degredado que servisse nas "ditas minas o tempo que
tinha de degredo lhe será levado em conta e lhe mandarei alvará de perdão ... ". Era mais um incentivo ao progresso das
explorações de sub-solo (132).
As referências nas Atas e Registro da Câmara atinentes a
medidas e regulamentações das minas na capitanb. de São Vicente, cessam em 1609. Temos notícias de que dois anos após,
D. Francisco de Souza ainda interessado nas explorações do
sub-solo, se encontrava em São Paulo, pois os juizes "não faziam camara visto ambos serem nas minas por mandado do
governador D. Francisco de Sousa" (133). Nesse mesmo ano
de 1611, já os vereadores se referem a D. Luis de Sousa, "filho
que ficou do snor Dom Francisco de Sousa governador que foi
o capitão geral desta nova repartição e por elle foi apresentado
hum condesilho e nomeasão que o snÕr. seo pai fizera em o
deixar a ele dito snõr com os ajumtos pa. que seirvão em auzencia do snõr dom Antonio de Sousa ... seu irmão ... " (134).
E a carta de 17 de março de 1612 confirma a provisão de
D. Antônio de Sousa, nomeado pelo pai já falecido, em obediência ao alvará de dois de janeiro de 1608. assim como de D.
Luís de Sousa, na ausência do irmão (135).
Dessa data em diante, cada vez mais a documentação silencia os acontecimentos sôbre as minas da capitania de São
Vicente. Além do mais, não há, entre os anos, de 1610 e 1616.
no Registro da Câmara, indicação alguma de document0s, o
que se supõe terem sido extraviados ou destruidos. Apenas
em 6 de julho de 1616, Salvador Corrêa de Sá, então administrador geral de "todas as minas descobertas e das que de novo
se descobrirem nesta repartição do sul", nomeia para o cargo de
meirinho a Pedro de Moraes, pagando-lhe por ano, vinte e
cinco mil réis (136). Nesse mesmo tempo, por provisão, .Jorge
Neto recebe o cargo "para correr com os mantimentos para as
minas" (137).
Ainda nesse ano, tendo Salvador Corrêa de Sá de ausentarsepara o Rio de Janeiro, porque "importa muito ao serviço e
(132). -

"Traslado da provisão dos degredados, passada em São Paulo aos quatro
dias do mez ... de mU seiscentos e nove annos". Idem, pAg. 207.
(133). - Actas da Clmara da vUla de São Paulo. Vol. 11, op. clt., pág. 290.
(134). - Idem, pág. 291.
(135). - "Traslado de provisão e procuração de 17 de março de 1612 transcrita
nas Atas em 1614". Idem, pAgo 312.
(136). - ''Traslado da provisão de julho de 1606". Registro da Clmara MuniCipal
de São Paulo. VoI. I, op. clt., pág. 215.
(137). - ''Traslado da provisão". O
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benefício das minas e fundições" determina que fique em seu
lugar na capitania de São Vicente, com todos os poderes para
"que acuda com muita brevidade e diligencia ao beneficio das
ditas minas e a todas as cousas tocantes ás ditas minas" a Duarte Correa Vasques, provedor das minas (138).
Posteriormente em 1620, Martim de Sá, na ausência de
seu pai, Salvador Corrêa de Sá, por verificar que estava vago
na vila de São Paulo, o cargo de meirinho das minas da capitania "por morte e falecimento de Antonio Lopes Pinto que o
serviu", resolve prover nesse ofício a Diogo Munhoz (139).
E nêsse primeiro período de exploração mineiras, a última
notícia através da documentação ainda existente, é a queixa,
registrada na Câmara, do procurador Luís Bueno de que, apesar de se fazer muito ferro e ferramenta no engenho, o povo
não conseguia obtê-los. Pedia que o capitão mor notificasse a
Luís Fez, fundidor "que fizesse ferro e o desse a este povo pelo
preço de dous mil reis ... " e que os mesmos senhorios do engenho não mais "desfizessem o ferro em ferramentas ... " (140).
Parece que o motivo da falta de ferro, era principalmente
a penúria de mão-de-obra, pois os ferreiros se queixavam de
não receberem índios para os trabalhos da forja (141).
Infelizmente os documentos não esclarecem de onde provinha tal ferro. Certamente era da forja de .Ibirapuera, que
devia suprir às necessidades dos moradores da Vila de São
Paulo; e mais uma vez acoberta-se no silêncio, no olvido ou
mais provàvelmente na inexistência, a fundição de Araçoiaba.
E tôda a documentação referente aos cargos relativos à
exploração das minas não menciona medida alguma a ser aplicada ao suposto engenho de ferro do sertão da capitania de São
Vicente.
Novas tentativas de exploração.

Até meados da era setecentista, não há vestígios de notícias documentadas referentes às explorações de ferro. Mesmo
os lugares de sua anterior localização parece terem sido esquecidos com o correr dos anos.
(138). (139). (140). (141). -

"Registo de uma provisão do ano de 1616". Idem, pág. 220.
Idem, datada de 19 de dezembro de 1620. Idem, pág. 314.
Carta que os camarista escreveram ao capitão mor e ouvidor Alvaro
Luiz do Valle. 2 de março de 1626. Actas da Câmara da Vllla de São
Paulo. VoI. lU, op. clt., pág. 221.
"Requerimento
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Com a elevação a vila da povoação de Nossa Senhora da
Ponte de Sorocaba, pela provisão de 3 de março de 1661, dada
por Salvador Corrêa de Sá e Benevides (142), ressurge o interêsse pelas minas ferruginosas da serra de Biraçoiaba.
Um ano antes, segundo versão de Pedro Taques (143), Pascoal Moreira Cabral e o irmão, alcaide-mor Jacinto Moreira Cabral, acompanharam Frei Pedro de Sousa para pesquisas de
descoberta de ferro e prata no sêrro próximo a Sorocaba. O
historiador fundamenta sua asserção em cartas "firmadas pelo
principe regente D. Pedro e registradas na secretaria do Conselho Ultramarino no livro de registro das cartas do Rio de
Janeiro (tit. 1673). Completando essas informações, Azevedo
Marques assevera que os mesmos irmãos Cabral, com Manuel
Fernandes de Abreu e Martim Garcia Lumbria, em 1682, por
carta regia de 5 de maio, foram autorizados "a levantar uma
oficina de fabricar ferro em Araçoiaba" (144).
Em Notícias das Minas de São Paulo (145) o autor setecentista transcreve carta régia de D. Pedro, datada de 2 de
maio de 1692 e enviada ao governador do Rio de Janeiro, donde se confirma a visita das minas por Frei Pedro de Sousa, Jacinto Moreira Cabral e o irmão, contudo há somente referências à extração de prata.
Infelizmente não foram encontrados os originais dessas cartas régias; e por outro lado a documentação consultada noticia,
sob certos aspectos, de modo diferente as explorações de minério nessas últimas décadas do século XVII.
No Arquivo do Conselho Ultramarino guarda-se uma carta,
datada de Lisboa, de 1.0 de junho de 1682 (146), da qual sobressaem alguns esclarecimentos: de fato, Frei Pedro de Sousa teve
ordem do governador do Rio de Janeiro, Pedro Gomes, de averiguar em São Paulo as minas de D. Francisco de Sousa, onde
constava haver boa prata. Os companheiros de viagem foram
"um capitão de infantaria e ajudante". Para os gastos da expedição dera-se, apesar de que para isso não havia competência
para fazê-lo, nem do governador, nem do provedor, a quantia
de quarenta mil réis da Fazenda de Sua Alteza e o mais neces(142). -

(143).
(144).
(145).
(146).

-

AZEVEDO MARQUES, Apontamentos. Tomo 11, op. cit., pág. 273, transcreve na fntegra a provisão da fundação da vUa por Baltazar Fernandes e
seus genros, que transferiram o pelourinho do antigo arraial "para ou·
tro sitio mais accomodado, dentro do mesmo limite ... ".
História da Capitania de Slo Vicente, op. clt., pág. 148.
Apontamentos. Tomo 11, op. clt., pág. 147.
PEDRO TAQUES, op. clt·, pág. 135.
Documentos Interessantes. Vol. LlII. São

-

202-

sano para aquêle empreendimento. O resultado foi a confirmação por Frei Pedro de Sousa, da existência de minas de prata "naquellas partes", o que "compensava a despesa, apesar de
pequena, da Fazenda da Capitania do Rio de Janeiro".
Outro documento (147), arquivado no mesmo Conselho Ultramarino, datado de Lisboa em 24 e novembro de 1685 e assinado pelo Conde Teles Henrique, procurador do Conde da ilha
do Príncipe, terceiro neto de Martim Afonso de Souso e capitão mor de São Vicente, desde 28 de abril de 1ô79 esclarece
ainda alguns pontos: ratifica-se a ida às minas, já então descobertas por Luiz Lopes de Carvalho, de Frei Pedro de Sousa, para verificar a existência de prata e que após a primeira experiência de excavação de "105 palmos de fundo" nenhum metal
branco fôra encontrado e apesar da insistência dos exploradores
em terem mais farta mão-de-obra para os trabalhos, o Conselho Ultramarino era de aviso que "se mandasse recolher o Religioso das minas e que se restituissem ás partes donde foram
tirados os indios que lá trabalhavam com Luiz Lopes Carvalho,
pois não resultava de sua diligencia fruto algum"; aconselhava
igualmente ao Governador do Rio de Janeiro a enviar outra
pessoa para examinar a mina de ferro, se estava t"m atividade
e a conven;ência de a continuar, mantendo melhores rendimentos da Fazenda de Sua Magestade.
No Arquivo Nacional também se acha uma carta datada
de 1687, de EI-Rei ao governador do Rio de Janeiro, João Furtado Mendonça, que complementa a documentação já mencionada (148). O assunto refere-se a 1684 e confirma a estada de
Fr. Pedro de Sousa nas minas de Sorocaba, onde, apesar de
terem tirado da região "cantidade de pedra", não foi achada
"prata algúa". Aprofundadas as excavações verificaram, com a
presença do próprio Bispo da Capitania, que pouco metal podia
ser explorado. Mais uma vez, apesar da insistência junto à
Corôa para que tomasse as devidas providêncicas a fim de obrigar os oficiais da Câmara de São Paulo a autorizarem o emprêgo de maior número de índios para a emprêsa, EI-Rei, antes de
resolver a situação, pede ao governador que julgue o caso solucionando pelo melhor, "em tudo que concerne as minas de
prata e as de ferro" .
Confrontando êsses três documentos, talvez possam ser tecidas algumas considerações: 1). - De fato, Frei Pedro

-

203-

ria à Corôa para lhe ser fornecida mais abundante mão-de-obra
indígena, no que certamente foi atendido, pois assim o consta
em 1685 e poster;ormente por carta régia de 8 de fevereiro de
1687; 2). - Até 1684 as explorações tinham chegado a 105 palmos de profundidade, pouca prata oferecendo; já no ano seguinte o Conselho Ultramarino era de parecer que se abandonassem as excavações e restituissem às aldeas os índios nelas empregados; 3). - Há apenas referências sumárias a respeito das
minas de ferro, sem contudo se mencionar a existência de forjas. Todo o interêsse é em relação à prata; o ferro é apenas citado, como possivelmente existente para ser explorado em benefício da real Fazenda.
Portanto a estada de Frei Pedro de Sousa em Araçoiaba
foi simplesmente episódica. E' seu companheiro de viagem e
redescobridor das minas de Sorocaba, Luiz Lopes de Carvcllho,
que realmente se empenha na exploração do minério e para
isso chega mesmo a hipotecar as propriedades qU2 possub em
Portugal. na Vila do Vimiei.ro, de onde era natural.
Tal documento (149) da avaliação das "propriedades e bens
de raiz Que possuia por dote de cazamento que lhe deo e dotou
seu pai Miguel Lopes de Carvalho", dado a 2 de janeiro de
1682 e transcrito em tabelião do Rio de Janeiro em 30 de maio
de 1692. traz a alegação do próprio Luiz Lopes de Carvalho, de
que assim fêz para que "S. Majestade mandasse levantar Fabricas de Fundisão na Serra de Birasujaba ... ma-,dando-o por
Superintendente da dita Fabrica ... ".
Acompanhada a declaração dos bens o informe, datado de
maio de 1692, do mesmo Luiz Lopes de Carvalho a EI-Rei, sôbre as minas de ferro que encontrou nas "serras de Birassoiaba
no tempo em que foi fazer algum serviço para essa coroa".
Elogia "a calidade e fertilidade deste grosseiro ml'!tal" que excede a de qualquer das minas de ferro já descobertas. "Tem
esta serra de Sircunferencia sette Legoas, segundo afirmão
varias pessoas que a tem investigado toda cuberta de densos
arvoredos. em que se achão paos Reais, e madeiras deles q.
será lastima Reduzillos a Carvam, porem como distão tdnta
Legoas do mar, nam tem outra serventia. E nella se achão
varios Rios Capazes de em qual quer delles se fabricarem
mtos. engos. de agoa". Afirma que tôda a serra está "cuberta de mineral de ferro de meuda area, athe pedras de des a
Robas e mui dilatadas betas Profundas, Largas e Compridas ...
(lA9). -

Documento 11.
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Rende esta pedra meio por meio, porque fundindo douz quintaiz de pedra setira hum de ferro ... ". O próprio Luiz Lopes
de Carvalho já fizera essas experiências com "hum engenho
muito limitado", que fêz pelas próprias mãos e que tirava de
rendimento diário um quintal de ferro, além de dois de pedra.
Confessa entretanto que continuou "nessa oficina só sinco dias,
em razam de ir hua chea e como pela sua pobreza" a forja foi
pouca resistente. Propunha-se a iniciar os trabalhos, com o
auxílio da Corôa, com cinco forjas, obrigando-se tirar diàriamente cinco quintais de ferro. O dispêndio do engenho com
seu pessoal, também já previsto pelo peticionário, orçaria em
40 cruzados. Contudo esperava que do Reino viessem os oficiais
necessários, além dos foles para a fábrica e o método de fundição; e os modelos dos fornos a serem construidos seriam como
os já utilizados em Figueiró (150).
Certamente foi o próprio Luiz Lopes de Carvalho quem
trouxe para o Brasil o Tratado da Arte de Ensayar e fundir
Cobre, Ferro e Aço; como o modo de fazer as Fornalhas; com
outras pertencentes a ~ita Arte, do uso de João de Pina feitor da
Fabrica das FerrarIas de Figueiró, datado de 1691 (51). E' um
documento interessante em que se detalha o sistema utilizado
em Portugal nas fundições de ferro, apresentando os três modelos de fôrno: de reverbero, de Manga e de vento.
Em outubro do ano de 1692, escrita de Lisboa, era enviada
carta a pedido de El-Rei, para o governador da Capitania do
Rio de Janeiro (152), a fim de colher dados referentes às pretensões de Luiz Lopes de Carvalho. Já então, o capitão mor se
obrigava "para segurança do gasto da fábrica E' oficina", a
hipotecar os bens de raiz que possuia no Reino. As informações de que dispunha a Metrópole não eram animadoras; apesar das minas terem incalculável quantidade de ferro, a real
fazenda pouco lucraria, pois distavam trinta léguas das Capitanias de Santos e São Paulo: e além do mais os Índios não apresentavam condições satisfatórias para os trabalhos de forjas.
Portanto, para ajuizar melhor, o govêrn9 de Portugal necessitava de informes mais amplos e preciosos.
Finalmente, em 11 de março de 1698, Tomé Monteiro de
Faria, capitão mor e Governador de Itanhaem, atende ao requerimento de Luiz Lopes de Carvalho, doando-lhe por carta de
Sesmaria, "quatro legoas de terra, em quadra, na ParHgem
(150). (151). (152). -

Documento lI!.
Documento IV.
Arquivo do Estado. Livro de Sesmarias,
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chamada "Serra de Byraçoyaba, ficando a fabrica no meio della
com todas as aguas e lenhas que nella se acharem ... " (153).
A petição atendida salientava que Luiz Lopes de Carvalho
"intentava levantar uma fabrica de ferro". Infelizmente, mais
uma vez a poeria do tempo acoberta se de fato passou-se à
realização do empreendimento. Provàvelmente foram tantos
os percalços sofridos pelo peticionário, que mais uma vez não
se estabelece a forja de Biraçoiaba, ficando apenas no âmbito
dos planos.

*
SÉCULO XVIII.
Por vários anos, novamente os documentos silenciam a éxistência ou mesmo interêsse de exploradores em instalar nas
regiões de Araçoiaba algum engenho de ferro.
Nas primeiras décadas do ano de 1700 encontm-se uma carta de sesmaria dada a João de Oliveira Falção, doando-lhe terras "pouco mais ou menos adiante do serro a que chamão barasoyava". No documento não há indício algum do aproveitamento do minério pelas circunjacências (154).
As experiências de Domingos Ferreira Pereira.

Sàmente em 8 de novembro de 1760 é expedida de Lisboa,
a pedido de Domingos Ferreira Pereira, carta régia enviada ao
Conde de Bobadela, governador e Capitão-General do Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Permitia ao peticionário, residente no
Rio de Janeiro e "que descobrira na Comarca de Sam Paulo,
muitos e diverços citios em que se pode minerar Ferro, como
tambem chumbo, estanho, inda que comenos certeza e que
intentando depois de aver tratado oprogeto com alguns dos
seus socios dar principios ao estabelecimento dehuma ou mais
Fabricas para caldear o Ferro das referidas Minas", a red'zar
o empreendimento. Contudo reduzia de 20 para 10 anos o privilégio de monopólio da exploração, isentando-o do pagamento
dos direitos dos quintos por tempo de cinco anos. Estabelecia o
prazo máximo de 12 anos para a completa instalação da fábrica
e vigência da carta régia (155).
(153). (154). (155). -
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Em 1765 chegava a Santos Domingos Ferreira Pereira e
se apresentava com os sócios ao Capitão-General Luiz Antônio
de Souza, mostrando-lhe a Carta Régia. Informa-lhes o CapitãoGeneral que havia "dessas pedras de que se extrae o ferro. em
caminho junto à Villa de S. Sebastião" e para facilitar-lhes os
trabalhos de experiência, expediu ordens para que "lhe dessem toda a ajuda e favor". O próprio Morgado Mateus julgava
ser de grande utilidade a ereção de fábricas de ferro "não só
para o povo, mas tambem para o serviço de S. Majestade pela
grande necessidade que a de se reformar toda a artilheria d'estas fortalezas ... " (156).
Como Domingos Pereira não podia por si só estabelecer a
Fábrica, associou-se com outras pessoas, firmando para tal,
escritura de contrato, sociedade e companhia, que, feita em
1765, só foi trasladada em tabelião de São Paulo em 1767 (157).
Estudado o documento verifica-se que Domingos Pereira
já contratara na cidade de Lisboa o mestre fundidor, João de
Oliveira Figueiredo, que deveria fazer as experiências necessárias para o estabelecimento da fábrica; seu ordenado seria
de "dous mil e quatro centos reis por dia, sallarios que lhe seriam pagos aos quarteis de trez em trez mezes". Como êle,
Domingos Ferreira Pereira, já muito gastara de sua própria
custa para a fundação da fábrica, teria a metade dos lucros,
desde o dia em que "entrar a elaborar por diante". Os outros
sócios contribuiram com o capital de dez mil cruzados, recebendo os lucros respectivos. Só em caso de necessidade, Domingos Pereira concorreria com a metade de segundo capjtal.
Além disso o contrato estabelecia a administração da fábrica,
com um Diretor-Geral - que só poderia ser o próprio Domingos Pereira ou, na sua falta, seu sobrinho Antônio Ferreira
Pereira um ou dois Caixas e um Administrador; para os outros
cargos que fôssem necessários, far-se-iam eleições entre os
sócios. O material fabricado seria vendido à vista e, em casos
excepcionais, a prazo, mas então só com fiança "na terra ehã e
abonada".
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e vantagens na exploração, a sociedade seria dada por dissolvida.
Já em dezembro de 1765 podia o Capitão-General de São
Paulo remeter ao Conde de Oeiras, a amostra do primeiro ferro que Domingos Ferreira Pereira extraira e caldeara nas serras de Araçoiaba (158).
Carvalho e Melo em nome de S. Majestade D. José l,
oficiava a 22 de julho do ano seguinte, ao Morgado Mateus, acusando o recebimento da amostra e pedindo-lhe que "examine o
progresso que tem feito estas minas mais uteis que as do ouro
e que as fomente quanto possivel for e vá informando de tudo
o que for a ellas respeito ... " (159).
As notícias da exploração já se alastravam pela colônia, e
o Capitão-General de Minas Geraes, Diogo Lobo da Silva, em
carta a Luís Antônio de Sousa, a respeito da possível invasão
dos espanhóis, pedia-lhe que "na nova fabrica que me dizem
tem de ferro em Sorocaba, ache quem faça as bombas, granadas
e algúas dos ditos calibres ... " (160). Enganava-se Diogo Lobo
da Silva, pois nesse ano de 1765 iniciavam-se as explorações das
minas e apenas algumas amostras foram caldeadas.
O próprio Morgado Mateus desanimara-o de obter munições pela fábrica de ferro de Araçoiaba; contudo, o mesmo Capitão-General de Minas Gerais insistia em abril de ano seguinte em "podEr conseguir balas, bombas e granadas... pois se
poderiam fazer suprindo-se com hum proporcionado e pequeno
forno e instrumentos conducentes á mesma manufactura ... "
(161).
Aliás em 1767 os administradores da fábrica se encontravam em dificuldades com o Mestre Fundidor João de Oliveira,
que resol vera abandonar os trabalhos mal iniciados e partir
para Angola. Contudo, a pedido do capitão de São Paulo, o
Conde Vice-Rei do Brasil, D. Antônio Alvares da Cunha t>nvia
à vila de Santos, do Rio de Janeiro onde já se encontrava, o
Mestre Fundidor, com ordem de ser imediatamente transportado a Sorocaba (162).
Outro problema surge para a sociedade recém-criada. Um
dos membros, João Fritz Gerald, "Vice-Consul Deputado da
Nação ingleza e morador no largo de São Paulo na cidade de
(158). (159). (160). (161). (162). -

Documento IX.
Documento X.
Documentos Interessantes. Vol. XIV. São Paulo. 1895, pig. 172. Carta
datada de Vila Rica, de 13 de dezembro de 1765.
Idem, pig. 182.
Idem, pig.
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Lisboa, que ingressara na emprêsa por procuração assinada em
Lisboa a 8 de março de 1765, quando ainda Domingos Ferreira
Pereira se encontrava na Metrópole, suscita preocupações ao
Capitão-General de São Paulo, por ser estrangeiro. Aos 18 de
maio de 1767 reune-se uma Junta para julgar a inclusão do
inglês na sociedade estabelecida para fundação do engenho de
ferro, o que contrariava a "Provisão em forma de Ley de 8 de
Fevereiro de 1711". A Junta foi de opinião que "não convinha
que Joam Fritz Gerald, vize comçul deputado da nação Britanica em a cidade de Lisboa tivesse parte e entrada na fabrica de
ferro do destricto da Villa de Sorocaba ... " (163).
E em 1768 o capitão general de São Paulo, em carta ao
Conde de Oeiras, comunica-lhe que por "ser prohibido pela
ordem de Sua Majestade todo o contracto" com estrangdros
no Brasil, e por Domingos Pereira tê-lo incluido na sociedade, "sem lhe dar parte, apenas por o ter socorrido com alguns
dinheiros", após algumas considerações, de acôrdo com o parecer de uma Junta constituida para julgar o caso, excluiu da
sociedade a João Fritz Gerald, "fazendo o dito contrato nullo ... " (164).
Os compromissos que ligavam Domingos Ferreira Pereira
ao Vice-Cônsul inglês em Portugal datavam de período anterior ao estabelecimento da fábrica de fero. Em 22 de fevereiro
de 1765 já firmara em Lisboa uma escritura de contrato com
Fritz Gerald para a instalação no Rio de Janeiro de "huas Novas Fabricas de Descascar arros" , pois quando Domingos Pereira, com Carta Régia que lhe concedia o privilégio dêsse empreendimento, ia realizá-lo "teve a infelicidade de hir cautivo" e nesse momento se valeu do "patrocinio e assistenCIa do
Vice-Consul" a quem "largou todo o interece q. pertencer á
hum quarto das ditas Fabricas de Descascar arros q. se estabeleceram em Virtude do dito Privilegio, tanto em Perca ('omo
tambem em Ganho ... e quando por qualquer motivo se não
Estabeleção as ditas fabricas para dar cumprimento a Este
ajuste se obriga elle Dos. Ferreira Pereira a lhe largar ::I elle
João Fritz Gerald hum Quarto na Fabrica de Ferro que pretende estabelecer na Comarca de S. Paulo ... " (165).
Somente a 14 de maio de 1767 D. Luís Antônio de Sousa,
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villa de Sorocaba e distante da mesma tres leguas onde fizera
o Suppe. as experiencias necessarias para as extração do do.
ferro, e outros metaes, a cujo estabelecimento queria dar principio junto com os Socios interesados... A esta data niío se
poderia nem em vida, nem por morte, alhear, vender, nem
traspassar a outrem, mas havendo de se extinguir as fabdcas,
para cujo ministerio se concede, tornaria a ficar Livre par~
Sedar a quem cultive ... " (166).
As notícias a respeito dos percalços nas tentativas de explorações em Araçoiaba detalham-se em carta ainda do Morgado Mateus ao Conde Oeiras, datada de 3 de janeiro de 1768.
Até então, apesar de ser, na própria expressão de Luís Antônio de Sousa, "uma das cousas que tem dado maior trabalho",
não conseguira ainda extrair o desejado fruto. Atribuia (I insucesso do caldeamento à inexperiência ou malícia do fundi dor.
Refere-se a uma "pequena forja estabelecida em Hibarassoyaba pelo mestre de caldear ferro, João de Oliveira de Figueiredo que já tivera tenção de passar a Angolla" .
Organizada a sociedade, foram seus membros "dar principio á primeira Fabrica em dias de Junho do referido anno de
1767 e depois de examinarem e conhecerem aquella situação,
que na distancia de duas leguas em quadra hé continuada mina
de pedra ferrea, com abundancia de lenha e agora para sutento
da Fabrica, entrarão logo na construção da primeira, pondo em
pratica as experiencias de caldeação de ferro e aço e modo de
estende-lo". Desde essa época trabalhara-se para construir fornos grandes e pequenos "por diferentes modos, safras, martellos, malhos, rodas e engenhos para os mover" Apesar de
todos os esforços e dispêndios, não se conseguira acertar com a
caldeação de ferro, nem fazê-lo igual ao da primeIra amostra.
Resolvera o capitão general de São Paulo enviar "pela primeira
embarcação que vier a Santos alguns caixces de pedras", para
"que fossem examinadas no Reino por mestre perito, para descobrir se o defeito era da pedra ou da pouca experiência do fundidor" (167).
Ainda em 1769, novamente D. Luís Antônio de Souza notifica o Conselho Ultramarino, queixando-se de que nada conseguira para melhorar o caldeamento do ferro e "ainda não fora alcançado o verdadeiro conhecimento do ponto em que se
deve queimar a pedra para a boa produção". Elogiava a abundância do minério e a sua localização, relativamente "a peque(186). (167). -
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na distância da terra e com suficiente caminho para porto de
mar". Continua a deplorar a falta de experiência de João de
Oliveira; e infelizmente "não foi possivel descubrir sogeitos que
aplicandose, conseguissem o descobrimento deste segredo".
Elogia o trabalho de um negro, a quem não da nome, que parece trabalhar ainda melhor do que o próprio fundidor.
Concluia pedindo que lhe fôssem enviados "me5tres de Biscaya para estas Fabricas, tanto porque seria muito mais conveniente ao serviço de S. Mage. e ao bem comum dos seus vassallos ... e no caso que tenha lugar esta ideia, me insinuará
V. Exa. o cabedal que devo adiantar para este transportp. e o
mais que devo fazer ... " (168).
Alguns esclarecimentos podemos tirar dessa documentação a respeito das tentativas de Domingos Ferreira Pereira:
1). - Desde antes de 1760, estava êle interessado em explorar o ferro na região de Sorocaba e certamente já lá estivera. Conseguira a carta régia durante sua estada em Portugal. Era um empreendedor ou talvez um aventureiro, pois também pretendera se lançar na emprêsa de estabelecimento de
fábrica para descascar arroz.
2). - O empreendimento' interessou às autoridades competentes, que procuraram dar todo apôio para seu sucesso; contudo a tentativa fracassou, ou por incompetência do fundidor e
seus auxiliares, ou porque realmente ainda era obra de difícil
exploração: grande a distância, poucos os recursos, e o minério, apesar de abundante, impróprio a ser caldeado no sistema
primitivo então utilizado.
3). - De fato, não foi estabelecida uma fábrica; quando
muito, um ou dois pequenos fornos que pouco ou nada produziram, pois as experiências se limitaram às amostras enviadas
a Portugal.
últimas tentativas de explorações.

Passam-se mais alguns anos sem notícias sôbre os trabalhos de caldeamento de ferro em Araçoiaba. Mais uma vez, as
tentativas tinham sido frustras para estabelecer uma fábrica no
local.
Em 1783 o capitão-mor da vila de Sorocaba, Cláudio de
Madureira Calheiros, encaminha requerimento ao tabelião pú(168). -

Documentos Interessantes. Vol. XIX, op. clt., pi,. 406, carta datada
de 30
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blico a fim de lhe ser dada, por certidão, a cópia da Carta Régia
que permitira a Domingos Ferreira Pereira estabelecer uma
fábrica de ferro na Comarca de São Paulo. Além dISSO pede ao
escrivão da executiva da Real Fazenda de Sorocaba, que também lhe forneça a provisão do governador geral Diogo de Botelho, mandando o Almoxarife em 1605 entregar ao Capitão
Diogo de Quadros a ferramenta para as minas (169).
Anexando êsses documentos, Cláudio de Madureira Calheiros faz uma representação, encaminhada por Francisco da Cunha de Menezes, Capitão-General de São Paulo, a Martinho
de Melo e Castro em 2 de junho de 1784 (170), a fim de cbter
privilégios para erigir uma fundição de ferro, distante três léguas de Sorocaba, no monte denominado "Goarassyava". Com
alguns pormenores interessantes, descreve as terras onde abundam as pedras férreas. Afirma que lá já trabalhara, por dez
ou doze anos, um morador do Rio de Janeiro, Domingos Ferreira Pereira, que posteriormente vendeu, por falta de lucros
"as suas benfeitorias, terras que para o effeito possuihão, a um
Vitoriano José Sentena, morador de Viamão. ~ste trabalhou
nela 3 ou quatro anos, porém também não teve sorte e em conseqüência abandonou a fábrica e voltou par Viamão " ... ficando até hoje tudo ao desamparo". Dois motivos, conforme sua
opinião, influiram no fracasso do empreendimento: falta de um
bom mestre de caldear e falta de mão-de-obra.
A seguir pede que S. Magestade o autorize a erigir a fábrica de ferro, visto ser homem de posse; contudo aguarda que
lhe seja mandada do Reino uma pessoa capacitada, à custa do
real erário da capitania. Insiste para que o mestre seja sueco
ou biscainho e que venha acompanhado de um ajudante para
substituí-lo em caso de morte ou impedimento. Tanto a construção da fábrica, como a manutenção de escravos seria por
conta do suplicante. Pleiteia também todos os privilégios concedidos a seu antecessor Domingos Ferreira Pereira. Conclui
enumerando as utilidades que podem advir da construção de
tal fábrica, como a independência da Metrópole ém relação à
importação dês se metal da Suécia, o aumento da extração do
ouro pela baixa do material empregado, o incremento da agricultura pela utilização de instrumental aqui fabricado, além dos
lucros da Corôa na percepção dos quintos do ferro (171).
(169). (170). (171). -
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Não há notícias sôbre as atividades de Calheiros. Provàvelmente não foi atendido em suas pretensões e desistiu do
intento.
Cinco anos depois, Bernardo José de Lorena, então Capitão-General de São Paulo, oficiava a Martinho de Melo e Castro sôbre a necessidade do estabelecimento de uma fábric'l de
ferro e aço extraídos na serra de Araçoiaba (172). Seu interêsse fôra despertado por uma petição dos capitães mores de
Sorocaba e de Itú, Cláudio da Cunha Oeiras e Vicente da Costa
Taques Gois e Aranha, datada de 12 de julho de 1788 (173).
Bernardo José de Lorena salientava em seu docume·Üo a
"grande falta que ha aqui de ferro e de aço, importando a
arroba de ferro em mil e seis centos reis, e a de aço tres mil e
duzentos reis ... " julgava que em breve o caminho do Pôrto
de Santos estivesse em melhores condições para o transporte
da mercadoria, "mas ainda não como está, se pode conduzir por
elle o ferro ... ". Remetia com a carta uma barra de ferro, que
o capitão mor de Sorocaba lhe enviara como amostra.
O pedido formulado pelos suprcantes, após algumas considerações sôbre as tentativas anteriores de exploração do minério em Araçoiaba, estipulava a vinda de "um mestre inteiramente perito d'aquella arte e que o seu transporte até a Capital seja pago pela Real Fazenda"; a isenção da referida fábrica de todo o encargo e direitos reais por tempo de oito anos, e
finalmente "que nenhuma outra pessoa se possa n'ella intrometter", e seja somente permitida a exploração aos próprios
capitães-mores e a se' lS filhos.
Também os resUltados dessa realização silenciam os documentos. Parece ter sido a última tentativa de exploração das
minas de Araçoiaba no século XVIII.

*
CONCLUSõES.
Desde o descobrimento das minas de Biraçoi.aba em
do século XVI, até o estabelecimento da Real Fábrica de
nema, criada pela Carta Régia de 19 de agôsto de 1799, os
preendimentos aí realizados constituiram-se numa série de
tativas frustas.
(172). (173). -

Documento XIV.
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As pesquisas históricas dos primórdios das mmas de ferro
do sertão da Capitan:a de São Vicente, dificultada:; pelo parcial
desaparecimento das fontes, permitiram vislumbrar o assunto sob novos prismas; contudo, certos aspectos ficaram ainda
obscuros e permanecem no campo das conjeturas. Dentre I?stes,
a paternidade do descobrimento, que foi artibuida a Afonso
Sardinha, o Velho, por ser êste o bandeirante que mais apto
e credenciado estava para assumir o empreendi.mento; e a data do encôntro das minas, localizada no ano de 1597, como a
mais provável.
Com maior segurança pode ser afirmada a não existência de engenho de ferro em Biraçoaba em começos do século
XVII, pois a documentação é clara ao referir-se a única forja
então existente, que se situava perto de Piratininga no "sítio
de Birapuera". Também o nome de Montserrate, atribuido
por muitos autores, como o da serra do sertão, restringia-,>e ao
J araguá, aonde abundavam os sedimentos auríferos. O arraial,
fundado por D. Francisco de Sousa. permanece igualmente no
silêncio dos tempos. enganando-se os historiadores que o denominam Itapebussú, pois êste lugarejo localiza-se '1 duas léguas
a nordeste de Biraçoiaba.
A Metrópole, de fato, nunca se interessou pela exploração
do minério de ferro; o que a preocupava era o descobrimento
de ouro e prata e para êsse fim foi estabelecida a Iegulamentação e disposição dos cargos relativos à exploração das minas
no Brasil.
Nos séculos XVII e XVIII sucedem-se tentativas frustas
para a instalação de engenho em Araçoiaba. Excetuando-se
duas, a de Luís Lopes de Carvalho por volta de 1690 e a de Domingos Ferreira Pereira em 1765, as outras pretensões não
sairam do campo dos planos e das petições escritas às autoridades competentes.
O fracasso das duas experiências certamente pode ser atribuido a vár:os fatôres que, conjugados, contribuiram para o
abandôno do empreendimento. De fato, grande era e inexperiência dos fundidores que a tanto se arvoraram; além do mais,
as dificuldades encontradas na produção, de acôrdo com estudos mais recentes, prendem-se à existência da magnetita e do
titânio, desconhecidos na época: a exagerada densidade dessa
magnetita concorre para torná-la inaproveitável para reduç2.0, mesmos nos altos fornos a coque, a menos que sofra prévio
e demorado tratamento; e por outro lado,
óxido

°

-

214-

que a impregna, dificulta-lhe, quando não impede inteiramente,
a transformação em gusa ou em esponja (174) .As determinações legais da Metrópole, muito mais voltadas para a exploração dos metais preciosos, em nada favoreceram o estabelecimento de uma fábrica de ferro, tendo ficado sempre no âmbito
da iniciativa privada os esforços para a realização dêsse intento. Somente em 1809, o próprio Príncipe Regente D. João se
associou à emprêsa que se fundara em Ipanema, no morro de
Biraçoiaba; até então limitados foram os recursos de que os
particulares puderam dispor.
Mesmo durante todo o século XIX, a Real Fábrica de Ipanema enfrentou sérias dificuldades, fornecendo baixo r~ndi
mento de produção e sendo uma contínua preocup~ção para os
poderes públicos. No Brasil a "mentalidade siderúrgica" é conquista do século XX.

•
DOCUMENTO I.

"João Furtado de Mendonça. Eu EI Rey vos envio
mto. Saudar. Vendo o que me escreveu Luiz Lopes de
Carvalho em Carta de quinze de Julho de seiscentos e
oitenta e quatro a cerca de haver chegado com Fr. Pedro
de Souza as Minas de Sorocaba, aonde fundara huá de
setenta palmos, e tirando delle cantidade de pedra se não
achara prata alguá, e fundando se mais a dita Mina, em
cento e cinco palmos fizera o dito Fr. Pedro expiriencia,
em presença do Bispo dessa Capitania em huá arroba de
pedra, e tirara pouca prata e q. pa. se continuar nesta
diligencia necessitava de Indios os quais lhe não quizerão
dar das Minas Aldeas os officiaes da Camera da viila de
São Paulo nem ainda intrevindo nisso o ditto Bispo, me
pareseo dizervos q. tendo por conveniente a meo serviço
daremse-lhe os Indios, que pede, lhos fareis dar, e julgando, q. não convem medareis conta de tudo, q. se VOi
offerecer, no q. toca as Minas de prata, e as de ferro.
escrita em Lixa. aos oito de Fevro. de seiscentos e oitenta e sete. Rey" -Pa. o govor. do Rio de Janro. - E uma
assinatura ilegível.
Arquivo Nacional: - Códice n.O 952 - Volume 4 - fls. 56.
4 - fls. 56.
DOCUMENTO 11.

"Dis Luis Lopes de Carvalho que pa. bem de seus
requerimtos. lhe he necessario o treslado dos papeis que
7.(l;-::7c;c4):-.---AF~R~ANIO DO AMARAL, Siderurgia e Planejamento Econômico do Bra-

sU. Editôra BrasUlense. São Paulo.
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com esta se deu pelo que P. a V.S. lhe Faça Mce. mandar que coalquer Tabellam lhe de o dicto Treslado e R. M.
Paselhe o Trasledo (ass.) Pedro Carrasco. Treslado do
q. sepede. Aos senhores que a prezente Certidam virem.
CERTIFICO eu Joam Correa de Castilho publico Tabeliam do judicial e notas nesta Villa do Vimieiro e seu
Termo pello M. Illustre Senhor Dom Diogo de Faro e
Souza ttt. o etc. desta di ta Villa, e dou minha fee passar
na verdade estar em meu poder e Cartorio hús autos de
petiçam e a valiaçam de certas Propriedades que tudo
se fes a requerimento de Luis Lopes de Carvalho Cujo
Treslalado dos dihtos autos de verbo ad verbum he o
seguinte § Anno do nascimento de nosso senhor Jezus
Christo de mil e seiscentos e oitenta e hum annos em os
dois dias do mes de Dezembro do dito anno nesta Villa
do Vimieiro nas pouzadas de morada de mim Tabelliam
ao diante nomeado parece0 Rezende Miguel Lopes de
Carvalho morador nesta dita Villa e aprezentou amim
Tabelliam hua petiçam comhuun despacho ao pe della
posto por (pág. 143 v.) Pedro Caras co J uis Ordinario
nesta dita Villa, requerendo amim Tabelliam lhe autuasse
diligencia, o que visto por mim Tabelliam, autuei a dita
a dita petiçam e por ella lhe fizesse diligencia, o que
visto por mim Tabelliam, autuei a dita petiçam, e aqui
ajuntei e ha aque ao diante se segue e eu Joam Correa
de Castilho Tabelliam que o escrevi § Diz Lopes de
Carvalho Cavaleiro fidalgo da Caza de Sua Alteza
que para bem de sua justiça lhe he necessario húa
avaliaçam das propriedades e bens de raiz que elle
suplicante possue nesta Villa do Vimieiro por dote de
cazamento que lhe deo e dotou seu pai Miguel Lopes de
Carvalho. Pede a vossa merçe mande aos avalliadores
dos orfos e Conselho avaliem os ditos bens que elle suplicante possue nesta Villa, etermo em suas justas valias
debaixo de juramento de seos offos. e que das ditas avaliações se lhe passe Certidam autentica e receberá merçe § Sej ão notificados os avalliadores do Cons. o desta
Villa para que vejão as propriedades pello juram. o de
seos offos. as avalliem naquillo que direitamente Valerem, e de tudo se passe Certidam aos Suplicantes:
Vimieiro a primeiro de Dezembro de mil e seis centos e
oitenta e hum "Carrasco" e junta, e autuada a dita petiçam, como dito he, Sendo em quinze dias do mes de
Dezembro deste prezente anno de mil e seis centos e
oitenta e hum anno nesta Villa do Vimieiro nos passos do
Conselho della estando ahi Pedro Carrasco Juis ordinario
nesta dita Villa em prezença de mim Tabelliam ao diante nomeado. Logo o dito Juiz por Serem prezentes os
avaliadores do Conselho desta dita Villa
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dito juiz lhe mandou que pelo juram. o de seos offos.
avaliaçem todas as fazendas que o supplicante Luiz Lopes de Carvalho tem nesta dita Villa e seo termo, e Cantos della, e por elles foi dito que elles as tinhão visto huã
por huã, e as avalliavam em hum Conto, e Duzentos e
sincoenta e seis mil e quinhentos res todas juntas, e destintamente cada huá depersi as avalliavão na forma seguinte § Sincoenta e sette alqueires e meio (pág. 144).
Depam trasados / duas partes de trigo e huã de sevada
de renda em cada hum anno na herdade do monte dos
Sueiros. Termo desta Villa em cento e seis mil res §
Rua morada de cazas nobres na rua da Enxurrada que
partem com cazas de Antonio Barretto em cento e Sincoenta mil res nesta ditta villa § outra morada de Cazas
na rua da Parreira em trinta mil res que partem com
cazas de J oam Leal / § outra morada de cazas na rua de
Aviz que partem com cazas do Padre Francisco Caeiro
em vinte e sinco res § hum olival ao posto dos olivais
bastos que parte com olival de Gaspar Soeiro do Cazal,
e outros em oitenta mil res § huã Courella no sitio das
pontainhas que parte com Courella do Rey darmas em
sesenta mil res § outra Courella no posto defonte Conselho que parte com Courela que foi de Jaçinto de Faria
em corenta mil res § outra Courella no sitio de VaI de
Canes em sesenta mil res § hum farei aI na couredoura
que parte com fareial de Manoel Rodrigues Anjo em duzentos mil res § outro fareial por nome a carta velha que
parte com terras de Manoel de Bairros Pasanha em oitenta mil res. § sinco mil e quinhentos e noventa res q. lhe
pagão de foro digo sinco mil e quinhentos e sincoenta res
q. lhe pagão de foro em cada hum anno. Sincoenta e seis
mil e quinhentos res mais doze alqueires e meio de Trigo de renda no monte dos Sueiros vinte e sinco mil res
§ Na mesma herdade quatro alqueires de sevada seis
mil res § hum farei aI ao poço do cham com seo olival
que parte com terras do Santissimo em trezentos mil
res § hum fareial ao posso da cazinha em oitenta mil
res. O que tudo declaravão pello juramento de seos officios, de que officios, de que tudo odito Juis mandou fazer
este termo que asignou comos ditos avaliadores Luis Lopes
de Britto, Manoel Paes Nabo que assignarão por suas mãos,
e letras. (pág. 144 v.) E eu Joam Correa de Castilho Tabelliam ques escrevy. "Pedro Carrasco" Luiz Lopes de Britto
"Manoel
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ta dita Villa de Vimieiro aos dous dias do mes de janeiro
do anno de mil e seis centos e outenta e dous annos e em
fee e testemunho da verdade eu sobre dito Tabelliam
Joam Correa de Castilho me assignei de meos signais
público, e razo de que uzo em o Vimieiro Custumo fazer
fis que tais são desta, própria, conta avaliações e caminhos mil res (Sinal público) Joam Correa de Castilho".
Consertado Comigo Tabelliam Luiz Lopes de Britto. Os
quais papeis eu Francisco Leão de Saa escrivam do Judicial e notas, fiz Tresladar do proprio q. me aprezentou
ou Suppte. Luis Lopes a quem o tornei e assignou aqui
de como o recebeu e vai na verdade q. ocorri e concertei
com o official abaixo subscrevi e assinei nesta dita Cidade em trinta de maio de seiscentos e noventa e dois annos
Francisco Leão de Saa concertado com o proprio por mim
escrivão (ass.) Francisco Leão de Saa (pág. 145) Luiz
Lopes de Carvalho Cavalleiro Fidalgo da Casa de S.
Magde. que Deos Gde. etc. Pela presente por mim
feita e asinada. Faso meus bastantes procuradores A Mel.
Pinheiro da Fonseca: M. el Phelipe da Silva, João do
Cunha Abreu e ... pa. que coalquer dos sobre ditos posa
asinar em meu nome coalquer termo ou escretura em que
me obrigue afazer çerta e verdadeira a informação que
por mim assinada e fizer pa. efeito de S. Mag. de que
Deos Gde. mandar levantar Fabricas de Fundisão na Serra
de Birasujaba e ipotecarem os bens de Raisque tenho
na Va. de Vimro. pa. segurança da Fazenda Real mandandome o dito Sr. por Superintendente da dita Fábr~ca
de tudo por cada hum ditos meus procuradores feitos e
asinado anexei por firme aus livros. Rio de Janeiro 30
de Maio de 692 ass. Luiz Lopes de Carvalho.
Arquivo Nacional: - Códice 952 - Volume 6 - fls. 143 a
145.
DOCUMENTO 111.
"Madame V. Sa. q. o informe do que achei nas minas de ferro que em contrei nas Serras de Birasuiava no
tempo em que for fazer algum grande Serv. o a esta Coroa
sem reparar nos discomodôs da pessôa, nem ainda nos
Riscos da vida, e a dispendio de toda a minha fazenda.
(Reduzindome atam mizeravel estado q. e compadecido
V. Sa. da minha pobreza com en Cargo de mulher e filhos uzando de sua clemencia, e piedade me acomodou
na serventia de hum officio de tabelliam desta Cidade
>:lerq. e totalmente nam perecesse) penetrei os Sertões mais
i·agozos so habitado de feras padecendo as inclemencias
q. e r'·perimentão
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querem descubrir nossos Thezouros. Todas estas calamidades padeci por me haverem persuadido, e ter achado alguns Roteiros q. insinavão partes e serr (dilacerado)
aonde em algum tempo se achavão Signais evidentes de
minas de prata, e Esmeraldas. E por se me esgotar o Cabedal proprio, e nam achar q. m me animasse com algum
socorro, vim a entender q.e Deos nosso Sr. tem guardado
essa fortuna pa. outro q. mais lho mereça. Nestas entradas q. fiz nos Sertões fui das com a dietas Serras de Birasuaiava aonde estão as minas de ferro que na calidade,
e fertilidade deste groseiro metal excede a todos asq. e
por haver no descuberto. E por me achar exhausto de
cabedais pa. os poder por minha conta em tabolar dei
deUas noticia a S. Maggde. que Deos gde. pelo seu Cons.o
Ultramarino deq.e athe o prez.te nam tive resoluçam; e
agora se anima a minha esperança com esta informaçam
q. V. Sa. me pede aque satisfaço. Tem esta serra de Sircunferência sette Legoas, segundo afirmão varias pessoas
que atem investigado toda cuberta de densos arvoredos,
em que se achão paos Reais, e madeiras deles q.e será
lastima. Reduzillos a Carvam, porem como distão trinta
Legoas do mar, nam tem outra serventia. E neUa se
achão varios Rios Capazes de em qual quer delles se favricarem mto.s Eng.os de agoa. Nomeio desta Serrania
está huas varge que tem tres Legoas de Comprido e meia
de Largo, e peUo meio della corre hum Rio Capax de
sefazerem nelle as fabricas; toda esta varge, e agoas vertentes da Serra per a ella esta Cuberta de mineral de ferro de meuda are a, athe pedras de des a Robas em.tas e
mui dilatadas betas Profundas, Largas e Compridas Como poderão dizer o Coronel de V.tú M.el de Moura Gavian, Manoel GIz. da Fonseca, e M.el GIz., M.te ferr.o
porque estiverão mts. dias neUa em minha Comp.a e hoje
estão nesta Cidade. Rende esta pedra meio por meio, por
que fundindo douz quintaiz de pedra de setira hum de
ferro. E isto posso afirmar por experiência q.e fiz pellas
minhas maos, pois fabricando hum Eng.o m.to Limitado,
por nam ter posses q.e mais tirava todos os dias este
Redimt.O de hum quintal de ferro, de douz de pedra, porém só sinco dias continuei nesta officina, em Razam de
ir hua chea e como pela minha pobreza, afabriquei com
pouca fortaleza, se a Ruinou, ficando in capax de poder
continuar na fábrica, Querendo S.
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deste Eng.o Com as sinco forjas Reparadas, e com o sustento da gente q.e hade trabalhar e sela rios dos Indiso
pello preço q.e g.l m.te se alugão quatro mil cruzados por
hua vez, nam entrando nelles o gosto, e Soldados q.e hão
de levar os mtes. q. hão de vir do Reino. e estes 40 cruzados se hão de dispender na forma q.e se despende a
faz.da de S. Magg.de havendo Almox.e escrivam, e mais
off.s q.e parecer, q.e terão seus ordenados alem da d.a
quantia q.e esta so he deputado P.a a despeza do Eng.o
e providencias delle. E este Almox o será também do
ferro, e dara conta do q.e se lhe entregar, e tambem do
Reino hão de vir os foles p.a a fabrica, e serão a e leiçam
dos m.tres q.e hão de ser della. Avertindo q.e q.do mais
forjas semeterem, mais quantias de ferro se farão, havendo os m.tes bastantes, e hum mestre Carvoeiro dos q.e
fazem Carvam de Sovaro no Reino. Para isto ter effeito
mandará S. Magg.de Ordem m.to apertada p.a q.e os off.es
da Camera da V.a de Sam Paulo dem das Aldeas que tem
de Indios forros cem cazais de Indios p.a se formar hua
Aldea no Lugar em q. se hade fundar a fábrica. E aestes
todos emq.to nam tiverem mantim.tos seos, se lhes ade
asistir dos mesmos 40 cruzados q. acima digo pagandoselle alem do sustento quarenta res por dia q.e he o preço
comum da terra aos q. trabalharem na fábrica. V. S.
M.tres p.a esta fábrica, mandará A. S. Mgg.de vir ou de
Figueiró, Blz Caia, Alemanha, ou Sueçia, e estes dirão
havendo a abundancia de metal que Reprezento, oq.e se
poderâ tirar do Rendim.to q. a Respeito da abundancia
da terra durarâ em quanto o mundo durar. E fazendose
fornos como em figueiró p.a afundiçam, e nam faltando
nelles vea p.a fundir, e Carvam, oqual quer dos mestres
que lá asistem dirão oque poderâ Render cada forno, por
dia, mes e anno. E porq.to meacho m.to pobre, e carregado de obrigações, peço a S. Magg.de q. em Remuneraçam / deste Serv.o me faça m.ce mandar q.e do mesmo
Rendim.to do ferro se mede todos os annos seis centos mil
res de tença afectvios que os vençerei em qual quer p.te
que estiver, e delles poderei testar, ou Renunciar alem das
m. ces q. e espero faça aos dictos meos filhos. A tenden do
nam só a este trabalho, mas aos grandes que tenho feito
em seo Real Serviço. E para maior segurança do d.o
g.os E p.a q.e venha em Conhecim.to da verdade desta
informaçam, me sujeito, aq.e no cazo q.e senam consigão as dictas fabricas, e nam fique perdendo os 40 Cruzados em q.e tenho alvidrado adespeza, alhehaver Rendim.to a Repor ao d.o tudo aq. estiver despendido de
Sua Real Fazenda, e p.a segurança desta minha obrigaçam, hipoteco as propriedades que tenho na Vila do Vi-

220 tres mil cruzados, como consta ducumento por onde mepertençam q.e apresento. E p.a esse effeito mando Procuraçam aquem em meo nome ipoteque os /d.os bens. E
em q.do for em tabolar esta fábrica prezizam.te hei de
deixar aminha familia (dilacerado) bens q.e a minha agençia pello off. deq.e V. Sa. mefes m.ces peço des mil res
cada mes pa. sustento da minha caza, emq.to anam puder
p.a ad.a parage. (induzir e nêsta firma fico prompto p.a
oq. S. Mag.de for servido e sempre/ mesojeito a sua Real
Grandeza. Rio Mayo 31 de 692. De V. Sa. escravo. Luiz
Lopes de Carvalho.
Arquivo Nacional: 141 e 142.

Códice 952 -

Volume 6 -

fls.

DOCUMENTO IV.
Tratado da Arte de Ensayar e fundir Cobre, Ferro e
Aço; com o modo de fazer as Fornalhas, com outros pertences a dita Arte. Do uso de Pina, Feitor da Fabrica das
Ferrarias de Figueiró. Anno 1691 (*).
DOCUMENTO V.
Governador da Capitania do Rio de Janeiro. - EI
Rey vos envia muito saudar ordenando ao governador vosso antecessor por carta de 16 de outtubro do anno passado me informasse com seu parecer, à cerca da carta que
Luiz Lopes de Carvalho me havia escritto sobre a conveniençia que podia resultar aminha fazenda, comhua fundição de ferro que pertendia fazer, obrigando para segurança do gasto da fabrica, e oficina os bens de raiz
que possuhia neste Reyno: respondes por carta de 18 de
Junho deste anno, que tomando noticia deste negocio achará que as dittas minas terão de inumeravel quantidade
de ferro o qual setiraria em muyta abundância por que
como estarão trinta lego as distantes das Capitanias de
Santos e São Paulo, seria deficultosa a Condução como
tambem o conçervasse agente que pudesse suprir otr.o
paraa qual não erão muyto capazes os Indios, alem de
que o gasto que se havia de fazer mais consideravel que
o que o ditto Luiz Lopez diria, e que ouvindo o lhe dera
em resposta os papeis que com esta se vos envião. Encomendo vos que tomando as noticias mais exatas e individuaes nesta materia que informeis com vosso pareçer.
(*). -

O presente documento foi fotocopiado em parte, pOis o que mais nos
interessa é "Do modo de fazer as Fornalhas para fundir os metaes e os

refinar", com os respectivos desenhos das forjas. Encontra-se no orig:nal e na íntegra no Arquivo do Museu PauUta sob o n. O
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Escritta em Lisboa a 23 de outtubro de 1692. Rey o Gov. do Rio de Janeiro.
Arquivo Nacional -

Códice 952 -
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137.
DOCUMENTO VI.
Os officiaes da Camara desta Villa
informem se estão devolutas as terras que o Supp.e pede. Sorocaba. 4
de junho de 1728.
Excelentissimo Senhor
Diz J oam de oLivr.a falcam morador desta Villa que
no destrito desta Villa distante della oitto Legoas pouco
mais ou menos adiante do serro a que chamão barasoyava esta húa sorte de terras desta a barra de hum Ribr.o
chamado yperó, e da mesma barra correndo Sarapoy asima as quais se achão devolutas e dezocupadas e o supp.te
se acha cem terras em q. poss aafzer suas Lavouras para
comodidades de sua molher e nove filhos que tem e ser
descendentes dos primeyros povoadores desta Villa.
Pelo que
P. A. V. S.a seja servido conseder aos
s~pp.es húa Legoa de terra em coadra na paragem que acima declara
pa. dos frutos que colher pagar Dizimos a Deos Nosso Snr. e com comodidade depender sustento a sua família de que lhe mande V. Sa. passar carta de Sismaria em nome de
Sua Mag.de que Deos G.de com as
clauzulas costumadas
E. R. M.
Visto me constar estarem
as terras q. o sup.e pede
devolutas, se lhe passe a
Sesmaria que pede com as
clauzulas q. S. Mag.e manda. Sorocaba 4 de Julho
de 1728.

-

Satisfazendo a portaria
de V. S. Informamos, que
nos paresem estare devolutas. V. S. fara o que
for servido. dada em Camara 4 de julho de 1728.
João de Souza Per.a
Gaspar Cubas Frr.a
Ant.o de Ald.da Lara
Luiz Montr.o da Silva
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228DOCUMENTO VII.

Primeiro treslado da Escritura de contracto, Socied.e,
e Companhia q. fazem Domingos Ferr.a Pereira, o Muito
Reverendo Doutor Arcidiago Matheus Lourenço de Carvalho, o Capitão Mor Manoel de Oliveira Cardozo, Antonio
Lopes de Azevedo, o Capitão Jacinto Jozé de Abreu, Silverio Thomaz de Oliva Dória, João Fritz Gerald, e o Sargento Mor Antonio Francisco de Andrade.
Saibão quantos este publico instrumento de Escriptura de Contracto, Sociedade, e Companhia, ou como por
direito milhor nome e lugar haja virem, q. sendo no anno do Nascimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil
sette centos e sesenta e sette, aos sette dias do mes de
Mayo do dito anno, nesta cidade de Sam Paulo em cazas
de morada do Capitão Jacinto José de Abreu donde eu
publico Tabalião ao diante nomiado fui vindo, e sendo
ahi prezente Domingos Ferreira Pereira ora asistente nesta Cidade, reconhecido de mim pello proprio aqui nomiado de q. dou fé, por elle me foi dito q. sua Magestade Fedelissima que Deos Guarde lhe avia feito a merce que
consta da Copia que por certidão me aprezentou cujo
theor com o de huma sua petição, hé o seguinte - Diz Domingos Ferreira Pereira, que para certos requerimentos
que tem lhe hé precizo que se lhe passe por certidão o
theor de huma Carta Regia por onde Sua Mestade lhe
fes a merce de poder estabelecer as Fabricas de ferro na
Comarca de Sam Paulo, e como a ditta Carta se acha registada nos livros do Registo da Secretaria desta Junta
do Comercio, pr.tanto pede a voss,as senhorias, Provedor
e mais Deputados sejão servidos mandar por Certidão o
theor da dita Carta Regia, e recebera merce - Passe do
que constar, não havendo inconveniente. Lisboa sette de
março de mil sette centos e sesenta e sinco - Quintela
- Sayão - Ferreira - Araujo - Rotel Souza - Theor
da Carta Regia - Nesta Secretaria da Junta di Comercio destes Reynos e seus Dominios, a folhas trezentas e
tres verço do livro quarto do Registo de consultas e Decretos, se acha registada a Carta regia do theor seguinte:
Conde de Boubadella Governador e Capitão General das
Capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais: Amigo eu
EI Rey, vos envio muito saudar como aquele que amo Por
parte de Domingos Ferreira Pereira morador na Cidade
do Rio de Janeiro, me foi reprezentado que elle suplicante em razão da grande experiencia, e exames - que tem
feito nas terras do Brazil, e descobrira na Comarca de
Sam
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tado o progeto com alguns dos seus socios, dar principios
ao estabelecimento de huma, ou mais Fabricas, pa. Caldear o Ferro das referidas Minas, se lhes avia preposto
que não devião entrar no consideravel despeza das sobreditas obras, sem que procedesse a certeza de conseguirem
o Previlegio exclusivo por tempo de vinte annos dentro
dos quaes senão ezentarião de pagar os quintos da extração dos refferidos metaes, e semelhantemente procedese
a certeza de lhes ser concedido a liberdade de estabelecerem as Fabricas em quaesquer terras, ainda que pertencentes aparticulares a quem as pagarião por arbitramento de pessoas peritas; pelo que me pedião que eu fosse Servido conseder-Ihes os referidos Previlegios, e outros, para darem principios a estabelecimento tam util: e
mandando consultar o mesmo requerimento fui servido
conseder ao sobredito Domingos Ferreira Pereira que estabelecendo na Commarca de Sam Paulo huma ou mais
Fabricas de Caldear o ferro extrahido das terras da mesma comarca, e fazendo-o assim constar na Junta do Commercio deste Reynos e Seus Dominios dentro do termo de
dous annos, lhe fique por esta mesma Carta declarado o
Previlegio exclusivo por tempo de dez annos para effeito
de que nenhuma outra pessoa sem sua licença, e debaixo dapena de duzentos mil reis, pagos da cadeya, onde
por cada huma das contravenções sera detido por tempo
de doze meses, possa minerar Fero, chumbo, ou estanho
na referida commarca, nem estabelecer Fabrica de novo,
para Caldear o ferro das mesmas Minas, o qual como
tambem o chumbo, e estanho, sou servido izentar do direito senhoril dos quintos, por tempo de sinco annos, que
terão principio com o Privilegio excluzivo depois do estabelecimento da Fabrica, para o qual lhe são concedidas,
doze annos; bem entendido que os descobrimentos dos sobreditos metaes, e a liberdade de construir a Fabrica para caldear, se devem, empedir a outras quaesquer pessoa,
a favor do referido Domingos Ferreira Pereira, desde o dia
da publicação desta minha carta em diante, o que me pareseo avizar-vos para q. assim o fasaes executar, não obstantes quaesquer despozições, ou ordens em contrario.
Escrita no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a oito de
Novembro de mil sette sentos e se senta - Rey - e para
constar aonde necessario for se lhe mandou passar a prezente Certidão, Lisboa a sette de Março, de mil sette centos e sessenta e sinco - João Luiz de Souza Sayão - E
porque elle dito Domingos Ferreira Pereira não podia por
si 50 estabelecer a dita Fabrica, por esta razão tinha feito sociedade, contracto, a Companhia, como os Socios Seguintes - O

-

230

Cardoso, o Sargento Mor Antonio Francisco de Andrade.
o Capitão Jacinto José de Abreu, Silverio Thomas de Oliva Doria, Antonio Lopes de Avezedo, João Fritz Gerald,
que por auzentes se achavão, e como procurador bastante
dos ditos muito Reverendo Doutor Arcidiago Matheus Lourenço de Carvalho, e João Fritz Gerald, o Doutor Jose
Correa da Silva, aqueles reconhecidos de mim pellos proprios, e este tambem reconhecido pello proprio de mim
Tabalião de que dou fé, cujas procuraçõens são do theor
seguinte: - Por esta por mim feita e abaixo asignada,
quer deles poderem em meu nome asignar húa escritura
faço meus bastantes procuradores para effeito de qualde Sociedade da Fabrica de ferro que se hade criar no
destricto da Villa de Sorocaba, aos Senhores Doutor José
Correa da Silva, e Capitão Lopo dos Santos Serra, aos
quaes e a cada hum em particular dou todos os poderes
que em direito me são facultados, para o referido effeito
- Lavra da Conceição Nova da Cachoeira, tres de Mayo
de mil e sette centos e sessenta e sette - Matheus Lourenço de Carvalho - Treslado de procuração bastante do
Socio João Fritz Gerald - Saibão quantos este instrumento de procuração virem que no anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e sette centos e sesenta e sinco, aos oito dias do mez de Março, nesta Cidade de Lisboa na calçada do Combro, e escritorio de mim
Tabalião aparece0 prezente João Fritz Gerald Visconsul
deputado da nassão Ingleza, morador no largo de Sam
Paulo desta Cidade, por elle foi dito que por este instrumento, faz e constitue seu procurador bastante, a Domingos Ferr.a Per.a que na prezente Frotta vai para o Rio
de Janeiro, auzente a Miguel de Taydo, e na de ambos, a
Antonio Corre a Tavares, e lhes dá poder quanto em direito se requer para que em nome delle cocnstituinte possão
os ditos seus procuradores na forma em que vão nomeados,
selebrar, obtorgar, e asignar húa escriptura da Sociedade, com as pessoas com quem se ajustar no dito Rio de
Janeiro, com a formalidade, econdição que constarão de
hum papel particular que se acha em poder do dito Domingos Ferreira Pereira, por ambos asignado, a que por
e em todo se refere, e para o mesmo effeito podera Sobstalecer esta procuração em quem lhe parecer, e os revogar, e desta sempre uzar, e só para si rezervar elle constituinte nova citação, mas para todo o mais que o sobredito fica disse elle constituinte dava aos ditos seus procuradores na forma em que vão nomeados, todos os seus
poderes em direito necessarios, e assim o outorgou, pedi o
e aceitou. e eu Tabalião por quem tocar auzente, sendo
testemunhas prezentes o Bacharel Jozé Rodrigues Freire
morador na rua do Posso

-

231-

rio Cordeiro meu escrevente, que nesta notta asignarão
com elle outorgante a quem conheço, e eu Thomaz da
Silva Freire Tabalião o escrebi - João Fritz Gerald,
Jose Rodrigues Freire - Antonio Januario Cordeiro Eu sobredito Thomas da Silva Freire Cavalleiro profeço
na ordem de Christo Tabalião publico e nottas por EI
Rey nosso Senhor nesta Cidade de Lisboa, este instrumento de meu livro de nottas aque me reporto fis tr:lsladar, sobscrevi, e asignei em publico e razo - em testemunho de verdade, .lugar do signal publico - Thomas
da Silva Freire - o Doutor José Bernardo da Gama
Atayde Cavalleiro profeço na ordem de christo, Fidaldo
da Cazade Sua Magestade, e seu Dezembargador, e Juis
da lndia e Minas e justificaçoens Ultramarinas: Fasso saber aos que a prezente Certidão de Justificação virem que
por fé do Escrivão que esta subscreveu me constou ser o
Signal supra do Tabalião Thomaz da Silva Freire, o que
hei por Justificado. Lisboa oito de Março de mil e sette
sentos e se senta e sinco - e eu João Caetano da Silva
Pereira o sobscrevi - Jozé Bernardo da Gama Atayde Sobstabeleço os poderes desta procuração, na pessoa do
sr. Doutor Jozé Correa da Silva na forma que me são
conseguidos digo que me são concedidos, ficnado os mesmos poderes em sua força e vigor. Sam Paulo sette de
Mayo de mil sette sentos e sesenta e sette - Domingos
Ferreira Pereira: e por elle dito Domingos Ferreira Pereira, e mais socios nesta nomiados, e procurador dos auzentes Socios, me foi dito que de suas livres vontades,
e sem constrangimento de pessoa alguha havião todos
juntos tractado entre si a sociedade e Companhia do
Estabelecimento da nova Fabrica do Ferro, e mais metaes que se extrahirem nesta Commarca de Sam Paulo,
na forma e condições seguintes: Primeira condição: Para estabelecimento da primeira Fabrica, e todas as mais
que forem precizas para caldear o dito ferro, asso, e outros metaes na mesma graça concedidos, faz o dito Domingos Ferreira Pereira cesão da ametade dos lucros em
todos os interesses que rezultarem da mesma Fabricas,
aos Socios mencionados na escritura e contrato, que faz
de Sociedade, na qual vão estipuladas as condições declaradas nos seguintes Capitulos - Em chegando o mestre
que se a~ha
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ficara denenhum effeito - E regulando~se as despezas
que tem feito o dito Domingos Ferreira Pereira, para a
consessão da merce que Sua Magestade lhe fez no decurço de largo tempo, e viagens que tem feito a sua custa
por huma grave soma, para o fim de estabeleser-se a dita
Fabrica, e que pella sua parte tudo o que tem despendido,
e ao Equivalente da Graça que Sua Magestade que Deos
guarde lhe concedeu, para perfazer a quantia da ametade do Capital com que se deve entrar para estabelecim. to da primeira Fabrica, ficando, digo, Fabrica ficando por esta entrada persebendo à ametade dos lucros que
nella se produzirem em toda a sua negociação, desde o
dia que entrar a laborar por diante: bem entendido que
os mais interessados na dita Fabrica, para ereção e subsistencia della entrarão com o capital de dez mil cruzados,
perfazendo com esta quantia a parte que lhe fica pertencendo, na Fabrica e seus respectivos lucros, que o dito Domingos Ferreira Pereira em virtude deste ajuste
lhe cede, e trespassa com todo o direito Dominio e acção
que lhe compete, e a elle Erector foi concedida na graça
que Sua Magestade lhe fez, para eregir a dita Fabrica, e
as mais que se criarem de novo, que tudo com os mesmos
previlegios liberdades. e ixençoens que a elle são consedi dos, desde já fição pertencendo por este ajuste em
qualquer parte aos ditos Sacias enteressados - Depois
de prencipiada a dita Fabrica, não chegando o Capital asima referido dos dêz mil cruzados para todo seu fundamento e lavor, sendo necessario mayor quantia para acabar de completar-se, se para prompto por todos os interessados: bem entendido que ellp P ... tor Domingos Ferreira Pereira será obrigado a concorrer com a metade do
segundo Capital pella parte que lhe toca, comrrespondente aos interesses que leva, e lhe ficão pertencendo nesta,
e em todas as mais Fabricas, e oficinas que se erigirem
de novo, tanto no termo da Villa
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cerem, será feito segundo a milho r inteligencia de comum acordo, e parecer entre todos - Nas ditas Fabricas
só elle Domingos Ferreira Pereira poderá denominar-se
Irector Geral, e os mais socios que forem percizos para
a assistencia, e governo della serão Irectores com igual
poder e Itendencia à sua, para o bom governo de tudo e
sahida dos metaes que ahi se fabricarem Para a dita Fabrica e manejo do negocio, haverá hum caixa, ou dous
feitos a satisfação de todos os interessados aos quaes darão conta todos os mezes, o Administrador e Directores
de tudo o que produzirem as ditas Fabricas, para se fazerem accentos com toda a clareza nos livros que para
isso serão destinados - Nos ditos caixas se recolherá todo o capital das entradas, para logo conforme a sua aplicação se descrever em conta corrente os gastos da dita
Fabrica, e se apurar o liquido de seus interesses: Semelhantemente se recolherão ao Cofre debaixo da direcção
dos mesmos caixas, todas as quantias que procederem
das vendas que se fizerem tanto pello Administrador e
Directores, como pro outra qualquer pessoa a quem forem feitas as remeças dos metais q. pa. lhe dar sahida Os ditos caixas a asistirão de todo o Capital, à Fabrica
para a sua Ireção e sustentação, e o Irector e Director
pedirão por conta tudo o que nellas se caresser, e cazo
que seja precizo tomaras dinhr.o a Juros para as referidas assistencias, e augmento das mesmas Fabricas, o poderão tomar os ditos caÍlx:as por conta dos interessados
para suprir as referidas assistencias, dando primeiro conta ao Irector e Administradores, e aos mais Socios para
convirem como milho r pares ser no que for mais util as
mesmas Fabricas, e sem que proceda o consentimento de
todos, e não poderão tomar sobre a Fabrica, e Seus intereçados, e toda a obrigação que fizerem em nome dos ditos, sempre preceda o seu· consentimento, não terá vigor
algum, e se algum dos interessados não quizer convir no
que a este respeito se propuzer, e for vencido com o parecer dos mais achando-se
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só elle dito Domingos Ferreira Pereira tera a destinção
do primeiro lugar como Administrador geral. e na sua
falta poderá por aquela. pessoa da sua obrigação que bem
lhe parecer para o dito menisterio, que tenha a preciza
capacidade e necessaria inteligencia -' Em todas as Fabricas que se eregirem, hé bem entendido será elle dito
Domingos Ferreira Pereira sempre o Irector na forma
da primeira, e junto com os mais socios, pello ajuste deste tractado e em sua falta seu sobrinho Antonio Ferreira
Pereira que lhe ficará susedendo em tudo na forma que
elle constituir, pella metade que em todo este negocio lhe
pertencer, tanto na primeira como nas mais Fabricas que
se eregirem, e na falta deste poderá entrar qualquer dos
socios de milhor capacidade, a consentimento delle Irector, e não de outro modo - Todo o cabedal será vendido
a pagar à vista, e só sim se poderá fiar partidas grandes,
dando fiança na terra chã e abonada, quem os comprar,
e não de outro modo - Quando qualquer dos intereçados
ou seus Erdeiros queirão fazer venda da parte que lhe
pertencer nas ditas Fabricas dará parte a elle Domingos
Ferreira Pereira para a participar aos mais Socios, e se
fazer a compra pellas Fabricas. a favor dos interessados
nellas, se quizerem, e não querendo estes o poderá fazer
sobre si o dito Irector, tanto pello tanto preferindo a todas as pessoas, não sendo da sociedade das mesmas Fabricas, e inda que o sejão não poderá fazerse a dita compra
particularmente por nenhum dos socios sem que elle seja
preferido a todos, e o mesmo se praticará querendo elle
Domingos Ferreira Pereira vender a parte que lhe tocar,
preferindo os socios em primeiro lugar tanto pello tanto,
aquem dara parte para o dito effeito, e não querendo estes se poderá ajustar a fazer a venda com quem bem lhe
parecer - Elle dito Administrador Domingos Ferreira Pe-
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prejuizo e ficara sem acção ao referido ajuste, no qual
convem e aceitão elles socios outorgantes, e tambem elle
dito mestre para segurança e inteira satisfação deste tractado, e do mais deduzido nos Capitulos insertos nesta escriptura, com declaração porem que todo o gasto q. se
tem feito athe o dia de hoje, tanto no Sellario do d.o
mestre, como no mais que se achar existente na cituação
das Fabricas, será elle dito Domingos Ferreira Pereira
obrigado a satisfazer pella parte de seus interesses, e o
mais gasto que correr despois de chegar o mestre a dita
Fabrica para a sua subsistencia e labor conforme este
ajuste sera contribui do por todos os interessados, do fundo e Capital da mesma fabrica, e dos seus respectivos
lucros, e tanto o primeiro Capital com que então os socios pella sua ametade, como o mais que pella parte do
Irector se achar existente na cituação das Fabricas, tendo
estas o seu devido effeito, ficará sendo comum de todos
para a sua final repartição com declaração porem que os
dez mil cruzados com que entrão os socios para fundação da Fabrica, caro esta não tenha o seu devido estabelecimento dentro de hum anno despois de selhe dar prin:'
cipio, e se venha a destractar o contacto da Sociedade,
tornarão os mesmos socios a sahir com a quantia das
suas respectivas entradas, pellos effeitos que se acharem
pertencentes as mesmas Fabricas, assim escravos como
tudo o mais que for existente, e se tiver fabricado na cituação das mesmas tudo com preferencia a outras quaesquer dividas, contractos, ou ajustes que tenha feito o dito
Domingos Ferreira Pereira, com outras pessoas, por que
só poderão obriga-lo para haver as suas quantias pello
que lhe ficar livre fora deste ajuste, em que não fica
percebendo parte alguma do Capital das entradas, se as
Fabricas não tiverem o seo devido effeito o estabelecimento como fica ditto, nem o dito Domingos Ferreira Pereira, ou outra qualquer pessoa em seu nome poderão intentar acção em Juizo, nem fora delle para embaraçar aos
socios, a sahida do Capital com que tiverem entrado, na
forma estipulada nesta escritura, porque para isso sede
todo o direito e dominio, e acção que possa ter. - Todo
o gasto que se fizer na conducta do dito mestre, da Capital do Rio de Janeiro athe o lugar da Fabrica, ou esta
tenha, ou não tenha o seu devido effeito, será a custa de
todos os interesslldos, e o mais que pertence a Salarios
dos feitores, que deixou' em a V.a
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e manejo dos metaes que se extrahirem, se fará huma
consignação nos mesmos lucros para o dito effeito, estabelecida que seja a Fabrica, antes do que não poderá haver ordenados, sem que haja interesses na mesma Fabrica, em que se estabeleção nos quaes se tirará tantos por
cento para o dito effeito dos mesmos interesses, ou por
outra qualquer forma que se julgar mais util a todos os
socios. - O dito Administrador, Directores, e feitores,
não poderão ocupar no seu serviço particular, artifice algum official ou escravo da mesma Fabrica diariamente
pello prejuizo que a todos cauzará a falta do seu trabalho
e assistencia, o que sq poderão fazer em cazo acidental
que não tenhão outra pessoa de que possão servir-se, em
algum caso repentino. - Os caixas serão obrigados a dar
ballanço ao negocio, e mostrar os lucros da receita e despeza, quando pellos ditos administradores Directores e
mais interessados lhe for pedido, não a cada hum dos referidos em particular mas sim em Junta corporção de todos, ou parte delles com procuração dos mais para que
assim possão ter huma verdadeira inteligencia do estado
deste negocio de que todos os meses, ou de trez em trez
mezes, como milhor se ajustar, e for mais conveniente,
darão conta aos ditos caixas os Administradores, Irectores, e feitores de todo sos effeitos que se fabricarem e extrahirem das referidas Fabricas, e os ditos caixas darão
conta no fim de cada hum anno com destinta e clara inteligencia da receita e despeza que tiver precedido eliquido dos interesses que ouver nas mesmas Fabricas.
Quem alem dos dous mil e quatro centos reis que por
dia vence o Mestre João de Oliveira de Figueiredo na
forma dita se lhe dará mais quatro centos e oitenta reis
por dia para o seo sustento diario, e lhe serão pagos no
fim de cada semana, e os referidos sallarios lhe serão pagos aos quarteis de trez em trez mezes - Os quatro
contos de reis com que entrão os referidos Socios para o
estabelecimento da primeira Fabrica para perfazer o Capital dos dez mil cruzados, se reparte em acçoens na forma seguinte a saber o Reverendo Arcidiago Matheus Lourenço de Carvalho entra com duzentos e sincoenta mil
reis, - o Capitão mor Manoel de Olivr.a Cardozo com
duzentos e sincoenta mil reis, - o Sargento mór Antonio Francisco de Andrade com duzentos e sincoenta mil
reis. - O Capitão Jacinto Joze de Abreu com sette centos e sincoenta mil reis. - Antonio Lopes de Azevedo com
hum conto e quinhentos mil reis. - Silverio Thomas de
Oliva
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tencendo, e pello dito Domingos Ferreira Pereira foi dito
da ametade de todo o interesse que lhe fica pertencendo
nas ditas Fabricas, se de na pessoa do dito Socio João
Fritz Gerald, 11 de cima parte que são quatro centos mil
reis, com cuja quantia entra na forma dita pello dito
Socio elle dito Domingos Ferreira Pereira, cuja ceção
foi aceita pellos ditos Socios na forma decida, e por elles
ditos Socios prezentes, e pelo procurador dos auzentes foi
dito por todos juntos e cada hum em solidum que por suas
pessoas e bens se obrigavão a fazer boa a dita Sociedade
e Companhia na forma desta escriptura, e que em tempo
nenhum hirião contra i theor della, mas antes em tudo, e por tudo lhe darião em todo o tempo inteiro cumprimento e validade de Justiça, na forma que nella se
declara, e que se para sua mayor validade faltase nella
alguma clauzula. ou clauzulas, das com direito necessarias. aqui as havlão todas por expreças e declaradas, como se de cada hua dellas se fizese expreça e declarada
menção, e estando prezente o mestre João de Oliveira
de Figueiredo, por eIle foi dito que aceitava esta escriptura na forma e com as condiçoens nella declaradas, e de
como assim todos juntos e cada hum de per si, o dicerão
convierão e declararão, me pedirão lhes fizese esta escritura nesta minha notta, aque foi destribuida no dia
doze do mez de Abril proximo passado do prezente anno
e depos de lida a aceitarão, e asignarão pellos outorgantes socios auzentes asignou seu Procurador Doutor Jozé
Correa Silva, sendo a tudo testemunhas prezentes que
tambem asignarão. O
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renço de Carvalho, de João Fritz Gerald, Jozé Correa da
Silva - Manoel de Oliveira Cardozo - Antonio Francisco de Andrade - Silverio Thomas de Oliva Daria Antonio Lopes de Azevedo - Jacinto José de Abreu Domingos Ferreira Pereira - João de Oliveira de Figueiredo - Como testemunhas, João Alvres Ferreira - Jozé
da Cunha.
-
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DOCUMENTO VIII.
lImo. Exmo. Senr.
Aqui chegou a esta Villa de Santos Domingos Ferreira Pereira, e os seus socios que me apresentaram a
carta de Vossa Excellencia de vinte e oito de Fevereiro
de mil sete centos sessenta e cinco com a copia da Carta
Regia escripta ao Conde de Boubadilla na data de oito
de novembro de mil sete centos e sessenta nellas quaes
consta que Sua Majestade que Deus guarde fazendo-lhe
mercê do previlegio exclusivo por tempo de dez annos,
é servido conceder-lhes que possam minerar ferro, e
chumbo nas Serras d'esta Capitania de São Paulo, e n'ella estabelecer fabricas para caldear o dito ferro. Tinha
já fallado com elles no Rio de Janeiro, lhe participei logo
que chegaram algumas informações que tinha adquirido
a este respeito de alguns sitios em que havia pedras que
se suppunhão serem d'aquellas de que se extrae o ferro,
as quaes saem junto à Villa de S. Sebastião com bons
fundamentos, como elles mesmo entenderam de se presumir serem das mesmas que procuravam: e os expedi
com este intento, passando-lhes a:; ordens necessarias,
não só para que os não pertubassem nos seus discubrimentos, e nas suas experiencias; mas tambem para que
se lhe desse toda a ajuda a favor, sendo-lhe preciso.
As ditas fabricas seriam aqui de fecundissima utilidade não só para o povo, mas tambem para o serviço de
Sua Majestade, pela grande necessidade que a de se reformar toda a artelheria d'estas fortalezas, que está quasi incapaz de servir, e se fazer outras de novo para as
demais fortalesas que se precicsa de fazer e erigir em os
portos mais principaes das Villas d'esta costa para segurança e defesa d'ellas.
E' o que por ora se me offerece informar à Vossa Excellencia sôbre este particular.
Deus guarde a Vossa
Excel. Villa de Santos 22 d'Agoto de 1765. Illustrissimo
Excell. Senhor Conde de Oeiras, Luis Antonio de Souza.
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Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Conselho Ultramarino - VoI. 32 - págs. 9v elO.
DOCUMENTO IX.
Illmo. e Exmo. Senhor.
Remetto a Vossa Excellencia a amostra do primeiro
ferro, que Domingos Ferreira Pereira, tem principiado a
tirar e a caldear junto à Villa de Sorocaba d'esta Capitania, as utilidades que se podem seguir são muitas, e incomparaveis, e bastaria para ellas serem grandes o poderem dar o ferronecessario, para o trabalho dos mineiros, por ser esta uma das maiores despesas que fazem.
Resta-me examinar se o. monte, tem, quantidade necessaria para produzir por muitos annos, e juntamente
com o mesmo Domingos Ferreira, o modo d'estabelecer
a extração d'elle com maiores forças do que ao dito eu
não concidero: eu terei de tudo muito cuidado como sou
obrigado. Deus guarde Vossa Excellencia. Santos a 9 de
Dezembro de 1765.
Illustrissimo e Excell. Senhor Conde de Oeiras. Luiz
Antonio de Souza.
-

Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
Conselho Ultramarino - VoI. 32 - pág. 18.
DOCUMENTO X.

Para D. Luis Antonio de Souza.
Fiz presente a Sua Magestade a carta de Vossa Senhoria que trouxe a data de 9 de Dezembro do anno
proximo passado que acompanhava a amostra do primeiro ferro que Domingos Ferreira Pereira tem principiado a tirar junto à villa de Sorocaba: e o mesmo senhor
é servido que Vossa Senhoria examine o progresso que
tem feito estas minas mais uteis que as do ouro, que Vossa Senhoria as fomente qto. possivel for e que vá informando de tudo o que for a ellas respeito.
Oeos guarde a Vossa Senhoria. Palacio da Nossa Senhora da Ajuda a 22 de julho de 1766 - Conde de Oeiras.

Biblioteca Nacional - Secção de Manuscritos dice n. O 50-11, 3, 20 - n. O 24.

Có-

DOCUMENTO XI.
Illmo. Exmo. Snr.
Entre os socios que tinha ajustado Domingos Ferreira Pereira era um dellesJoão Fritz Geraldes - Vice
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sul Deputado da Nação Britanica na cidade de Lisboa com
o qual o dito tinha contractado de lhe largar um quarto
dos interesses da dita fabrica por o ter socorrido com alguns dinheiros e o introduzio na escriptura do Contracto
que fez com os accionistas que lhe procurei n'esta Capitania sem me dar parte.
E considerando eu o quanto os estranjeiros se oppõem
ao estabelecimento das nossas fabricas e as procuram destruir, e ser prohibido pela ordem de Sua Majestade todo
o contracto d'elles no Brasil, e que a sociedade do dito
Vice Consul será um meio para que os mais estranjeiros
podessem ver o que se passava na dita fabrica e lhes
abria porta para formarem n'elles os enredos que quisessem, até finalmente a destruir (pois o fariam assim presumir muitos exemplos já sucedidos, e especialmente
aquelles de que ainda dura a memoria de se ter abreviado a vida no Rio de Janeiro, sem se saber por ordem
de ql'em, a dois homens que pertenderam antigamente
levantar similhantes fabricas de ferro, n'este mesmo Sitio, e hiam para o Reino dar conta da sua diligencia, o
que foi causa de ficarem sem effeito até ao tempo presente) .
Movido d'estas considerações, fiz uma junta em que
exclui da sociedade do sobredito João Fritz Giraldes na
forma que a Vossa Excelencia exponho, fazendo o dito
contrato nullo, e de nenhum effeito, para produzir acção
em juizo, ou fora d'elles: o que ponho na presença de
Vossa Excellencia que Deus guarde. São Paulo 4 de Janeiro de 1768. Illustrissimo Excell. Senhor Conde d'Oeiraso Luis Antonio de Souza.
-

Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Conselho Ultramarino - Vol. 32 - pág. 32.
DOCUMENTO XII.

Digo eu Domingos Ferreira Pereira que he verdade
que a1cancey de Sua Magestade Fedellissima huma Carta
Regia com o Previlegio para Estabelecer húas Novas Fabricas de Descascar arros na Commarca do Rio de Janeiro, o qual Recrimento fés em Nome de Antonio de Arraujo Guimarães, e Fran.co Carvalho da Silva; por naquelle tempo trazer na Secretaria de Estado( em meu nome outro Recrimento, e que hindo para establecer as ditas Fabricas, com Privilegio de Sua Magestade tive a enfelicidade de hir cautivo á
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ra poder fazer Viagem desta, para a Cidade do Rio de
Janeiro, e nesta Cidade de Lisboa não ter, Conhecimento, nem asistencia com que me poder Refazer, do modo
que precizava, me vali do Patrocinio e assistencia de
João Fritz Gerald. natural da Cidade do Porto Dominios
de Portugal, e actualmente Vice
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Gerald. para nésta Cidade lhes dar sahida e a Abzeneia
serão. em quem os intereçados, mutulm.te fizerem, Elleição: e ao ajuste referido asima á sua satisfação, se obriga elle Domingos Ferreira Pereira a dar comprimento, e
enteira Satisfação, e quer que este tenha o mesmo Vigor
como, Escriptura publica em Notta, ou fóra della: e elle
João Fritz Gerald pella sua parte se obriga a cumprimento e satisfação, conta corrente do Recebimento seu ou
sahida das ditas partidas de arrozes que lhe vierem por
conta da dita Sociedade, e por sua pessa e Bens se obriga a dar conta do Liquido Rendimento á elle ditos, ou
á seus procuradores, junta mente se obriga a satisfazer
as Letras que sobre as partidas dos ditos arrouzes se sacarem sobre elle contanto, que não excedão ao emporte
de seu Rendimento nésta Cidade. e o quanto elle João
Fritz Gerald se achar embolçado por conta das ditas partidas dos arrozes que vierem: e quando para pagamentos de alguas Letras se faça precizo tomar Dinheiro á
Juros então se-lhe levarão em conta, mostrando, as Clarezas necessarias, e este terá seu enteiro valor, ou vigor
em Quanto, se não ........ as Escripturas da Companhia,
com todos os Socios as ........ e para Clareza d'este
Theor, e Contracto, se fizerão Dous deste, por hum de
nós feitas, e por nós ambos assignados: hum que lhe fica,
e outro que Levo em meu poder. Lisboa vinte e dous
do mez de Freb.ro, de mil, cette centos, e sesenta, e sinco
annos (1765).
Domingos Frr.a Per.a
1765.
João Fri tz Gerald.
Arquivo do Estado: Tempo Colonial - Maço 17 Pasta 1 - n. a 1.
DOCUMENTO XIII.
Carta de Sesmr.a a Domingos Fr.a Pr.a e seus
Socios de hum morro cito tr.o da Va. de Sorocaba p.a delle se extrairem Lenha pa. a Fabrica de
caldear o ferro q. ally se pertende erigir pro ordem de S. Mag.e
Dom Luiz Ant.o de Souza etc. Faço saber aos que
esta minha Carta de Sesmaria virem que attendendo a
me reprezentar por sua petição Domingos Ferreira Pereira que Sua Magestade que Deus g.de fora servido conceder lhe Licença para estabelecer huma ou mais fabricas de caldear o ferro nesta Capitania, como constava da
Carta Regia que tinha por certidão da Junta do Comercio, e porq. no Morro de Graçuyaba termo da Villa
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as experiencias necessarias para a extração do d.o ferro,
e outros metaes, a cujo estabelecimento queria dar principio junto com os Socios interessados com elle nas mesmas fabricas, e mencionados na escriptura que fizera de
Sociedade pa. o dito effeito, e porque o principal fundamento da conservação das mesmas fabricas consistia na
abundancia de Lenhas, e faltando estas não poderia ser
perpetuada a sua subsistencia, e no referido morro pertendirão algumas pessoas em prejuizo das ditas fabricas,
fazer queimadas, e botar matos abaizo com o pretexto de
se quererem Senhorear do d.o morro, de quem ninguem
té agora fizera cazo. Me pedia que em attenção ao referido, e serem as ditas fabricas em Otilidade do Bem
Comum, e dos Reaes Quintos de S. Mag.e, e augmento
do seu Comercio, lhe mandasse dar ao Supp.e e Socios
com elle interessados, o d.o morro de Sismaria, para que
assim se possão conservar as lenhas, em que pendem toda a conservação, e augmento das referidas Fabricas, e
sendo visto o seu requerimento e conciderado por mim o
beneficio que da erecção das ditas fabricas se segue á
Real Fazenda, e quanto são de utilidade ao Bem Comum
dos Povos: Hey por bem dar de Sesmaria em nome de
S. Mag.e / em virtude da ordem do d.o Senhor de quinze de Junho de mil Setecentos e onze / ao dito Domingos
Ferreira Pereira, e seus socios, o morro chamado de Gracuyâba, no tr.o da V.a de Sorocaba, sem prejuizo de terceiro, ou do direito que alguma pessoa tenha a elle; com
declaração, que mandarão comfirmar Esta minha Carta
por S. Mag.e dentro de dous annos, e não o fazendo se
lhes denegará mais tempo e antes de tomarem posse das
terras que comprehende o d.o morro, as farão medir, e
demarcar judicialmente sendo para esse effeito notificadas as pessoas com quem confrontarem, e esta data não
se poderá nem em vida, nem por morte, alhear, vender,
nem traspassar a outrem, mas sim havendo de se extinguir as fabricas, para cujo ministerio se concede, tornará
a ficar Livre para Sedar a quem cultive, e não comprehenderá esta data vieyros, ou minas de qualquer genero de
metal que nella se descobrir, reservando tambem os paos
Reaes, e faltando a qualquer das ditas clauzulas por serem conforme as ordens de S.
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desse Governo, e mais partes aque tocar. Dada nesta Cidade de S. Paulo, Pedro Martins Coimbra a fez aos catorze de Mayo de mil setecentos e sessenta e sete Thomaz
Pinto da Silva Secretario do Governo a fez Escrever II
D. Luiz Ant.o de Souza.
Arquivo do Estado de São Paulo: Sesmaria Pato e
Provo Livro n.O 17, pág. 125 V.
DOCUMENTO XIV.
Illmo. e Exmo. Snr.
Sendo achado n'essa Cidade o Capitão mór de Sorocaba, que dizem ser de boa conduta e tem seus creditos
de ricos,
seu cunhado o Capitão Mór de Itú, que não
sei se póde tanto, mas tem juizo, e ambos mostram zelo
pelo Real Serviço: e tendo encontrado no Abbade de
Raynal no quinto volume da História Filosophica de São
Paulo que "on y pourrait aussi emploiter ave c beaucoup
d'utilité des abundantes Mines de fer et d'etain, qui se
trouvent entre les rivieres Tiete et Mogyassu dans la
Cordiliere de Parana, Piacaba, a quatre lieus de Sorocaba" passei logo a preguntar-Ihe pelas ditas Minas de ferro, e estanho, procurando aminalos quanto pode, d'esta
minha averiguação tirei o que Vossa Excellencia verá da
Carta incluza que me escreveram os dois referidos Capitaes Móres, e em resposta d'outra minha.
Da mesma carta verá Vossa Excellencia que se ingana o abbade Raynal em o nome da Serra, pois é um
Morro que assim se chamam aqui as serras pequenas,
que tem por nome Arassoyava, duas legoas e meia distante de Sorocaba, não há noticias de Minas de estanho, mas
somente de ferro e aço.
Representaram-se mais os mesmos Capitães-Mores a
falta que havia de carvão de pedra: eu facilitei-lhe isto
mesmo, lembrando-me da fabrica da Figueira, podendo
seguir-se utilidade a ambas as fabricas, a de carvão, e a
esta de ferro.
Tambem lembro a Vossa Excellencia que talvez Jacinto Fernandes Bandeira, que tem muitas correspondencias em Hespanha, e que ao mesmo tempo deve mandar
navios do Porto de Santos, será muito util, para fazer
conduzir aqui o mestre de que se precisa no caso de Sua

e
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Pelo que pertence ao Caminho do Porto de Santos,
espero que em pouco tempo se ponha bom: mas ainda
máo como esta, se pode conduzir por elle o ferro.
Quanto a izenção de direitos reaes por oito annos que
pertendem os ditos Capitaes Móres, eu ja os dispus a sujeitarem-se a menos, e aquelles que Sua Majestade quizer, porque tudo confiam da grandeza da mesma Senhora.
Finalmente remetto a Vossa Excellencia a carta que
me escreveu o Capitão Mór de Sorocaba, com a barra de
ferro que me mandou: Vossa Excellencia verá o mais
que contem esta ultima Carta, à vista do que Sua Majestade me determinará o que fôr servido. Deus guarde a
Vossa Excellencia. São Paulo 1.0 de Agosto de 1788. Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Martinho de Mello
e Cactro Bernardo José de Lourena.
Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
- Conselho Ultramarino - voI. 32 - pág. 266.
DOCUMENTO XV.
Illmo. e Exmo. Snr.
Tivemos a honra de receber a carta de Vossa Excellencia sobre cujo contesto faremos a Vossa Excellencia
presente, que o Morro de que se tem extrai do ferro e aço
se denomina Arassoyava, sito no termo da Villa de Sorocaba, distante da mesma duas lego as e meia. Que é muito
grande, e terá de circuito sete lego as mais ou menos.
Que é tam abundante de pedras de ferro e aço e de lenhas para o Carvão, que nem em toda a posteridade sentirá falta, que é banhado de ribeiros, que dam excellente
commodo para tudo, e qualquer arteficio preciso para a
intentada fabrica, e que nas suas grato as se acha uma
grande Campina para pasto dos animaes, de que a mesma fabrica há de necessitar para a condução das Cunhas
e do mesmo ferro, e aço estrahido. Que esta condução
até ao Porto de Santos é facil, e commoda, e muito mais
será, franqueando Vossa Excellencia aquelle caminho, como intenta: e que em fim é aquelle logar o mais proporcionado, por superior destino, para o estabelecimento da
referida fabrica: e quanto este será de inexplicavel utilidade a toda a Capitania e Estado, é bem patente às
grandes luzes de Vossa ExcelIencia.
Em tempo do governo do Excellentissimo antecessor
de Vossa Excellencia Dom Luis Antonio de Sousa formou-se uma Sociedade entre o Capitão Jacintho Jose
d'Abreu, Antonio Lopes de Azevedo, e outros. Foi por
estes construi da a Fabrica sendo Mestre d'ella João de
Oliveira

-

246

d'aquella arte, não pode ser util à sociedade. Procurou
esta por. espaço de oito annos mais ou menos, em que se
fizeram muitas arrobas de ferro, de que se acham espalhadas muitas obras por toda esta Capitania. A falta de
forças, e animação d'aquelles socios, e a impericia d'aquelle mestre, que apenas sabia fazer o ferro a malho, e não
fundil-o de que não correspondia ao custo o rendimento,
fizeram disfallecer e de todo extinguir-se a dita fabrica,
e d'ella ao presente ao se acham signaes.
Estamos promptos para a fazermos suscitar, e a estabelecermos a conto d'utilidade, e conveniencia, e com as
condições seguintes: A primeira, que faça Vossa Excellencia vir um Mestre inteiramente perito d'aquella arte,
e que o seu transporte ate esta Capital seja pago pela
Real Fazenda, e ao depois interessará connosco em a tersa parte dos lucros. A segunda que seja a referida fabrica isenta de todo o encargo, e direitos reaes por tempo de oito annos. A terceira que nenhuma outra pessoa
se possa n'ella intrometter, e seja, somente permethida a
nós, e a nossos filhos, e passada a duração d'estas vidas
querendo Sua Majestade de tomar a si, se nos pagarão pela Real Fazenda as bem feitorias: e pertences da mesma
Fabrica, por laudo dt! quatro arbitros dous da parte da
mesma Senhora, e dous da nossa. Preenchidas estas condições poremos todas as forças para construirmos com
a possivel brevidade a referida fabrica do que ao futuro
perceberá o mais avultado interesse o Real Erario. Estes são os nossos fieis sentimentos: e depois de darmos a
nos mesmos mutuamente os parabens por tam illustrado
Governo que nos asegura as maiores fortunas, beijamos
a mão a Vossa Excellencia que Deus Guarde mui felizmente por dilatados annos, como nos é mister. São Paulo
12 de julho de 1788. De Vossa Excellencia umildes e obidi entes subditos. Claudio da Cunha Oeiras, Vicente da
Costa Taques Gois e Aranha".
Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
- Conselho Ultramarino - voI. 32 - págs. 267 e 268 .

•

•

•

INTERVENÇÕES.
Do Prol. Alfredo Henrique Costa (F. F . C . L. de Franca, S. P . ).

Indaga:
1.0). -

2.°). -

Qual a situação atual das minas?
Se
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3.°). - A que se podem atribuir os sucessivos fracassos
de exploração nos séculos XVII, XVIII e XIX?

•
Do Prol. Eduardo d'Oliveira França (F. F . C. L. da U. S. P.) .
Declara que acha excelente o nível da pesquisa, inspirada
pela preocupação de comprovar em documentos as afirmações
dos cronistas do século XVIII ao XIX, tardios portanto. A:;
conclusões que apresenta, salvo a descoberta eventual de novos documentos - provàvelmente em arquivos portuguêses
- parecem-lhe inteiramente sólidas.
Afirma que se deixarmos de parte o problema da autoria
da descoberta precoce, deveras discutível, ter-se-ia que dar
ênfase especial à presença de D. Francisco de Sousa que trouxe, é sabido, acompanhantes que possuiam condições técnicas
para descobrir e promover explorações de minas.
Insistiu sôbre a data que a Autora apresenh - 1799 quando a mina de Biraçoiaba passou a ter significado econômico, e, portanto, função histórica. Secundária, ou apenas liminar é a questão da descoberta e das datas. Em História Econômica a história começa quando a existência econômica se
inicia. Isto posto, o que resulta mais positivo na pesquisct é a
crônica de um insucesso, de uma frustação. Até 1799 as minas,
provàvelmente já conhecidas, não lograram existir como personagens históricos. O problema, portanto, para o histodador
está em explicar essa frustação desde o século XVI - época
admitida de sua descoberta até o século XIX.
Permitiu-se fazer uma sugestão, assim como uma indagação: a idéia de maturação do meio para o evento, para a adoção
de certas formas de atividade ou de certas influências. O meio
pôde, durante algum tempo, apresentar-se imaturo, ou imobilizado. Se pensamos em São Paulo primitivo com suas limitações, podemos indagar, pela análise dessas mesmas limitações,
se o insucesso das minas de Araçoiaba não se explica, justamente por essa indisposição para a exploração das de ferro.
Acha que devemos considerar, e aí dá sugestões a serem
tomadas pelo que possam valer: os recursos técnicos para a
exploração do ferro, o problema do transporte e (I
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menos importante o papel da Corôa durante nui to tempo interessada em benefícios coloniais, mas sem disposição de investir capitais. Importante é verificar-se que no fim do século
XVIII, quando a mina passa a significar, há uma n~udança profunda na política colonial portuguêsa em relação no Brasil, num
sentido de promover e assistir iniciativas de éarátrr econômico.
Investimento, de certa forma.
Insiste, afinal, sôbre as possibilidades de compreensã.o do
insucesso estudado durante dois séculos, de dificuldade em focalizar-se a exploração do ferro como emprêsa caJ: italista, .. implicar em inversão de capitais e espírito de or~anização. O
fulcro da explicação poderia estar, de fato, na imaturidade capitalista do meio, tornando inviável o empreendimento. Um
equacionamento nessa linha de indagação pode resultar fecundo.
Renova, ao encerrar as suas observações já longas em demasia, no seu entender, seus cumprimentos pela excelência da
pesquisa já feita, e a confiança de que os resultados finais serão uma contribuição valiosa para o conhecimento da história da nossa indústria.

* * •
RESPOSTAS DA PROFA. LEDA MARIA PEREIRA RODRIGUES (MADRE ANGELA MARIA) .
Ao Prof. Alfredo Henrique Costa.
Responde:
1.0). - A atual situação das minas é a seguinte: o abandôno das explorações, pois o minério é de baixo rendimento; a
instalação no local de um Departamento Experimental do Ministério de Agricultura; o desinterêsse por parte do Patrimônio Histórico em preservar as ruínas da posterior Fábrica de
IPanema.
2.° e 3.°). - Os sucessivos fracassos e a não exploração
atual podem ser atribuídos a uma s.érie de fatôres que foram
incluidos na sua conclusão, como a inexperiência dos fundido·
res; escassês de mão-de-obra especializada; as dificuldades encontradas na produção, devido a existência, no minério de ferro, de Araçoiaba, de magnetita e do titânio, além de outro') metais e minérios.

*
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Ao Prof. Eduardo d'Oliveira França.
Agradece a gentileza das palavras referentes à sua pesquisa, assim como as valiosas contribuições apresentadas. D2
fato, julga que a maturidade do ambiente no Brasil, para a realização da exploração do ferro é fator de valia para explicar os
fracassos das experiências, contudo pensa incluir essa problemática como introdução ao trabalho de pesquisa referente ao
século XIX, mas continua a afirmar que a mentalidade sid~rúr
gica no Brasil é conquista do século XX. Reconhece que é secundária a questão da descoberta e das datas e que a História
começa quando a existência econômica se inicia, contudo, se
na sua pesquisa conclui pela negativa, é justamente para delimitar o comêço dessa existência econômica, que até hoje era
assinalada pelos nossos historiadores do século XVI.

o ARTESANATO

NO MUNICíPIO DE OSASCO
EM FINS DO SÉCULO XIX.

Uma família: Viviani. A "fábrica de pitos".
Helena PUgnatari Werner (**).

Osasco e seus arredores pertenciam, em meados do século
XIX, a um rico latifundiário de nome João Pinto. As terras dêste tinham como limites: ao norte, o rio Tietê; ao sul, a estrada de
Cotia; ao nascente, os rios Pinheiros e Pirajussara; e a poente o
rio da Cotia. Posteriormente, parte dessa área foi vendida ao
coronel Licínio de Camargo e outros.
Incrustadas nêsse vasto território achavam-se as terras do
sítio de Quitaúna, que ocupava uma curva do rio Tietê, onde
está hoje o quartel de Duque de Caxias. :e:sse sítio pertenceu
a Antônio Rapôso Tavares e depois a Chico de Brito; com a
morte dêste, ficou morando ali seu filho Cândido Mariano de
Brito. O sítio era cortado pelo Tietê; nêle havia uma vila de
pescadores chamada Vila dos Remédios, em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios. Rio abaixo, as terras pertenciam
ao dr. Feliciano Rosa, até um ponto em que um valo (sem nome) sai do rio Tietê. Daí até a foz do Ribeirão Vermelho, um
terreno que se alargava para o interior pertencia ao dr. VÍctor
M. Silva Airosa.
Descendo o rio Tietê, à margem direita enC'Jntrava-se o
sítio de Joaquim Leonel, tendo ao fundo o sítio da Cavaca, propriedade de um alemão, Max Leonard.
ORIGEM DA CIDADE.
Osasco era por essa época apenas uma chave (km. 16) da
Linha Sorocabana. A origem da cidade deve-se realmente a
(0). _

(00). _

As fotografia utüizadas nêste trabalho. assim como a recuperação dos

objetos usados no artesanato, só foram possíveis graças a gentileza do
Sr. Osvaldo Ciscato, bisneto de Maximüiano Viviani, a quem a Autora
agradece.
Professõra de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae, da Pontifícia Universidade Católica de São
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um italiano de nome Antônio Agu, funcionário d:.t Estrada de
Ferro Sorocabana, que em 1893 comprou uma gleba de terra
compreend;da entre os córregos Bussocaba e Aguadinha, e
tornou-se fornecedor da Estrada de Ferro Sorocabana, à qual
vendia areia, telhas e tijolos.
Quando, em 1895, foi aberto pela Soro cabana o desv:o de
Boycicaba (hoje Bussocaba), houve necessidade de melhorar o
serviço telegráfico, em vista do grande movimente que começou a registrar-se. Antônio Agu, logo a seguir, construiu uma
estação de alvenaria no km. 16 da ferrovia e a ofertou à ("ompanhia Sorocabana, pedindo-lhe fôsse essa estação chamada
Osasco, nome de sua terra natal na Itália (1).
Relatório da Companhia União Sorocabana e Ituana, do
ano de 1895, comprova êsse fato (2):
"Acha-se aberta uma estação no quilômetro 16, denominada Osasco, que tornou-se necessária para desvio
de trens. (as.) G. Oeteker, superintendente. Sorocaba, 20
de agôsto de 1895".

Já bem antes, em 1874, o mesmo George Oeterer julgava
necessário, para o bom desenvolvimento do tráfet~o, estabelecer estações intermediárias entre São Paulo e Baruerí, São
José e São Roque, São Roque e Piragibú, Piragibú e Soro..!aba,
Cangüera e Pantojo (3).
Assim nasceram Osasco e diversas outras localidades da
região, a princípio simples estações da Sorocaban2..
LIMITES.
Os limites do Município de Osasco estão hoje ~ssim estabelecidos (4):
Com o Município de Barueri - Começa na cabeceira mais
meridional do córrego da Pedreira, pelo qual desce até ao rio
Tietê e vai por êste ac'ma até à foz do córrego Vermelho, sobe
por êste à sua cabeceira ma's setentrional, continua pelo espigão que deixa à esquerda as águas dos córregos Três Irmãos e
dos Garcias, até à cabeceira mais oriental do córrego dos Garcias.
Revista "Nossa Estrada", ano XXXI - 1959, n. O 250, segunda fase, pág. 43.
(2). - Relatório da Companhia União Sorocabana e Ituana, ano 1895, págs. 31 e 32.
(3). ~ Revista "Nossa Estrada", ano XXXI - 1959, n. O 250, segunda fase, págs.
31 e 32.
(4). - "A Cidade de São Paulo" - Estudo de Geografia Urbana

(1). -
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Com o Município de Santa do Parnaíba - Começa na cabeceira mais oriental do córrego dos Garôas, no divisor das águas
dos Garcias e do ribeirão Mutinga, segue por êss€ divisor até
cruzar com o espigão-mestre, entre as águas do rio Tietê e do
rio Juquerí.
Com o Distrito de Paz do Jaraguá - Começá no espigãomestre entre as águas dos rios Tietê e Juquerí, no' ponto de
cruzamento com o divisor que segura as águas do córrego dos
Garcias das águas do ribeirão Mutinga, segue pelo f·spigão-mestre até à cabeceira mais setentrional do ribeirão da Olaria
Com o Sub distrito de Pirituba (32.0 da capital) - Começa
na cabeceira mais setentrional do ribeirão da Olada e vaI por
êste abaixo até sua foz no ribeirão Vermelho, desce por êste
até à parte da estrada do Mutinga, cujo eixo acompanha até à
estrada dos Remédios, e por esta segue até ao rio Tietê.
Com o Sub distrito da Lapa (15.0 da capital) - Começa no
Rio Tietê, onde êste é cortado pelo eixo da estrada dos Rtmédios, e desce pelo rio até à foz do rio Pinheiros.
Com o Subdistrito do Butantã (13.0 da capital) - Começa
no rio Tietê, onde desagua o rio Pinheiros e desce por aquêle
até à embocadura do córrego Continental pelo ql'al sobe até
à sua cabeceira mais meridional, continua pelo espigão que
deixa, à direita, as águas do ribeirão Carapicuíba e do có-:-rego
Bussocaba e, à esquerda, as águas do ribeirão Jaguaré, e vai
até ao alto do morro do Jaguaré.
Com o Município de Cotia - Começa no morro do J aguaré, em frente à cabeceira sub-oriental do ribeirão Carapicuíba,
atinge êsse ribeirão e por êle desce até à sua cabeceira e vai
em linha reta até à cabeceira mais meridional du córrego da
Pedreira.
OS PRIMEIROS HABITANTES.
Antônio Agu, quando comprou essas terras, já tinha em
mente fazer de Osasco um núcleo de grande desenvolvimento,
provàvelmente industrial. Nas suas viagens pela Sorocabana,
parece ter-se impressionado com as indústrias exü:tentes principalmente em São Roque. Daí fundar uma olaria e desenvolvê-la, com seu sócio Sanseau de Lavaud, como fábrica de tubos
e cerâm;ca. Um de seus objetivos era atrair capitais de São
Paulo para Osasco.
Bem por isso, procurou Antônio Agu dar a Osasco
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mas à estrada de ferro a diversas famílias de origem italiana
(5). Estas desenvolveram aí sua vida e capacidade profissional.
Começaram modestamente. Adquiridos os terrenos, porém, deram início à construção de casas. Assim principiou a formarse o conglomerado urbano que viria transformar-se num grande bairro e alcançaria a emancipação política e administrativa,
passando a município, no ano de 1962.
Segue-se um exemplo das numerosas vendas de terras feitas por Antônio Agu e registradas no Cartório da primeira
Circunscrição de Registro de Imóveis (São Paulo - Capital).
E' do princípio do século, quando começava a cielinear-se a
existência da nova localidade. A ortografia da época está respeitada:
Número de ordem:
41.208.
Data:
Nove de junho de mil novecentos e cinco.
Freguezia do immovel:
Consolação, desta Capital.
Denominação ou rua do immovel:
Villa Ozasco.
Confrontações e caracteristicas do immovel:
Um terreno medindo trinta metros de frente por noventa e um metros e meio de fundos, confinando pela
frente com a linha férrea Sorocabana, de um lado, com
João Collino, de outro com elIes vendedores e nos fundos com Cesare Pancardi.
Nome e domicílio do adquirente:
Pietro Michelli, proprietario, residente nesta Capital.
Nome e domicilio do transmittente:
Antonio Agú e sua mulher Benevenutta Chiaretta
Agú, proprietarios, residentes nesta Capital.
Titulo:
Venda e compra.
Forma do titulo - Tabelião que o fez:
Escriptura de 10 de maio de 1897, lavrada nesta Capital, nas notas do 4.° Tabelião - Dr. Manoel José da
Silva.
Valor do Contracto:
Rs. 1:921,000 (um conto, novecentos e vinte um mil
reis) .
Condições do Contracto:
Não ha.
(5). -

Cartório da la. Circunscrição de Registro de Imóvels tônio Agu.
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EXPANSÃO DO NÚCLEO.
Os terrenos entre o Tietê e a linha da estn~da de ferro
Sorocabana, desde o córrego Bussocaba até o Aguadinha, foram vendidos ao ferreiro Manuel José Rodrigues (Maneco),
que ali abriu um armazém. A tradição local afirma que o lugar era conhecido pelo nome de Bairro do Maneco. E' êsse
bairro que nos interessa de maneira especial, pois nêle se ins-talou uma rudimentar indústria doméstica de pitús, montada
por Maximiliano Viviani e sua família. Descendentes dêsse
pioneiro ainda moram hoje em Osasco.
Adquiriram terrenos e construiram casas nas imediações
do Bairro do Maneco as seguintes pessoas, que fo-ram os primeiros moradores do local: Teófilo Ribeiro, carpinteiro; Vicente Buscarini, ferreiro; Nicola Leme, sapateiro: Domingos
Finocchio, negociante; José Fiorita, negociante; Pascoal Bocci,
bananeiro; Venâncio Pires, Leonardo Venturini, José Melleiro,
Joaquim Jacinto, Manuel Carvalho, também negociantes; Antônio de Sá, Francisco Argiolli, Nicola Abruzzese e outros (6).
Fora os proprietários, moravam em terras do Maneco, nas
margens do Tietê, próximo ao km. 18, diversas famílias italianas, que ali fundaram uma olaria. Eram as famílias de Pedro Michelli, Leonildo Rovai, André Rovai, Vicel1te Lenzi e
Ascânio Pierini.
Nesse tempo já o govêrno do Estado havia aberto um canal dentro dessas terras.
DAS CHACARAS AS FABRICAS.
Em direção sul-norte, corre o córrego Bussocaba, cujas
águas, nascentes em terras da fazenda do dr. I.ane, vinham
banhando diversos sítios e chácaras até alcançar o Tietê, junto
à balsa de João Collino, dividindo nesse nonto os terrenos do
francês Sansau de Lavaud com os de Francisco Caetano de
Oliveira.
Mais para o interior, aquêle regato dividia as terras de
Antônio Agu e José Quintas Reis, bem como as terras da Fazenda Campesina, propriedade do dr. Fortunato de Camargo,
das do italiano Narciso Storlini, dono de uma fábrica de papéis conhecida pelo nome de "Carteira", porque fabricava car(6). -

Cartório da la. Circunscrição de Registro de Imóveis tônio Agu.
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teiras para cigarros. Incipientes indústrias, port::... "o, já começavam a florescer na região.
Os terrenos da "Carteira" foram poster:ormente divididos
em pequenos propriedades, cujos donos eram Angelo Este,
João Cerussi (apelidado "Gigante"), Domingos Spada e outros. Moravam no bairro as famílias Bizordi, Bhzoli, Ciscato
e mais algumas. Pouco acima da Fazenda Campesma, do doutor Camarguinho (como era conhecido o dr. Forlnnato de Camargo), estavam as chácaras do dr. Domingos J a guaribe e de
Emílio Kramer, esta última célebre pelas frutas estrangeiras
ali cultivadas, e que foram premiadas em diversac; exposições.
Próximo dali, encontrava-se a chácara do fundador da cidade. Antônio Agu, famosa por suas uvas e seus vinhos.
Nos campos que circundavam a nascente povoação havia
grande quantidade de guabirobas, itapicurús e pitangas. Rodeando essa grande várzea central, estavam as chácaras Franzoi, Barajola e Bricola.
ARTESANATO -

A FABRICAÇÃO DE PITOS.

Maximiliano Viviani chegou a Osasco no dit". ~o de fevereiro de 1895, vindo da cidade de Pisa, na Itália. '}'razia na bagagem a ferramenta de trabalho que sustentaria tôda a família: moldes de pito, de madeira, além da técnic.tl para sua fabricação.
Maximiliano e sua espôsa, Rosa Dal Oste Viviani, foram
residir no bairro do Maneco, onde, com os filhos e netos, desenvolveram um artesanato que viria a ser conhecido em todo
o país.
Dedicaram-se a essa atividade, além de Maximiliano e a
mulher, três filhos e três filhas.
Os filhos: Lanchioto, com a espôsa e os filhos Rosina,
Elza, Glno, Américo, Roberto (Gino, o menor, não chegou
a trabalhar na produção de pitos); Eclísio, com o" filhos José,
Nelo, Alfredo e Mário; e Gino, que contribuiu menos, mesmo
porque suas duas filhas não trabalharam com a família.
As filhas de Maximiliano eram Élide, Amélia e Dósola.
Além dos membros da família, somente trabalhari1m
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PROCESSO.
O processo de fabricação consistia bàsicamente no seguinte: de início moldava-se em barro o modêlo de madeira trazido da Itália (foto n.O 1). f::sse barro recebia um corte lateralhorizontal, que permitia a retirada no modêlo de madeira. Ficava po's o molde de barro em baixo-relevo; derramava-se gêsso nesse molde, o que permitia extrair um modêlo de pito fundido em gêsso (foto n.O 2). Para receber o gêsso, o modêlo em
barro era amarrado fortemente e envolvido com papelão. Obtinha-se dessa maneira não mais um modêlo em baixo-relêvo
em barro (que não podia receber o chumbo derretido), e sim
em gêsso. O mesmo processo era usado para se (Ibter as duas
metades em baixo-relêvo de gêsso (foto n.O 3).
Com a fôrma do pito moldada em gêsso, repetia-se ainda o
processo, nela derramando chumbo derretido. FOI mava-se assim o molde definitivo, onde se colocava depois barro, chegando-se então ao produto final.
O modêlo em chumbo tinha dois orifícios laterais: um
dêles destinava-se ao cabo do pito; o outro era reservado para a
colocação do fumo. Por aquêles dois orifícios eram introduzidas
duas peças de madeira pontudas, uma mais larga do que a outra (foto n.O 4) e cuja finalidade, naturalmente, era assegurar as
aberturas do p;to. Em italiano essas peças eram designadas
pelo nome de "espinas", que não tem correspondente em português.
O MATERIAL.
A Sorocabana, sem o saber, fornecia muito material para
o artesanato dos Viviani. Restos de chumbo que sobravam dos
consertos dos postes da estrada de ferro eram por êles utilizados. l!::sse chumbo era derretido num cadinho tiro frigideira
(foto n.O 5), com cabo longo; a seguir, era derramado nas fôrmas (foto n.O 6).
O barro usado para fabricação dos p'tos era retirado da
beira do Tietê (canal velho), região que pertencia à chácara
de Manuel Rodrigues (Maneco), sem necessidade de pagamento.
l!::sse barro era sovado por Maximiliano (que logo recebeu o
apelido de "Pipaio", ou seja, "Piteiro"), durante duas horas,
com uma barra de ferro. Só

Foto n9 2. -

O

Feto nQ 3. -

M olde de I!:êsso

Foto

1;9 4. Modêl o em chumbo vendo-se a peça de madeira chamada "espina"
pa ra perfuração do cachimbo (cabo e fumo) e a espátula de metal denominada
"lancheta" .

Foto n9 5. -

Foto n9
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o barro era prensado no chumbo por uma pHmsa manual
e primitiva (foto n.o 7), que ficava prêsa a uma mesa tipo
mesa de sapateiro. Trabalhavam todos sentados em tôrno dela.
Retirado o pito da fôrma, era logo limpo com uma espátula de
ferro denominada "lancheta" (para tirar a rebarba). ~ste era
geralmente trabalho das crianças. A "lancheta" tinha uma das
extremidades bem fina, para o acabamento do pito; servia para a perfuração do orifício por onde passaria a fumaça para o
cabo (foto n.o 4) .
Depois dessa operação, os pitos secavam na sombra, em
tabuleiros, durante alguns dias; a seguir, eram expostos ao
sol e finalmente levados ao fôrno.
CóR.

Apenas os pitos de côr prêta demandavam operações um
pouco mais complexas. Para conseguir côr prêti'l. uniforme e
brilhante, havia necessidade de esfregar grafite no pito e depois dar brilho com uma escôva (de sapato). Em seguida eram
os pitos colocados numa lata de querosene, sôbre uma camada
de serragem; em cima das peças colocava-se nova camada de
serragem, até encher a lata. Esta era então rigorusamente fechada e tôda revestida em barro. Ia depois para a forno. Quanto retirada, a lata e a serragem estavam completamente estragadas, mas os pitos saíam brilhantes.
A côr vermelha era obtida mediante simples banho com
água e terra vermelha, no pito cozido.
Sem nenhum processo de coloração, os pitos saíam brancos do forno.
NOMES.
As peças eram batizadas de acôrdo com a sua forma, daí
surgirem vários tipos de pitos. Os menores receb~am o nome
genérico de "pitos caipiras" e podiam ser: "Pé de Galinha"
(porque se mantinham em pé apoiados em três Itarras de galinha em alto relêvo) (foto n.O 8); "Perigo Amarelo" (quando
a máscara da frente apresentava uma máscara mongol) (foto
n. O 9); "Garibaldi" (por apresentar o rôsto de G::tribaldi).
Os maiores recebiam o nome de cachimbos. Havia também vários tipos: "napolitano", quando eram curvos, ~ "toscanos", quando retos.
O forno onde eram cozidos era de fabricação rústica, feito
de tijolo comum, com uma espécie de assoalho furado (de tijolo também) por onde passava o fogo, que ia até em

Foto n'! 8. -

Foto nQ 9. -

Pito tipo "pé de p linha".

Pito tipo "perigo amarelo" .

Foto nQ 10.
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forno saindo muitas vêzes pela chaminé. ~sse fogo atuava diretamente sôbre as latas e as peças que estavam c:;ôbre elas (as
que não estavam sendo coloridas). O forno possuia cêrca de
1,30 cm de largura por 2 metros de altura. O resfriamento d::ls
peças era feito lentamente, iniciando-se no forno apagado e
continuando depois fora dêle.
VENDA.
Estavam então prontos, os pitos, para serem entregues ao
mercado consumidor, que era todo o Brasil. O próprio Maximiliano os levava para venda no interior paulista, aproveitando a oportunidade para ficar alguns meses espairecendo ...
Oficialmente, porém, as firmas Irmãos deI Guerra e Casa Ranieri (rua Florêncio de Abreu, São Paulo) tinham o monopólio
da venda do produto no Estado, sendo compradores de tôda a
produção do bairro de Osasco.
DECADf'NCIA.
A decadência dêsse artesanato iniciou-se com o surto da
industrialização paulista. Enquanto não houve concorrência,
a produção absorvia tôda a família Viviani e bast;lva-Ihe para
o sustento. Não se mecanizaram e acabaram sendo superados
pela indústr'a similar, que fabricava o mesmo produto mais barato e de melhor qualidade, naturalmente.
Enquanto isso, o sonho de Antônio Agu h-se concretizando. Osasco se transformava num grande centro iJ'dustrial, um
dos maiores de São Paulo, e a família Viviani. abandonando a
antiga e tradicional ocupação, também pass:m a vpr melhores
possib'lidades nas novas fábricas. A produção artpsanal de pitos foi abandonada. mas deixou bem marcado o traço de sua
passagem na vida de Osasco.

*

*

*

INTERVENÇÕES.
Da Profa. Alcie Piffer Canabrava (11'. C . E . A. da U. S. P . ) .
Declara, inicialmente, que desejava ressaltar a importância básica da comunicação, pois justamente um d,.'s
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ceis problemas para o historiador é precisamente aquêle que
constitui o objeto desta comunicação: o de reconshuir técnicas
já perdidas no tempo. Insiste em afirmar que precisaríamos
de centenas de comunicações como esta que acabava de assistir,
para um melhor conhecimento das técnicas artez:mais do passado, muitas delas perd~das no tempo ou completarllente transformadas, de um modo ou de outro afetadas na sua pureza primitiva.
Diz também que temos que reconhecer que não possuimos
ainda uma história das técnicas no Brasil. Levanta apenas um
problema, o qual, lhe parecia, poderia merecer maior reflexão
histórica: o da atividade artesanal em estudo, ou seja a produção de pitos que desapareceu submersa pela atividade dos membros mais jovens da família Viviani. que preferiram a atividade
fabril. Não se poderia também pensar no egoismo dos artesãos,
que ciosos do segrêdo de seus processos, não tran,;mitiram sua
técnica a outros, egoismos que lembra bem o dos artesãos medievais?

*
Da Profa. Leda Maria Pereira Rodrigues (Madre Angela)
(F.F.C.L. "Sedes Sapientiae" da P.U.C. S. P.).
Pergunta:
1.0). - Há notícias de fabricação de pitos em outros lugares, além de Osasco? Houve monopólio da família Viviani?
2.°). - A falta de mercado terá sido um dos fatôres do deparecimento prematuro do artesanato?

*
Da Profa. Heloisa lJiberalli BelIotto (F. F. C . L. d'_' Assis, S.P.).
Solicita da relatora um esclarecimento:
A relatora afirmou na sua exposição que a db1.ribuição de
pitos era feita pelo próprio Maximiliano Vivianl t' o resumo
escrito, que foi distribuido, dá notícia que os Irmã0~ Del Guerra e a Casa Ranieri possuiam o monopólio do comércio. Pergunta, então. se o comércio dos pitos abrangeu um campo realmente ma's amplo do que simplesmente as regiões percorridas
pelo Sr. Viviani?

•

-
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Da Profa. Maria Cecília Mauro Freire (F. F C L. da P. U. de
Campinas, S. P.).
Pergunta a respeito da técnica de produção de pitos com
relação à perfuração dos mesmos. Se era feita pela própria
fôrma de chumbo ou escavado posteriormente ao cozimento
das peças?

•
*

*

RESPOSTAS DA PROFA HELENA PIGNATARI WERNER.
À

Profa. Alice Piffer Canabrava.

Declara que realmente os membros mais jovens da famÍlia Viviani passaram a trabalhar nas indústrias nascentes, especialmente na Companhia de Cerâmica de Osasco, onde lidavam com um material conhecido dêles - o barro - e em muitas outras que surgiram em Osasco, concretizand.:> o sonho de
Antônio Agu, seu fundador, que pretendia forjar aí um centro
industrial.
Os jovens membros da família Viviani livram-se do artesanato onde trabalhavam para a família, recebendo apenas casa e comida, porque na indústria recebiam um (Irdenado, tinham oportunidade de um convívio mais Íntimo com os companheiros, organizando seu próprio ambiente socia! e esportivo.
Os velhos artesãos não transmitiram os seus cJJ1hecimentos
a ninguém. A arte e a técnica da fabricação dos pitos morreu
com êles.

*
À

Profa. Leda Maria Pereira Rodrigues (Madre Maria Angela).

1.0) . - Afirma que tem notícias da fabricação de pitos também em Parnaíba, mas que a família Viviani monopolizou a
feitura dos mesmos em Osasco.
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À Profa. Helena LiberaIli BeIlotto.

Confirma que os Irmãos Del Guerra e a Casa Ranieri realmente possuiam o monopólio do comércio dos pitos, pois compravam tôda a produção de Osasco. Acontece, porém que, como Maximiliano Viviani era um bon vivant, e como tal gostava
de sair pelo Brasil afora durante 3 ou 4 meses, vendendo os
seus pitos e cachimbos. Terminado o seu estoque, voltava para
casa com o que conseguia apurar com a venda.
O comércio era feito por todo o Estado de São Paulo, mas
temos notícia de vendas feitas na Bahia.

*
À Profa. Maria Cecília Mauro Freire.

Respondendo a pergunta da interpelante, diz que os pitos
eram perfurados quando estavam nas fôr;;tas de l!humbo (barro crú), por duas peças de madeira ponteagudas chamadas espinas, que abriam uma perfuração maior pra o local de depósito do fumo e uma outra menor para o cabo. O acabamento
era feito pelas crianças que tiravam as rebarbás,

UMA EXPERI~NCIA DE SEMINÁRIO DE
UTILIZAÇÃO DE TEXTOS.
Eduardo d'Oliveira França (*).
Resumo: A pedido da Comissão que preside a êste Simpósio, no .intúito de oferecer, de improviso. um,", colaboração
que perm1ta a abertura dos debates nesta sessão dA problemas
didáticos para a qual nenhuma comunicação foi ainda encaminhada, é que nos dispuzemos a apresentar as linhas gerais de
um seminário que, na Cadeira de História Mod~rna, em São
Paulo, vimos experimentando com nossos alunos, graças à ajuda de nossos assistentes.
Na verdade, pretendemos, no futuro, depois de maior aperfeiçoamento da técnica de sua realização e d:l aT-l eciação dos
resultados, após do:s ou três anos de práticà, llpr('~entar à consideração dos colegas uma comunicação mais cc.ncreta e documentada. De momento, apenas visamos a suscit;.r críticas e
sugestões no que se refere aos seminários como re('urso de ensino no plano do ensino superior de História.
Trata-se apenas de uma variante da técnica d" uso de textos para a formação básica de futuros pesquisadores. Em geral,
nos seminários dessa natureza, atemo-nos ao comentáriocrítico dos textos apresentados, para que, praticando-o, o estudante
aprenda a tratar as fontes, conhecendo os critérios de seleção,
os procedimentos de compreensão de conteúdo, a elucidação
de informações, os processos de comparação. emfirn a inteligência do que lê. ~ste tipo já clássico de seminário, rico de oportunidades para a orientação dos espíritos é sempre de fundamental importância e não pode ser substituido quando se trata de preparar gente para a pesquisa. O estudante. precisa saber que com textos, embora não apenas com êles, se faz História, bem como precisa saber avaliá-los, e sobretudo, saber
achar o que êles dizem. Também não cogitamos de excluir outras modalidades de seminár:o que. aliás continuam a ser realizados na Cadeira de História Moderna.
(.). -

Professor de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de F1losofia. Ciências e Letras da Universidade de Silo
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Neste semmarlO centra-se a nossa atenção na etapa subseqüente à crítica e comentário, isto é, na utilização do texto
para redação da História, no presuposto de que em anos anteriores já tenham os alunos aprendido a técnica do comentário
crítico dos textos.
O aluno deve aprender agora a compor História mediante
a combinação dos dados colhidos nas fontes. E a fazê-lo com lucidez, a fim de não recair na elaboração de simples relatórios
das informações em mera ordem cronológica, a mais elementar
pela técnica primária de costura daqueles dados oferecidos pelos documentos. Pretende-se que êle consiga ultrapassar o plano da crônica dos fatos e atingir a um tratamento verdadeiramente historiográfico dos elementos levantados na leitura das
fontes. sto só poderá ser atingido, em nível escol~r, mediante
treino adeqüado que permita a superação do en'pirismo por
um esfôrço de sistematização, através do ensino concreto e prá'tico das próprias técnicas do trabalho. E isto dizemos, justo na
medida em que pensamos que o ensino superior, c1sdos os seus
objetivos culturais e profisionais, há de visar, antes de tudo,
ao aprendizado de atitudes e de técnicas em relação às especializações ensinadas.
O seminário em questão é simples. Dados nlguns textos
de fontes contemporâneas, três ou quatro, sôbre um mesmo
tema da História, os estudantes devem, utilizando-.;;e dêsses textos, e tão somente dêles, compor a dissertação histórica correspondente. A elaboração se faz em classe, autorizada a consulta de quaisquer apontamentos.
Os textos são entregues mimeografados e os alunos devem
estudá-los para o seminário. Em classe, com a colaboração de
todos, êles são analisados mediante crítica externa e interna
para a determinação da validez relativa das informações e inteligência dos passos menos claros, o que pressupõe a marcação
das passagens que reclamam reflexão, ou que contellham dados
significativos a serem utilizados na redação futula. Essa inteligência prévia dos textos exige, é claro, indagações e estudos
em outras fontes. Os textos são comparados para a verificação de coincidências ou contradições, e para o bahnço do quanto uns completam os outros. Esta fase preparatória impVca na
determinação de critérios de preferência entre a'.1.tores diversos ou de reservas críticas quanto a certas informnções.
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dante em situação de ter que optar entre dados de vária procedência.
Superada a fase da inteligência do texto não se pode ainda
passar à redação. Tem-se a seguir de forçar o qUE: chamaríamos uma saída do espírito de dentro da letra do texto para a
consideração dos elementos colhidos e uma visãu compreensiva dos dados. Devem então os estudantes descobrir a problemática que lhes permita uma consideração global dos fatos e a
entrevisão das explicações. Definido o problema, ou problemas,
retornarão aos textos para colherem os elementos que lhes
permitam comprovar a correção das respostas que tenham encontrado. O que se pretende é que cheguem ao comportamento de quem não apenas rediz as informações documentais com
outras palavras, mas procura, com base nelas, explícações válidas. Perceberão que as explicações possíveis podem variar
conforme a ênfase dada a tais ou quais aspectos: o político, o
cultural, o econômico, o social.
Definido o problema, volta-se aos textos para a seleção dos
dados que permitam a redação da resposta ou d8.<; respostas.
Planeja-se então a redação, por itens, com previsãc. dos passos
a serem utilizados e das conclusões finais.
A redação final se faz mediante utilização do)::) textos, inserindo-se em rodapé as respectivas citações ora de um ora de
outro, vedadas as transcrições ipsis litteris, para evitar-se a tendência a fugir à expressão própria. Exige-se um3. formulação
inicial da problemática; a seguir, um desenvolvimento argumentativo com base nos dados ou fatos, e uma conclusão explicativa final.
O aluno é livre de formular o seu tema que p:Jde abranger
apenas um aspecto do asunto, ou o problema de c;eu agrado, e
de concluir no sentido que entenda ser o melhor.
As redações são corrigidas e devolvidas com a crítica. Algumas selecionadas, pelo acêrto ou pelos erros, podem ser
objeto de discussões posteriores. Insiste-se meliOS sôbre o
acêrto das soluções encontradas, do que sôbre a t~í!nica da elaboração. Reclama-se boa redação: correção, log;ddade, coordenação dos elementos, e que seja rigorosamente haseada nos
textos, proibida a invocação da autoridade de histonadores que
tenham tratado anteriormente do assunto. Não se pretende o
aprendisado dos fatos de que tratam os textos, maf.
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tória essencialmente narrativa, a mais fácil, até a História das
Idéias e Instituições, seguindo uma gradação d~ dificuldade
crescente, começando-se com textos de História do Brasil com
a qual os estudantes têm naturalmente maior familiaridade,
antes de passarmos à História Moderna ou ConteMporânea.
A maior dificuldade que temos encontrado n~ prática é a
do melhor aproveitamento do tempo no sentido de obter-se
maior rendimento, para que várias sejam as oportunidades de
redação, e, por que não dizer, a falta de hábitos de reflexão dos
alunos.
Teoricamente o procedimento parece-nos correto, permitindo ao professor ensejar para os estudantes situações concretas para aquisição de técnicas de trabalho. Quando nada fôsse,
sempre terá sido útil ensinar os alunos a escrever História, o
que geral e infelizmente não sabem, como se verifica nas provas de exames. E não sabem, porque nunca se lhes ensinou,
dentro do sistema de passiva repetição de aulas mal anotadas
contra o qual é preciso reagir .

• • •

INTERVENÇõES.
Do Prof. Odilon Nogueira de Matos (F.F.C.L. da Universidade de Campinas, S. P.).
Faz referência ao interêsse e ao valor dos trabalhos de seminário de textos.
Lembra, ainda, a experiência da Universidade de Campinas, onde o estudo da História do Brasil, que tem início no
2.° ano, é precedido de um ano dedicado exclusivanlente ao estudo das "fontes da História do Brasil". Destina-se êsse curso a
familiarizar os estudantes com todos os tipos de documentos,
bem como com os autores antigos (séculos XVI a XVIII), com
os quais o estudante deve necessàriamente tratar ao estudar a
História do Brasil propriamente dita. Os resultadús dêsse ano
preparatório têm sido os mais satisfatórios. O e&tudo, tanto
dos documentos como dos cronistas, é feito através de textos
mimeografados e, quando possível, através das próprias obras
dêsses autores. Os documentos utilizados têm sido os mais variados: Atas da Câmara, inventários, testamento-:;, regimentos,
forais, cartas de sesmaria, documentos oficiais, etc.
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Tal experiência leva-o a sugerir aos colegas que lecionam
História do Brasil, um trabalho científico nas divf'rsas Faculdades de Filosofia.

*
Do Prof. Eurípedes Simões de Paula (F.F.C.L. da U.S.P.).
Declara-se de pleno acôrdo com o que foi relatado pelo
Prof. Eduardo d'Oliveira França, quanto ao ensino de seminário de textos de sua cadeira. Diz também que a cadeira que
tem a honra de reger, isto é, a de História da Civilização Antiga e Medieval da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo, vem também fazend,) o mesmo.
Cita, por exemplo, o seminário do Prof. Pedro Moacir Campos, seu professor-associado, que vem ministrando um curso
de seminário nos mesmos moldes do que foi preconizado. O
Instrutor Aldo Janotti fará o mesmo no próximo ano com a
História Greco-Romana.
Mas existe uma dificuldade no seminário de sua cadeira.
Dispomos muitas vêzes, para um determinado assunto, de apenas uma única fonte, se bem que essa fonte possa ser interpretada de forma diversa por diversos autores.
Apesar das dificuldades, manifesta-se inteiramente de acôrdo com o tipo de seminário relatado pelo Prof. Eduardo d'Oliveira França.

*
Do Prof. Pe. Alfredo Domingues Lopes (F.F.C L. de São
Bento, P. U .C. S. P.).
Declara que deseja apresentar uma observlção paralela
ao problema dos seminários de História exposto pelo Prof.
França. Trata-se dos seminários, ou pesquisas como dizem muitos, realizados sôbre jornais. Certos professôres :f ~zem estudos
sôbre um ponto de História apenas sôbre jornais. Ora, os jornais e revistas são partidários, seguem uma determinada orientação política. Podem ser usados como fontes de História, com
certa reserva. De outro lado, esta fonte não apresenta nenhuma dificuldade de ordem diplomática ou social, e corre-se o
risco decair num mero diletantismo e dar uma orientação errada aos estudos de História. Deseja, pois, que o Autor da comunicação chame a atenção dos presentes para êsst'
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Do Prof. Raul de Andrada e Silva (F.F.C.L. da D.S.P.).
Pergunta se deve ou não ser o texto em língua estrangeira, com a respectiva tradução em língua portuguêsa, ou na
língua original e em tradução. Prefere apresentar a questão
sob a forma de tema a ser debatido, embora a sua opção seja
pela tradução, ao lado do texto original. Por essa forma, isto
é, mediante debate. é que aparecerão as diversas experiências
pessoais, capazes de esclarecer a questão.

•
Do Prof. Manoel LeIo Bellotto (F. F . C. L. de Assis, S. P.).
Tece considerações a propósito da intervenção do Prof.
Odilon Nogueira de Matos. Diz que também na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Assis se faz uma l'€Íormulação
do ensino d~ História do Brasil na seguinte base:
2.° ano História Colonial;
3.° ano: História do Império;
4.° ano: História da República.

•
Do Prof. Dióres Santos Abreu (F. F . C . L. de Presidente Prudente, S. P.).
Faz uma apêlo ao Prof. Eduardo d'Oliveira França e ao
Prof. Odilon Nogueira de Matos para que retomfm o trabalho e publiquem um livro de textos para a História Geral e um
outro para a História do Brasil, que haviam começado e que
deixaram posteriormente de lado.

•
Do Prof. Carl Laga (F. F . C . L. de Marília, S P.).
1). - Com respeito ao problema de textos históricos. anuncia que está pronta uma primeira edição de textJ5 dêsse tipo,
elaborado por êle, dentro da matéria lecionada na Cadeira de
História Antiga e Medieval, esperando apenas a solução de
um problema técnico para ser lançada.
2). - Quer introduzir uma distinção entre textos históricos e documentos básicos em geral. ::e:ste
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çar uma exposição histórica. Esclarece que aí se trata mais do
que um Curso de História da Arte, que conta com algo de meramente ilustrativo, mas de um curso, qualquer que seja o spu
nome, de introdução às conquistas modernas da arqueologia e
da história da arte.

•
Da Profa. Maria de Lonrdes Monaco Janotti (F F .C.L. da
U.S.P.).
Afirma que nos contactos que manteve com as diversas
delegações presentes sentiu uma grande disparidade de conteúdos ministrados na Cadeira de Metodologia e Teoria da
História ou Introdução aos Estudos Históricos.
Solicita da mesa providências para que se Encaminhe às
diversas Faculdades um apêlo no sentido de estabelecer-se entre elas pontos de vista comuns que viessem benificiar o ensino universitário.

•
Do Prof. José Ferreira Carrato (F. F . C . L. de Franca, S. P.).
Propõe um nôvo currículo: matérias fundamentais e matérias optativas. A saber:
Introdução aos Estudos Históricos
História do Brasil (micro-história)
História Moderna e Contemporânea
História Medieval
História Antiga
História das Idéias Políticas e Sociais
História da Educação
Sociologia
Geografia Física
Geografia Humana
Literatura Brasileira.

Cultura Brasileira
Arte Brasileira (Zêquinha de Abreu,
Portinari, Euclides
da Cunha) - Santa
Rita do Passa Quatro, Brodosqui e São
José do Rio Pardo.
Folclore.
Café.

Denominador comum: A cultura do Nordeste Paulista.

•
Do Prof. José Luiz Pasin (F.F.C.L. de Lorena. S. P.).
Acha muito interessante o piano do Prof. Ca 1 1ato, ainda
que o mesmo se apresente um tanto difícil de ser
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e levado adiante, mas acredita que só teremos uma História do
Brasil autêntica a partir do momento em que esta História for
baseada em monografias regionais que deverão '>E'J a base de
qualquer empreendimento de âmbito nacional no setor de pesquisa e realização histórica do Brasil.
Exemplo disso é o vale do Paraíba, que desempenhou um
papel primordial no II Império, constituindo-se na mola econômica e política do Brasil Imperial graças ao ca.fé. Até hoje
não tivemos um trabalho de profundidade sôbre esta região,
sua influência na vida econômica e política do Brasil, a constituição e atuação de sua sociedade, estruturada em bases patriarcais. a sua arquitetura rural e urbana, os caminho~, os portos,
como o de Paratí e Ubatuba, enfim tôda a sua contribuição histórica - tudo isso está para ser feito, ao mesmo tpmpo que os
arquivos e monumentos do Vale do Paraíba vão ftmdo destruÍdos. sem que ninguém tome alguma iniciativa no sentido de
impedir essa devastação na nossa cultura histórica.
Disso tudo decorre a necessidade que têm as Faculdades
de Filosofia de estruturarem cursos de h;stória regional, estudando os aspectos de cada região, a fim de que nu1l' futuro próximo possamos elaborar a nossa História do Brasi~ em têrmos
de base e não apenas de cúpula .

•
Do Prof. Frei Lauro de Carvalho Borges (F. F . C . L. de Franca,
S. P.).
Deseja interpelar o Prof. Carrato e pergunta~ 1he no curso
articulado que propôs, qual seria o papel de uma Cadeira de
História da Filosofia, de uma Cadeira de Filosofi.<l de História
ou de uma de Introdução aos Estudos Históricos?

•
Da Profa. Olga Pantaleão (F. F . C . L. de Marília, S. P.).
Declara que acha a proposta da organização de um curso
de história articulado muito interessante e necessário para a
formação do estudante de História. Entretanto, não lhe parece conveniente a organização de todo o ensino da História em
tôrno do Nordeste Paulista, pelo seguinte:
1.0).
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2.°). - Na sua opinião também haveria aí uma falha na
formação do estudantes.

•
Do Prol. Walter F. Piazza (F.F.C.L. da Universidade de Santa Catarina).
Indaga do Prof. Carrato qual seria o contexto cultural da
área já levantado para a integração do curso?
Pergunta também quais as experiências já e:xistentes em
São Paulo e no Brasil como base para o trabalho dd FaculdadE
de Filosofia, Ciências e Letras de Franca?

*
Da Prola. Maria da Conceição Martins Ribe'ro (F.F.C.L. de
Rio Claro, S. P.).
Diz que existe falta de interelação entre o en3ino universitário e o secundário, quando a maioria dos alunos das Faculdades se destina quase que integralmente pa! n o ensino.
Os professôres do ensino superior não podem ign0rar o que SE
está tentando fazer no ensino médio.
Afirma que o que falta realmente no ensino superior é
uma maior cooperação entre professôres para se partir para
o ensino planejado.

•
Do Prol. Ady Ciocci (F. C. Econômicas "São Lu; ~ ", S. P.).
Discorre sôbre o fato da Cadeira de História lias Faculdades e Ciências Econômicas ser desenvolvida em un ano, como
História Econômica. Geralmente o professor dessa disciplina
é uma especialista em História ... Pretenderá. COlono é natural.
desenvolver um programa a seu gôsto e, às vêzf's, pouco interessante para um estudante de Economia.
Pergunta a opinião dos colegas a êsse respeito .

•
Do Prol. Daniel Vale Ribeiro (F.F. da U.F.M.G.).
Declara que tendo em vista o despreparo de técnicas de
estudo com que, via de regra, chega o aluno bra~lleiro à Uni-
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versidade, julga da maior relevância a adoção de r,rocessos didáticos que visem à conquista de automatismos indispensáveis
ao futuro pesquisador ou professor de História.
Afirma que a Cadeira de História Antiga e Medieval da
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como as demais do Departamento de História vem
tentando dinamizar o ensino de sua especialidade: através de
prática de seminários e conseqüente diminuição do número de
aulas meramente expositivas.
O seminário de texto, que vem experimentar.do, registra
um resultado animador. Sua organização obedece ao seguinte
esquema:
1. - divide a classe em quatro grupos. Ao primeiro compete estudar e identificar as idéias fundamentais do
texto do livro indicado e elaborar um quadro sinótico do assunto em tela;
2. - o segundo grupo parte do texto escolhido para estabelecer um relacionamento dêste com as experiências já adquiridas;
3. - o terceiro grupo procede ao seu enriquecimento.
Cabe-lhe, pois, trazer novas experiências e complementar sua tarefa com a pesquisa bibliográfica;
4. - o quarto grupo, finalmente, encarrega-se da crítica
e da síntese do trabalho proposto. Sua missão, como
se vê, é das mais árduas e difíceis, já que lhe cabe a
crítica das idéias expostas pelo autor escolhido, assim como a do trabalho das primeiras equipes.
Em suma, a técnica de trabalho em grupo, que aqui defende, - e que constitui excelente treinamento para o futuro estudo da metodologia do trabalho histórico - pode ser reduzida ao seguinte roteiro:
1.0 grupo. -

Identificação do texto.

a). -

estuda e identifica as idéias fundamentais do texto;
b). - esquematiza e apresenta o assunto estudado.
2.° grupo. -

Relacionamento

-

3.0 grupo. -
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Enriquecimento.

a). - examina bem o texto escolhido;
b). - complementa-o através de pesquisa
às fontes fornecidas pelo autor do texto indicado;
c). - recorre, ainda, a outras fontes bibliográficas disponíveis.
4. 0 grupo. -

Crítica e síntese.

a). b). -

c). -

examina e estuda o texto;
critica as idéias expostas pelo autor e
pelo grupo;
determina as conclusões do estudo elaborado.

*
Do Prof. István J ancsó (F. F. C . L. da U. S . P . ) .

Declara que graves dificuldades de tôda ordem que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento da Pontifícia tem que enfrentar, problemas que, acredita, são constantes nas Faculdades particulares, afetavam sobremaneira o rendimento dos trabalhos do Departamento de História e isso refletia-se, inclusive, na procura de vagas por parte de vestibulandos. A situação atingiu proporções alarmantes, levando inclusive à suspensão dos trabalhos no terceiro ano, por terem os
seus alunos se transferido para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
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tamento de profissionais de alto nível, fator êsse que, por sinal
foi o mais fàcilmente superado.
Consideradas essas dificuldades e outras que seria longo
demais enumerar, iniciou-se o estudo dos dados visando a superação parcial ao menos, do problema. Partindo-se do dado
elementar de que uma Faculdade de Filosofia deve preparar
tanto professôres para o magistério secundário quanto pesquisadores, projetou-se um currículo que viesse de encôntro a essas duas finalidades.
Dividiu-se o currículo em duas faixas, uma das quais visaria fornecer ao aluno um treinamento em pesquisa e, consideradas as dificuldades de ordem material de momento insuperável. dicidiu-se que essa faixa giraria em tôrno da Cadeira
de História do Brasil. ~sse treinamento, idealizado progressivo.
é precedido pelo fornecimento ao aluno de um equipamento
conceitual (1.0 ano) que lhe permite enfrentar com certa segurança os problemas que de imediato terá que enfrentar ao
tratar de documentos.
Dicidiu-se que a Cadeira de História do Brasil ministraria
4 cursos semestrais (2. 0 e 3.° anos). montados em textos que
serão fornecidos aos alunos. os quais. paralelamente ao curso
teórico. analizarão êsses textos que fundamentais do curso. A
dosagem de textos fornecidos aos alunos obedece a um critério
de complexidade crescente, o que permitirá ao aluno (o futuro é utilizado porquanto a experiência é realizada com alunos
de 1.0 e 2.° anos, pois o currículo foi aprovado pelo Departamento em 1964), chegando ao 4.° ano, apresentar um trabalho original, fundamentado em pesquisa documental, orientado naturalmente por um professor do Departamento. ~sse trabalho
será o elemento de avaliação do rendimento global do aluno e
a aprovação do trabalho dependerá do aluno.
Essa faixa de treinamento é complementada por um aprimoramento do equ:pamento conceitual dos alunos. Para tanto são disciplinas obrigatórias nos 2.° e 3.° anos Sociologia,
Economia Política e História das Doutrinas Políticas. Essas
disciplinas trabalharão em estreita colaboração com a Cade:ra
de História do Brasil, de forma que os conceitos imediatamente
se apresentam operacionais aos alunos. Isso é conseguido através de análise pelo professor de Sociologia, por exemplo, dos
textos util'zados pela Cadeira de História do Brasil, natural-
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todos os professôres, o que, por reduzir o número de provas e
trabalhos que normalmente são feitos por Cadeira, permite
ao aluno dedicação mais intensa ao único trabalho programado
por tôdas as Cadeiras em conjunto, para um determinado prazo de tempo.
Para o setor dedicado à formação de professôres de nível
secundário, considerou-se que os cursos deverão ser estruturados em nível de um bom manual (Clio, por exemplo), recomendando-se que os professôres restringi.ssem os :'trabalhos
práticos ao mínimo necessário. Naturalmente isso limitar:a as
possibilidades de uma formação mais completa e, para superar-se isso, manteve-se a Cadeira de Historiografia nos 2. 0 e 3. 0
anos. Cadeira que funciona como uma espécie de eixo entre as
duas faixas, através da análise crítica de obras fundamentais
da historiografia mundial, o que lhe possibilita agir e complementar os trabalhos do setor destinado à formação de professôres para o ensino secundário, e da participação ativa nos
trabalhos de pesquisa, colaborando com a Cadeira de História
do Brasil.
Cumpre ainda lembrar que anualmente o Departamento
indica uma matéria optativa desde que a Cadeira de História
do Brasil o julgue necessário, para maior rendimento do curso. Essa matéria pode ser qualquer uma das lecionadas na Faculdade.
Posto isso, que é um resumo improvisado, em decorrência das circunstâncias, de uma justificativa bem mais ampla
que foi apresentada ao Departamento de História e à direção
da Faculdade quando da sua proposição, o currículo é o seguinte:
1.0 ano - Metodologia, Historiografia. Antropologia, Introdução à Filosofia, Geografia Humana, História Antiga,
História Medieval.
2. 0 ano - História do Brasil, Sociologia, Economia Política,
História, das Doutrinas Políticas, Historiografia,
História Moderna, História da América, Optativa.
3. o ano - História do Brasil, Sociologia, Economia Política,
História das Doutrinas Políticas, Historiografia, História Contemporânea, História da América, Opta-
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quais a nossa experiência já demonstrou, e outras devem ter
passado desapercebidas e que o plenário poderá apontar. Mas
pode afirmar que, apesar de algumas falhas decorrentes mais
de problemas extra-curriculares que são inevitáveis em qualquer Faculdade por mais privilegiada que ela seja, o rendimento dos alunos (e isso pode ser fàcilmente comprovado através
dos trabalhos já apresentados) melhorou consideràvelmente, o
que significa que, se não conseguimos superar os problemas todos, ao menos estabelecemos pontos de referência sólidos para
que essa superação venha a ser alcançada bem mais ràpidamente do que se poderia supor há dois anos .

•

•

•

RESPOSTAS DO PROF. OLIVEIRA FRANCA.
(resumo)
Pelo número de intervenções ocorridas verifica-se o interêsse que todos temos em relação aos problemas da docência,
número que se deve quase nada ao valor do que vimos de dizer,
e muito à consciência que têm meus colegas da importância e
da necessidade do aprimoramento dos processos do ensino da
História no curso superior. Parece que devemos, com vistas ao
próximo Simpósio, cogitar muito seriamente de comunicações
sôbre questões atinentes ao ensino, lembrando-nos de que nossa assàciação é de professôres de História.
Passamos a responder, nos limites de nossas possibilidades
e do tempo que temos, às questões formuladas, mais ou menos
na ordem em que nos foram presentes.
O
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o Prof. Simões de Paula, no mesmo sentido nos informa
de que os seminários de textos são realizados em sua Cadeira
de História Antiga e Medieval, observando a ocorrência de
dificuldades para a seleção das fontes que às vêzes são únicas.
Pensamos que essa é uma real limitação, mais para a História
Antiga que para a Medieval, quando se trata de levar o estudante ao trabalho de confrônto crítico. Todavia essa limitação
pode ser contornada na escolha de temática para a qual ocorra pluralidade de fontes. O seminário de textos é uma herança
comum que temos de nossos professôres franceses: como eu, o
Prof. Simões continua uma tradição que vem de nosso tempos escolares. Desejo porém anotar que o seminário que foi
objeto de nossa conversa anterior não é apenas o tradicional
comentário de texto, mas avança para a utilização, na redação,
dos textos analisados.
O Prof. Pe. Domingues Lopes da Faculdade de São Bento
manifesta-se contrário a um tipo de pesquisa empreendida com
alunos por professôres, com utilização de jornais como fontes,
e indaga nossa opinião opondo reservas à vali dez dos jornais
e revistas como fontes. A nós nos parece, sem desejar entrar
em polêmicas que aqui não cabem, que tôdas as fontes são
fontes utilizáveis, desde que se tenha espírito crítico para correção das possíveis distorsões devidas à parcialidade das fontes . Jornais são preciosas fontes para se estudar uma porção
de coisas, inclusive o estado da opinião pública em determinado momento, sem contar que são repositórios de informações
sôbre os fatos cotidianos, sôbre costumes, sôbre a vida econômica, preços por exemplo, sôbre tendências ideológicas. Tudo
depende da forma de sua utilização. Levar os alunos à leitura
de velhos jornais, parece-nos forma bastante sugestiva de desenvolver neles a curiosidade e o gôsto pelas coisas do passado,
de um passado relativamente próximo, 'mas que nem por isso é
menos histórico. O professor deve saber ensinar a seus estudantes a não aceitar como verdade tudo o que escreveram os
jornais, mas sobretudo a ver as realidaqes
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línguas estrangeiras, ou línguas mortas, e que muitas vêzes
a crítica reclama o texto original para a discussão de sua compreensão. Todavia há a considerar-se o dispêndio de vária natureza que êsse critério ideal impõe, inclusive de tempo de preparo do material. Ainda não temos equipamento suficiente, e
apenas fazemos o possível. Não podemos sonhar com reproduções fotográficas, por exemplo, como vi fazer-se na Universidade de Coimbra, principalmente para o estudo de questões de
ordem paleográfica. Existe, publicado pela Faculdade de São
Paulo, uma antologia paleográfica da autoria do Prof. Roman
Blanco, destinada justamente ao ensino da Paleografia entre
nós. Não cremos, entretanto, que estejamos em condições de
nos darmos ao luxo científico de requintes de fidelidade, teoricamente ideais. Se conseguimos mimeografar algus textos e
distribuí-los aos estudantes, enfrentando o trabalho e as despesas que isto significa, já estamos fazendo algo de positivo.
Escolas existem que talvez sequer possuam mimeógrafo. O
problema é trabalhar com textos, e trabalhar bem.
O Prof. LeIo Bellotto nos informa, a proposito de considerações feitas pelo Prof. Odilon de uma ordenação curricular
no ensino da História do Brasil na Faculdade de Assis. Queremos apenas dizer, intrometendo-nos num debate que não é nosso, que somos dos que pensam que os currículos não são o mais
importante, e podem variar muito de uma para outra faculdade: o essencial é o tipo de ensino que com êste ou aquêle
currículo é ministrado. Isto porque, como já diziamos em Marília, no primeiro de nossos Simpósios, a matéria é apenas
amostragem da História, preparada para fins didáticos. O que
nos deve preocupar é o ensino de atitudes e técnicas de trabalho no campo da História.
O Prof. Diores Santos Abreu, da Faculdade de Presidente
Prudente, com a confiança e simpatia de antigo aluno nos pede
e ao Prof. Odilon a retomada de velhos planos que ficaram no
passado. Difícil agora para nós que temos outros programas.
Sentimos a tentação de devolver o apêlo para o Prof. Diortcs
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o Prof. Pe. Carl Laga, para alegria nossa comunica estar
em fase final de impressão a Coleção que organizou de textos
de História Antiga e Medieval na Faculdade de Marília. De
trabalhos dessa natureza bem estamos precisados com vistas ao
ensino. Expressamos a nossa satisfação a nossa satisfação pelo fato, e reconhecemos mais êsse débito em que ficamos, nós
professôres de História para com o Pe. Laga e para com a
Faculdade de Marília.
Com a particular sensibilidade de professor de História
Antiga, atento à documentação arqueológica, à utilização de
restos materiais na reconstituição de civilizações do passado,
observa ainda a distinção entre textos e documentação em geral. De pleno acôrdo, sem sombra de dúvida. Dos testemunhos
do passado, os testemunhos escritos são apenas uma parte, e
conforme a civilização considerada, sequer a mais importante.
Para nós tudo é, ou pode ser documento, o material como o
imaterial. A pedra ou a palavra que durou veiculando idéias
ou experiências do passado. Temos por certo que outros documentos que não apenas os escritos, inclusive reproduções fotográficas podem ser material a ser utilizado em seminários
com os estudantes. Ao trabalharmos com textos, eventualmente com mapas, não queremos significar que com isto exaurimos a documentação a ser utilizada por futuros pesquisadores.
Deus nos livre de dar a êles tão completamente falsa idéia dos
recursos documentais do historiador. Embora em certo momento tenhamos pensado nisso, não ousamos empreender uma ampliação do material didático usado, o que acarretaria gra~des
dificuldades, sem que num ano escolar tivéssemos tempo para
superá-las convenientemente. De acôrdo, pois, com o Pe. Laga: na prática porém a gente tem que fazer apenas o viável no
momento, tendo o cuidado de não dar noções ou perspectivas
errôneas ou incompletas. Tupo pode ser documento; na impossibilidade de jogar com êsse "tudo",

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO
DO XII CONGRESSO INTERNACIONAL
DE CI~NCIAS HISTÓRICAS (*).
Eurípedes Simões de Paula (**).

Realizou-se de 28 de agôsto a 5 de setembro dêste ano, em
Viena d' Austria, o XII Congresso Internacional de Ciências
Históricas com mais de 6.000 inscrições, o que, sem dúvida, fêz
dêle o maior Congresso Internacional de História já realizado.
Foi efetuado sob os auspícios do Comitê Nacional de História
da Austria, com a alta supervisão do Comitê Internacional
de Ciências Históricas.

*
I. -

**

O COMIn INTERNACIONAL DE
HISTÓRICAS (1).

Cl~NCIAS

~sse Comitê foi instituído em Genebra em 14 de maio de
1926 - em virtude de uma resolução do V Congresso Internacional realizado em Bruxelas em 1923 - e, por uma feliz
coincidência, na mesma sala do Ateneu em que, em 1863, foi
fundada a Cruz Vermelha Internacional.
Tomaram parte nessa cerimônia 28 pessoas representando
19 países. Entre os fundadores destacamos os nomes dos seguintes eminentes historiadores: Brandi, Glotz, Henri Pirenne, Gaetano De Sanctis - já falecidos - H. Koht e W. Leland.

I. -

Os Congressos Internacionais.

Antes de 1926 já haviam sido realizados vários Congressos Internacionais na seguinte ordem cronológica:
I Congresso Internacional em Paris - 1900;
11 Congresso Internacional em Roma - 1903;
(0). _

( .. ). (1). -

Artigo publicado na Revista de História, n.O 63, julho-setembro de 1965,
págs. 175-202.
Professor catedrático de História da ClvUlzação Antiga e Medieval da
Faculdade de FUosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
2sses dados foram retirados do Bullettn d'Information, número 7, 1962·
1964. Paris, 1964. 111 páginas, redigido pelo Prof. Michel François, Secretário-Geral do C.I.S.H.
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111 Congresso Internacional em Berlim - 1908;
IV Congresso Internacional em Londres - 1913.
O V Congresso havia sido programado para São Petersburgo em 1918, entretanto não pôde ser realizado devido à I
Guerra Mundial (1914-1918). ~le só pôde ser efetivado mais
tarde, em 1923, em Bruxelas.
~sses Congressos haviam reunido de 700 a 1.000 historiadores aproximadamente. Impossível seria continuar tal situação
sem que existisse um órgão que coordenasse os esforços de
muitas associações e pesquisadores isolados. Foi então que em
Bruxelas resolveu-se fundar um Comitê Internacional, o que
foi conseguido em 1926 em Genebra.
Dos Estatutos da entidade, elaborados na ocasião, destacamos o seguinte trecho:
Artigo I. - "O Comitê Internacional de Ciêncas Históricas (C.I.S.H.). .. é uma organização não governamental. .. criado para trabalhar pelo desenvolvimento das
ciências históricas. :a:le organiza todos os cinco anos e em
ligação com o Comitê Nacional de historiadores do país
interessado, um Congresso Internacional de Ciências Históricas" .

O Comitê é composto de:
a). - Comitês Nacionais que representam as instituições
de pesquisa histórica do respectivo país;
b). - Organizações internacionais filiadas que se. consagram exclusivamente a pesquisas e publicações de caráter estritamente científico das ciências históricas.
Em 1 de janeiro de 1964 o Comitê Internacional contava
com 38 Comitês Nacionais e 9 organismos internacionais filiados.
Depois de 1926 o C. I . S. H. organizou os seguintes Congressos Internacionais:
VI Congresso Internacional em Oslo - 1928;
VII Congresso Internacional em Varsóvia - 1933;
WII Congresso Internacional em Zurique - 1938.
O IX deveria ter sido realizado em Roma em 1943, mas
devido à 11 Guerra Mundial (1939-1945) teve que ser adiado.
Somente foi efetuado em 1950,
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IX Congresso Internacional em Paris - 1950, com 1.400
participantes e 30 nações representadas;
X Congresso Internacional em Roma - com 1.600 participantes e 33 nações representadas;
XI Congresso Internacional em Estocolmo - 1960, com
2.000 participantes, vindos de 49 países diferentes.
No intervalo entre dois Congressos, o Comitê é renovado pelo terço, com uma reunião anual e a Assembléia Geral
é convocada cada dois ou três anos.
Antes da II Guerra Mundial o C. I. S. H. estava ligado ao
Instituto de Cooperação Intelectual que era sustentado financeiramente pela Rockefeller Foundation. Depois de 1946 o
C. I. S. H. passou a ser uma das doze instituições ligadas à
U . N . E . S . C . O. por intermédio do Conselho Internacional de
Filosofia e Ciências Humanas (C.I.P.S.H.), recebendo subvenções que lhe permitem organizar parcialmente os Congressos, assim como os Colóquios. Ainda e principalmente, publicar instrumentos de trabalho coletivo dos quais o mais importante é o IntemationaI Bibliography of Historieal Sciences
editado todos os anos.
3. -

Os Presidentes do C.I.S.H.

Os Presidentes do C. I. S. H. foram sucessivamente os historiadores: H. Koht (Noroega), W. Leland (Estados Unidos),
Temperley (Grã-Bretanha), Nabholz (Suíça), R. Fawtier (França), Federico Chabod (Itália) e H. F. Schmid (Austria), êste
falecido em 6 de fevereiro de 1963, antes de terminar o seu
mandado.
4. -

Os Comitês Nacionais.

Até 1 de janeiro de 1964 eram os seguintes:
1.
2.
3.
4.

-

(2). -

Alemanha
Autrália
Áustria
Bélgica

o

5.
6.
7.
8.

- Brasil (2)
- Bulgária
- Canadá
- Chipre

9.
10.
11.
12.

-

Dinamarca
Espanha
Finlândia
França

Comitê Nacional do BrasU está asaim constltufdo:
Presidente: José Honórlo Rodrigues - BibUoteca Nacional. Rio de Ja·
neiro.
Vice-Presidentes: Eurlpedel Simões de Paula (Universidade de São Paulo);
Dante de Laytano (Universidade do Rio Grande do SUl); Manuel
Aquino Barbosa.
Secretário Geral: Ministro Sérgio Corrêa da Costa.
Tesoureiro: GU Maranhão.

13. 14.
15.
16.
17.
18.
19.

-

20. 21. 22. -

Grã-Bretanha
Grécia
Hungria
índia
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Luxemburgo
Malta

5. -
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Mongólia Exterior
24. - Noruega
25. - Países-Baixos
26. - Polônia
27. - Portugal
28. - R.A.U.
29. - Rumânia
30. - Santa Sé
31. - Suécia
23. -

32. 33. 34. 35. 36. -

37. 38 -

Suíça
Tchecoslováquia
Turquia
U.R.S.S.
Uruguai
E.U.A.
Iugoslávia.

Organismos Internacionais filiados.

São os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

-

Associação Internacional de Estudos Bizantinos.
Comissão Internacional de Estudos Eslavos.
Comitê Internacional de Ciências Onomásticas.
Instituto Panamericano de Geografia e História.
União
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10.

Comissão Internacional de História Marítima (3).

11.

Comissão Internacional para a História das Universidades.

12. -

Comissão Internacional de História Urbana (4) .

•

• •
1. - O DESENROLAR DO XII CONGRESSO
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA (5).
A sessão inaugural do Congresso realizou-se no edifício da
Ópera de Viena, no domingo, dia 19 de agôsto, às 16 horas, com
discursos do Presidente do Congresso, do Representante da
UNESCO, do Prefeito da cidade de Viena e do Ministro da Instrução Pública.
Do programa merecem destaque uma conferência pelo Prof.
A. Lhotsky (de Viena) sôbre "As Universidades da Europa no
fim da Idade Média" e uma "Saudação da Universidade de Cracóvia à Universidade de Viena", pelo Prof. J. Wolski (de Cracóvia) .

•
(3). -

(4). (5). -

•

•

o Comitê Nacional brasUeiro é composto das seguintes pessoas: Prol.
Thomaz Oscar Marcondes de Souza, Almirante AquUes Mesiano, Prof.
Manuel Nunes Dias, Prof. José Roberto do Amaral Lapa e Prol. Eurfpedes Slmões de Paula; Secretária: Profa. Myriam Ellis. A Comissão Internacional de História Marftlma foi criada por uma decisão da Assembléia
Geral do C.I.S.H. realtzada em Upsala, em 29 de agOsto de 1960, por
ocasião do XI Congresso Internacional de História. O. estatutos e a organização da Comissão foram fixados durante o V Colóquio Internacionai de História lIIarftlma reunido em LIsboa, de 14 a 18 de setembro de
1880. A origem da Comissão foi devida a uma resolUÇão tomada durante o X
Congresso Internacional de História, realizado em Roma em setembro de
1955. Essa resolução precontzava li renovação, sob uma forma mais ampla, da antiga Comissão Internacional para a História das Grandes Descobertas. desaparecida com a 11 Guerra Mundial.
Esta Comissão foi proposta .na reunião do Bureau do C.I.S.H. em Tóquio para ser apresentada no Congresso de Viena, onde, aliás, foi in.
taladli e funcionou.
O programa foi estabelecido prellminarmente pela 2a. Circular do Congresso (Cf. Revista de História, n. o 59, Julbo-setembro de 1964, pAgs. 249251). Posteriormente, foi modificado pela 3a. Circular e alguns Domes de
participantes e presidentes dos relatórios, foram substituldos DO decorrer do próprio Congresso.

Segunda-Feira, 30 de agôsto de 1965
9 horas
11

111

Grandes Temas

História dos
Continentes

Organismos Internacionais filiados
e Comissões

A Aculturaçlo

Extremo-Orlente

I

SecçGel

Sessões
Presidente

Herzfeld

M. Tichiensky

Vice-Presidente

A. D. Momigliano

T. Yamamoto

Responsáveis
e Participantes

A.
H.
G.
C.
D.
E.
E.

Dupront
van Effenterre
Balandier
Cahen
B. Quinn
Condurachi
Ziya Karal

1. -

Comissão Internacional para a Hist6ria
das Assembléias do Estado. E. Louue:
Assembléias representativas e Taxaçio.

2. -

Comissio Internacional de História dos
movimentos Sociais e de Estruturas sociais: Relatório coletivo: A participação das classes populares (massas e
quadros) nos movimentos nacionais de
independência no Oriente e no Ocidente.

S. Nishijima
T. Masabuchi
N. Niida
3. -

Comissão Internacional de Estudos Eslavos.

Conferência especial (19 horas no Auditorium Maximum da Universidade): Th. Schieder: Tipologia e formas do Estado Nacional na Europa. Um Colóquio especial às 9 horas no Auditorium Maximum sôbre a:
mstórla da Resistência na Europa: Metodologia-documentação.

to.)

\O

0\

15 horas
---------------------------------------IV--------------------------~-----------

Metodologia e História Cronológica
Secções

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Antigüidade

Idade Média

História Moderna
e Contemporânea

Sessões

A evolução do pensa- As relações Inter-es- A tradição jurídica As bases econômicas
mento histórico nos tatais das cidades gre- nos documentos pa- e soclals do absolutismo.
meados do século XX. gas na época clássica. palinos medievais.

Presidente

F. Valsecchi
J. Droz

S. Mazzarino

J. Gallén

M. Tscherepnine

Vice-Presidente

L. Holotik
M. V. Nechkina

F. Schachermeyr
R. Thomsen

B. Paradisi

G. Labuda
G. Ember

Responsáveis
e Participantes

V. T. Pachuto
E. B. Chernyak

H. Bengtson

E. Lônroth
H. Zimmermann

---------

-~-----------------

E.
H.
H.
H.

Molnár
Kellenbenz
L. Mikoletzky
Sturmberger

~
-..)

Terça-feira, 31 de agôsto de 1965
I

Secções

Grandes Temas

9 horas
11
História dos
Continentes

Sessões

A tolerineia religiosa A deseolonização.
e as heresias na epoea modema.

Presidente

Cônego A. Aubert

A. Holmberg

Vice-Presidente

A. Latreille
R. D. Edwards

W. Markov
P. J. Freymond

E.
M.
G.
E.
J.
Mo.
A.

A. A. Gouber
A. F. oMiller
D. Rothermund

Responsáveis
e Participantes

G. Rup
Schmidt
Schilfert
Weinzierl-Fischer
Caro Baroja
Themelly
G. Dickens

IH
Organismos Internacionais filiados
e ComIssões
1. -

2. -

3. 4. -

Associação Internacional de História
Econômica: J. Le Goff e R. Romano:
Paisagens e povoamento rural na Europa após o século XI.
Associação Internacional de História do
Direito e das Instituições: A organização judiciária: fundamentos, estrutura
jurídica, realidades sociais. H. Wolff: A
organização judiciária e a justiça administrativa nos reinos helenísticos e no
Império Romano; Monsenhor Lefebvre:
Juízes e sábios na Europa, XIII-XVI séculos; Prof. Lesnodorsky: Juízes profissionais e elemento popular nas organizações judiciárias dos Estados modernos
depois de 1750; Prof. Ishli: Os fatôres de
evolução da organização judiciária nos
países do Extremo-Oriente.
Comitê Internacional de Ciências Onomásticas.
Sessão especial reservada aos Historiadores das Florestas.

N
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15 horas
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Metodologia e História Cronológica
Secções

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Antigüidade

Idade Média

História Moderna
e Contemporânea

Projetos e conceitos As raízes da antiga A gênese aos povos Problemas políticos
da História do Mundo Civilização Cipriota e e dos Estados na Eu- da I Guerra Mundial
no século XX.
a colonização Micêni- ropa central na Idade
ca
Média

Sessões

Presidente

P. Joukov

Sir Ronald Syme

E. Malyus

H. Hantsch O. S. B.

Vice-Presidente

P. Renvall
J. A. van Houtte

P. Oliva

B. Grafenauer
W. Leitsch

B. Pavicevic
E. Ziya Karal

Responsáveis
e Participantes

L. Gottschalk

V. Karageorghis

F.
O.
G.
A.
E.

G. Riter (6)
F. Engel-J ano si

(6). -

o

seI relatório foi apresentado pelo Prof. K. D. Erdmann.

Grauss
Daicoviciu
Labuda
Otetea
Petrovici

N
\O
\O

Quarta-feira, 1 de setembro de 1965
I
Grandes Temas

Secções

9 horas
IÍ
História dos
Continentes

IH
Organismos Internacionais filiados
e Comissões

Sessões

Naclonatlsmo e Inter- Gênese e contlnulda- 1. naclonatlsmo nos sé- de das antigas clvllIzações meso-amerlcaculos XIX e XX
canas

Presidente

E. H. Khvostov

Vice-Presidente

G. H. N. Seton-Watson M. Savelle
S. Carlsson
J. M. Millas-Vallicrosa

Responsáveis
e Participantes

H.
P.
L.
V.
K.

Kohn
Renvall
Valiani
Cherestesiu
D. Erdmann

R. Heine-Geldern

P. Kirchoff
W. Jiménez Moreno
J. Bernal
H. Berlin
G. F. Ekholm
Miranda

Comissão Internacional de História
Eclesiástica Comparada. E. Bemlelthner:
Os progressos do Atlas de história eclesiástica; B. Moeller: A vida religiosa nas
regiões de fala alemã do fim do século
XV ao fim do XVI; L. E. Ralkln: A vida
religiosa nos países de língua francesa
do fim do XV ao fim do XVI século.

2. -

Comissão Internacional de Demografia
Histórica: As migrações do XVI aos
meados do XIX século.

3. -

Comissão Internacional de Iconografia.

w
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15 horas
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Metodologia e História Cronológica
Secções

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Antigüidade

História Moderna
e Contemporânea

Idade Média

A figura de Temísto- O papel dos árabes
cles na historiografia na transmissão do paantiga
. trimônio espiritual
antigo

O impacto do mlHta~
rismo alemão sôbre a
vida social e política
na Alemanha durante
a 11 Guerra Mundial

Presidente

M. McGuire

E.

Vice-Presidente

Mme. E. Ch. Welskopf

Responsáveis
e Participantes

F. Schachermeyr

Sessões

H. L. Gottschalk

Grune.

F. L. Carsten
P. J. Kladova
F. Altheim

G. A. Craig

w

O

Quinta-Feira, 2 de setembro de 1965
I

Grandes Temas

Secções

9 horas
11
História dos
Continentes

Sessões

As classes dirigentes o problema das fonda Antigüidade aos tes da História da
Tempos Modernos
Africa Negra até a
colonização

Presidente

R. Mousnier

E. Robinson

Vice-Presidente

A. Gieysztor
M. Silberschmidt

W. Hirschberg
Th. Papadopoulos

Responsáveis
e Participantes

G.
A.
R.
L.
F.
D.
K.

J. Glénisson
R. Mauny
W. Markov

Tellenbach
Goodwin
Andreotti
Bulferetti
Kiechle
Djurdjev
B. Mac Farlane

III

Organismos Internacionais filiados
e Comissões
1. - Federação Internacional das Sociedades
e Institutos para o Estudo da Renascença. A. Dufour: Humanismo e Reforma;
R. M. Douglas: "Genus Vitae" e "Vocatio": déias de Trabalho e Vocação no
Humanismo e na Prática Protestante; O.
Herding: Sôbre a problemática dos escritos pedagógicos-humanísticos. Estudo
de textos e imagens do homem; P. Mesnard: A pedagogia de Jean Sturm e sua
inspiração evangélica (1507-1589).
2. - Comissão Internacional da História da
Imprensa: G. Gaeta: A influência dos
meios de difusão coletiva sôbre os acontecimentos históricos e sôbre a evolução
política.
3. - Instituto Panamericano de Geografia e
História: R. A. Humphreys e J. Lynch:
A emancipação da América Latina.
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15 horas
·------------------------------------------I·V·------------------------------------------Metodologia e História Cronológica

---------------------------------------

Secções

Sessões

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Evolução e Revolução
na História Mundial

Antigüidade

Idade Média

História Moderna
e Contemporânea

A possibilidade do
mais amplo desenvolvimento da diplomática no campo da Medievística histórica

Movimentos camponeses do Centro e do
Sudeste da Europa do
XV ao XX século

w

ow

Presidente

E. Molnár

G. Tissier

J. Macek

Vice-Presidente

G. Spini

H. Fichtenau

D. Jankovic
M. J. Manoussakas

Responsáveis
e Participantes

J. L. Talmon
E. Engelberg

J.Sebánek

S. Pascu
V. V. Mavrodin
B. F. Porchnev
1. G. Antelava

Sexta-feira, 3 de setembro de 1965
I

Secções

Sessões

Grandel;l Temas

9 horas
11
História dos
Continentes

111
Organismos Internacionais filiados
e Comissões

E~turas sociais e As relações religiosas
literaturas nos sécu- da Europa com a
Ama e a Afrlea na
los XIX e XX
Baixa Idade Média

1. - Comissão Internacional para a História
das Universidades: J. Le GolI: As Universidades e os poderes públicos na Idade Média e na Renascença.
2. - Comissão Internacional de História MaM. Batllori S. J.
Presidente
F. Venturi
rítima: J. Heers (e colaboradores): Ligações e Concorrência das vias marítimas
P. E. Hübinger
Vice-Presidente S. ~. Pach
e das vias terrestres no Comércio interM. Mollat
J. J. Auchmuty
nacional desde o fim da Idade Média até
o século XIX (J. C. Anene, W. E. Cheonr,
O. Halecki
L. V. Tcheripinine
Responsáveis
A.
Jara, H. Kellenbenz, R. Mauny, D. C.
L. Jadin
e Participantes P. V. Palievski
!iorth) (coordenados e apresentados por
C. E. Schorske
J. Heers). - Ch. VlUain-Gandossl: A
F. Furet
revisão do glossário náutico de Jal; Ch.
Verllnden: Bibliografia da História das
Grandes Rotas Marítimas.
Colóquio especial a partir das 9 horas sôbre os seguintes temas: 3. - Associação Internacional de Estudos Bizantinos: O mundo de Bizâncio no pen1). - Robespierre visto pelos seus contemporâneos;
samento histórico da Europa a partir do
2). - Robespierre na historiografia internacional contempoXVII século; A. Pertusl: O século da erurânea.
dição; A. Guillou: O século das luzes;
D. Zakytbinos: O XIX século, do rcmantismo ao nacionalismo; H. Hunger: Bizâncio no pensamento da Historiografia
do XX século; D. Obolensky: O ponto de
vista dos eslavos do Norte; I. Dujcev: O
ponto de vista dos eslavos do Sul; D. Zakytbinos: O ponto de vista dos epígonos.
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15 horas
IV
Metodologia e História Cronológica
Secções

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Antigüidade

Idade Média

História Moderna
e Contemporânea

Sessões

Federalismo e Esta- Antigüidade e Cris- Sôbre o problema ela Problemas econômiarbitragem das dis- cos e sociais da I
do Federal na História tianlsmo
putas na Idade Média Guerra' Mundial

Presidente

G. Tadic

Monsenhor
M. Maccarrone

J. Bardach

E. Engelberg

w
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Vice-Presidente

W. Bussmann
M. Poliakov

M. Vittinghof
E. Condurachi

C. G. Mor
J. Prawer

A. Novotny
F. C. Lane

Responsáveis
e Participantes

R. A. Kann

J. R. Palanque

J. Engel

A. L. Sidoro\'
V. I. Bovykine
P. V. Volobouiev

Conferência especial às 19 horas no AI ditorium Maximum da Universidade: J. Droz, "Socialismo e a
questão das nacionalidades no fim do século XIX".

Sábado, 4 de setembro de 1965
9 horas
11

I

Grandes Temas

Secções

Sessões

Balanço do
em 1815

História dos
Continentes

mundo A estrutura políticoadministrativa hispânica como base das
nacionaJidades americanas

III

Organismos Internacionais filiados
e Comissões
1. - Comissão Internacional de História Urbana: Evolução da historiografia urbana
na Europa. Estudo da planificação urbana.
IH

o

0'1

Presidente

F. Engel-Janosi

C. Verlinden

2 - Comissão Internacional de Numismática.

Vice-Presidente

C. Daicoviciu
F. L. Ford

P. Chaunu
M. Strahov

3. - Comissão Internacional de História Militar Comparada

Responsáveis
e Participantes

E.
K.
M.
A.
L.

J. M. Capdequi

Labrousse
Godechot
Reinhardt
Soboul
Trénard

15 horas
IV
Metodologia e História Cronológica
Secções

Sessões

Metodologia - História
Geral - Historiografia

Historiografia
góUca

Mon-

Antigüidade

Idade Média

História Moderna
e Contemporânea

Concepções e métodos da história das cidades medievais dunnte o último meio
século

Os esforços dos povos
dos Balcãs para ascender à independência
política e econonuca
de 1875 a 1914

Presidente

K. Takahashi

J. Schneider

D. Kossev

Vice-Presidente

P. Bagge

Mme. Pigoulevskaia

R. Palmer
A. Oteta

Responsáveis
S. Bira
F. Vercauteren
D. Djordjevic
e Participantes
------------------------------------------------
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Além da parte científica houve uma outra recreativa, a cargo da Agência Internacional de Viagens Primus, que elaborou
um programa do qual destacamos as seguintes excursões e visitas (7):
1. - Excursão à Floresta Vienense.
2. - Visita ao Museu de Belas-Artes.
3. - Excursão à cidade romana e Museu de Carnuntum.
4. - Excursão "Viena Histórica".
5. - Visita à Exposição de Arte Barroca no Castelo Belvedere.
6. - Representação da ópera "Don Giovanni" na Ópera
de Viena.
7. - Apresentação especial da Escola Espanhola de Eqüitação.
8. - Excursão ao Bugerland.
9. - Visita de uma ópera cômica no Castelo de Cchõnbrunn.
10. - Visita ao Tesouro Imperial e à Biblioteca Nacional.
O Congresso encerrou-se domingo, dia 5 de setembro de
1965, com uma sessão solene no Wiener Konzerthaus, ocasião
em que o Prof. E. Zõllner (de Viena) pronunciou uma conferência sôbre "A irradiação cultural de Viena" e o Prof. V. L,
Tapié (de Paris) discorreu acêrca do "O Papel de Viena na
cultura européia" .

*
lU. -

*

*

IMPRESSÓES DO CONGRESSO (8).

Devido a dificuldades de horários - pois a Varig mantém
apenas dois vôos semanais para Francforte - só pudemos atingir Viena no dia 30, segunda-feira, às 22 horas, depois de uma
(7). -

(8). -

ltsse programa soclal foi enviado com vários meses de antecedência, juntamente com as circulares n.Ds 2 e 3 para que os congressistas pud~ssem
organizar o seu roteiro dentro dos intervalos e das noites llvres após
as sessões científicas, organização que poderls muito bem servir de norma para os Congressos Científicos no Brasil.
Os debates e intervenções serão proximamente pUbllcados nas Atas

-

309-

viagem de 26 horas. Nestas condições, assistimos as sessões do
Congresso a partir do dia 31 de agôsto, terça-feira.
1. -

Terça-feira, 31 de agôsto de 1965.

Pela manhã, nos dirigimos ao Edifício Central da Universidade de Viena, onde, no Saguão, recebemos todo o material
destinado aos Congressistas. Verificamos aí a existência de
agências de Correios e Telégrafos, Banco, Papelaria, Turismo e
uma Seção de Informações.
Tendo que escolher entre cinco reuniões que se realizavam simultâneamente, optamos pela da Associação Internacional de História Econômica. onde assistimos os debates em
tôrno do relatório apresentado pelos professôres Jacques Le
Golf e Ruggiero Romano (da VI Secção da Escola de AltosEstudos, Sorbonne) sôbre o tema:· "Paisagens e povoamento
rural na Europa desde o século XI". Os autores m:ostraram a
profunda modificação do povoamento da Europa medieval desde o século XI, com a contínua migração do homem do campo
para a cidade. Salientaram também o melhoramento contínuo
da agricultura que, com a aceitação de novas técnicas, libertou
parte da população. O êxodo rural é, pois, um fenômeno muito
antigo e continua chamando a atenção dos historiadores dos
nossos dias, não só no que tange à migração por uma colheita
ou a partir do século XVI definitiva para as Américas.
Intervieram nos debates que se seguiram ao resumo da comunicação feito pelo Prof. Le Goff, os professôres Lucic (de
Zagreb) que discorreu sôbre a propriedade agrária em Ragusa, o Prof. Wolff (de Toulouse) que argüiu os relatores sôbre a
oposição entre os grandes proprietários e a atitude contrária
dos camponeses. Falaram também o Prof. Goldenberg (da Rumânia), Mme. Cvetkova (da Bulgária), Cinzio Violante (de Pisa), êste a propósito dos arquivos paroquiais que eventualmente abordados podem elucidar o problema do êxodo dos camponeses para as cidades, sedes de paróquias.
Tanto o Prof. J acques Le Goff, como o Prof. Ruggiero Romano rebateram as críticas, mas reafirmaram os seus pontos
de vista, agradecendo, entretanto, as contribuções trazidas pelos opositores acima mencionados.
A tarde, às 15 horas, fomos assistir os debates na V Seção do Congresso onde se discutia sôbre "As raízes da antiga
civilização cipriota e a colonização micênica". O arqueólogo
Vasos Karageorghis (de Nicósia, Chipre) sustentou que a ilha
de Chipre teve desde o VI
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ção neolítica e que esta mantinha estreitas relações com a Asia
Menor. Durante a Idade do Bronze - fim do III e início do
II milênio a. C. - Chipre expandiu suas relações com o Egito
e a região da Síria-Palestina, devido a exportação que fazia
do cobre produzido na ilha. Durante o período da grande ci
vilização de Creta micênica, esta não se fêz sentir em Chipre,
pois alguns vasos dessa época aí existentes parecem oriundos
do comércio insular com Ugarit.
Na época do climax das relações entre Creta e Ugarit apareceu em Chipre uma inscrição, muito parecida com a chamada Linear A de Creta.
A ilha conheceu uma considerável prosperidade a partir do
II milênio, com exceção apenas do período em que se deu a
invasão h;csa no Egito. Depois da queda de Cnossos os micênios substituiram os mino anos no comércio cipriota e novos
centros comerciais sur~iram no Sul e no litoral leste da ilha.
No fim do XIII e comêço do XII século a. C. nôvo fenômeno
surgiu nas relações com o fabuloso Oeste: a influência da civilização acáia e a colonização da Asia Menor pelos gregos.
O relator foi provocado por diversos historiadores turcos
que negavam essa influência micênica, dizendo que Chipre sempre estivera em contacto, e de maneira preponderante, com a
Asia Menor. O Prof. Karageoghis não ne~ou essa influência,
mas manteve seu ponto de vista que a civilização micênica influenciara a cipriota.
2. -

Quarta-feira, 1 de setembro de 1965.

Neste dia fomos pela manhã procurar a II Secção do Congresso, onde se debat:a o tema: "Gênese e continuidade das
antigas civilizações meso-americanas".
O Prof. Paul Kirchoff (do México) fêz um balanço sôbre
o que conhecemos antes e depois do VII século da nossa éra.
Falou também da importância do emprêgo do carbono 14 na
história da Meso-américa, mostrando os cuidados que se deve
ter com êsse revolucionário método de datação.
O Prof. Wigbetro Jiménez Moreno (do México) tratou da
história dos mexicos, toltecas, olmecas e mixtecas. O Prof.
Ignacio Bernal (do México) discorreu sôbre o que êle chamou de "período clássico" na área central do México, relatando as excavações recentes no vale de Oaxaca, na cidade
de Teotihuacan e em Tajin em Veracruz.
O
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se povo, dizendo que os indígenas transliteraram para caracteres latinos muitos dos seus antigos códices - hoje infelizmente desaparecidos - onde narravam a história do povo de
acôrdo com o seu calendário. As narrativas, verdadeiros anais,
contém relatos de migrações, guerras, sucessão de reis, etc. São
bem exatos para o século XV, mas infelizmente antes dêsse período deixam muito a desejar.
Muitos monumentos em pedra foram erigidos e alguns dêles com inscrições. Que querem dizer essas inscrições? São dados astronômicos?
Em 1960 a cientista Americana Tatiana Proskouriakoff propôs o que ela chamou de "acercamento" histórico: sistema combinatório de datas-motivos grafados, decifrados ou não, mostrando que os textos podem ser interpretados com uma aproximada exatidão. ~ste método está ganhando terreno entre os
arqueólogos americanos e esperamos que êle possa decifrar muitos textos, revelando assim o segrêdo do povo maia.
O Prof. Gordon F. Ekholm (de Nova Iorque) falou das
mais antigas das civilizações meso-americanas que para êle
é a dos olmecas, cujo sítio principal está em La Venta em Tabasco, possuindo aí uma plataforma piramidal enorme e outras estruturas feitas de terra. Uma escultura monumental
de pedra, em jade e pedras duras, lavradas com maestria,
possuem inscrições h;eroglíficas. Trata-se, sem dúvida, do que
restou de uma grande aglomeração humana, onde deveria haver diversificação de misteres, uma organização religiosa e
social muito completa.
Dados fornecidos pelo radiocarbono e aparentemente confirmados pela estratigrafia, por relações e seqüências com outras regiões, indicam que essa civilização existia na primeira
metade do milênio a. C .. A sua influência na Meso-américa
deve ter sido muito grande, pois seus traços podem ser encontrados e identificados em Monte Alban e Teotiacan, através
do estilo das esculturas maias do período clássico. A origem
dessa civilização é ainda um enigma. A maioria dos arqueólogos supõe seja ela autóctone e não tenha relações com o Velho Mundo.
No decorrer dos debates foi dado ênfase à descoberta do
milho pelos mexicanos, sendo apresentado êsse fato como uma
das razões do sucesso da civilização meso-americana. Tivemos então ocasião, em parte, de dizer que o P·rof. Brieger, da
Escola Superior de Agricultura Luís de Queirós (de PiracÍca-
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ba), sem dúvida uma das maiores autoridades em milho no
mundo, afirma que o milho teve a sua origem no Paraguai.
A tarde estivemos ouvindo o C1ue se disse sôbre Temístoeles, o tão discutido personagem da história ática. Na historiografia antiga ora êle é apresentado com um grande estadista, ora como um traidor da pátria. Na Antigüidade, como
nos nossos dias, os homens e os acontecimentos são vistos através de perspectivas interesseiras e apaixonadas.
3. -

Quarta-feira, 2 de setembro de 1965.

Fomos atraídos. evidentemente, pelos debates que se travariam em tôrno de um assunto tão interessante como: "O
problema das fontes da História da Africa Negra até a colonização" .
O Prof. Raymond Mauny (da Sorbonne) discorreu brilhantemente sôbre as fontes escritas (narrativas) da História
da Africa Negra, ressaltando a dificuldade até mesmo da expressão "Histór:a da Africa", perguntando mesmo se ela existia. Até há pouco conhecíamos como história os relatos dos
antropólogos, etnólogos, lingüistas, missionários, etc. isso era
devido à grande diversidade de influências, desde o "comércio mundo" de Heródoto até os contactos fronteiriços, pacíficos
ou não.
Em face da complexidade do assunto propôs, para reflexão dos estudiosos o exame do assunto tomando como base
os seguintes conjuntos geográficos: Oeste-africano, Sudão Nilótico, Etiópia e Eritréia, Centro-oeste, Este-africano, Sul-africano.· Propôs também como limites cronológicos as seguintes
datas: 639, chegada dos árabes no Egito; 1434, data do início
da expansão marítima portuguêsa para a Africa Negra, prelúdio dos Grandes Descobrimentos Marítimos que irão afetar
o mundo inteiro; e 1850, início da colonização européia em numerosos setores. Disse que as datas eram discutíveis e que
aceitaria outras mais aproximadas da realidade histórica.
Acentuou que para o primeiro período as narrativas dos
viajantes e a arqueologia são de capital importância. Conhecese o vale do Nilo, a Etiópia e o litoral este-africano. Quanto à
costa oriental da Africa salientou que o último local onde se
encontrou restos arqueológicos da Antigüidade foi ao sul das
Canárias, no cabo Jubí, na ilha do Mogador (Cerné?). Os
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uma peça l:terária ou um documento forjado e não devemos
considerá-lo como histórico. O vento soprava apenas para o
Sul e os navios que voltassem rumo Norte não podiam fazê-lo
ao longo do litoral africano. Pôs em dúvida também o périplo
de Necao. dizendo que o aceitava sàmente se os navios tivessem remontado a costa a remos. Os fenícios, provàvelmente,
tomaram \lma rota saariana e foram ter ao Norte da Africa.
Sôbre a Idade Média da Afr:ca Tropical (639-1434) disse que
"ssa região esteve em contacto com o mundo externo pelo viotento impacto do Islão. acont~cimento que dominou comnletamente a história durante êsse período. Falou também das rot~s saa.,-ianas do ouro. que cortavam o continente em diagonal.
Os árabes substituiram os f'"reco-romanos e os sabeos-etíopes
<,o Sul do Saara e nas costas do Leste africano. Numerosas fontes escritas elucidam êsse período. A maior' a dêssas narrativas já foram traduzidas. mas infelizmente de maneira imperfeita. sem os recursos técnicos modernos que facultam uma crítica histó-rica razoável. Devemos esperar dados da China e da
índia, que estiveram em contacto com a Africa desde o século
XII. Sustentou que para o período anterior, como para êste, é
de capital importância a reedição dos Monumenta carlograpMca Afrkae et Ae'{ypti de Youssouf Kamal (Cairo, 1926-1951).
Quanto ao período de 1434 a 1850, afirmou que a Africa recebeu expressiva jnfluência dos europeus. As fontes se multiplicam. principalmente com o conhec;mento dos dados fornecidos por marinheiros, comerciantes e missionários, mas por
outro lado minguam as obras de origem árabe.
No (1l'e concerne às fontes arquivistas, são as português as
as mais importantes. se bem que também outros países europel'S possam oferecer ainda fontes pr'márias ou secundárias
como correspondência particular ou oficiaL r:latórios de exploradores. contas de grandes emprêsas, correspondência das missces. etc. Muitos arquivos ficaram na Africa, mas são em menor número do que aquêles que se encontram na Europa. Entre êstes, sem falar nos grandes acervos portuguêses, são interessantes os fundos documentais do Vaticano Itália, França,
Grã-Bretanha. Existem ainda bastantes documentos na Asia e
nas Américas, principalmente no Brasil.
Quanto às fontes orais, serviu de referência o relatório
apresentado por H. Moniot, que é muito interessante, mas de
pouco valor histórico como o provou o Pe.
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A Arqueologia apresenta um caso muito diferente. A Africa do Nordeste (Núbia-Etiópia) é muito rica em documentos
epigráficos, em monumentos anti.gos e medievais, peças numismáticas, etc., revelando contacto com civilizações exteriores
(Núbia, Egito, Etiópia, Arábia do Sul). Quanto à Africa saariana, das savanas e da costa oriental, notamos que essas regiões
giraram na órbita dos interêsses árabes (econômicos e culturais). Na Africa da floresta e sul-equatorial, antes dos portuguêses nada existe de interessante. A única exceção é o caso
das ruínas do Zimbabwé e Mapungubwé que nos forneceram
dados do mundo bantú e khoisan. Muita coisa ainda se espera,
tanto das pesquisas de campo c::>mo de laboratório. Infelizmente a epigrafia e a numismática, salvo na região nilótica e na
costa do Mar Vermelho, não nos podem ajudar, pois tanto a
escrita como as moedas foram introduzidas tardiamente.
Intervieram nos debates. trazendo os seus pontos de vista,
além do Pe. Silva Rêgo. os Professôres Holt (Grã-Bretanha),
Lajos Pasztor (Vaticano), Ivan Hrbek (Praga), Tadin e Graaf
(da Indonésia).
4. -

Sexta-feira, 3 de setembro de 1965.

Pela manhã nos dirigimos à sala 36, onde deveria se reunir
a Comissão Internacional de História Marítima. Aí uma grande surprêsa nos aguardava: fomos convidados pelo presidente
e vice-presidente da entidade, respectivamente os Professôres
Michel Mollat e Virgínia Rau, para assumirmos a presidência
e dirigir os trabalhos. Aceitamos a honrosa incumbência, mais
como uma homenagem ao Brasil do que aos nossos possíveis
méritos.
O assunto foi apresentado pelo Prof. Jacques Heers (da
Universidade de Caen), relator da equipe. O tema proposto
fôra o seguinte: "Ligações e concorrências das vias marítimas
e das vias terrestres no comércio internacional, desde o fim da
Idade Média até o século XIX" (9).
O trabalho foi dividido da seguinte maneira:
1. - Jacques Hcers (Universidade de Caen): Proposição
do problema: rivalidade ou colaboração da terra e da
água.
(9). -

o

texto integral dos relatórios foi publicado em volume a parte, sob o
título: Les Grandes voies marittmes dans le monde. XVe-XIXe sU,eles.
Paris. Bibliothêque Générale de l':1!:cole Pratique des Hautes lttudes.
VIe Sectlon. S.E.V.P.E.N. 1965. 330

2. 3. 4. 5. -

6. 7. -
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Hermann Kellenbenz (Universidade de Colônia):
Transportes e comércio sôbre estradas, rios e mares
da Europa.
Raymond Mauny (Universidade de Paris): O desbloqueio de um continente pelas vias marítimas: o caso
africano.
J. C. Anene (Universidade de Ibadan): Concorrência
do Deserto e do Oceano: o exemplo do Sudão Central
e do Norte da Africa.
D. C. North (Universidade de Washington): A conquista de um continente: o papel dos transportes marítimos e terrestres no desenvolvimento econômico
da América do Norte.
A. Jara (Universidade do Chile): Os metais preciosos nos caminhos da América Latina.
W. E. Cheong (Universidade de Hong-Kong): As
rotas marítimas e o tráfico da prata em Cantão.
1784-1834.

Vários dos presentes intervieram nos debates, alguns achando que o relatório dava demasiada ênfase ao comércio marítimo em detrimento do terrestre, outros afirmando que se deixara em segundo plano o comércio dos grandes rios, como por
exemplo o Danúbio.
Pelo Professor Frédédic Mauro ofi feito, excepcionalmente, um resumo de um capítulo da tese de livre-docência (10)
do Prof. Manuel Nunes Dias, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
As 15 horas os trabalhos foram reabertos e o Prof. Heers,
coadjuvado pelo Prof. Mauny rebateu as críticas feitas e agradeceu a colaboração recebida.
Em seguida, a Comissão passou a discutir o relatório apresentado pela Profa. Christiane Villain-Gandossi (de Paris) sôbre a "Revisão do Glossário Marítimo de Jal".
Durante o X Congresso Internacional de Ciências Históricas (Roma, 1955), ficou decidido a revisão e a reedição do
Glossário Náutico de Jal (1848). No decorrer do XI Congresso Internacional (Estocolmo, 1960) e nos Colóquios Internacionais de História Marítima (Paris, 1956, 1957, 1958, 1959), de

(lO). -

Manuel Nunes Dias, O comércio llvre entre Havana e os portos de Espanha (1778-1789). São Paulo.
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Lisboa (1960), Veneza (1962) foram elaboradas as regras para
essa revisão.
A obra vai conservar o caráter de um glossário e conterá
os têrmos usados em Náutica (construção, arte de navegar,
manobra,pessoal, etc., dos navios) e também da utilização dos
barcos (guerra naval, pesca, pôrto, operações comerciais, etc.).
O glossário se limitará à teminologia da marinha de vela utilizada pelos povos dos mundos atlântico e mediterrâneo.
O grupo de trabalho (historiadores, arqueólogos, filólogos
e técnicos) procederam a redação dos têrmos da letra A, a
partir do velho texto, ajuntando os novos dados. A parte realizada foi apresentada ao plenário para que todos pudessem
ajuizar da importância daquilo que já fôra ultimado.
Quanto ao III item do programa da Comissão, o Prof. Charles Verlinden apresentou um relatório sôbre: "Bibliografia da
História das Grandes Rotas Marítimas", dividido em:
a)

quadro de classificação:

b)

estado atual da catalogação até 31 de outubro de 1964.

A Comissão concentrou todo o seu esfôrço no levantamento da bibliografia de 1932 até a data acima indicada. pois a parte referente a 1912-1931 já fôra levantada por E. Deprez para a
Comissão para a História das Grandes Viagens e Descobertas.
O levantamento está sendo feito por equipes nacionais e
no que concerne à América Latina, o trabalho sendo centralizado pela Comissão Panamericana de História (México).
O único país da América Latina que até agora entregou o seu
trabalho foi a Argentina.
5. -

Sábado, 4 de setembro de 1965.

Comparecemos aos debates da II Secção do Congresso em
que se estudava a História dos Continentes. O tema proposto
era o seguinte: "A estrutura político-administrativa hispânica
como base das nacionalidades americonas".
O relatório apresentado foi preparado pelo Prof. José Maria Ots Capedequi (Universidade de Valência) que infelizmente, por motivo de moléstia, não pôde comparecer pessoalmente, cabendo ao Prof. Charles Verlinden presidir os trabalhos,
coadjuvado pelo Prof. Pierre Chaunu.
O
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(11), Kossok (RDA), Frédéric Mauro (Toulouse), Sioskine
(URSS), Battlori (Roma), Meza-Villalobos (Chile), Wittmann
Tibor (Hungria), Ruano (Espanha), Carrera Damas (Venezuela) e Torquato de Souza Soares (Portugal).
No decorrer dos lebates notamos que não ficara bem clara a posição da América Portuguêsa, pois muitas vêzes o adjetivo "hispânico" parecia envolver tôda a América do Sul. Apesar de não sermos especialistas no assunto e não nos têrmos
preparado especialmente para isso, resolvemos intervir nos debate para que ficasse bem clara a posição do Brasil.
Falamos em francês para que ficasse ressaltado o fato
de que não éramos país de fala espanhola. Começamos
por mostrar que muitos séculos antes do que a Espanha, Portugal já se tinha constituído em Estado autônomo. Dissemos como os portuguêses após o Descobrimento introduziram o sistema das Capitanias hereditárias que já haviam experimentado
na ilha da Madeira. Falamos do Govêrno Central e do Regimento de Tomé de Souza, da divisão administrativa do país e
de como Portugal procurara transplantar para cá as suas normas administrativas. Finalmente, nos referimos à vinda da FamíIi a Red para o Brasil em 1808, mostrando que dessa data até
1821 o Brasil foi a sede do Império português. Ressaltamos que
foi o Príncipe Rer:ente, depois D. João VI, quem virtualmente
instituiu a nossa Independência, pois organizara o Brasil como
uma Nação. D. Pedro I colheu o fruto semeado pelo seu progenitor. Mostramos ainda o papel da marinha de guerra que
manteve o país unido, debelando alguns focos de resistência.
Assim, acreditamos haver mostrado aos colegas a evolução completamente diferente, da América Espanhola e da América Portuguêsa, trazendo a tona alguns aspectos fundamentais da História do nosso país que, por motivos óbvios ainda permanecem
sedimentados em arquivos ou inacessíveis pelo problema da
língua, em livros e periódicos de nossos autênticos historiadores.
A tarde, precisamente às 15 horas, comparecemos à sessão
administrativa da Comissão Internacional de História Marítima, onde votamos como delegado do Brasil.
Foram apresentados e aprovados o relatório da Diretoria
e a prestação de contas do Tesoureiro-Geral. Em seguida ficou resolvido que o mandato da próxima Diretoria seria de 5
anos até o próximo Congresso Internacional de História. Após
procedeu-se a eleição da nova Diretoria.
(11). -

Por estar enfêrmo a sua intervenção foi lida, em muito bom espanhol,
pelo Prof. Hans Poh1
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Foi o seguinte o resultado da eleição:
Presidente: Michel Mollat (Sorbonne), reeleito.
Vice-presidentes: Virgínia Rau (Universidade de Lisboa),
reeleita. Charles Verlinden (Universidade de Gande.
Casa Bélgica. Roma) reeleito.
Secretário-Geral e Tesoureiro: Paul Adam (Paris), reeleito.
Conselheiros: Sílvio Zavala (Colégio do México), reeleito.
Georges P. B. Naish (Secretary of The Society for Nautical Research National, Maritime Museum, Greenwich), reeleito.

Hermann Kellenbenz (Universidade de Colônia).
Federico Melis (Universidade de Florença), reeleito.
Frederic Lane (Baltimore, E.U.A.).
Ficou resolvido, em princípio, que o próximo Colóquio da
Comissão de História Marítima deverá ser realizado em Beirute (Líbano), em setembro de 1966. O tema proposto foi o
seguinte: "Companhias de Comércio, do fim da Idade Média
ao século XIX". ~sse Colóquio realizar-se-á conjuntamente
com a reunião da Associação Histórica do Oceano indico, a
exemplo do que foi feito no V Colóquio Internacional de História Marítima (12).

(12). -

Vide Revista de Hist6rla, n. o 49, janeiro-março de 1962, piga. 286

A ORGANIZAÇÃO DE DOIS ARQUIVOS: AUTOBIOGRÁFICO E FALADO (GRAVADO) DO
MUSEU DE RIO CLARO.
Maria da Conceição Martins Ribeiro (*).

A presente comunicação ao Simpósio de 1965 da APUH,
não é o resultado de pesquisa de arquivo mas de trabalho que
estamos desenvolvendo no setor de Arquivos do Museu de
Rio Claro. :E:ste trabalho é a conseqüência do desenvolvimento
de uma série de idéias que estavam em gestação há algum tempo mas que só foram concretizadas no primeiro semestre do
presente ano e realmente iniciado em fins de julho próximo
passado. Não houve tempo suficiente, pois, para se trazer aqui
todos os resultados que se poderia desejar. Diante, porém, da
reação de algumas pessoas a quem já apresentamos o nosso
roteiro, como o Dr. João Sampaio, Fernando de Azevedo, Camargo Guarnieri, Noemi Silveira Rudolfer, Décio de Almeida
Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, Rubens Borba de Moraes,
Guilherme de Almeida, para só citar alguns nomes, sentimonos incentivadas a apresentar esta contribuição. Aliás, foi de
fato em conseqüência do espírito de perfeita compreensão dos
ideais de nosso trabalho, demonstrado pelas pessoas acima citadas, do seu espírito de colaboração e até de entusiasmo demonstrado por alguns, que resolvemos bruler les étapes e apresentar a presente comunicação. Todos os entrevistados compreenderam o alcance da iniciativa e quase todos fizeram sugestões quanto a pessoas e instituições que oferecem interêsse
em serem fixadas para a posteridade. A todos os nossos agradecimentos.
Esta comunicação é pois, mais um histórico de atividades
e planos que vimos desenvolvendo do que a apresentação de
resultados obtidos, como já afirmamos acima. Como talo submetemos à apreciação dos colegas na esperança de que dêste
Simpósio possa sair alguma resolução no sentido de que esta
(0). _

Instrutora da Cadeira de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Rio Claro (Estado de São Paulo).
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sugestão possa ser levada avante em outras regiões do Estado e do Brasil.
O objetivo principal do trabalho que vimos desenvolvendo é salvar, com a maior urgência possível, testemunhos diversos de contemporâneos da época em que vivemos. Daí também o nosso desêjo de apresentá-lo mesmo em embrião, pode-se dizer, no Simpósio do presente ano. Além disso, teremos
um manancial rico e variado de material auto-biográfico de
pessoas que, de alguma forma, representaram uma contribuição à sociedade a que pertenceram. Realmente, o nosso objetivo é guardar aspectos diversos da nossa época, delineados pelos próprios auto-biografados. E' pois interessante que êsse
testemunho seja tomado o mais urgente possível, enquanto o
biografado ainda está mergulhado no seu ambiente, quando as
recordações ainda são vivas, para que possa deixar para a posteridade um testemunho mais vivo de como viu, sentiu, percebeu e reagiu aos estímulos do mundo em que viveu.
Os arquivos do Museu de Rio Claro deverão constituir, no
futuro, um conjunto de fontes das mais variadas e modernas.
Até hoje a maioria dos arquivos é constituida por acêrvos diversos, mas principalmente de origem manuscrita. Em muitos,
entretanto, pode-se encontrar também, outros tipos de fontes
impressas, por exemplo, jornais, panfletos, revistas, e até mesmo livros. Modernamente, porém, em virtude do extraordinário desenvolvimento técnico-científico de nossos dias, há uma
tendência para o aparecimento de outros tipos de fontes que
são importantíssimas para os p2squisadores. A importância que
vêm assumindo êsses novos tipos de documentação, tem sido
apontada em diversas obras como sendo uma das mais interessantes e completas a L'Histolre et ses méthodes (1), trabalho de
colaboração de d:versos especialistas. A obra aponta as novas
tendências dahistoriografia mcderna em enriquecer o seu acêrvo de documentos, fontes válid 1S não apenas para a História como também para qualquer tipo de pesquisa ligada às ciências
do homem.
Foi visando essas modernas tendências da pesquisa histórica que se procurou desenvolver, como parte integrante do
Museu de Rio Claro, uma série de arquivos de tipos diferentes.
O arquivo auto-biográfico surgiu como posterior desenvolvimento de uma idéia inicial de se fazer gravações de testemunhos, os mais variados, do desenvolvimento do Município co(1). -

Direção de Charles Samaran,
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mo também de outras áreas do Brasil. Essa idéia inicial é de
Da. Jeanne Berrance de Castro, regente da Cadeira de História da Faculdade de Filosofia de Rio Claro e, ao mesmo tempo, organizadora e diretora do Museu local por convênio celebrado com a Secretaria da Educação.
Como a gravação, porém é ainda uma técnica muito cara,
principalmente para uma instituição como o Museu que está
apenas começando e tem outros problemas prementes a resolver, inclusive a restauração da sede, procurou-se uma solução. O problema era obter que o entrevistado não se afastasse do objeLvo principal da entrevista em devaneios supérfluos. Ficou resolvido que a melhor maneira de se procurar
solucionar o problema seria através da organização de um roteiro-sugestão que procurasse manter o entrevistado dentro das
questões que ofereceriam maior interêsse em serem gravadas
para a posteridade. Para a elaboração dêsse roteiro foram
feitas algumas reuniões dos professôres de História da Faculdade, das quais resultou um primeiro planejamento. E essa
altura, porém, a idéia inicial já estava modificada e o primeiro
roteiro elaborado então, não se destinava mais apenas a orientar uma entrevista a ser gravada, mas transformou-se num
plano para uma auto-biografia. Isso porque havíamos percebido que seria muito mais interessante e rico de possibilidades obter-se, ao mesmo tempo que a opinião do entrevistado
sôbre problemas diversos, uma percepção também de sua personalidade, de próprio punho. Daí à idéia da organização de
um arquivo auto-biográfico foi um passo, pois, percebemos a
novidade e a riqueza que tal arqu:vo poderia constituir para o
nosso país. Posteriormente o primeiro roteiro foi submetido à
apreciação de alguns colegas do Departamento de Ciências Sociais da mesma Faculdade. O resultado foi outro roteiro enriquecido com algumas das sugestões apresentadas por aquêles.
principalmente sôbre itens relativos a certos pontos da personalidade do entrevistado. Mais tarde acrescentamos dois parágrafos iniciais com sugestões para que as pessoas selecionadas, por nós, juntassem outros tipos de documentos à autobiografia.
Finalmente o roteiro auto-biográfico ficou assim organizado: I - Dados pesoais; 11 - Educação formal; 111 - Educação
informal; IV - Fatos históricos; V - Vida profissional; VI Vida social; VII
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Faltam, de fato, dois itens aos quais atribuimos grande importância mas que por diversas razões resolvemos não incluir
no roteiro. São os referentes à vida sentimental ou sexual e
à vida espiritual.
Acreditamos que êsses dois pontos podem ser deixados a
critério do auto-biografado já que esclarecemos logo no primeiro parágrafo: "o entrevistado poderá. também, acrescentar o
que desejar, se achar que isso esclarecerá melhor partes da entrevista. Aliás foi-nos chamada atenção para essa falha mas
acreditamos que as ponderações contra a sua inclusão são mais
fortes e resolvemos manter o nosso ponto de vista. Um
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e o cenário em que viveu. Procuramos nos sub-itens, focalizar
as suas relações sociais e suas reações.
Não impede que se possa formular outros itens para casos
especiais. Assim, no caso de personalidades hoje extintas, procuraremos obter o depoimento de pessoas que sentiram a sua
influência, e que podem nos auxiliar a ter uma percepção de
sua obra. No caso de depoimentos muito longos, faremos gravações especiais. Pensamos também gravar numa só fita, depoimentos de diversas pessoas sôbre uma personalidade como
Mário de Andrade, Getúli o Vargas, etc.
Nêsse ponto do trabalho encontramos outra dificuldade.
Para maior facilidade de seu desenvolvimento, todo trabalho
deve ser sistematisado, dentro das medidas do possível. Como
sistematizar e organizar um roteiro que pudesse servir a entrevistas desse gênero, com pessoas das mais diversas camadas
sociais, centros de interêsse, pontos de vista, etc.? A necessidade de adaptação a cada personalidade torna mais difícil o
planejamento de um roteiro único, geral. Tentamos solucionar
êsse problema formulando perguntas bastante gerais que possam se adaptar às necessidades de cada entrevista, deixando
um espaço final nos roteiros para perguntas mais específicas,
de acôrdo com as necessidades. Outra maneira de se resolver
o problema e que estamos tentando presentemente, é pedir ao
candidato à entrevista que formule o seu próprio roteiro com
sugestões sôbre cousas que acha que possam oferecer maior
interêsse para serem registradas. Muito possivelmente utilizaremos êsses dois tipos, de acôrdo com as circunstâncias.
A esta altura da comunicação impõe-se, talvez, uma pergunta: Por que arquivo auto-biográfico? Não acreditamos em
história-herói, indivíduo, etc., pensamos, entretanto, que todo
indivíduo tem uma riqueza que lhe é própria, uma percepção de
si mesmo e do mundo em que está mergulhado e achamos legítimo,
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interêsse direto para o município de Rio Claro; 2) - estadua1
- para pessoas que pudessem apresentar maior interêsse para a vida de nosso estado; 3) - federal - para pessoas que
tivessem tido participação na vida nacional. Estabelecido êste
esquema, apareceu imediatamente o problema da seleção de
pessoas a serem entrevistadas, dessas diversas áreas. No nosso caso não se trata propriamente da necessidade de uma "amostragem" sociológica, rigorosamente científica. O objetivo dos
arquivos que estamos organizando é salvar, com a maior urgência possível, o mais variado e vivo tipo de testemunhos. Assim, muitas pessoas foram escolhidas através do consenso natural de "importância" e as outras através de certas facilidades que tivemos em entrevistá-las. E' natural, também, que de
acôrdo com o setor do arquivo de que estamos tratando, local,
estadual ou federal, foi necessário, forçosamente, uma diferenciação quer sob o ponto de vista de pessoas a serem entrevistadas, quer sob o ponto de vista do que se deve pedir a elas.
Dessa maneira chegamos à conclusão de que seriam necessários outros roteiros que pudessem mais fàcilmente se adeqüar
a outros tipos de pessoas cujo testemunho se deseja registrar.
O primeiro roteiro organizado destina-se a pessoas que tiveram
a oportunidade de obter uma educação de nível secundário, pelo menos, e possivelmente, universitário. Foram preparados depois, dois outros tipos de roteiros, um para pessoas analfabetas
ou de nível de escolaridade primária e outro para mulheres
com campos de atividade bastante específicos. Os dos últimos,
entretanto, demaneira geral, baseiam-se no primeiro roteiro.
Outra pergunta que se impôs a seguir foi: o que pedir a essas
pessoas? Testemunhos de que tipo? Para o arquivo local pensamos pedir a colaboração tanto de naturais de Rio Claro como
de pessoas que se radicaram no lugar em épocas diferentes e
de outras que aí vivem temporàriamente como professôres e
estudantes a fim de captar as suas "impressões" sôbre a vida da
cidade. Por
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Para a área do estado, é natural que haja um outro tipo
de seleção. Nessa área oferecem maior interêsse para o nosso
arquivo, pessoas que tiveram alguma influência na vida de
nosso estado. Dentre essas, procuramos relacionar aquelas que
tiveram um papel relevante dentro de sua profissão tais como:
professôres, artistas, jornalistas, cientistas, médicos, esportistas, etc. Fazem parte, também, de nosso planejamento, pessoas que foram responsáveis pela fundação de instituições novas, ainda não desenvolvidas no Brasil, na época: culturais, filantrópicas, esportivas, sociais, econômicas, etc. Também serão entrevistadas as mulheres responsáveis pelo aparecimento
de atividadês diferentes ou que se tenham salientado de uma
forma qualquer, na sua profissão e na sociedade. Não são esquecidas, também, as pessoas que se projetaram na nossa vida
social e que, até certo ponto, representam o espírito de seu tempo.
A última área é a federal e também para ela foi necessário outro tipo de seleção. O que pode oferecer interêsse quando
se trata do município ou de estado não oferecerá tanto interêsse quando se trata do país. Teremos, também, para essa área,
artistas, jornalistas, políticos, etc., mas vistos sob o prisma da
nação.
O trabalho que nos propusemos fazer apresenta, porém, diversas dificuldades e limitações que não desconhecemos. Uma
das primeiras é que se precisa contar com a boa vontade das pessoas escolhidas. Até agora temos encontrado receptividade, compreensão e entusiasmo, mas não podemos afirmar que já contamos com resultados positivos. Já fomos prevenidas que, provàvelmente, uma porcentagem bastan~e alta de! pessoas às
quais poderemos pedir colaboração se negarão a fazê-Io, algumas se esquivarão e outras se esquecerão. Mas essas mesmas
pessoas têm-nos incentivado, garantindo que mesmo que seja
êsse o caso, valerá a pena prosseguir.
Outra dificuldade que se nos deparou, logo no início do
trabalho, foi a vastidão da obra e a limitação dos meios e de
pessoal. O Museu de Rio Claro, do qual fazem parte êsses arquivos, conta por enquanto, com poucos ~ecursos
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Quanto ao pessoal não existe. Somos nós, os professôres
da Cadeira de História que estamos trabalhando, cada um num
setor. Por circunstâncias diversas não tivemos tempo ainda
para iniciar os alunos na técnica da entrevista, mas nos propomos a fazê-lo o mais breve possível para garantirmos
melhores resultados quantitativos. Mas aqui encontramos uma
outra dificuldade, os alunos estudam e moram em Rio Claro,
portanto as áreas do estado e da federação só poderão ser cobertas pelos professôres. O processo é lento, não há dúvida,
mas mesmo assim estamos dispostas a continuar o trabalho pois
estamos certas de que valerá a pena.
Estamos também perfeitamente conscientes de que o nosso roeiro é limitado pelas concepções que temos hoje, que é o
resultado do ambiente em que vivemos e de nossa formação,
isto é, do "nosso mundo". Se fôsse na França, Estados Unidos,
Rússia ou Inglaterra, ou outra época, muito provàvelmente as
questões seriam diferentes. E' difícil, entretanto, escapar-se
ao seu Zeit Geist e também tal trabalho não se adeqüaria à
atmosfera em que vivemos. Cada trabalho traz em si, na sua
concepção mesmo, a marca da época em que foi concebido.
Será esta ou tra percepção do tempo em que o trabalho foi realizado.
Antes de terminar queremos esclarecer que não desconhecemos a obra de Gilberto Freyre, Ordem e Progresso, mas podemos garantir que só depois de organizado o primeiro roteiro
definitivo, isto é, quando percebemos o interêsse da organização do arquivo auto-biográfico, é que tomamos conhecimento
da mesma (por incrível que pareça), aliás depois de haver lido um ensaio crítico sôbre a obra de Gilberto Freyre por um
historiador americano. Não conhecemos o questionário ou roteiro que aquêle sociólogo formulou mas creio que diante de
necessidades iguais, a auto-biografia, é possível que existam
questões comuns e semelhantes. A principal diferença, entretanto, é que Gilberto Freyre preparou o seu próprio arquivo com vista a provar uma tese que vem desenvolvendo desde
o seu primeiro grande livro Casa-Grande e Senzala.
Reconhecemos perfeitamente que Gilberto Freyre teve a
primazia da idéia, estupenda aliás. Coligiu êle um material
muito mais variado do que nos propomos fazer, entre êles
"confissões" orais que só êle, naturalmente, pode usar para
chegar a conclusões. O
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a mesma ambição. O nosso ideal é simplesmente armazenar
um manancial de documentos escritos e gravados, um arquivo
público, para que qualquer pesquisador possa utilisá-los como
testemunha de uma época.

*

•

•

INTERVENÇÕES.
Do Prof. José Roberto Ido Amaral Lapa (F. F . C. L. de Marília,
S. P.).
Declara, inicialmente, ter achado muito interessante o trabalho apresentado, que lhe trouxe pessoalmente não poucas sugestões. Para a região de Rio Claro, a que a Profa. Maria Conceição Martins Ribeiro confinou as entrevistas, ou melhor, para aquela cidade, o roteiro lhe pareceu bastante satisfatório.
Conhecia, pelo menos, dois inquéritos de ambições sociológicas,
mas, entretanto, de indeclinável interêsse histórico: o de Gilberto Freyre, mencionado pela Profa. Maria Conceição Martins Ribeiro, no qual êle procurou justamente ouvir pessoas das
mais diferentes categorias sociais, desde o chefe de Estado até a
meretriz, pessoas essas que tinham vivido a transição dos regimes: do Monarquia para a República, fato que deu margem
ao seu estudo Ordem e Progresso; como também um outro inquérito, extremamente importante, feito há vinte anos por
Nelson Omegna ao ouvir ex-escravos da região de Campinas,
infelizmente não publicado em seus resultados, tendo o autor,
entretanto, aproveitado alguma cousa em sua obra A cidade
colonial.
Como contribuição paralela à da Profa. Maria Conceição
Martins Ribeiro, quer noticiar o seu trabalho sôbre a região
que se convencionou chamar em nosso Estado de "Alta Paulista", onde está situada a Faculdade de Marília, onde trabalha. Confinada pelas áreas da Noroeste e Sorocabana, e indo
mais ou menos da cidade de Piratininga, pouco adiante de
Baurú, até às barrancas do rio Paraná, a região da Alta Paulista era considerada até pouco "região pioneira"
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"pione:ros". Os "pioneiros" são aí os que primeiro chegaram,
responsáveis, portanto, pela penetração e fixação do povoamento naquela área: abriram as primeiras "picadas" e "clareiras",
ergueram os primeiros edifícios, as primeiras olarias, etc. Nessa área topamos com os "fundadores" de cada cidade, que têm
muito o que relatar sôbre as suas experiências nesse sentido.
Já promovemos o levantamento de fontes de cêrca de 15 cidades dessa área e iniciamos um inquérito através de entrevistas
ou simples relatos entre, aproximadamente, 500 pioneiros da
mesma área. e que nos têm revelado em suas respostas, ou relatos. informações interessantíssimas como: problemas de solidariedade humana que enfrentaram no início do povoamento,
ou questões referentes ao abastecimento. abertura e conservação de caminhos, formas associativas, recreações, relações sexuais. assistência religiosa. etc. A oportunidade do seu trabalho desde logo se evidenciou. pois em mais de um caso, depois
de ouvirmos o primeiro "pioneiro", êste pelo avançado da idade acabava morrendo logo após. E' essa, pois, a comunicação
Que quís trazer ao plenário e Que acredita que talvez seja possível realizar-se em outras áreas do país que se assemelham à
"Alta Paulista".

*
Do Prof. José Lutz Pasin (F.F.C.L. de Lorena, S. P.).
Sugere que o tema "Levantamento das Fontes Primárias"
seja incluído no temário do IV Simpósio, pois acredita que o
assunto é de suma importância para todos os que se dedicam
aos estudos e pesquisas históricas, quer pela necessidade de ser
debatido êsse assunto de capital importância para a História
do Brasil, quer pela troca de experiências, que se processam
através das várias comunicações de professôres e historiadores de diferentes regiões, que se têm preocupado com o assunto.
Faz uma indicação para que as Faculdades de Filosofia recolham em suas sedes, ou em arquivos sob a sua orientação, a
documentação de sua região que estiver ameaçada de destruição ou em estado precário, a fim de que êstes documentos sejam convenientemente restaurados, fichados e catalogados, preservando-os para a posteridade.
Sugere, a:nda, que se se crie um Arquivo de Imagem e
Som, onde deverão ser recolhidos documentários cinematográ-
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nômica, social, religiosa, militar e cultural do Brasil, a fim de
que possamos ter um arquivo o mais completo possível sôbre
a História brasileira.

*
RE~POSTA

*

*

DA PROFA. MARIA CONCEIÇÃO M. RIBEIRO.

Agradece a atenção e as intervenções ao seu trabalho, e
diz que gostaria de lembrar ao plenário que os arquivos que
foram objeto de sua comunicação, eram apenas dois, dentre os
que pretende organizar para o futuro, se tiver melhores condições de trabalho.
Lembra ainda um comentário pessoal do Prof. Eduardo
d'OliveÍra França, dizendo que gostaria de esclarecer que apresentou a sua comunicação neste Simpósio porque achava que
ainda está em tempo de salvarmos depoimentos importantes,
principalmente de pessoas de idade avançada. Esperava que
colegas de outras regiões, tendo em conta a importância da
iniciativa, comecem desde já êsse trabalho de salvamento.
Diz airlda, que os trabalhos apresentados pela Faculdade
de Filosofia de Rio Claro são apenas alguns das pesquisas alí
iniciadas. Tem a mesma alguns arquivos e documentos particulares isolados, cujo arrolamento está sendo feito e que se·

INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DE RIO CLARO (1837-1930).
Jeanne Berrance de Castro (*).

Em 1962 realizou-se em Marília (Estado de São Paulo), o
1.0 Simpósio de Professôres Universitários de História, orga-

nizado pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras daquela cidade. Foi um proveitoso encôntro entre historiadores e professôres, para o debate de problemas referentes à pesquisa e a metodologia do ensino da
História em nosso país.
Dentre os resultados positivos, deu-se a criação da A.P.U.H.
e de seus núcleos regionais. Propôs o Núcleo Regional de São
Paulo, como plano de trabalho, um levantamento das fontes primárias do Estado nas várias cidades do interior, que seriam publicados, a medida que fôssem efetuados. ~sses arrolamentos
veem sendo metodicamente divulgados pela Revista de História
da Universidade de São Paulo.
Acreditando no valor dêsse plano, demos também nossa
contribuôição com o "Arrolamento das fontes primárias de Rio
Claro", realizado em 1963, em colaboração com o Professor
José Sebastião Witter, e publicado pela Revista de História, n. o
58, em 1964. Com êste trabalho, entramos em contacto direto
com a documentação existente na cidade de Rio Claro, tanto
oficial como particular, tanto civil como religiosa.
O acêrvo documental rioclarense, embora recente, já está
em situação crítica, pois a grande maioria dos manuscritos do
período imperial se perdeu. Assim, a ordenação da documentação escrita rioclarence seria o passo principal para futuros estudos e a formação de um arquivo histórico, visaria sanar uma
necessidade nacional.
A necessidade de um arquivo municipal apresentava-se,
pois, como uma tarefa inadiável. Concentrar os papeis oficiais
(0). _

Professôra da Cadeira de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Rio Claro (Estado de São Paulo).
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e particulares em um local com condições técnicas favoráveis e
acessível aos estudiosos seria o primeiro passo. Como medida
prática na organização do futuro arquivo da cidade e na condição de professôra de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, solicitanos ao Govêrno do Estado de São Paulo,
por intermédio do Sr. deputado José Felício Castelano, a criação de um museu histórico.
Assim, pelo decreto n.O 40.445, de 23 de abril de 1962 publicado no D.O. de 24 de julho de 1962 foi criado o Museu Histórico e Pedagógico "Amador Bueno da Veiga", ato n.o 199, de
30 de abril de 1957, eque determina no capo I, art. 3.°, que "os
Museus constarão de objetos histór.icos e artísticos, bliblioteca
e arquivo". Dêsse modo, justificava-se a instalação do arquivo
no préd: o do museu histórico local.
Com referência aos documentos oficiais da Prefeitura e
Câmara Municipal, o primeiro contacto que tivemos fôra por
ocasião do arrolamento das fontes primárias de Rio Claro.
Com a permissão das autoridades municipais, em abril de
1963 visitamos porões da antiga Prefeitura Municipal dalí retirando a documentação do período imperial e republicano
(1837-1930). Lá deixamos, somente os documentos mais recentes por serem de utilidade para a Prefeitura Municipal, para fins de relatórios e certidões. O número de livros arrecadados foi de 1.300 e o de documentos avulsos cêrca de 60.000; foram êles transportados provisoriamente para a sala da Cadeira de História, onde se realizou uma triagem preliminar.
A nosso pedido foi apresentado um projeto de lei junto à
Câmara Municipal de Rio Claro, no sentido de que a documentação administrativa municipal ficasse sob a guarda do Museu.
Assim, pela lei n.O 885, de 13 de dezembro de 1963, foi autorizada a "cessão ao Museu Histól'ÚCO e Pedagóg'~o Amador Bueno da Veiga, em custódia, de arqu,'ivo e documentação histórica
do Município de Rio Claro". Quanto à Câmara Municipal, pela
Resolução n.o 77, de 6 de dezembro de 1963, foi autorizada a
"ceder ao Museu Histórico e Pedagógico "Amaldor Bueno da
Veiga", a documentação lJIist6rica referente ao Município de
E\io Claro". O período abrangido pela lei vai da fundação da
cidade até 1930. A lei e a resolução vão transcritas na íntegra,
no item 5: Apêndice.
Possui atualmente o arquivo, "fundo" de documentos oficiais e "fundo" de documentos particulares os mais variados,
sendo o ma's rico o da Fazenda de Santa
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Todavia, essa documentação para ter utilidade, deverá ser
adeqüadamente divulgada para poder ser utilizada.
Daí, como primeira etapa, ôste inventário detalhado do
fundo administrativo municipal.
No inventário, cada livro tem as seguintes indicações: título segundo o original, data do mesmo, um pequeno resumo do
assunto e as medidas do livro. As siglas P. 'M. e C. M. indicam a procedência, e 1964 e 1965 a data do recebimento. Assim
por exemplo:
REGISTRO DE CASAMENTO DE PROTESTANTES.
1869-1878.
Vol encadernado com 100 fls. rubricadas, e 66 utilizadas, com a data de abertura de 31-8-1869 e assinada
pelo Presidente da Câmara, Fabrício Peixoto de Melo.
Contém o registro de casamento de nacionais e estrangeiros não católicos. E' o livro n. O 2, estando o livro n.O 1
desaparecido (21 x 31).
C. M. - 1955.

Há dentro do inventário, itens que gostaríamos de esclarecer. Assim, os títulos são muitas vêzes dIferentes em se tratando do mesmo assunto. Contudo, foi seguido rigorosamente
o título original. Muitas vêzes acontece ter o título uma data
e o original, outra. Não é engano nosso, mas sim o que o original apresenta. Quanto ao mone da cidade, êsse foi simplificado, em 1905, de "São João do Rio Claro" para Rio Claro, havendo livros com data posterior com o nome antigo, o que indica o
uso de livros do estoque antigo, sem a preocupação de corrigir o
nome da cidade. Há também diversidade de designação de "São
João de Rio Claro" e "São João do Ribeirão Claro". Por estarem alguns livros sem capa e etiqueta, fomos obrigadas a darlhes um título que nêsse caso vem entre colchetes.
Foi adotado um critério alfabético para os diversos it:ns
de assunto, como por exemplo: "Aguas e Exgotos" que é o título genérico. Seguem-se os diversos títulos dentro do mesmo
assunto, tais como: "Emprêsa de Aguas e Exgôbs", "Instalações de Agua e Ventilação", "Vvro Caixa",
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o

Inventário tem o seguinte SUMARIO:
1. - Introdução, onde relata o método e o desenvolvimento da pesquisa documental de uma maneira detalhada.
2. - Inventário, como a parte principal de trabalho, isto é,
o inventário detalhado de tôda a documentação administrativa
municipal de Rio Claro (S.P.) que compreende o período de
1837-1930.
3. - índice de nome e assunto.
4. - Bibliografia, bastante reduzida, refere-se apenas às
obras que nos foram de maior utilidade.
5. - Apêndice. Nêste item estão transcritos, na íntegra, a
lei e a resolução municipal da cessão de documentação administrativa municipal rioclarense ao Museu Histórico e Pedagogico "Amador Bueno da Veiga" de Rio Claro (S. P .) (*).

(0). _

Para esta comunicação não foram apresentadas intervenções.

ARTESANATO. MANUFATURA E INDÚSTRIA.
(índice da Legislação de 1808 a 1889) .
.Josefina Chaia (*).

o êxito alcançado com a publicação de A Educação Brasileira - índice da Legislação de 1808 a 1889 (1), incentivou-nos
ao levantamento das leis referentes ao temário do UI Simpósio
de Professôres Universitários de História: "Artesanato, Manufatura e Indústria" .
A finalidade dêste trabalho é, pois, apresentar ao pesquisador e estudioso do assunto as Leis, Portarias, Decisões, Cartas
Régias, Decretos, Provisões, dispostos cronologicamente, de 1808
a 1889, obedecendo à seguinte ordem: 1.0) as Leis emanadas do
poder executivo; 2.°) as Leis estabelecidas pelo poder legislativo; e 3.°) Decisões.
Poderá parecer que algumas Leis aqui insertas fogem ao
assunto do trabalho. Todavia, verificar-se-á que em algum de
seus ítens, parágrafos ou artigos, referem-se, direta ou indiretamente ao tema do UI Simpósio: "Artesanato, Manufatura e
Indústria" .
Ao pesquisador do tema em questão, deixaremos a tarefa
de reflexões mais demoradas e análises mais completas. Por
ora, comentaremos de forma apenas sucinta êste ementário.
Em nosso trabalho focalizamos a crise econômica eclodida
em Portugal em meados do século XVUI, bem como as medidas
tomadas por Pombal e pela "viradeira", para sua debelação.
Procedemos a seguir ao levantamento das Portarias, Decisões, Cartas Régias e Provisões que concorreram para o desenvolvimento do Artesanato, da Manufatura e da Indústria, analisando com maior atenção as relativas à abertura dos portos,
ao Banco do Brasil, à liberdade do estabelecimento de indústrias, profissões e exploração de mineirais; referimos igualmen(.). (1). -

Professôra da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marfiia (Estado de São Paulo).
Josephina Chaia, A Educação Brasileira. tndice da Legislação de 1808 a
1889. Marflia, Boletim n.o 1 da Cadeira de Administração Escolar e Edu-
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te a concessão de loterias, terenos, prêmios e empréstimos que
auxiliaram na implantação da indústria; e também nos reportamos à isenção de direitos, à política alfandegária e ao auxílio
à lavoura.
Relacionamos as Associações e entidades de classes que
congregavam os que se dedicavam à indústria, verificando suas
finalidades e realizações.
Inventariamos o que havia de "Artesanato, Manufatura e
Indústria", verificando a legislação relativa a: iluminação, fôrça-motriz, indústria de porcelana, do papel, do transporte, da
extração de produtos do mar, da construção naval, indústria de
tecidos, e indústria do ferro, procurando sempre que possível
relacionar o que havia sôbre o assunto em Portugal com o que
foi estabelecido no Brasil.
Aquilatamos através da investigação dos processos, dos sistemas, da maquinaria e fabricaçio, o grau de desenvolvimento
do artesanato, da manufatura e indústria. Assim, por exemplo, encontramos indústria de máquinas de costura, de máquina
de lavar roupa, de piano, de relógios, de máquinas de escrever;
aparelhos para dar automàticamente sinais de incêndio, aparelhos para extinguir incêndios, outro para dar movimento às
chaves dos trilhos das linhas urbanas, aparelho para contar pessoas que transitam nos veículos das linhas urbanas; sistemas
de dar direção aos balões aerostáticos. de telefone, cronômetro;
processo para fixar óleos e essências do café, além de outros,
destinados a tornar o ferro maleável, tapar garrafas sem rôlhas, etc.
Durante a elaboração do presente Ementário, deparamos
com algumas decisões legais realmente extravagantes (2):
Belchior Corrêa da Câmara consegue privilégio para sua
invenção de fazer andar uma embarcação de lote ordinário.
sem o emprêgo de vapor, remo ou vela. O texto da Lei não
explica qual foi o processo us:- do ...
Pedro Mourthé tem privilégio por cinco anos para fabricar e vender limas para extrair calos sem uso de medicamentos;
Scully tem privilégio para o emprêgo de banhos de ar quente;
Rautenfeld estabelece casas de banhos "turcos-russos"; e Alves
Júnior fabrica um instrumento denominado "Extrator Geral
de dentes". Henrique José de S. Guimarães fabrica um aparelho para caçar avestruz; e o Dr. D. J. Freire tem privilégio
por quinze anos para o processo de sua invenção, destinado a
(2). -

o

têrmo "extravagante" foi aqui tomado em sua acepção comum, nada tendo a ver com as Leis Extravapnte~, que formavam as Ordena.ç6es.
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conservar peças anatômicas de cadáveres de animais e do homem sem que êles percam o seu colorido e frescura naturais e
também para conservá-las no estado sêco ou mumificado.
Em 1873, Etienne Campos tem privilégio para introduzir no
Império máquinas e aparelhos de curtir couro, preparar o couro
plástico e fabricar sapatos. Também desta vez a Lei não explica
que tipo de couro plástico é.
Outra curiosidade é a concessão de privilégios para processos de tornar produtos inexplosivos: Gasporini, tem um para
tornar a pólvora inexplosiva, Cardoso para o querosene in explosivo e o petróleo inexplosivo, desinfetado e colorado.
Ao encerramos esta contribuição para os trabalhos do IH
Simpósio de Professôres Universitários de História, realizado
em Franca, em novembro de 1965, gostaríamos de insistir nas
finalidades a que nos propusemos, a saber, facultar ao estudioso do "Artesanato, Manufatura e Indústria", no Brasil, no
período de 1808 a 1889, aquêle material primeiro indispensável ao estudo e à interpretação dos inúmeros problemas encerrados por aquêle temário. Daí o tom predominantemente potencial que se localiza nestas páginas.
Duas últimas observações se fazem necessárias, e dizem
respeito às fontes utilizadas e ao modo como delas nos servimos: pois além da bibliografia relacionada no final do trabalho,
muito nos socorreram Arquivos e Bibliotecas Portuguêsas a
que tivemos acesso em 1964, por ocasião de uma viagem de estudos subsidiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela
C.A.P.E.S.
E agora, - last but don't least! - referimos com grande
prazer os nomes de dois autores que nos orientaram, com seus
trabalhos, a caminhada através de alguns milhares de Leis:
Nícia Vilela Luz, no Brasil, e Jorge Borges de Macedo, em
Portugal (*).

(0). _

A esta comunicaçlo nlo foram apresentadas intervenções.

LEVANTAMENTO DE FONTES PRIMÁRIAS DO
MUNICíPIO DE CONGONHAS DO CAMPO
(MINAS GERAIS).
Norma Góes Monteiro e Déa Ribeiro Fenelon (*).

I. -

INTRODUÇAO.

Desejando trazer ao lU Simpósio de Professôres Universitários de História nossa colaboração, decidimo-nos pela parte do temário relativa ao levantamento de fontes primárias, com
a escôlha do município de Conganhas, Minas Gerais.
Certamente nosso interêsse se volta para o papel do ciclo
do ouro, não só na história de Minas, mas também na do Brasil. A exigüidade de tempo para o preparo do trabalho levounos à escôlha de um município mais próximo da Capital e que
ao mesmo tempo oferecesse facilidades de comunicação.
Outros motivos explicam ainda a escôlha de Congonhas:
seu papel no passado de Minas; suas possibilidades econômicas,
com a exploração de seus recursos minerais, suas perspectivas
no campo industrial; o fato de ser procurada por fatôres religiosos, principalmente em certa época do ano, quando se realiza o jubileu; o Santuário que aí se encontra é objeto de constante peregrinação. A cidade pode ser vista, assim, como núcleo econômico e núcleo religioso. Seu santuário apresenta
ainda importante obra artística, que são os profetas e os passos
da Paixão, que se colocam entre as obras mais importantes do
Aleijadinho. Congonhas é ponto obrigatório no roteiro artístico do Brasil, por obras que hoje despertam o interêsse da crí~
tica especializada do mundo inteiro. Entretanto, não foi essa
particularidade do município que nos chamou a atenção no
presente estudo, mas as fontes primárias para a história de
Congonhas no seu todo.
Os professôres interessados na pesquisa que se refere à
história de Minas têm sério problema quanto a fontes, uma vez
(.). -

Professôras da Faculdade de Filosofla da Universidade Federal de Minas
Gerais.

-

340-

que para o período mais estudado dessa história, que é aquêle
em que Minas tem posição singular na vida do Brasil, por causa
do ciclo do ouro - o século XVIII -, as fontes estão muito
dispersas, havendo bastante a ser visto nos arquivos portuguêses. E' exatamente êsse fato que explica que a história do período, apesar de muito cultivada, ainda apresente tão grande
número de problemas, estando mesmo para ser feita, pelas
lacunas que e deficiências de todo tipo. E' preciso, pois, cuidar do material que se tem à mão, que é o que existe no Arquivo Público Mineiro e em alguns poucos arquivos organizados.
E' preciso ainda pensar no material que existe disperso, sem
qualquer organização, às vêzes correndo o risco de desaparecimento, pela falta de proteção. O cuidado com o levantamento
das fontes primárias, que em boa hora a Universidade de São
Paulo tomou a inic'ativa de propor como problema e tarefa e
que êste Simpósio encampa, é merecedor de apôio e colaboração de todos os pesquisadores brasileiros.
Durante a pesquisa, pudemos sentir a importância do levantamento das fontes primárias de tôda a região mineira.
Ass~m é que, desejosas de apresentar trabalho completo sôbre
Congonhas, verificamos ser impossível fazê-lo, sem consulta
mais ampla aos municípios vizinhos, como Conselheiro Lafaiete
e Ouro Prêto, no que se refere à história administrativa e jurídica, e Mariana, no que se refere à documentação religiosa.
Nasceu daí o entusiasmo para um trabalho de âmbito regional, abrangendo tôda a zona de mineração do ouro e que
certamente exigirá maior disponibilidade de tempo. Assim,
esperamos que as falhas no levantamento de fontes primárias
para a histór:a de Congonhas, relacionadas com a documentação fora do município, sejam sanadas quando completarmos
a tarefa proposta.
Devemos, no entanto, ressaltar que foi tentada a pesquisa
em arquivos de Conselheiro Lafaiete, sede do município ao
qual estêve incorporado o distrito de Congonhas do Campo, de
1923 a 1939. No que se refere a alguns cartórios, o trabalho foi
bastante facilitado pela ót ma organização dos arquivos. Infelizmente, tal não sucedeu com relação a outros, como o da
Prefeitura Municipal.
Nesta oportunidade, queremos agradecer a colaboração
preciosa do colega Oneyr Ferreira Baranda e de algumas alunas do 2.°, 3.° e 4.°

11. -
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DADOS SóBRE O MUNICíPIO.

a). -

Localização geográfica, aspectos econômicos e culturais.

O município de Congonhas, ex-Congonhas do Campo, está
situado na zona fisiográfica metalúrgica. do Estado de Minas
Gerais. A área municipal é de 324 km2, integrando-se totalmente no Quadrilátero Ferrífero. A sede municipal está a
870 m de aWtude e tem as seguintes coordenadas geográficas:
20. 0 30' 05" de latitude sul e 43. 0 51' 39" de longitude W. Gr ..
Dista, em linha reta. 60 km da capital do Estado. Além do
distrito sede, Congonhas, há mais dois: Lôbo Leite e Alto Maranhão. Comunica-se com a Capital do Estado pela Estrada de
Ferro Central do Brasil (154 km) e pela Br-3 (78 km).
A população, de acôrdo com o Censo de 1960, era de 14.699
habitantes, sendo que 7.681 na zona urbana e 7.018 na zona rural. A densidade demográfica é de 45 habitantes por km2.
A economia do município se baseia na indústria extrativa
mineral, tendo a agricultura e o comércio apenas expressão local. A principal atividade econômica é a extração do m'nério
de ferro. sendo três as principais companhias: Cia. Siderúrgica
Nacional, Usina Queiroz Júnior & Cia. e Siderúrgica Cruzeiro
do Sul. A média de minério exportado é aproximadamente de
1 milhão de toneladas por ano. Importante também é a extração e beneficiam ente de ocre e pedra sabão.
Há no município diversos órgãos de ensino primário, na
sua maioria públicos. Ensino médio é ministrado em 5 estabelecimentos, dois de ensino ginasial, um de ensino colegial, um de
ensino industrial e outro de ensino comercial. Há ainda um
Seminário Menor, da Ordem dos Redentoristas, aos quais pertencem uma estação de rádio - a Rádio Congonhas.
Importante para a vida do município é o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. que desde o século XVIII, de
8 a 14 de setembro, leva ao Santuário grandes multidões de
romeiros.
b). -

Formação admin1strativa e jurídica.

O distrito foi criado por Alvará de 6 de novembro de 1746,
confirmado pela Lei estadual n. o 2, de 14 de setembro de 1891,
e transferido do Município de Ouro
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o Decreto-lei estadual n.O 148, de 17 de dezembro de 1938,
elevou Congonhas do Campo à categoria de município, acrescentando-lhe o distrito de Lôbo Leite, desmembrado de Ouro
Prêto. Pelo decreto-lei n.O 1. 058, de 31 de dezembro de 1943,
o município passou a abranger também o distrito de Alto Maranhão, desmembrado de Conselheiro Lafaiete.
Pela lei n.o 336, de 27 de dezembro de 1948, o município passou a ser denom;nado apenas Congonhas.
A comarca foi criada pela lei estadual n.O 1 098, de 22 de
junho de 1954, instalada a 9 de outubro de 1955.
c). -

O nome da cidade.

Segundo o Pe. Engrácia, "grande quantidade nos campos
circunvizinhos da planta (franbeniano luxemburgia polyandria) vulgarmente chamada congonhas do campo determinou o
nome que deu a nova colônia a seu ponto de reunião - Congonhas do Campo" .
Não se conhece outro nome dado ao município.
d). -

O

-

IH. -
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ARQUIVOS LOCAIS.

A). -

Arquivos Religiosos.
1. -

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de
Congonhas do Campo, situada à Rua Sete
de Setembro.

Pertencente à Arquidiocese de Mariana, a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição de Congonhas do Campo foi erecta paróquia perpétua por alvará de 6 de novembro de 1746. Não
possui arquivo bem organizado. A documentação mais antiga,
principalmente a relativa às freguesias de São José e Nossa
Senhora do Rosário, segundo informação do pároco, se encontra no Arquivo da Arquidiocese de Mariana.
a). - Livro do Tombo: contém inventário dos bens da
paróquia.
Total - 3 volumes.
1.0 assentamento em 1 de junho de 1910.
b). - Livros de Batizados.
Total - 20 volumes.
1 ° assentamento em 1832.
c). - Livros de Casamentos.
Total - 8 volumes.
1.0 assentamento em 1895.
d). - Livros de óbitos.
Total - 5 volumes.
1.0 assentamento em 1925.
e). - Livros de Crismas.
Total - 2 volumes.
1.0 assentamento em 1927.
Foram também encontrados no arquivo da paróquia livros
pertencentes às igrejas de Nossa Senhora do Rosário e São José, ambas cituadas na Cidade de Congonhas, encontrando-se fechadas, atualmente.
a). - Igreja do Rosário - Livro de Contas (1 volume).
1.0 assentamento em 1910

-
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1.0 assentamento em 24 de fevereiro de 1915 e último em 27 de outubro de 1923.
b). - Lôbo Leite - Livro de Batizados (3-D) - 1 volume.
1.0 assentamento em 29 de junho de 1917 e último
em 4 de novembro de 1923.
2. -

Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos.

O arquivo do Santuário não é tão rico quanto se poderia
esperar. Os documentos lá encontrados se referem às várias
administrações, alguns inventários do Santuário e papéis da
Irmandade do Bom Jesus do Matosinhos.
Deve-se ao Pe. João Fagundes Hauck, C.Sls.R., atualmente em Juiz de Fora, o pouco de organização nos documentos alí existentes, que foram selecionados apenas por assunto,
em diversas pastas. Encontram-se, portanto, documentos importantes, ao lado de outros, sem o menor interêsse, sem qualquer organização cronológica.
Pareceu-nos importante a documentação relativa ao pessoal e govêrno da Irmandade do Senhor Bom Jesus do Matosinhos, que, no entanto, se encontra incompleta.
Segundo informações colhidas do Pe. Marcos Guabiroba,
C. S. s. R., atual secretário da Basílica e representante do Arcebispo de Mariana, muito da documentação antiga foi recolhida
ao Arquivo da Arquidiocese de Mariana.
As Pastas referidas estão assim classificadas:
a). - Administração: 10 pastas. compreendendo os períodos de 1895 a 1898, 1910 a 1929, 1940 a 1942, 1944 a 1945 e 1951 a
1960.
b). - Finanças, Bens Móveis e Imóveis, Auxílios a Diversos, Contas Diversas: 36 pastas.
c). - Documentos relativos ao Jubileu - de 1894 a 1958.
d). - Promessas e Graças: - 2 pastas - de 1819 a 1959.
e). - Documentos Diversos: 2 pastas.
f). - Fornecimento de Luz: 1929 a 1947.
g). - Publicações e Propaganda: 5 pastas - de 1919 a
1959.
h). - Crônica: 3 pastas - Os documentos, de datas diversas, são relativos à história do Santuário. Em uma delas se
encontra o rascunho da Memória do Pe.
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1). - Instrução: 2 pastas. - Uma delas, com o sub-título "Irmãos Maristas", contém um fac-símile do 1.0 ano da
"Primeira Voz Marista do Brasil", de 15 de outubro de 1897.
m). - Documentos relativos à concessão do Título de
Basílica, 1957.
n). - Bicentenário, Festejos - 1958.
o). - Dízimos (?).
p). - Pasta da Irmandade.
Foram encontrados 3 livros, em peSSlmo estado, parecendo conter escrituração referente a Receita e Despesa do Colégio de Congonhas. Foi possível distingüir datas como 18401844, 1845-1872 e 1845-1853.
Existe ainda na sala do Arquivo um Móvel contendo Mapas e Plantas do Santuário.
3. - Imprensa.
Segundo informações colhidas com diversas pessoas de
destaque na cidade. existiu aí durante vários anos um jornal
- Senhor Bom Jesus -, editado quinzenalmente na Tipografia do Santuário. Não nos foi possível, entretanto, encontrar
indicações seguras sôbre a existência de uma coleção dos números publicados. Parece provável que o primeiro número
saiu a 15 de agôsto de 1924. Pesquisando na referida Tipografia, constamos somente a existência, alí, de números do jornal no período de 1938 a 1960.
B. -

ARQUIVOS CIVIS.
1. -

Prefeitura Municipal.
O Arquivo é pequeno e sem organização.
a). - Têrmos de Posse - 1 livro.
1.0

-

e). -
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Livro de Registro de Decretos-Leis.
Total - 3 livros.
1.0 assentamento - 2 de janeiro de
1939 e último em 18 de dezembro de
1947.

f). -

Livros de Registro de Leis.
Total - 3 volumes.
g). - Livro de Registro de Atos da Prefeitura Municipal de Congonhas do Campo - 1 livro.
1.0 assentamento - em 22 de dezembro
de 1947.
h). - Livro de Registro dos Empregados da
Prefeitura Municipal de Congonhas do
Campo - 1 livro.
1.0 assentamento em 1940.
i). - Livro de Receita, Despesa e de Empenho da Despesa, a partir de 1939, um
livro para cada ano.
2. -

Câmara Municipal.

Apesar de inúmeras tentativas de localização do Secretário
da Câmara, não foi possível acertar um horário em que pudesse atender-nos. Ao que consta, a Secretaria da Câmara não
possui arquivo organizado. Pelos Assentamentos dos Livros da
Prefeitura, constamos que a primeira Lei Municipal foi assinada em 30 de dezembro de 1947.
3. -

Arquivos dos Cartórios da Comarca de Congonhas.

Todos os Cartórios da Comarca se encontram localizados
no Forum Municipal, à rua Dr. Vitor de Freitas.
Juiz de Direito - Dr. Márcio Arlsteu Monteiro de Barros.
A). - Cartório do Registro Civil - distrito de Congonhas.
Tabeliã - Cecy Fonte Boa Cortez.
a). - Registro de Nascimento.
Total -19 volumes.
1.0 assentamento - 12 de dezembro de 1889.
b). - Registro de Casamentos.
Total - 14 volumes.
1.0

-

B). -

C). -

D). -
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Total - 7 volumes.
1.0 assentamento em 1902.
Cartório do 1.0 Ofício - Registro de Títulos e Documentos.
Tabeliã - Maria Zélia Senra Barbosa.
a). - Protocolo - Livro A - n.o 1.
1.0 assentamento em 25 de outubro de 1956.
b). - Cópia Integral - Livro B - n.o 1.
1.0 assentamento em 25 de outubro de 1956.
c). - Resumo - Livro C - n.o 1.
1.0 assentamento em 12 de agôsto de 1957.
d). - Registro de Firmas Comerciais - n. ° 1.
1.0 assentamento em 2 de novembro de 1956.
e). - Registro de Tutela e Curatela - n.o 1.
1.0 assentamento em 30 de abril de 1956.
f). - Livro de Notas.
Total - 4 volumes.
1.0 assentamento em 15 de outubro de 1955.
g). - Livro de Procurações.
Total - 4 volumes.
1.0 assentamento em 8 de novembro de 1955.
Tabelonato de 2.° Ofício - Pessoas Jurídicas e Protestos.
Tabelião - Camilo José de Almeida.
a). - Registro Civil das Pessoas Jurídicas - n.o 1.
1.0 assentamento em 1 de abril de 1957.
b). - Registro de Protestos - n.o 1.
1.0 assentamento em 7 de outubro de 1956.
c). - Registro de Notas.
Total - 9 volumes.
1.0 assentamento em 7 de janeiro de 1956.
d). - Livro de Procurações.
Total - 8 volumes.
1.0 assentamento em 4 de janeiro de 1956.
Cartório de Registro de Imóveis.
Tabelião Substituto - Paulo Cardoso Osório.
Sàmente foram utilizados até agora os seguintes livros:
a). - Inscrição Hipotecária.
1.0 assentamento em 28 de janeiro de 1956.
b). - Transcrição das Transmissões.
1.0 assentamento em 16 de dezembro de 1956.
c). - Diversos.
1.0

d). -
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Circunscrição.
1.0 assentamento em 1956.
e). - Indicador Pessoal.
1.0 assentamento em 1955.
f). - Protocolo.
1.0 assentamento em 1955.
E). - Cartório Criminal.
Tabelião - Paulo Cardoso Osório.
Livros utilizados:
a). - Registro de Feitos.
1.0 assentamento em fevereiro de 1956.
b). - Livro de Atas das Sessões do Tribunal do Juri.
1.0 assentamento em 1 de outubro de 1959.
c). - Registro de Sentenças.
Total- 2 volumes.
1.0 assentamento em 3 de agôsto de 1956.
d). - Registro de Têrmos de Fiança.
1.0 assentamento em 25 de janeiro de 1957.
e). - Protocolo de Audiências.
Total - 2 volumes.
1.0 assentamento em 15 de março de 1956.
f). - Registro de Feitos dos Acidentes do Trabalho.
1.0 assentamento em 23 de abril de 1956.
g). - Registro dos Feitos do Executivo Fiscal.
1.0 assentamento em 4 de agôsto de 1956.
F). - Cartório Eleitoral.
Tabeliã - Maria Zélia Senra Barbosa.
a). - Registro de Eleitores, 75a. Secção - sede: Congonhas.
Total - 2 volumes.
1.0 assentamento em 30 de outubro de 1957.
b). - Registro de Eleitores - Distrito de Lôbo Leite.
1.0 assentamento em 10 de junho de 1957.
c). - Registro de Eleitores - Distrito Alto Maranhão.
1.0 assentamento em 10 de julho de 1957.
Cartórios Distritais.
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Livro n.o 2 - de 28 de maio de 1900 a 2 de
junho de 1924.
Livro n.o 4 - de 2 de março de 1937 a 21 de
janeiro de 1949.
b). - Registro de Casamentos.
Livro iniciado em 1909 e encerrado em 1962.
c). - Registro de óbitos.
Livro n.O 2 - de 1910 a 1965.
H). -

Cartório do Registro Civil- distrito do Alto Maranhão.
Tabelião - João Batista Pinto.
a). - Registro de Nascimentos.
Total - 11 volumes.
1.0 assentamento em 1896.
b). - Registro de Casamentos.
Total - 7 volumes.
1.0 assentamento em 1891.
c). - Registro de óbitos.
Total - 5 volumes.
1.0 assentamento em 1896.
d). - Livro de Notas.
Total - 40 volumes (falta o n.o 4, que deve
corresponder ao período de 1878 a 1882).
1.° asesntamento em 1835.
e). - Livro de Procurações.
Total - 19 volumes.
1.0 assentamento em 1888.

No Cartório de Alto Maranhão foram ainda encontrados
os seguintes livros e documentos:
a). - Têrmos de Posse - de 1903 a 1909.
b). - Alistamento Eleitoral - Livro de Atas.
la. Ata - 28 de junho de 1895 e última em 4
de julho de 1903.
c). - Livro de Atas das Eleições Estaduais e Municipais da 2a. secção de Matosinhos, distrito do
Alto Maranhão - atas de eleições entre 1918 e
1923.
d). - Lista de Chamada de Eleitores da 8a. Secção
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f). -

Inventário e Partilha Amigáveis de Irmãos e
Sobrinhos - sendo inventariante Antônio Tomé de Carvalho - ano 1838.
Todos os livros dos Cartórios acima referidos encontram
em bom estado.
4. -

Estrada de Ferro Central do Brasil.

O ramal da E. F . C. B ., em Congonhas, foi inaugurado em
1910, e, a Estação, em 1930. Não foi possível consultar seus livros, pois são recolhidos à Administração Central da Estrada,
no Rio de Janeiro. Sàmente encontramos o Livro de Ocorrências (1.0 assentamento em 1951) e o Registro dos Objetos esquecidos pelos passageiros nas estações e nos trens, iniciado a
31 de dezembro de 1930.
IV. -

NOTAS COMPLEMENTARES.

Além das fontes arroladas, podemos citar, ainda, os arquivos dos Cartórios e da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, que
são de grande importância para a história do Município de
Congonhas.
Os Cartórios se encontram localizados no Forum, situado à
Praça Barão de Queluz.
A). - Cartório do 1.0 Ofício Judicial e Notas.
Tabelião - José Castelões Menezes.
Arquivo bastante organizado.
a). - Livro de Notas (os livros dos séculos XVIII e
XIX - estado regular).
Total - 122 volumes.
1.0 assentamento em 5 de outubro de 1790.
b). - Livro de Procurações (os livros relativos aos
séculos XVIII e XIX se encontram em estado
de conservação regular).
1.0 assentamento em 1790.
c). - Autos Cíveis e Administrativos.
Total - 68 maços.
Segundo o tabelião, os primeiros assentamentos
são da la. metade do século XVIII.
B). - Cartório do 2.° Ofício Judicial e Notas.
Tabelião - Astor Viana.

-
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93 volumes.

1.0 assentamento em 1792.

b). -

C). D). -

Livro de Testamentos.
Total - 3 volumes.
1.0 assentamento em 1833.
c). - Livro de Procurações.
Total - 43 volumes.
1.0 assentamento em 1901.
d). - Autos Cíveis.
Total - 62 maços.
1.0 assentamento em 1850.
e). - Ações Judiciais.
Total - 34 maços.
1.0 assentamento em 1850.
Cartório do 3.° Ofício do Judicial e Notas.
Tabelião - Mansueto Leão Correia.
Não há arquivo no Cartório.
Cartório Criminal.
Tabeliã - Isa de Castro Goulart.
O arquivo dêste cartórios não se encontra organizado.
Arrolamos os seguintes livros:
a). - Protocolo de Audiências.
Total - 7 volumes.
1.0 assentamento em 1918.
b). - Livro de Atas de Juri.
Total - 6 volumes.
1.0 assentamento em 1892.
c). - Têrmo de Sorteio de Jurados.
Total- 1 volume.
1.0 assentamento em 1904.
d). - Rol de Culpados.
1.0 assentamento em 1912.
e). - Multas impostas a jurados.
Total - 3 volumes.
1.0 assentamento em 1903.
f). - Livramento Condicional.
1.0 assentamento em 25 de março de 1928.

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete.

O Arquivo está em completa desorganização. Os

a). -
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Autos da Criação da Vila.
1.0 assentamento em 1790.

b). c). d). e). -

f). g). b). i). j). 1). -

m). n). o). V. -

Receita e Despesa, 1794-1796.
Registro do Patrimônio - 1829.
Arrematação e Contratos - 1857-1903.
Atas das Eleições para a Câmara e Senado de
Minas Gerais de 1891 a 1900.
Atas do Conselho Municipal - 1847 a 1877.
Atas da Câmara - Posse da la. Câmara Municipal, em 26 de fevereiro c;le 1829.
Livro de Atas de eleições federais na la. Secção
do distrito de Queluz - 1895.
Atas da Comissão Municipal de Revisão do Alistamento Eleitoral Federal de 1895.
Câmara Municipal de Queluz, Estado de M:nas
- Lançamento, distrito Alto Maranhão, exercício de 1923.
Livro de Posse -Têrmos de Fiança e outros, de
1873 a 1930.
Livro de Leis, de 1798 (em péssimo estado).
Livro de Leis, de 1802 a 1827, em estado regular.
Livro de Receita e Despesa, de 1794, (em péssimo estado).

FONTES IMPRESSAS.

O levantamento das referências bibliográficas sôbre Congonhas seria bem mais ~xtenso se nos preocupássemos com os
aspectos artísticos. Sôbré o Santuário e a obra do Aleijadinho,
lá existente, há inumeros trabalhos já publicados, que não foram incluidos aqui, porque nossa preocupação foi mais o arrolamento das fontes para a história do município.
A). -

Fontes Primárias.
a). -

"Auto da Criação da Real Villa de Queluz no
arraial de Carijós na Comarca do Rio das Mortes em 19/9/1790, in Revista do Arquivo Público Mineiro, ano 11, 1897, fase. I, Ouro Preto.
b). - "Memória Municipal - Queluz". (Resposta aos
Quesitos dos Ilmos. e Exmos. Senhores Conselheiros da Província conforme ofício datado de
29 de maio de 1829) Revista do Arq~vo Público Mineiro, ano 11, 1897, fase. I, Ouro Preto.

-

c).

B). -
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"Papeis relativos ao Santuário do Senhor Bom
Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo"
(7 cartas), Revista do Arquivo Público Mineiro,
ano XVII, 1912, Belo Horizonte.

Fontes Secundárias.
a). b). c). d). -

e). f). g). h). -

i). -

j). -

Casais. José, Congonhas do Campo, trad. Aires
da Matta Machado Filho, Rio de Janeiro,
1942.
Falcão, Edgard de Cerqueira, A Basílica do Senhor Bom Jesus de Congonhas do Campo,
vol. 111 da "Brasiliensis Documenta".
Gomes Machado, Lourival, Reconquista de Congonhas, Rio de Janeiro, 1960.
Oliveira, Alypio Odier de, Traços biográficos
de Dom Silvério Gomes Pimenta no Centerio de seu nascimento, 1840-1940 - Arquidiocese de Mariana.
Pizarro e Araujo, J. S. A., Memórias Históricas do Rio de Janeiro, 8. 0 vol. tomo lI, Rio
de Janeiro, 1948.
Trindade, Raymundo, Arquidiocese de Mariana,
subsídios para sua História, 3 vols. Belo
Horizonte, 1953.
Vasconcelos, Diogo de, História do Bispado de
Mariana, Belo Horizonte, 1935.
Engracio, Júlio, "Relação Chronológica do
Sanctuário e Irmandade do Senhor Bom J esus de Congonhas do Campo no Estado de
Minas Gerais", Revista do Arquivo Público
Mineiro, ano VIII, fasc. I e 11, Belo Horizonte, 1903.
Falcão, Edgard de Cerqueira, "As Imagens do
Senhor Bom Jesus, veneradas em Matosinhos (Portugal) e em Congonhas do Campo (Brasil) ", Revista de HistórIa, n. o 41,
São Paulo, 1960.
Melo, Barão Homem de, "Excursões Geográficas", Revista do Instituto Histórico e Geo-
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1). -

Reis, José de Souza, "O Adro do Santuário Santuário de Congonhas", Revista do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.O 3, Rio de Janeiro, 1939.
m). - Teixeira Coelho, J. J., "Instrução para o Govêrno da Capitania de Minas Gerais, Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasile'iro, torno 15, p. 255.
n). - Vasconcelos, Diogo de, "Breve descrição geográfica, física e política da Capitania de
Minas Gerais", Revista do Arquivo Público Mineiro, ano VI, fasc. lU e IV, Belo Horizonte, 1902.
o). - "Descrição geográfica, topográfica e política da
Capitania de Minas Gerais, 1781", documento mandado copiar na Real Biblioteca da
Ajuda, Revista do Instituto Hf.stórico Geográfico Brasileiro, torno 71, p. 117.
p). - "Descobrimento de Minas Gerais", (autor anônimo), Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, torno 29, vol. 32, 1866.
q). - "Memórias Históricas da Província de Minas
Gerais", (autor anônimo), Revista do Arquivo Público Mineiro, ano XIII, voI. 2.°,
Belo Horizonte, 1908.
C). -

Viajantes Estrangeiros.

Acreditamos de grande importância para a história social
de Congonhas, as referências contidas nas obras de vários viajantes estrangeiros que lá estiveram, no século XIX. Segue-se
a relação de alguns dêles:
1. - Spix e Martius, Viagem pelo Brasil (1817-1820), trad. de
Lúcia Furquim Lahmeyr, Melhoramentos, São Paulo.
Obs. Livro 111, capítulo lU, pág. 212 e seguintes.
2. - Bunbury, Charles James Fox. "Narrativa de Viagem de
um Naturlaista Inglês ao Rio de Janeiro e Minas Gerais (1833-1835)", in Anais da Biblioteca Nacional,
voI. 62, 1940, Rio de Janeiro.
3. - Eschwege, W. L. von, Pluto Brasiliensis, trad. de Domício de Figueiredo Murta, 2.° voI.; Companhia Editôra Nacional, São Paulo,

4. -

5. -

6. -

V. -
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Saint-Hilaire, Augusto de, Viagens pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil, trad. de Leonam de Azevedo Pena, Companhia Editôra Nacional, 1941, São
Paulo, cap. IX.
Luccock, John, Notas sôbre o Rio de Janeiro e partes Meridionais do Brasil (1808-1818), trad. Milton da Silva
Rodrigues, Livrar;a Martins Editôra SI A, São Paulo,
capo XVI, p. 342.
Burton, Richard F. Viagens ao Planalto do Brasil (1868),
trad. de Américo Jacobina Lacombe, Companhia Editôra Nacional, 1941, São Paulo, capo XVIII, p. 271 (1).
SUGESTõES.

Tem sido objeto de moções dos Simpósios anteriores a necessidade de estímulo à organização de Arquivos Regionais.
Além da inegável importância de tais órgãos, como depositários
da documentação histórica brasileira, deve-se salientar a oportunidade que oferecem para incentivar a pesquisa histórica.
Apesar das moções, parece-nos que pouco se tem realizado
de objetivo, ou pelo menos não se propagou o que já foi feito.
Do estudo por nós realizado e da reflexão sôbre o tema queremos apresentar algumas sugestões:
1). - Os Núcleos Regionais da A.P.U.H. poderiam instituir um Boletim Informativo, pelo menos anual, com notícia do
andamento das pesquisas realizadas por seus membros, dos trabalhos em preparação. Poder-se-ia, assim, saber o que fazem
e o que pensam os historiadores brasileiros, com a possível troca de informações e com a ajuda dos que têm as mesmas preocupações. Parece-nos que o núcleo do Paraná fêz um inquérito
para publicação dêsse gênero.
2). - A Associação dos Professôres Universitários de História poderia criar a sua Revista, dedicada inicialmente, à divulgação do Arrolamento das Fontes Primárias para nossa
história. Outra matéria de importância para essa Revista seria o debate do currículo do curso de História e dos programas das várias cadeiras, bem como das questões de métodos de
ensino que mais se recomendam, principalmente agora, quando tais estudos são objetos de reflexões, experiências, revisões.
3). - O I Simpósio aprovou a proposta n.O 7, que dizia:
(1). -

Os dados incluldos neste trabalho a respeito do município de Canganhas foram extraidos da Enciclopédia dos Municípios Brasllelros, vaI.
XXIV, Minas Gerais A. C., I.B.G.E .•
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"Recomenda-se a criação de um Instituto de Investigações
Históricas numa das Universidades Federais. Poderia ser na
Universidade do Brasil. O Instituto mediante a colaboração das
Universidades interessadas, terá como um dos seus objetivos
manter cursos de post-graduação destinadas a pesquisadores
de História, de modo a habilitá-los nas especialidades essenciais
à formação do historiador. Marília, 18-10-61. Pedro Calmon".
Se a idéia nos parece boa, julgamos que seria ainda melhor a
criação de um Instituto de Pesquisa Histórica, nos moldes em
que é concebido por José Honório Rodrigues em seu livro A
pesquisa histórica no Brasil, editado pelo Instituto Nacional do
Livro, em 1952. Assim como há vários organismos federais para defesa do livro, do patrimônio artístico, do teatro, do cinema, do folclore e outros ainda, criar-se-ia um Instituto de Pesquisa Histórica, ou um Instituto de História Nacional, com
amplos recursos financeiros e administrativos, de modo a proceder os levantamentos do material existente, patrocinar pesquisas, no País e no exterior, com o uso da técnica mais nova
da organização dos Arquivos e do trabalho historiográfico. ~sse
Instituto não só ter~a as suas funções específicas, como também a função de dar assIstência aos arquivos regionais, fornecendo-lhes o pessoal convenientemente formado para os seus
serviços. O Instituto poderia também formar êsse pessoal, através de cursos regulares, dando ao país us especialistas nas chamadas disciplinas auxiliares da História, tão desconhecidas do
Brasil e tão necessárias. O
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a servir à mesma causa. Os alunos trabalhariam em determinados setores, ou fariam o levantamento do que há em suas cidades, quando em férias, por exemplo, de modo a realizar um
treinamento e a dar uma colaboração efetiva para o desenvolvimento dos estudos da disciplina na qual se formam.
5). - O modêlo para o levantamento de fontes primárias,
que vem sendo elaborado pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, se já prestou e presta grandes serviços
talvez possa ser ainda aprimorado, com mais minúcias e com
algumas recomendações. A construção de um modêlo quanto
possível perfeito para os trabalhos dêsse gênero é uma necessidade. Seria conveniente, pois, que êste Simpósio tratasse da
matéria, dando-lhe depois a conveniente divulgação (*).

* * ...
(0). _

A esta comunicação foram apresentadas intervenções que, entretanto,
nio ehegaram às

AS FONTES PRIMÁRIAS EXISTENTES NO
ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA
DE SÃO PAULO (CAPITAL) (1).
Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula (*).

INTRODUÇÃO.
Graças às invulgares qualidades administrativas, aliadas a
não menos invulgar sensibilidade histórica, de Dom Duarte
Leopoldo e Silva. primeiro Arcebispo da recém-criada Província Eclesiástica de São Paulo (2), os pesquisadores e historiadores podem dispor de precioso instrumento de trabalho: o
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo (3), onde existem Fontes Primárias de primeira ordem e, o que é mais interessante, restauradas, indexadas e devidamente catalogadas.
Pois o grande antíste que esteve à frente da direção da Arquidiocese de 1908 a 1938, não se limitou apenas em determinar a
constituição de um Arquivo junto à Cúria Metropolitana. Fêz
muito mais. Escreveu-lhe o Regulamento (4) pessoalmente,
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais que era pela então
Academia de Direito do Largo de São Francisco. Mais ainda.
Tendo presente - supõe-se - as dificuldades encontradas para elaborar o seu estudo intitulado: O Clero e a Independência.
Dom Duarte Leopoldo e Silva determinou - arbitràriamente
para alguns reacionários, calorosamente aplaudido pelos mais
(O). _

(1). (2). -

(3). -

(4). -

Instrutora de História da Civilização Ibérica da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
Trabalho publicado na Revista de História n. a 66, Volume XXXII, abriljunho de 1966, pAgs. 437-493.
O Sumo Pontfflce, Pio X, pela Bula Dloeeslum n1mtaD ampUtudem, de 7
de julho de 1908, constituiu o Arcebispado Paulopolitano (Provfncia Eclesiástica de São Paulo) e mais 6 Bispados sufragAneos (Botucatú, Campiplnas Ribeirão Prêto, Curitiba, São Carlos do Pinhal e Tauhaté), sendo
a Bula executada por Dom Duarte Leopoldo e Silva aos 18 de setembro
do mesmo ano.
O Arquivo ocupa as mais amplas salas do prédio da Cúria, situado na
Praça Clovis Bevilaqua n. a 37, Centro - Capital. Dentro da linha traçada
pelo Pontfflce Leão XIII êsses arquivos são franqueados aos interessados.
dlàriamente das 13 às 17 horas, com exceção dos sãbados, domingos e
feriados.
Vide o Regulamento da Cúria Metropolitana transcrito in Fontes da História da Igreja CatóUca no Brasil, de José Carlos de Macedo Soares (São Paulo, 1954 - pAgs. 286-288) e em fascículo, manuscrito,
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esclarecidos historiadores de ontem e de hoje - que todo o
acervo documental (documentos avulsos e livros), com exceção dos Livros do Tombo e de assentamentos paroquiais ainda
em uso, fôssem recolhidos, com prazo fixo, ao Arquivo da Cúria
Metropolitana. Em chegando ao Arquivo êses documentos foram identificados. antes das etapas tradicionais: restauracão,
encadernação em oficinas técnicas adrede preparadas e que até
os nossos dias funcionam como secções complementares do próprio Arquivo, tendo como finalidade deter o provável desaparecimento do documento, combater os agentes destruidores;
reunir e arquivar as fontes primárias das paróquias e capelas
da extensa Arquidiocese Paulopolitana.
Para muitos estaria assim tudo resolvido. Mas para outros. os historiadores, isso não bastaria. Deveria haver uma
seleção sistemática dos documentos que somente catálogos manuscritos ou impressos facultariam, pois ninguém pode prever
as eventuais pesquisas que seriam levadas a efeito com tal acervo de documentos.
Excepcionalmente tal problema não ocorre no Arquivo da
Cúria Metropolitana de São Paulo (Capital), onde há catálogos e índices, além de coleções sistematizadas. São ainda manuscritos, mas nem por isso deixam de prestar serviços. Algumas indicações são tão surpreendentemente curiosas que se
não fôsse a limitação, o critério adotado nesta despretenciosa
e modesta comunicação, não resistiríamos ao desêjo de transcrevê-Ias. Sugerimos, elll passant, a quem de direito, que providencie a microfilmagem de todos os documentos catalogados
para sua eventual divulgação em periódicos especializados, como a Revista de História, por exemplo, ou em outros igualmente interessadas no assunto.
Seria de justiça deixar bem claro que se as instalações do
Arquivo da Cúria Paulopolitana são modelares, isso se deve ao
fato do seu criador ter encontrado um realizador à altura da
sua audaciosa empreitada. Hoje podem ser reverenciados na
sala do Diretor do Arquivo os retratos do criador. Dom Duarte
Leopoldo e Silva e do realizador e primeiro diretor-arquivista:
Comendador Francisco de Sales Collet e Silva. Colocados lado
a lado, numa aproximação que intencionalmente, ou não, bem
revela a amizc::de que unia essas duas pessoas desde o seu primeiro encôntro, quando o jovem paroquiano topou com o também jovem pároco de Santa Cecília. Logo entre os dois surgiram laços espirituais e laços culturais, pois ambos tinham o
mesmo apaixonante interêsse pelas coleções de documentos. O
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sacerdote, absorvido pelos encargos administrativos, talvez tivesse inveja - no bom sentido - da meticulosidade, do espírito de organização, de paciência beneditina dêsse autêntico
descendente de uma das mais tradicionais famílias lionesas (5).
E' possível afirmar que se a idéia da criação do Arquivo Diocesano partiu da lembrança ou foi influenciada pelo gôsto do
seu antigo paroquiano, a pronta receptividade do convite feito
para a organização do mesmo foi também motivo do seu sucesso.
Dom Duarte tinha um espírito prático e sabia escolher os
seus auxiliares mais diretos. O Comendador Conet e Silva, herdeiro de uma das mais belas tradições francesas, soube honrar
o compromisso assumido. O resultado pode ser comprovado
na estupenda organização do Arquivo Arquidiocesano. Organização que nos parece um impressionante monolito, pois todos os livros, tôdas as coleções e onde quer que haja uma anotação, uma vistoria, sempre encontramos a marca, a assinatura de Francisco de Sales Conet e Silva.
Após o falecimento de Conet e Silva, ocorrido em 1934, a
não ser os registros paroquiais e assentamentos de duas ou
três linhas em alguns livros-índices. nada mais parece haver
sido arquivado. Cumpre considerar que todo êsse impressionante acervo documental, tôdas essas fontes primárias e secundárias organizadas de maneira sistemática, o foram por um
autodidata, mas que soube intuir uma técnica arquivista da
massa de documentos que passou a catalogar. A sua organização é muito simples, pois tem por base uma única sistemática de catalogação: E... G... N.O... que corresponde a Estante, Gaveta e Número do documento ou do volume abordado. Quanto à organização interna e a posição junto a outros
arquivos eclesiásticos, justifica-se, impõe-se mesmo a transcrição do depoimento do Cardeal Gasquet (6), arquivista e bibliotecário da Cúria Romana que, em 1922, ao vir à Capital
paulista presidir à sagração da Basílica Beneditina teve oportunidade de visitar o nosso Arquivo, ocasião em que o
"proclamou modelar, um dos mais perfeitos que já havia visto, comparando-o mesmo aos do Vaticano que, co(5). -

Os pais de Francisco de Sales Collet e SIlva foram Eng. Francisco Carlos
da Sllva, diplomado pela Escola Central de Engenharia de Lyon e D.
Eugénie Marle Josephine Collet e Sllva. O primeiro diretor-arquivista da
Cúria Metropolitana de Silo Paulo, nasceu nesta Capital, aos 14 de setembro de 1873 e faleceu aos 16 de outubro de 1934.
(6). - Leslle, Shane, - Cardenal Gasquet (Francis Aidan Gasquet, O. S. E.
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mo se sabe, são universalmente reconhecidos como os
mais completos do mundo" (7).

Aquêles que. praticam o artezanato da História e mesmo
outros. de maneira generalizada, sabem da fundamental contribuição dos arquivos eclesiásticos para a abordagem do passado histórico de nossa terra, pois inexistindo um registro civil (8) durante o Brasl Colonial e também durante o Império,
as instituições civis se valiam única e exclusivamente dos livros Eclesiásticos para certificar nascimentos, casamentos e
óbitos. Mesmo na República, após a promulgação do Código Civil Brasileiro (9), tanto o Estado como a população predominantemente católica continuaram recorrendo aos bons serviços da sólida e multisecular organização eclesiástica, sendo a
Secção de Certidões a mais movimentada dos arquivos paroquiais e diocesanos. Cumpre ponderar que os arquivos eclesiásticos facultam um outro campo aberto à pesquisa histórica:
os Registros Paroquiais, com finalidade específica de legalizar
a aquisição e posse de terras. Legalizar, dizemos, porque a Lei
da Terra (10) criou os Registros Paroquiais para o registro das
terras, sendo a êle obrigados todos os possuidores de terras a
qualquer título de propriedade (11).
1!:sses registros eram feitos na presença dos vigários das
freguesias onde se localizavam os imóveis (daí serem conhecidos como "Registros do Vigário"), mediante simples declarações dos possuidores (12).
Apesar da precariedade dêsses assentamentos, pois não
consta que os vigários tivessem meios para investigar a autenticidade das declarações, pode-se admitir-se tratar de um primeiro instrumento de posse legítima. Até então era usual a
posse da terra pela ocupação e eventuais benfeitorias nelas levantadas.
Da segunda década do século passado em diante os proprietários de terras poderiam, eventualmente, obter certidões
(7). (8). (9). (10). -

(H). (12). -

Rodrigues (Júlio), Esbõço Biográfico de Dom Duarte Leopoldo e SUva,
Arcebispo de São Paulo. São Paulo, 1929, pág. 138. (Exemplar catalogado
na Cúria Metropolitana de São Paulo sob a seguinte indicação: 1-4-39).
Criado somente pelo artigo 2.0 da lei n. o 1.829 de 9 de dezembro de 1890
Promulgado em 1916 pelo Presidente Wenceslau Bras o Código Civil Bra·
sUeiro entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 1917.
Lei n. O 601 de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo Decreto n. o 1.318
de 30 de janeiro de 1845.
Teixeira de Freitas (A)., Prontuário das Leis Civis, Rio de aneiro 1876,
pág. 515.
Morato (Francisco), Da prescrição nas ações divisórias (Tese de concurso).
São Paulo,
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e efetuar transações comerciais em base mais segura. ~sses lançamentos, ao contrário do que se poderia supor, não seriam
feitos em livros especiaIs, mas sim no próprio Livro do Tombo que, como se sabe, era o depositário, a agenda diária dos
acontecimentos da Paróquia, da Freguesia, com exceção da Paróquia de Jundiaí, onde posteriormente encontramos um livro
de registro de terras no período de 1855 a 1857. Muito mais
ainda. Da própria vida da comunidade que se aglomerava junto da Igreja matriz, da Capela, pulsando em uníssono com a
mesma. E das disposições temperamentais, da sensibilidade,
das ocupações, do ritmo do trabalho dos vigários dependiam realmente os registros nos livros de Tombo, das paróquias que
governavam. Assim é que num mesmo volume há períodos
mais minuciosos, com saborosas informações, seguidos de páginas extremamente lacônicas.
De uma maneira ou de outra, é ponto pacífico que os Livros do Tombo, registrando problemas de ordem econômica,
moral, jurídica, cultural, sem falar nos religiosos, fornecemnos elementos que podem ser tabelados estatisticamente. ~les
constituem um filão, segundo nos parece, ainda não suficientemente explorado, mas visivelmente pleno de riquezas para
os pesquisadores. Ainda mais quando êsses valiosos instrumentos de trabalho já se encontram aparelhados, vistoriados,
com índices elucidativos, como ocorre com os Livros do Tombo recolhidos ao Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paul, graças ao inestimável servido prestado aos estudiosos pelo
nunca demais reverenciado Comendador Francisco de Sales
Collet e Silva. Mais uma vez advertimos que todo êsse acervo deveria ser microfilmado e publicado em periódicos especializados .
Possivelmente, quase certamente, arquivos eclesiásticos de
centros culturais do estrangeiro já foram objeto de uma sistemática catalogação e indexação semelhante ao arquivo que
está sendo focado. E' o que se pode depreender da intervenção do Prof. Cinzio Violante, da Universidade de Pisa numa
das sessões do XII Congresso Internacional de História que
se realizou em Viena, de 28 de agôsto a 5 de setembro p. p.
Segundo o testemunho de um professor brasileiro presente,
sabe-se que na reunião da Associação Internacional de História Econômica, quando se debatia o tema: "Paisagens e povoamento mral
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cidação da vinda dos camponeses de diversos lugares para as
cidades, sedes de paróquias (13).
Tendo em vista a contribuição dos arquivos eclesiásticos
para a História, impõe-se declarar que o objetivo precípuo destas notas prévias é o de despertar a curiosidade dos historiadores para um arquivo nacional onde os documentos se encontram catalogados e indexados. Notas prévias, dissemos, porquanto se trata de uma abordagem superficial, com as limitações abaixo mencionadas:
1). - Somente as fontes catalogadas e indexadas pelo
saudoso Comendador Collet e Silva foram vistoriadas e relacionadas. Pois no próprio Arquivo há um outro filão dos mais
preciosos: o Levantamento do patrimônio do Arquivo de São
Paulo que instrumenta centenas de fichas elaboradas pelo erudito arquivista Pe. Carlos Simões da Rocha, recentemente falecido (14), que há mais de dois lustros realizou. com dedicação e capacidade realmente invulgares, pesquisas em fontes
manuscritas do Departamento do Arquivo do Estado e em todos os Livros do Tombo da Cúria Arquidiocesana de São Paulo. Desgraçadamente a morte truncou a concretização de um
catálogo apenas esboçado.
2). - Quanto aos Livros do Tombo da Arquidiocese de
São Paulo, acham-se relacionados apenas aquêles que estão
catalogados no Arquivo da Cúria. Não se encontrou até a presente data, apesar de ema justificada possibilidade de que haja menção de Livros r~o Tombo existentes em arquivos conventuais da Arquidiocese. Sabe-se, e esta é uma notícia auspiciosa para os historiadores, que o Livro do Tombo do Mosteiro de São Bento -- talvez a fonte primária mais antiga da
História Paulistana - foi trasladada e após uma abordagem
crítica deverá ser divulgado num periódico especializado.
3). - Pode-se medir a receptividade das paróquias paulistas à determinação do grande Arcebispo Dom Duarte, referente ao envio dos livros paroquiais e documentos outros
para o Arquivo da Cúria Metropolitana, pelo simples fato de
que apenas 28 das 122 paróquias arroladas enviaram seus Li(13). (14). -

Cf. Eurfpedes Simões de Paula, Algumas considerações em tôrno do xn
Congresso Internacional de Ciências Históricas, in "Revista de Hlst6r1a"
n.O 63, julho-setembro de 1955, pág. 193.
Pe. Carlos Simões da Rocha, nascido nesta Capital em 1895. Ordenado
sacerdote em 1921. Extradlocesano. Capelão (In Anuário CatóHco, 1960,
pág. 303). Faleceu em 24 de setembro de 1965 no exercido das funções d:?
Arqulvl!:;ta da Cúria Metropolitana de São
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vros do Tombo, Livros de Batizados, Casamentos e Óbitos, além
de outros Livros catalogados como "Diversos", ltstes instrumentam sôbre despesas, irmandades, festas, patrimônios, compromissos, traslados de pastorais, crismas e assuntos outros.
Supõe-se que o arquivista haja decidido reunir todos êsses assentamentos paroquiais em dois grandes volumes, encadernados e chapeados, que se encontram sôbre a mesa da principal
sala de consultas. Apenas divergem quanto os dizeres: "Batizados e Casamentos" e "Óbitos, Tombo, Diversos". A catalogação, na mesma fôlha. é feita por paróquia.
P.esentemente as paróquias mandam ao Arquivo da Cúria
Metropolitana duplicata de assentamentos de nascimentos, casamentos e óbitos, sendo que a catalogação, dado o fluxo ininterrupto das respectivas certidões, continua em andamento.
Cumpre esclarecer que até 1939 estão indexados e os seguintes
em processo de indexação.
4). - Anexo ao Arquivo da Cúria Metropolitana funcionam no mesmo prédio - ao lado - o Museu Eclesiástico e, no
sotão, as oficinas de encadernação e de restauração. Cumpre
esclarecer que, devidamente selecionados por data de entrada,
encontra-:::e tôda a documentação ainda não indexada, cujo riquíssimo acervo é dos mais impressionantes e mereceria um
estudo aparte, pois a abordagem, salvaguardadas certas cautelas é facultada aos interessados. As peças do Museu, segundo
consta, estavam catalogadas. Atualmente há um fichário e o
encarregado do Museu é o Sr. Alcides Ramos de Oliveira. Há um
Livro de Visitantes, cujo têrmo de abertura foi firmado pelo
Pe. Ernesto de Paula, Secretário Geral do Arcebispado, aos
19 de outubro de 1931. Pelo interêsse que possuem os depoimentos nêle registrados não resistimos em ressaltar parte do
mesmo:
pág. 2:

"Tive uma santa alegria vendo a organização
modelar do Arquivo da Cúria Metropolitana de
São Paulo. Prazer tão intenso ou maior proporcionou-me a visita ao Museu Eclesiástico.
A
Igreja precisa de atestados assim que a tomem
admirada pelos leigos e eu sinto que o Sr. Arcebispo tem no seu atual arquivista e chefe do
Museu um homem providencial.
São Paulo, 15-XII-1931.
a) Pe. Helder Câmara".

pág. 9:

"Maravilhado com a nova organização dêste ri-
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me obrigado a manifestar minha grande satisfação ao observar o interêsse e dedicação do seu
organizador, de sua ilustre Diretoria e dos seus
atenciosos funcionários.
São Paulo, 20-IX-1959.
a) Dom Clemente Maria da Silva Nigra,
OSB".

Quanto às oficinas de encadernação e de restauração, criadas com a finalidade de prestar serviços técnicos ao acervO
documental recolhido à Cúria Metropolitana de São Paulo, mais
do que o imperativo de um Simpósio cuja tônica é o "Artesanato, Manufaturas e Indústria" pode-se lamentar a ausência
de uma amostragem do excepcional trabalho de seus dois únicos funcionários, Srs. Antônio P. Cordeiro e Waldemar Feitosa, autênticos artistas, autodidatas, mas cuja capacidade e técnica vêm sendo motivo de admiração e mesmo de solicitação
de outros Estados e até mesmo da vizinha República da Argentina, segundo informações por nós recebida de Mons. João
Kulay.
- Considerando que, como anexos do Arquivo do Vaticano
funcionam os Museus Sacro, Profano e Numismático, e o chamado "Laboratório de restauração de Códice", igualmente instalado no Pontificado de Leão XIII pelo padre, depois cardeal
Eberle. Mais ainda.
- Considerando que também aí funciona uma Escola de Paleografia e de História Comparada, denominada atualmente
de Scuola Pontificia di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, fundada e regulamentada pelo Motu proprio de 1.0 de
maio de 1884, pelo grande Papa João XIII,
justificar-se-ia sugerir ao Eminente Cardeal-Arcebispo da
Província Eclesiástica de São Paulo, Dom Agnello Rossi, estudos no sentido de ser criado e instalado no Arquivo da Cúria
um Curso de Paleografia. Assim, complementar-se-ia uma das
realizações do grande Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva. Curso que, eventualmente, poderia entrosar-se com a IH
Sessão destinada aos Estudos Históricos, criada aos 6 de fevereiro de 1930 pelo Papa Pio XI na própria Sagrada Congregação dos Ritos e dirigida pela "Comissão Cardinalícia para os
Estudos Históricos".

•

Finalmente, reconhecemos que muitas outras falhas existem nestas notas, que trazidas para debates no IH Simpósio
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Professôres Universitários de História, esperam receber críticas e sugestões, para que possamos dar realmente uma contribuição a um dos tópicos do Simpósio, ou seja: "Levantamento
das Fontes Primárias para a História".

* * ..
L -

A ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO.
Histórico e Organização.

1. -

A Arquidiocese de São Paulo é a sede metropolitana da
Província Eclesiástica de São Paulo, integrada pelas seguintes Dioceses:
1).
2).
3).
4).

-

Sorocaba, criada em 1924;
Santos, criada em 1924;
Santo André, criada em 1954;
Mogi das Cruzes, criada em 1962.

A jurisdição da Província Eclesiástica vinculavam-se, até
1960, 218 paróquias distribuídas por 19 municípios paulistas.
O govêrno de uma Província Eclesiástica é exercido por
um Arcebispo e, excepcionalmente, por um Cardeal-Arcebispo, como ocorre no Brasil com suas 31 Províncias Eclesiásticas e 4 Cardeais-Arcebispos, dentre êles S. Emcia. Revma.
Dom Agnello Rossi. Dir-se-ia ser isso uma espécie de regime
federativo, pois os Bispos são as autoridades de suas Dioceses, cujo govêrno da circunscrição se faz através das Cúrias
Diocesanas. Tanto nas Cúrias Metropolitanas, como nas Diocesanas, acham-se instaladas comissões auxiliares presididas
por Vigários-Gerais, Chanceleres de Cúria, Procuradores da
Mitra, Cabido Metropolitano e Tribunal Eclesiástico, sendo
que dêste último fazem parte leigos e até mulheres.
Devemos informar que, de acôrdo com os regulamentos
das Cúrias, a abordagem dos documentos arquivados dependem. e muito, das decisões dos Srs. Arcebispos e Bispos.
Exemplificando, os documentos da Cúria Metropolitana de São
Paulo são irremovíveis, não tendo notícia de nenhum empréstimo
dos mesmos, exceto nos casos previstos de criação de novas dioceses e arquidioceses. Entretanto, sabemos que fontes pri-
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Parece-nos oportuno remontarmos agora ao passado histórico da Província Eclesiástica de São Paulo.
O fato decisivo ocorreu em 1745, precisamente aos 22 de
abril dêsse ano, data da Carta Régia assinada por D. João
V, que desmembrou do território do Bispado de São Sebastião
do Rio (~e .r aneiro. uma extensa área que, seccionada, foi destinada aos Bispados de São Paulo e Mariana e às Prelazias de
Goiás e Cuiabá. A jurisdição da diocese paulista pertencia
uma área que se estendia até aos atuais Estados do Rio Grande
do Sul e Sul de Minas Gerais.
Por êsse motivo, ainda hoje podem ser encontrados no Arquivo da Cúria Metropolitana documentos relacionados com paróquias, capelas e outros problemas da região acima mencionada. Associando-se. complementando o poder civil, o Papa
Bento XIV, pela Bula Candor lucis aetemae, de 6 de setembro de 1745 tomou canônicamcnte erecta a Diocese de São
Paulo, com a nomeação de seu 1.0 Bispo, Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, confirmado por Breve Apostólico de 23 de dezembro do mesmo ano. Foi sagrado na Sé Patriarcal de Lisboa, aos 13 de março de 1746 pelo Cardeal-Patriarca Dom Tomás de Almeida. A posse foi tomada por procuração e foi a
8 de dezembro de 1746 que fêz sua entrada na Cidade de São
Paulo, onde residiu até a data de sua morte, ocorrida aos 7 de
novembro de 1748.
Uma das realizações mais expressivas. especialmente para os historiadores, do govêrno de Dom Bernardo Rodrigues
Nogueira, foi a "Carta Pastoral sôbre os Livros do Tombo",
em que, segundo o índice do 1.0 Livro do Tombo da Paróquia
da Sé.
" ... ordenava a todos os Parochos a compra de um
livro para Tombo de mas egrejas e dando instruções sobre a escripturação do mesmo".

A iniciativa do 1.0 Bispo foi complementada pelo 1.0 Arcebispo da Província Eclesiástica de São Paulo. Recolhidos ao Arquivo da Cúria Metropolitana .. os Livros do Tombo constituem
um valioso instrumento de pesquisa, por diversos motivos:
1). - Do ponto de vista técnico os volumes estão encadernados, restaurados, vistoriados e indexados;
2). - Se bem que escriturados a partir de 1746, trazem,
encerram, traslados até do I século da História Pátria, de in€>-

-
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Todavia, houve, como não podia deixar de ocorrer, uma
interferência dos fatos ocorridos com as auto-disposições dos
vigários encarregados dos lançamentos. Assim é que num
mesmo Uvro ou em Livros da mesma época, não é raro encontrar-se registros minuciosos ao lado de outros lacônicos ou
inf:xpressivos.
Seja como fôr, seria meritória a divulgação dos índices dos
Livros do Tombo catalogados no Arquivo Metropolitano, o que
não fazemos ante o receio de alongarmos em demasia estas notas prévias.
Retomando a evolução histórica da então Diocese de São
Paulo, assinalamos que os sucessivos desmembramentos ocorreram até que nos primeiros anos dêste século, foi constituído
o Arcebispado Paulopolitano. Precisamente a 7de julho de
1908 o Sumo Pontífice Pio X, pela Bula Diocesium nimiam amplitudem, constituiu a Província Eclesiástica de São Paulo e
mais os Bispados Sufragâneos de Botucatu, Campinas, Ribeirão Prêto, São Carlos do Pinhal, Taubaté e Curitiba. Concomitantemente foi promovido a Arcebispo-Metropolitano Dom
Duarte Leopoldo e Silva, então 13.0 Bispo da Diocese de São
Paulo. O ilustre taubateano, cujo nascimento ocorreu aos 4 de
abril de 1867, recebeu a imposição do pallium aos 29 de junho
de 1909 na catedral de Petrópolis, oficiando o Núncio Dom
Alexandre Bavona, com assistência do Cardeal Arcoverde (Dom
Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti).
Das expressivas realizações do Arcebispo que governou
a Província Eclesiástica de São Paulo, de 7 de julho de 1908
até o seu falecimento aos 13 de novembro de 1893, merece
destaque, pela expressiva fecundidade a criação, instalação e
abertura do "Arquivo da Cúria Metropolitana", cujas fontes
primárias abaixo relacionadas, e que estão franqueadas aos pesquisadores, pois Dom Duarte, a semelhança do imortal Leão
XIII, parece haver advertido:
"A Igreja Católica Apostólca Romana não tem receio
que seus arquivos sejam pesquisa dos, mesmo por seus
piores adversários".

Finalmente, nesta abordagem superficial da evolução histórica da Província Eclesiástica de São Paulo, devemos lembrar que:
1). -

De 1908

370

2). - Todavia, a mais incisiva ocorreu em 1958 com a
criação de novas Províncias Eclesiásticas, desmembradas da
Província Eclesiástica de São Paulo e cujo quadro, no Estado
de São Paulo ficou sendo o seguinte:
Província Eclesiástica da Aparecida do Norte com as
Dioceses sufragâneas de Lorena e Taubaté;
Província Eclesiástica de Botucatu, com as Dioceses sufragâneas de Assis, Lins e Marília;
Província Eclesiástica de Campinas, com as Dioceses
sufragâneas de Bragança Paulista, Piracicaba e São
Carlos;
Província Eclesiástica de Ribeirão Prêto, com as Dioceses sufragpneas de Rio Prêto, Jaboticabal e São João
da Boa Vista.
A cidade município de Franca, com as suas Paróquias de
Nossa Senhora da Conceição e de São Sebastião está vinculada à Arquidiocese de Ribeirão Prêto (15) .

•••
li. -

RELAÇÃO DAS COLEÇõES EXISTENTES NO
ARQUIVO GERAL (16).
A. -

(15). -

LIVROS DE ASSENTAMENTOS
PAROQUIAIS (17).

As fontes consultadas foram:
1). - Ordo Dlvlnl Oftlcle Recltandl - Totius Braslllae Pro Anno DoJDial.
1965. Rio de Janeiro, 1964. Secretaria da Conferência Nacional dos
Bispos do BrasU, págs. 41-42.
2). - Anuário Católico do BrasU, 1960. Petr6polles (RJ). Publicado pela
Conferência Nacional dos Bispos do BrasU.
3). - Macedo Soares (José Carlos de), Fonte. da História da IcreJa Católica do BrasU. São Paulo, 1954.
4). - Vasconcellos (Vasco Smith de), História da Provmda Ecleslútica
de Slo Paulo. São Paulo, 1957.
(16). - Os arquivos eclesiásticos, de acOrdo com o Código do Direito CanOnico,
dividem-se em: arquivo secreto e arquivo geral. Na Cúria Metropolitana
somente se encontra o arquivo geral. Todavia há, como nio poderia deixar
de haver, documentos reservados, designados Impropriamente como "documentos secretos", cuja abordagem depende de um diálogo do pesquisador com o diretor do Arquivo: Monsenhor Joio Kullay. Dentre outros
documentos reservados, podemos citar os p'rcessos de cenere, de nulidade
de casamento.
(17). - Os LiVros Paroquiais catalogados em dois volumes-fndlces estio reunidos:
Batismo Casamentos e óbitos, Tomo, Diversos, pelas respectivas ParÓQuias.
Relacionaremos em separado, objetivando facilitar o trabalho do pesqui·

a). -
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Livros de Tombo (arrolados 61 volumes de 28 Paróquias) .
1. - Paróquia da Sé - Nossa Senhora da Assunção.
2 volumes: 1.° do ano de 1747.
2.° de 1896 a 1917.
2. - Paróquia de Parnaíba - Sant'Ana.
5 volumes: 1.0 de 1747 a 1828.
2.° de 1749 a 1854.
3.° de 1801 a 1842.
4.° de 1848 a 1884.
5.° de 1884 a 1923.
3. - Paróquia de Jundiaí - Nossa Senhora do
Destêrro.
4 volumes: 1.0 de 1853 a 1862.
2.° de 1865 a 1879.
3.° de 1875 a 1903.
4.° de 1904 a 1929.
4. - Paróquia de Itú - Nossa Senhora da eandelária.
1 volume: de 1673 a 1747.
5. - Paróquia de Santo Amaro - Santo Amaro.
3 volumes: 1.0 de 1747 a 1886.
2.° de 1849 a 1880.
3.° de 1886 a 1917.
6. - Paróquia de Araçariguama - Nossa Senhora da Penha.
2 volumes: 1.0 de 1748 a 1859.
2.° de 1751 a 1859.
7. - Paróquia de Cotia - Nossa Senhora do Monte Serrate.
4 volumes: 1.0 de 1728 a 1844.
2.° de 1878 a 1912.
3.° de 1912 a 1915.
4.° de 1939 a 1944.
8. - Paróquia de São Roque - São Roque.
3 volumes: 1.0 de 1768 a 1798.
2.° de 1878 a 1909.
3.° de 1931 a 1957.
Q
Paróauia de ltapecerica - Nossa Senhora
dos Prazeres.
2 volumes: 1.0 de 1893 a 1931.
2. 0 de 1931 a 1954.

°

sador. Ainda, depois do nome da Paróquia, lê-se
do santo protetor da
mesma. A ordem seguida é a do catálogo e se refere à remessa dos livros
à

lU. 11. -

12. -

13. -

14. -

lo. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. -
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Paróquia do Embú - Nossa Senhora do Rosário.
1 volume: de 1882 a 1920.
Paróquia de Pinheiros - Nossa Senhora do
Monte Serrate.
1 volume: o ano de 1901.
Paróquia da Freguesia do O' - Nossa Senhora da Expectação.
2 volumes: 1.0 de 1862 a 1887.
2.° de 1919 a 1929.
Paróquia da Penha Nossa Senhora da
Penha.
3 volumes: 1.0 de 1802 a 11191.
2.° ano de 1876.
3.° de 1918 a 1937.
Paróquia de Santa Ifigênia - Nossa Senhora da Conceiçao.
5 volumes: 1.0 de 1809 a 1853.
2.° de 1858 a 1875.
3.0 ano de 1887.
4.° de 1887 a 1938.
5.° de 1900 a 1904.
Paróquia de Ibiúna - Nossa Senhora das
Dores.
4 volumes: 1.0 de 1857 a 1878.
2.° de 1878 a 1884.
3.° de 1884 a 1914.
4.° de 1887 a 1911.
Paróquia do Brás - Senhor Bom Jesus de
Matozinhos.
3 volumes: 1.0 de 1800 a 1802.
2.° de 1818 a 1885.
3.° ano de 1887.
Paróquia de Cabreúva - Nossa Senhora da
Piedade.
2 volumes: 1.0 de 1832 a 1859.
2.° de 1886 a 1947.
Paróquia da Consolação - Nossa Senhora
da Consolação.
3 volumes: 1.0 de 1871 a 1894.
2.° de 1894 a 1904.
3.° de 1904 a 1929.
Paróquia do Salto - Nossa Senhora do Monte Serrate.
3 volumes: 1.0 de 1899 a 1918.
2.° de 1918 a 1939.
3.° de 1939 a 1957.
Qaróquia do CamhucÍ - São

21. 22. 23. 24. -

25. 26. -

27. 28. B). -

1. -
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Paróquia de Santa Cecília - Santa Cecilia.
1 volume: de 1895 a 1929.
Paróquia de Sant'Ana - Sant'Ana.
1 volume: de 1895 a 1917.
Paróquia de Pirapora - Senho Bom Jesus.
1 volume: de 1898 a 1939.
Paróquia de São João Batista - São João
Batista.
3 volumes: 1.0 de 1908 a 1915.
2. 0 de 1915 a 1929.
3. 0 de 1929 3 1941.
Paróquia de Bela Vista - Divino Espírito
Santo.
1 volume: de 1908 a 1947.
Paróquia da Barra Funda - Santo Antônio.
2 volumes: 1.0 de 1914 a 1925.
2. 0 de 1925 a 1942.
Paróquia de Agua Branca - São João Vianney.
1 volume: de 1933 a 1941.
Paróquia do Maranhão - São José.
1 volume: de 1940 a 1957.
DIVERSOS (18) Paróquia da Sé ção.

Nossa Senhora da Assun-

20 volumes: 1.0
2. 0
3. 0
4. 0
5.0
6. 0
7. 0
8. 0

1699 a
1745 a
1870 a
1730.
1818 a
1839 a
1747.
1748 a
1849 a
1855 a
1864 a
1784.
1800.
1802.
1840 a

9. 0

10. 0
11. 0
12.0
13.0
14. 0
15.0
(18l. -

(Natureza do Livro).

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

1866.
1880.
1883.
1881.
1844.
1817.
1855.
1863.
1877.

1893.

Com esta designação - Diversos - encontram-se catalogado diferentes
livros de registros paroquias, exetuando os assentamentos de batlsados.
casamentos e óbitos, que, pode-se supor, hajam sido enviados ao arquivo
da Cúria Metropolltana da Arquldlocese de São Paulo, juntamente 110m
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17.°
18.°
19.°
20.°

2. -

de
de
de
de
de

1890.
1890 a
1895 a
1899 a
1911

a

Paróquia de Pamaiba -

1892.
190!.
1911.
1913.

Sant'Ana.

21 volumes: 1.0 de 1728 a 1739.
2.° ano de 1757.
3.° de 1798 a 1845.
4.° de 1847 a 1856.
5.° de 1871 a 188!.
6.° ano de 1843.
7.° ano de 1778.
8.° de 1805 a 1840.
9.° de 1805 a 1848.
10.° de 1805 a 1884.
1l.0 de 1799 a 1839.
12.° de 1805 a 1841.
13.° de 1806 a 1838.
14.° de 1805 a 1843.
15.° de 1798 a 1828.
16.° de 1828 a 1850.
17.° de 1805 a 1844.
18.° de 1798 a 1818.
19.° de 1828 a 1845.
20.° de 1806 a 1842.
21.° de 1840 a 1844.

3. -

Paróquia de Jundlaí Destêrro.
2 volumes:

4. -

Nossa Senhora do

1.0 de 1801 a 1845.
2.° de 1855 a 1857.

Paróquia de nó lária.

Nossa Senhora da Cande-

18 volumes: 1.0 de 1732 a 1776.
2.° de 1778 a 1847.
3.° ano de 1804.
4.° de 1892 a 1900.
5.° Não tem data (Inventários -traslados de Inventário dos
bens das Capelas, Matrizes
e Contrarias (6-2-46).
6.° de 1772 a 1880.
7.° de 1788 a 180!.
8.°

-

5. 6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

11. -

12. -
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9.° de 1795 a 1856.
10.° de 1856 a 1877.
11.° de 1877 a 1891.
12.° de 1789 a 1804.
13.° de 1789 a 1866.
14:.: de 1740 a 1790.
15.° de 1741 a 1820.
16.° de 1753 a 1852.
17.° de 1905 a 1906.
18.° de 1915 a 1959.
Paróquia de Santo Amaro - Santo Amaro.
1 volume: ano de 1803.
Paróquia de Araçariguama - Nossa Senhora
da Penha.
1 volume: ano de 1900.
Paróquia de Cotia - Nossa Senhora do Monte Serrate.
3 volumes: 1.0 ano de 1803.
2.° de 1838 a 1871.
3.° de 1803 a 1809.
Paróquia de Itapecerica - Nossa Senhora
dos Prazeres.
4 volumes: 1.0 ano de 1883.
2.° de 1852 a 1870.
3.° de 1870 a 1900.
4.° de 1911 a 1916.
Paróquia de Pinhuros - Nossa Senhora do
Monte Serrate.
2 volumes: 1.0 de 1898 a 1903.
2.° de 1903 a 1906.
Paróquia da Freguesia do O' - Nossa Senhora da Expectação.
2 volumes: 1.0 de 1805 a 1862.
2.° de 1887 a 1894.
Paróquia da Penha Nossa Senhora da
Penha.
3 volumes: 1.0 de 1755 a 1880.
2.° de 1866 a 1897.
3.° de 1859 a 1882.
Paróquia de Santa Ifigênea - Nossa Senhora da Conceição.
7 volumes: 1.0 de 1894.
2.° de 1813.
3.°

376 4.° de 1853 a 1883.
5.° de 1884 a 1888.
6.° de 1862 a 1885.
7.° de 1885 a 1890.
13. - Paróquia de Ibiuna - Nossa Senhora nas
Dores.
9 volumes: 1.0 de 1866 a 1906.
2.° de 1858 a 1901.
3.° de 1888 a 1896.
4.° de 1893 a 1894.
5.° de 1850 a 1873.
6.° de 1873 a 1899.
7.° de 1884 a 1894.
8.° de 1859 a 1904.
9.° de 1894.
14. -- Paróquia do Braz - Senhor Bom Jesus do
Matozinhos.
2 volumes: 1.0 de 1800 a 1802.
2.° de 1901 a 1919.
15. - Paróquia de Cabreuva - Nossa Senhora da
Piedade.
2 volumes: 1° de 1838 a 1887.
2.° de 1909 a 1920.
16. - Paróquia de Salto - Nossa Senhon do Monte Serrate.
1 volume: de 1859 a 1894.
17. -

18. -

Paróquia de Santa Cecília - Santa Cecíliil.
3 volumes: 1.0 de 1904 a 1905.
2.° de 1905.
3~ de 1906 a 1912.
Paróquia de Pirapora - Senhor Bom Jesus.
12 volumes: 1.0 de 1879 a 1882.
2.° de 1879 a 1882.
3.° de 1889.
4.° de 1889.
5.° de 1874 a 1889.
6.° de 1888 a 1895.
7.° de 1864 a 1879.
8. ° de 1859 a 1879.
9.° de 1859 a 1879.
10.° de- 1877 a 1880.
11. 0 Sem data - Livro do Patrimônio.
12. 0 Sem data - Livro da Capt;.la do Senhor Bom Jesus.

19. -

20. -

21. -
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Paróquia de São João Batista - São João
Batista.
6 volumes: 1.0 de 1809 a 1918.
2.° de 1916 a 1933.
3.° de 1924 a 1934.
4.° de 1933 a 1943.
5.° de 1935 a 1942.
6.° de 1934 a 1942.
Paróquia de Barra Funda - Santo Antônio
2 volumes: 1.0 de 1914 a 1919.
2.° de 1919 a 1923.
Paróquia (Ie Santa Generosa - Santa Generosa.
1 volume

C). 1). N.O

Paróquia

Livros de batisados, casamentos e óbitos
(1632-1916) (19).

Século XVII.
Batizado

Casamento

1632-1767

1

Sé

1640-1662
1663-1728

2
3
4
5

Itu
Santo Amaro
Guarulhos
Mogi das Cruzes

1698-1711
1686-1725
1690-1721
1662-1730
1697-1728
(escravos)

(19). -

Obs.

óbito

3 volumes

1686-1725

1684-1736
1686-1725

1672-1750

1674-1765

2
3
1
4

volumes
volumes
volume
volUmes

o

periodo abordado corresponde ao assentamento mais antigo em Livro
Paroquial (1632) e a promulgação, pelo Presidente Wenceslau Braz, do
Código Civil Brasileiro (1916).
Considerando que há, publicada por Paróquias, (Cf. Freire. Padre
Paulo Aurisol Cavalheiro - Relação dos Livros de Baptizados, Casamen·
tos e óbitos existentes no Arquivo Geral da Cúria Metropolitana in lll'vista do Instituto de Estudos Genealógicos, São Paulo, 1938. Ano 11. Nu·
meros 3 e 4, pigs. 148-162), decidiu-se empregar o critério cronológico,
mantendo a ordem onomisUca dos catilogos manuscritos. Ainda, reunirse-i, numa relação simultânea, os assentamentos de BaUsados, Casamentos e óbitos que, nos dois volumes catalogos do Arquivo da Cúria Metropolitana, estão separados.

(continua)

ti)

-.J
00

2). -

Século XVID.

( con tinuação)
N.o
I

Paróquia
Sé

0'1

r-M

2

Parnaíba

Batizado
1700-1784
1738-1745
(escravos)
1740-1750
1749-1766
(escravos)
1750-1756
1762-1772
1766-1782
(escravos)
1780-1784
1782-1795
(escravo)
1784-1788
1788-1791
1794-1799
1795-1803
(escravos)
1799-1804
1722-1764

Casamento

óbito

Obs.

1768-1782

1731-1757
1757-1777

24 volumes
do século
XVIII

1768-1826
(escravos)
1782-1794

1777-1787

1794-1812

1791-1797
1798-1802

1722-1750

1750-1825

1787-1791

--13

( continuação)
N.O

Paróquia

"

Jundiaí

4

Itu

Batizado
1786-1809
1797-1871
1798-1832

1704-1712
(escravos)
1712-1730
(escravos)
1721-1737
1730-1736
(escravos)
1736-1753
1747-1782
1753-1783
(escravos)
1754
1755-1769
1769-1777
1769-1778
1778-1787
1784-1808
(escravos)
1788-1798
1798-1807

Casamento
1790-1821

1739-1810
(escravos)
1703-1728
1723-1743
(escravos)
1728-1741
1740-1754
1741
1744-1791
1760-1777
1764-1776
1776-1789
1790-1804

óbito

Obs.

1 volume
1736-1768
1756-1784
(escravos)
1768-1788
1787-1813
(escravos)
1789-1810

30 volumes

w

00

o

(continuação)
N.o

5

6

i

8

Paróquia
Santo Amaro

Araçariguama

Cotia

São Roque

Batizado

Casamento

óbito

1725-1766
1726-1802
(escravos)
1766-1788
1788-1801
1712-1721
1721-1737
1737-1765
1752-1808
1766-1782
1783-1796

1707-1752
1752-1770

1725-1773
1774-1801

1770-1785
1785-1806
1720-1723
1721-1750
1751-1783
1774-1800
1783-1784
1785-1817
(escravos)

1774-1801

1783-1806
(escravos)
1799-1823
1723-1749
1773-1815
(escravos)
1775-1793
1793-1807
1739-1790
1772-1791

1732-1779
1790(1819)

Obs.
11 volumes

16 volumes

w
00
......

1728-1749
1749-1751

1735-1750
1750-1775

1751-1775
1773-1886
1733-1785
1787-1800

1775-1796
1799-1816
1736-1790

12 volumes

9 volumes

( continuação)
N.o

9

10
11
12
13

3). -

Paróquia

Itapecerica
Mboy (Embu)
Pinheiros
Guararema
Guarulhos

Batizado
(escravos)
1792-1813
1733-1803
1755-1800
1756-1808
1722-1744
1743-1754
1754-1775
1757-1779
1770-1781
1787
1775-1787
1781-1803
1787-1833

Casamento

Obs.

óbito
(escravos)

1732-1790
1765-1798
1789-1818
1734-1754
1749-1777
1771-1802

1761-1844
1794-1817
1756-1862
1743-1779
1756-1779
1777-1797
1789-1836
1797-1883

3
2
2
2
17

volumes
volumes
volumes
volume!'
volumes
w

00

N

Século XIX.
1

Sé

1804-1811
1804-1822
(escravos)

1812-1833
1826-1833
(escravos)

1802-1810
1810-1820
1820-1823

52 volumes

( continuação)
N.o

Paróquia

----_.óbito

Batizado

Casamento

1822-1830

1868-1878
1878-1883
1883-1887

1844-1853
1853-1860

1887-1890

(escravos)

1889-1892
1892-1900

1860-1864
1871-1876
1872-1883

(escravos)

1830-1851

Obs.

(escravos)

1849-1859
1851-1871

1853-1875

(escravos)

1859-1865
1865-1870
1870-1874

(escravos)

1871-1883

1875-1885

(escravos)

(escravos)

1874-1880
1880-1884
1884-1885
1885-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891

1876-1883
1884-1887

w
00
w

( con tinuação)
N.o

2

:,

Paróquia

Parnaíba

Itu

Batizado
1894-1895
1895-1896
1896-1898
1896-1898
1898-1899
1899-1900
1832-1840
1840-1848
1849-1871
1871-1886
1871-1888
1886-1893
1894-1899
1899-1902
1806-1818
(escravos)
1807-1815
1815-1818
1818-1820
1818-1820
(escravos)
1820-1824
1R20-1825

Casamento

óbito

1821-1864
1864-1909

1825-1853
1830-1892
1842-1863
1854-1887
1863-1918
1872-1888

16 volumes

1810-1828
1819-1835
(escravos)
1828-1837
1833-1861
(escravos)
1861-1888
(escravos)
1863-1870

54 volumes

1804":f8f5
1810-1830
(escravos)
1815-1819
1819-1828
1828-1834
1834-1856
1839-1875
(escravos)

Obs.

c.u

00

"'"

(continuação)
N.O

Paróquia

N.O

Paróquia

(escravos)
1824-1827
1825-1828
(escravos)
1827-1833
1828-1831
(escravos)
1833-1837
1836-1847
(escravos)
1837-1844
1837-1892
1844-1851
1848-1853
<escravos)
1858-1863
1860-1873
(escravos)
1858-1863
1860-1873
1863-1873
1874-1888
(escravos)

1857-1865
1866-1875
1875-1883
1878-1892
1878-1892
(escravos)
1883-1888
1892-1910

óbito

Obs.

1870-1886
1874-1887
(escravos)
(escravós)
1886-1894

w

00
Vt

(continuação)
N.o

4

Paróquia

Santo Airiaro

Batizado

- - - ---------

-

1l!81-1864
1884-1890
1890-1891
1891-1894
1894-1898
1898-1902
1901-1806
1802-1828
(escravos)
1806-1811
1811-1816
1817-1824
1824-1830
1828-1869
(escravos)
1830-1838
1838-1841
1841-1849
1849-1860
18601869

óbito

Casamento

1806-1814
1814-1822
1822-1834
1834-1841
1841-1863
1863-1887
1887-1911

--

Obs.

1801-1808 ------31 .volumes
1808-1823
1824-1849
1849-1864
1864-1883
1872-1884
(escravos)
1885-1909

w

00

0'1

(continuação)
N.o

Paróquia

4

Santo Amaro

5

Araçariguama

6

Cotia

Batizado
1871-1884
(escravos)
1884-1893
1893-1901
1806-1816
(escravos)
1816-1853
(escravos)
1824-1844
1844-1847
1849-1861
1876-1888
1888-1900
1807-1817
1815-1871
(escravos)
1871-1834
1854-1875
(livres e
escravos)
1867
1875-1891
1871-1888

Casamento

óbito.

Obs.

1818-1863

1816-1898

12 volumes

1819-1863
(escravos
1876-1888
1890-1896

w

00

--.l

1810-1818
1818-1875

1816-1828
1828-1858

1875-1900

1858-1892
(livres e
escravos)
1871-1887
(filhos de
escravosl
1893-1910

-

17 volumes

( continuaçau)
N.o

Paróquia

Batizado

Casamento

óbito

Obs.

1812-1832
1832-1851
1846-1847
1851-1862
(livres e
escravos)
1862-1884
1871-1887
(filhos de
escravos)
1884-1907
(livres e
escravos)
1857-1884

2f volumes -

---~~~----

-7---São Roque

iI

ltape, i rica

(filho de
escravu)
1891-1895
1895-1900
1807 =1835------rsOO-:.1851
1813-1824
1851-1870
1835-1857
1871-1887
!344-1851
1887-1898
1898-1907
1871-1887
(escravos)
1884-1889
1889-1895
1895-1900

1805-1844

--1805-1844

IM
00
00

27 ·volumes

(con tinuação)

N°

Paróquia

Batizado
1857-1864
1861-1867
1867-1869
1871-1888
(escravos)
1869-1874
1871-1888
(filhos de
escravos)
1874-1870

Casamento
1881-1899
1899-1902
(livres e
escravos)

óbito

Obs.

----1872-1~2!---

1676-1860

9
10

Mboy (Embu)
Freguesia do

Ó

1880-1885
1885-1890
1890-1893
1893-1901
1894-1900
1816-1863
1882-1918
1801-1827
(escravos)
1801-1835
(escravos)
1827-1873
(escravos)

tu
00

\O

1816-1863
1882-1937
----rs01-=-1871
1802-1869
(escravos
1871-1893
(livres e

1816-1863
1822-1910
1801-1847
(escravos)
1801-1859
1847-1887
(escravos)
1850-1874

6Volumes
17 volumes

( continuação)
N.o

11

Paróquia

Penha

Batizado

Casamento

1836-1867
1867-1897
1871-1886
(filhos de
escravos)
1897-1916

1893-1907

1801-1822
1801-1863
(escravos)
1822-1840
1840-1850
1859-1875
1863-1870
(escravos)
1877-1882
1882-1893

1801-1826
1801-1864
(escravos)
1828-1855
1855-1884
1"8M:-1910

1801-1822
(escravos)
1801-1829
1829-1852
1852-1877
1877-1887
1887-1904

1809-184-1
1841-1855

1809-1834
1834-1840
1804-1852
1852-1860

óbito

Obs.

1874-1893
1893-1915

~

\O

o

1893-1899
1899-1906
12

Santa lfigênia

1809-1829
1829-1936
(livres e
escravos)

51 volumes

( con tinuação)
N.O

Paróquia

Batizado

Casamento

óbito

1855-1866

1860-1887

1836-1840

(livres e
escravos)

(livres e
escravos)

1836-1850

1866-1882

1865-1874
1872-1887

1840-1849

(livres e
escravos)

(filhos de
escravos)

1849-1853

1882-1885
iljS5-1889
1889-1892
1893-1895
1895-1899
1899-1903

HH4-1886
1886-1890

(escravos)

1960 1.R61

1855-1862
1862-1866
1862-1871
1866-1870
1870-1874

Obs.

w

\O

(continuação)
N.o

Paróquia

Batizado

Casamento

óbito

Obs.

------

13

Brás

1889-1890
1890-1891
1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894
1894-1895
1895-1896
1896-1898
1898-1899
1899-1900
1819-1868
1819-1871
(escravos)
1868-1874
1871-1887
(escravos)
1874-1878
1878-1881
1881-1884

~

10

N

1810-1876
1876-1887
1887-1889
1889-1898
1890-1893
1894-1895
1895-1900

1819-1882
(llvre" e
escravos)
1879-1886
(filhos de
escravos)
1883-1887
1887-1888

33 volumes

(continuação)

--------------

N.o

14

Paróquia

Cabreúva

----------_._~-

Batizado
1889-1913
1890-1891
1890-1908
(fora da
Paróquia)
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1832-1844
1832-1861
(escravos)
1844-1870
1863-1868
(livres e
escravos)

Casamento

Obs.

w
\O
w

1832-1874
1832-1871
(escravos)
1873-1880
1874-1887
(escravos)
1880-1893

1870-1880

óbito

--~::'I859---25-

1832-1870
(escravos)
1859-1876
1872-1888
(filhos de
escravos)
1876-1883

volumes

(continuação)
N.o

15

Paróquia

Consolação

16

Salto de Itu

17

Cambuí

18
19

Batizado

San ta Cecília
Santana

--_

..

1871-1888
(filhos de
escravos)
1876-1907
1880-1886
1886-1895
1895-1899
1899-1905
1871-1879
1879-1885
11185-1888
1888-1891
1891-1893
1893-1894
1894-1897
1898-1900
1892-1899
1899-1905
1895-1899
1899-1901
1895-1898
1898-1901
1895-1905

Casamento

óbito

Obs.

1883-1893
1893-1911

1871-1879
1879-1886
1886-1889
1889-1895
1895-1904

1871-1883
1893-1915

15 volumes

1892-1898
1899-1912

1899-1926

5 volumes

\O

.j::o.

3 volumes
1895-1908
3 volumes
1895-1904

I.>l

( con tinuação)
N.o
20

Paróquia
Pirapora

Batizado
1882-1898
1898-1916

21

Aparecida do --Norte

22

Arujá

1839-1851
1851-1891
1891-1902

23
24

Belém
Guararema

25

Guarulhos

1897-1903
1805-1811
1870
1872-1884
1822-1887
(escravos)
1884-1894
1895-1900
1828-1846

Casamento

1897-1922
1893-1910
(paróquia)
1893-1910
1839-1865
1869-1899
1879-1898
1899-1910
1897-1914
1807-1810
1872-1891
1895-1902

1802-1872

óbito

Obs.

1884-1898
1898-1935

5 volumes
2 volumes

1839-1880
1862-1872
1879-1896

1805-1811

10 volumes

2 volumes
10 volumes

w

\O
VI

(continuação)
N.o

---_._-------.--

Paróquia

26

Itaquaquecetuba

27

Jundiaí

Batizado
1877-1894
1882-1910
1810-1876
1876-1898
1899-1917
1802-1860
1828-1851
(livres e
escravos)
1833-1898
1838-1842
1840
1842-1847
(livres e
escravos)
1847-1852
1847-1854
(escravos)
1852-1858

Casamento

óbito

Obs.

1810-1873
1835-1874
1844-1861
1802-1810
1804-1841
(livres e
escravos)
1841-1851
(livres e
escravos)
1851-1863
(livres e
escravos)

1810-1832
1833-1843
1853-1894
1836-1842
(livres e
escravos)
1842-1849
(livres e
escravos)
1849-1857
(livres e
escravos)
1857-1867
1867-1872
1871-1888
(escravos)
1872-1876
1876-1880
1880-1886

9 volumes

1876-1880
1880-1889
1889-1893
1893-1902

-,--

--44 volumes

w

\O
0\

(continuação)
N.O

Paróquia

Batizado

1858-1862
(livres e
escravos)
1862-1867
(livres e
escravos)
1867-1871
1871-1873
1871-1888
(filhos de
escravos)
1873-1876
1876-1879
1879-1882
1882-1887
1885-1887
1887-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1893
1893-]896
1896-1898
1897-1900

Casamento

óbito

Obs.

W

\O
-..J

(continuação)
N.o

28

Paróquia
Mogi das Cruzes

Batizado
1802-1807
1807-1813
1813-1839

1820-1824
1824-1827
1824-1838
(escravos)
1827-1831
1831-1835
1835-1840
1838-1863
(escravos)
1840-1845
1845-1869
1855-1869
1861-1864
1864-1866
1864-1872
(escravos)
1866-1869
1869-1873

Casamento
1814-1830
1830-1843
1834-1888
(escravos)
1843-1857
1857-18M
1864-1868

1868-1878
1878-1891
1891-1900

óbito
1803-1809
1807-1833
(escravos)
1809-1821
1821-1831
1831-1839
1833-1866
(escravos)
1839-1855
1855-1863
1863-1869
1866-1873
1866-1888
(escravos)
1870-1892
1873-1880
1873-1887
(filhos de
escravos)
1880-1888
1888-1897
1897-1902

Obs.
54 volumes

w

\O

00

l continuação)
N.o

29

30

Paróquia

Capela da Santa Casa
de Misericórdia de
São Paulo
Santo André

Batizado
1873-1876
1876-1881
1876-1881
1881-1884
1884-1887
1887-1890
1890-1895
1895-1899
1899-1903
1883-1898
1894-1905
1813-1832
1813-1836
(escravos)
1832-18:i9

óbito

Casamento

~------

1814-1834
1814-1872
(escravos)

--

Obs.

2 volumes

1813~f833

1814-1842
(escravos)

-23 volumes

w

\O
\O

(con tinuação)
-----~--~-

N.o

31

Paróquia

Una

Batizado
1872-1856
(filhos de
escravos)
1884-1885
1885-1893
1899-1898
1898-1902
1812-1827
1813-1838
(escravos)
1827-1840
1839-1850
(escravos)
1840-1849
1850-1857
1850-1873
(escravos)
1873-1884
1884-1893
1893-19Q2

Casamento

Óbito

Obs.

1887-1902

1824-1831
1831-1838
(livres e
escravos)
1842-1845
1850-1853
1853-1886
1864-1886
1882-1901

1824-1829
1829-1833
1833-1839
1840-1853
(livres e
escravos)
1850
1850-1861
(livres e
escravos)
1862-1885
1862-1887
(escravos)

27 volumes
~

8
I

N.o

Batizado

Paróquia
Sé

2

Parnaíba

3

Jundiaí

-

Casamento

1900-1901
1900-1902
1901-1902
1902-1905
1902-1903
1905-1909
1903-1904
1909-1912
1904-1905
1912-1915
1905-1907
1915-1919
1907-1909
1909-1910
1910-1911
1911
1911-1912
1912-1913
1913
1913-1915
1915-1916
1903-19-12-----19-09-=1920
1912-1915
1915-1921
190-3-1909
1900-1Q02
1902-1904
1909-1913
1904-1906
1913-1916
1906-1907
:908-1910
1910

óbito
1905-1923

Obs.
22 volumes

.r::.

o
.....

1915-1920

5 volumes

1912-1914
1914-1918

19 volumes

( con tinuação )
N.o

4

Paróquia

!tu

5

Santo Amaro

6

Araçariguama

7

Cotia

8

São Roque

Ratizado
1910-191l
1911
1911-1912
1912
1912-1913
1913
1913-1915
1915-1916
1902-1909
1909-1913
1913-1915
1915-1916
1901-1911
1911-1912
1912-1914
1914-1917
1900-1913
1913-1918
1900-1905
1905-1912
1912-1914
1914-1918
1900-1901
1901-1904

Casamento

óbito

Obs.

1910-1913
1913-1917

(1894-1931)

7 volumes
.jl>.

o

IV

1911-1917

1909-1912

6 volumes

1900

3 volumes

1904-1916

5 volumes

1907-1913
1913-1920

11 volumes

( con tinuação)
N.o

9

Paróquia

Itapecirica

10

Pinheiros

11
12
13

São Miguel
Freguesia do O
Penha

Batizado

1904-1906
1906-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1916
1901-1906
1906-1910
1910-1911
1912-1913
1913-1914
1915-1918
1901-1908
1814-1918

1906-1910
1910-1911

Casamento

óbito

Obs.

8 volumes

1902-1906
1906-1919

.j:>.

o

w

1901-1908
1914-1923
1903-=-f9i8
1907-1925
1910-19i8

4 volumes

1915-1924
1904

1 volume
2 volumes
9 volumes

(con tinuação)
-------~~-

N.o

----------~-

Batizado

Paróquia

Casamento

--

14

15

Bras

1903-1908
1908-1912
1912-1922

1900-1902
HIU2-1913
1903-1905
1905-1906
1906-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911
1911-1912
1912
1912-1913
1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916

Santa Ifigênia

---

1900-19-0C-~

1901-1902
1902-1904
1904
1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908

Obs.

óbito
-------

19 volumes

~

O

~

~

-

1901-1904----- 1904-1906
1906-1909
1909-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1915

33

volum~-~-

(con tinuação)
- - - ..

N.o

_-

~----

Paróquia

Batizado

Casamento

Óbito

Obs.

~----1908

16

17

Cabreúva

Consolação

---~----~----~

1908-1909
1909-1910
1910
1910
1910
1910
1911
1911
1911
1911
1911
1910-1913
1913-1914
1914
1914-1915
1915-1916
1905-1912
1912-1915
1915
1915-1919
1900-1903
1903-1905
1905-1907

~

o

lJJ

-19T2-::'-i921--~-

1904-1907
1907-1911

1911-1920

6 volumes

----- ------iryo!umes--

(continuação)
N.o

Paróquia

18

Salto de Itu

19

Cambucí

20

Santa Cecília

Batizado

Casamento

1907-1908
1908-1909
1909-1912
1912-1915
1913-1914
1914-1915
1915-1917
1905-1913
1913-1917
1901-1904
1904-1905
1904-1909
1909-1911
1911-1912
1912
1912-1913
1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1901-1903
1903-1904
1904-1906
1906-1907

1914-1918

Óbito

Obs.

1912-1921

3 volumes

1908-1912
1912-1915
1915-1917

14 volumes

1904-1909
1909-1912
1912-1914

1902-1911
1911-1922

20 volumes

~

o0'\

( con tinuação)
N.o

Paróquia

Batizado

Casamento

óbito

Obs.

1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910
1910
l~iO

21

Santana

22

São João Batista

23

Bela Vista

1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1916
1906-1912
1912-1913
1913-1915
1915-1917
1908-1912
1912
1912-1913
1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1908-1911

4 volumes

1908-1915
1915-1917

1908-1914

1909-1933

10 volumes

10

"'O-...I"

( con tinuação)
N."

Paróquia

Batizado

Casamento

Óbito

Obs.

-- - - - - -- --

24
25

Barra Funda
Aparecida do Norte

26

Arujá

27

Belém

1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-191ti
1914-1917
1904-1913
(paroquianos)
1904-1918
(paroquianos)
1904-1913
(forasteiros)
1904-1918
(forasteiras)
1902-1910
1910-1918
1903-1908
1908-1911

1914-1921
1904-192i
(paroquianos)
1910-1913
(forasteiros)
1913-1915
(forasteiros)
1915-1917
(forasteiros)

2 volumes
8 volumes

-1:>0

O

00

2 volumes
1914-1917

7 volumes

(continuação)
N.o

Paróquia

28

Bom Retiro

29

Guararema

30
31

Guarulhos
Lapa

32

Mogi das Cruzes

33

Mooca

---~--

34

Pari

35

Perdizes

36

Ribeirão Pires

Batizado
1913-1914
1914-1916
1914-1915
1915-1916
1900-1905
1905-1916
1910-1916
19lÍ-1913
1913-1916
1903-1907
1908-1911
1908-1911
1911-1912
1912-1914
1915-1916

óbito

Casamento

1914-1916
1902-1910
1911-1923

--------

--

~-~---3-volumes

1906-1929

--- --5 volumes
1 volume
3 volumes

1911-1920
1900-1906
1906-1912
1912-1915
1915-1918

Obs.

1903-192't

11 volumes

1914-1915
1915-1917
1914-1915
1915-1916

1914-1918

3 volumes

1914-1917

3 volumes

1914-1918

1914-1922

2 volumes

"""

O
\O

( continuação)
N.o

Paróquià

Batizado

Casamento

óbito

Obs.

37

Capela da Santa Casa
de Misericórdia de
São Paulo

1905-1923

38

Santo André

1912-1914
1914-1917

1912-1919

----3volumes

39

São Bento (Mosteiro de)

1901-1910

3 volumes

40

São Miguel

1901-1910
1910-1924
(conversão)
1903-1913

41

São Bernardo

1900-1904
1903-1905
1905-1907
1907-1911
1911-1912
1912-1915
1915-1920

1903-1910
1910-1918

1903-1920

10 volumes

42

Una

1902-1906
1906-1912

1901-1913

1913-1937

7 volumes

1 volume

1 volume

~

o

D). -

LIVROS CURIAIS (20).
1). -

2). -

3). -

(20). -

411-

Processos de Habilitação de Genere Et Moribus (21).
2 volumes: 1 - Em ordem cronológica. O
auto mais antigo remonta ao ano de 1644 e o
último indexado é de
1938.
2 - Em ordem alfatética, como sub-título:
Notas Genealógicas Autos de Genere. Ordem alfabética.
índice, Secção Primeira - B - ColaçêJes
de Dignidades e Conezias da Sé.
1 volume - Em ordem alfabética.
índice. Secção Primeira - C - (Autos
de) Colações de Parócos.
1 volume - Em ordem alfabética.

Ignoramos seja usual a denominação "Livros Curiais". Empregaremos a
expressão a fim de diferenciá-la dos conhecidos "Livros Paroquiais", pois
os assentamentos daqueles são feitos na própria Cúria.
(21). - Quanto ao objetivo dêsses processos que visavam a Habilitação dos Sacl'rdotes, procuramos ouvir uma pessoa credenciada, cujas informações, concatenadas e, a título de curiosidade, são as seguintes:
"De conformidade com a legislação eclesiástica, todo individuo que
quisesse obter as Ordens sacras, deveria ser aprovado em sua constituição
física, em sua conduta moral e pureza genealógica (isto é, de sangue).
O candidato requeria ao Bispo dar provimento ao pedido, mandando
efetuar as inqulrlções. Esta então, enviada ao Vigário onde residia o ~a
billtando, a autorizaçãe para o inquérito, acompanhada dos nomes dos
pais e avós do referido, e de onde eram naturais. Também acompanha
a autorização um questionário, concertente às qualificações do candidato,
através do qual se indagava às testemunhas: se o candidato era fUho legitimo; se os pais eram pessoas conhecidas; se também conheceram os
avós; se havia fama ou rumor de algum dêles possuir sangue judeu, mouro, mulato ou de outra infecta nação (pergunta de n. o sete), e qual a
origem ou fonte dêsse rumor; se algum dêles foi prêso ou penitenciado
pela Inquisição, etc. Todo o processo se efetuava em sigllo. As testemunhas juravam sob os Evangelhos.
Só obtinha aprovação se estivesse isento de sangue judeu, mouro, etc.
Entretanto, conhecem-se casos em que o sacerdote que presidiu aos
inquéritos permitiu às testemunhas deporem falsamente, dando como cristãos velhos certos habilitando que não o eram. Isto se comprova à luz
de documentos diferentes que se referem à família do candidato: por
exemplo, processos da Inquisição, e outros.
Questionário semelhante era adotado para os candidatos a Familiares
do Santo Ofício, a bacharéis com leitura no Paço, a membros das Ordens
mUitares, etc. Os das Ordens militares eram um pouco mais amplos:
ereto que dezenove perguntas, e o candidato, além da puzera de sangue,
não podia ter menos de 18 anos, nem mais de 50.
Em nenhum caso se admitiam pessoas com defeito físico.
Mas nem sempre se atendeu às exigências,

4). -

5). 6). -

7). d) .

9). -

(22). -

(23). -

(21). (25). -
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índice. Secção Primeira - D (Autos de)
Demissória e Reverendas.
1 volume - Em ordem alfabética (22).
índice. Secção Primeira - E - (Autos
de) Padres Estrangeiros (23).
1 volume - Em ordem alfabética.
índice. Secção Primeira - F - (Autos
de) Processos de Justificação de Batismo
e Casamento.
5 volumes - Em ordem alfabética, mas
divididos pelos períodos seguintes:
1.0 volume de 1915 a 1920
2. 0 volume de 1921 a 1922
3. 0 volume de 1923 a 1925
4. 0 volume de 1925 a 1933
(24)
5.0 volume de 1933 a 1964
(ano do último lançamento) .
índice. Secção Primeira (Autos de)
Breves Apostólicos (Oratórios).
1 volume - Em ordem alfabética (25).
índice. - Abjurações e Profissões de Fé.
1 volume - Em ordem tanto alfabética
como cronológica.
O primeiro processo remonta
ao ano de 1853 e o último catalo~ado, é de 1956.
índice. Secção Primeira - Processo de
Divórcio e Nulidade de Matrimônio.
1 volume - Indexado em ordem alfabética, mas complementado com
datas que facultam informar

Na penúltima linha da 1.a fôlha, lê·se: "- André Pleronl - I 3 - 46 666" - Seria o· então Vlgãrio de Laranjal Paulista? - Vide nosso traba·
lho: Arrolamentos das fontes para a História de Laranjal Paulista e regil0
circunvizinha". In "Revista de História". São Paulo, 1959, n.O 39, pãgs.
201-216.
Apenas, como curiosidade, asslnale·se que o livro-índice, semelhante 80S
anteriores, pela inexistência de têrmos de abertura e encerramento, Instrumenta alguns processos de nomes. nitidamente femininos, por exemplo:
Ana Lemos de Barros I 13 - 64 - 69.
Quatro primeiros volumes que, segundo observação anotada à margem do
5.0 volume pelo Sr. Francisco de Sales Collet. e Silva, foram conservados
em sua primitiva catalogação.
O livro-índice acima mencionado tem duplicata. Considerando o ótimo
estado de conservação dos demais livros·índices da Cúria, causa surprêsa
verificar que o original req ller serviço

-

10). -

413-

o seguinte: o processo
mais antigo remonta ao ano
de 1700 e o último, anotado,
é de 1938.
índice de Processos Referentes à Catedral,
Cúria, Cabidos e Diversos.
1 volume bem municiado, com as divisões
seguintes:
a). - Catedral - processo mais antigo é
de 1731 e o último de 1911.
b). - Cúria - processo mais antigo é de
1776 e o último de 1951.
c).
Cabido processo mais antigo
é de 1794 e o último parece ser de
1914.
d). - Diversos (26) O processo
nais antigo é de 1747 e o último
parece ser de 1932 .

•
• •
IH. -

CÚlHA METROPOLITANA DE SÃO PAULO
ARQUIVO - SECÇÃO TERCEIRA.
1 volume-índice, em ordem alfabética, com

12). -

13). (26). -

(27). -

os originais e traslados, devidamente datados. O mais
antigo documenta remonta ao
ano de 1588 e o último, parece ser de 1946.
tndice de Fotografias.
1 volume: Indexado em ordem cronológica, sendo que as primeiras
não estão datadas e a última
é de 1931.
Catálogo de Medalhas (27).

Justifica·se a transcrição seguinte:
"pág. 93 ... "Auto de Inventário dos bens pertencentes ao Convento
Na. Sa. do Monte do Carmo da Vllla e Praça de Santos.
Santos - Convento do Carmo, 1785 - I 4 - 2 - 10".
Com a observação, em tinta vermelha, provàvelmente feita pelo Sr. eollet e Silva: "Foi remetido para a Diocese de Santos".
Catálogo surpreendentemente elucidativo, não só pela descrição como e
mais ainda, interpretação e complementação. Cumpre elucidar que na
La fôlha verso lê"e a seguinte anotação: "As medalhas contidas neste
Catálogo encontram·se no Palácio de São Luiz, retiradas do Museu pelo
Exmo. Sr. Dom Duarte, Arcebispo. a) F. Sales Collet Silva,

-
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1 volume com 66 medalhas, catalogadas,
segundo parece, por ordem
de entrada no Arquivo e com
o correspondente Mostruário.
O mais antigo lançamento é
de 1871 e o último de 1917 .

•••
CONCLUSÕES.
Ao ensej O de trazer à pauta das discussões, as Fontes para
a História que se encontram no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, cumpre-nos ponderar que se trata de abordagem extremamente superficial, apenas de um arrolamento prévio, muitíssimo facilitado, pelo se comprova abaixo.
1.0). - O Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo,
que pode ser considerado como criado em 1918 pelo grande Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva, espantosamente organizado pelo seu primeiro diretor-arquivista, Comendador Francisco de Sales Collet e Silva, possibilita, excepcionalmente no
Brasil, ao que se sabe, - um promissor campo de trabalho aos
estudiosos e, de maneira especial, àquêles que praticam o artezanato da História.
2.°). - Fato que se prova e comprova compulsando os catálogos, ainda manuscritos, mas devidamente indexados que instruem da quase totalidade do riquíssimo acêrvo documental,
exaustivamente vistoriado por êsse nunca demais reverenciado
Francisco de Sales Collet e Silva, que, intuindo de uma técnica
arquivística, juntou todos os fundos sob um único sistema de
catalogação: E (Estante), G (Gaveta), N (Número do documento ou do volume abordado), dando-lhe uma fecunda unidade
de critério.
3.°). - Dir-se-ia desnecessário mencionar que nem todos
os documentos recolhidos ao Arquivo da Cúria Metropolitana
de São Paulo estão catalogados. Ainda há e haverá tarefa para
os sucessores de Collet e Silva.

-
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cina de encadernação e restauração. E os seus dois únicos funcionários, que há mais de 15 anos vêm realizando um trabalho
hercúleo, anônimo, de mérito inexcedível - os srs. Feitosa e
Cordeiro - respondem com a simplicidade das pessoas realmente grandes:
"Agora nós podemos morrer sossegados, pois já fizemos alguma cousa"!

Impõe-se declarar, - e isso é positivo para os historiadores - que êsse acervo. onde há preciosidades tais como: fontes
primárias para a história da música no passado de São Paulo
pode ser abordado pelos interessados, com a devida aquiescência do Diretor do Arquivo, Monsenhor João Kyllay.
4. 0 ). - Lamentamos, e somos os primeiros a fazê-Io, a impossibilidade da transcrição, por ora, dos índices dos catálogos
relacionados, pois as notas acima poderiam ser comparadas,
com a devida vênia, aos "hors d'oeuvre" do muito que o modelar Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo oferece
aos Professôres Universitários reunidos no III Simpósio Nacional de Franca.
5.°). - Uma última consideração, talvez um esclarecimento. Ao contrário do que se poderia supor, o Arquivo da Cúria
Metropolitana de São Paulo, sito à Praça Clovis Veviláqua, 67
(centro), na Capital paulista está inteiramente franqueado aos
interessados, no horário das 13 às 17 horas, diàriamente, exceto
aos sábados, domingos e feriados. Acreditamos mesmo que
Dom Agnello Rossi, Cardeal-Arcebispo de São Paulo, se tivesse podido comparecer a êste Simpósio, nos teria dito, fazendo suas, as palavras do imortal Leão XIII dirigidas ao Círculo Alemão de História em 24 de fevereiro de 1884:
"Pesquisai o melhor possível as fontes. E' para isso
que vos abro os Arquivos do Vaticano. Não receamos
inundá-lo de luz: Non abbiamo paura della pubHcità dei
documenti"!

FONTES PRIMÁRIAS DE TAUBATÉ.
Antônio Carlos Ribeiro Merschmann (*).

o vocábulo Taubaté, nas diversas formas em que foi usado:
Taybaté, Thaubaté, Tabuathé. originou-~e de Tab-a-etê, isto é,
taba, aldeamento principal e legítimo, residência do chefe.
A cidade de T~lUbaté - distante de São Paulo 128 km está localizada a 23°01' 25" de latitude sul e 43°33'30" de longitude oeste de Greenwich, no vale do Paraíba, com 554 m de
altitude. Limita-se com Monteiro Lobato, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Lagoinha, São Luis do Paraitinga, Redenção da Serra e Caçapava. Compreende o distrito de Quiririm com o qual abrange 65.911 km2 • Em 1964 sua populaçãa
era estimada em 89.124 habitantes. A cidade - área urbana e
suburbana - 74.599 habitantes.
A área onde hoje se ergue a cidade foi a antiga aldeia de
índios guaianás, conhecida com a denominação de Itaboaté,
pertencente à capitania de São Vicente. O desbravamento da
região começou em 20 de janeiro de 1636, quando o capitão-mór
Francisco da Rocha, governador da Capitania de Itanhaem, provisionou J acques Felix, morador na Vila de São Paulo, para
que penetrasse o sertão de Taubaté, ampliando as terras pertencentes à Condessa de Vimieiro. Três anos depois, o lugar
se apresentava já como um pequeno povoado. Em 30 de junho
de 1639, Vasco da Mota, capitão-mór. concedia sesmarias aos
povoadores. Em 5 de dezembro de 1645 foi elevada à categoria
de Vila, com o nome de São Francisco das Chagas de Taubaté,
por provisão de Antônio Barbosa de Aguiar, capitão-mór, governador, ouvidor e alcaide-mór da capitania. Ocupou lugar
de destaque durante o surto cafeeiro do século XIX, quando
foi elevada à categoria de Cidade, em 5 de dezembro de 1842.
O

-
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ouro; em capo de sinople, um rio em faixa e uma taba em
ponta, tudo de prata. A divisa que se inscreve no listão, em
letras azuis e fundo de ouro, alude às dificuldades vencidas
pelas bandeiras de Taubaté, no sertão: Per aspera pro Brasília
(isto é "Todo sacrifício pelo Brasil"). As corôas murais recordam que os taubateanos foram os fundadores de dezenas de
cidades ao sul do Brasil. Os três montes dourados simbol :zam
o bandeirismo do ciclo de ouro, em que os sertanistas de Taubaté tomaram parte notabilíssima. Lembram, ainda, os obstáculos vencidos com a transposição da Mantiqueira, na penetração, descoberta, e devassa do enorme território do "Sertão dos
Cataguazes", hoje Estado de Minas Gerais. A taba lembra a
etimologia da palavra Taubaté. Os ramos de café e as hastes de
arroz, no listão, recordam as principais culturas do município.
Como tenentes ou suportes do escudo. veem-se um bandeirante
e um soldado da Guarda de Honra de Pedro I. Recorda êste
último o papel saliente dos filhos da cidade por ocasião da independência do Brasil. O escudete com as chagas de Cristo,
evoca o orago da cidade, São Francisco das Chagas, padroeiro
escolhido pelo fundador.
ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Enderêço: Rua Visconde do Rio Branco, 661.
Responsáveis: Humberto Passarelli e Guido Salles.
1. -

Coleção de Livros Caixa (Tesourada) Ms.
1904
1905-6
1906-1907
1907-1908
1908-1910
1911-1918
1916-1
1916-1917
1919-1920
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1932-1934
1934-1935
1935-1937

( 66 fls)
( 63 fls)

( 77 fls)
fls)
fIs)
fls 1/2)
fls)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fls)
fIs)
(2ll0 fIs)
(300 fIs)
( 80
(211
(103
( 49
(150
(200
(150
(151
(100
(250

1937-1938 (300 fls)
(300 fls)
1938
1938-1939 (30.0 fls)
1939-1940 (400 fls)
1940-1941 (400 fls)
1941-1942 (400 fls)
1942-1943 (400 fls)
1943-1944 (400 fls)
1944-1945 (400 fIs)
1945-1946 (400 fls)
1946-1947 (400 fIs)
1947-1948 (300 fls)
1948-1949 (300 fls)
1949-1950 (300 fls)
(300
1950

1937-1938
1938-1939
1939-1941
1941-1943
1927-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935
1936
1936-1937
1937
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1949
1949-1950
1948-1950
1950-1953
1950-1951
1951-1952
2. -

fIs)
fls)
fls)
fIs)
fls)
fIs)
fIs)
fls)
fIs)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fls)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fIs)
fls)
fIs)

1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955
1955-1956
1956
1956-1957
1957
1957-1958
1958
1959
1960-1961

(300
(300
(300
(200
(200
(200
(200
(200
(200
(200
(200
(200
(200
(500

fIs)
fls)
fls)
fls)
fIs)
fIs)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)

1953-1954
1954-1956
1953-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1959
1957
1958-1959
1958

(300
(300
(200
( 99
(200
(200
(201
(200
(200

fIs)
fls)
fIs)
fls)
fls)
fls)
fls)
fIs)
fls)

Coleção de LIvros Registro Analítico da Receita (Registro de tôda a receita municipal proveniente dediversas
fontes) .
1935-1937
1937-1938
1938-1940
1940-1942
1943-1944
1942-1943
1944-1945
1945

3. -

(300
(250
(300
(300
(201
(201
(200
(160
(300
(300
(300
(200
(200
(200
(150
(250
(300
(300
(500
(200
(129
(200
(300
(181

419-

(300
(300
(300
(300
(200
(300
(200
(200

fls)
fIs)
fIs)
fIs)
fls)
fls)
fIs)
fls)

1945-1946 (200 fls)
1946-1947 (200 fls)
1947-1948 (200 fls)
1948-1949 (200 fls)
1949-1951 (200 fls)
( 691/2)
1951
(100 fIs)
1952
1955-1956 (200 fIs)
1956-1957 (200 fIs)

Coleção de Livros Registro Analítico da Despesa.
1932-1936
1936-1938
1939-1942

(250 fls)
(173 fIs)
(200 fIs)

1949-1951
1951-1953
1956-1957

(200 fls)
(190 fIs)
(200

-
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1942-1946 (200 fls)
1946-1949 (161 fls 1/2)
4. -

(200
(250
( 90
(300
(300
(300
(250
(300

fls)
fls)
fls 1/2)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)

(200
(200
(200
(250
(200
(2ll0

fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)

(300
(300
(200
(200
(300
(300
(300
(250

fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)

1947-1948
1948-1950
1950-1953
1953-1955
1955-1957
1957-1959

(2ll0
(200
(200
(200
(200
(200

fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)

Coleção de Livros Razão (registra despesas extra-orçamentárias, calçamentode ruas e praças, renda dos cemitérios, renda da água, emolumentos, etc.).

1926-1932 (137 fls)
1932-1935 (99 fls)
1935-1937 (150 fls)
1937-1940 (150 fls)

7. -

1941-1943
1943-1945
1945-1947
1947-1948
1948-1950
1950-1952
1952-1955
1955-1960

Coleção de Livros Registros (guias de recolhimento dos
diversos impostos).

1933-1935
1935-1937
1937-1939
1939-1942
1942-1944
1945-1947
6. -

(164 fls 1/2)

Coleção de Livros Diários (Repartição de Aguas da Câmara e Prefeitura).

1916-1920
1926-1929
1929-1932
1932-1934
1934-1937
1937-1939
1939-1941
1941-1943
5. -

1959-1960

1942-1946
1946-1950
1951-1955

(200 fls)
(200 fls)
(200 fls)

Livros Diversos.

Livro de Registro
fls 1/2).
Livro de Registro
1/2).
Livro de Registro
1935 (188 fls 1/2).
Livros de Registro
fls; 3, 200

da dívida ativa: 1936-1943 (199
de Empenhos 1936-1940 (199 fls
de empenhos da despesa 1932da Taxa de Agua 1942 (L. 1, 200
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8. -

Pacotes: 182 (com documentos entre os anos de 1926 a
1962).
processos.
fichas de revisão
declarações.
transferências.
rol de contribuintes.
declaração de contribuintes.
documentos de caixa.
balancetes.
orçamentos.
fichas de caixa.
documentos da receita.
9. - lJivro Caixa Geral 1959-1960 (200 fls).
10. - Livro de Imposto de Aferição 1947-1957 (129 fls).
11. - Livro de Registro de Automóveis e motocicletas: 19441951.
12. -- Livro de Registro de Processos Administrativos: 1951
(1.00 fls), 1953 (100 fls).
13. - Livro de Registro de Requerimentos Despachados: 19421943 (100 fls), 1944-1945 (50 fls).
14. - Livro de Registro de Imposto de bicicletas: 1954-1955
(67 fls).
15. - Livro de registro de Imposto de veiculos de tração animal: 1943-1956 (4 8fls).
16. - Livros de Registrode Protocolo.
1943-1944 (100 fls)
1946
(100 fls)
1946-1947 (100 fls)
1948-1949 (150 fls)
1949-1950 (200 fls).
ARQUIVO DO HOSPITAL SANTA ISABEL (SANTA CASA
DE MISERICóRDIA DE TAUBATÉ).
Enderêço: Av. Granadeiro Guimarães, 270.
Provedor: Dr. Raul Guisard.
Mordomo: Sr. Nilo Matos.
Santa Casa inaugurada em 1876. 1.0 provedor foi o vigário José Pereira da Silva Barros. Outros participantes da diretoria:
Leopoldo Hummel e João Affonso Vieira.

1. -

2. -

3. -

4. 5. 6. 7. 8. -

9. 10. 11. 12. -

13. 14. -
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Livro de Tombo da Irmandade da Misericórdia da Cidade de Taubaté (registro de apolices, créditos, jóias, terras e outros bens da irmandade) 1898-1906 (9 fls).
Livro de Sendços de AUXIlio (atas de reunião do serviço
de auxílios da Irmandade de Misericórdia) 1956-1962
(48 fls).
Livro de Atas da Mordomia (atas das reuniões promovida spelo Mordomo da Irmandade de Misericórdia de
Taubaté) 1956-1957 (31 fls).
Livro de Atas da Irmandade da Misericórdia: 1876-1896
(50 fls) .
Registro de Relatórios: 1896-1950 (83 fls).
Livro de Assinatura de Irmãos - Assembléias gerais 1897-1957 (50 fls) .
Registro de Entrada de Doentes: 1885-1893 (99 fls) .
Livro para entrada e saida de doentes:
1876-1928 (9() fls)
1885-1893 (99 fls)
1876-1928
1935-1958 (199 fls)
1933-1959 (200 fls).
Atas das Assembléias Gerais Ordinárias:
1942-1943 (2 fls).
Uvros de óbitos: 1963-1965.
Livros da sala de operações:
1938-1955 (199 fls)
1955-1958 (100 fls).
Livro de serviço de Medicina Social:
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1953-1955.
Livros de entrada de dinheiro:
1891-1898 (48 fls)
1898-1901 (100 fls).
Livros diários:
1944-1948 (66 fls)
1915-1922 (100

16. -

16. -

17. 18. 19. 20. -

21. -

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. -

29. -
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Livro para lançamento diário de receita e despesa:
1891-1911 (198 fls)
1898-1906 (115 pgs)
1876-1883.
Livro Caixa:
1940-1944 (30 fls)
1927-1935 (114 fls)
1944-1948 (100 fls)
1948-1952 (100 fls)
1960( 5,() fIs)
1960
( 49 fIs)
1960
( 50 fls)
1952-1955 (94 fIs).
Livros Razão: 1943-1946 (183 fIs).
Livros de Recibos da Irmandade: 1876-1888 (70 fIs).
Livro de registro de receituário da farmácia:
1958-1961 (300 fls).
Livros de cópias:
1907-1912 (202 fls)
1936-1946 (403 fIs)
1912-1926 (400 fls)
1946-1953 (291 fls).
Livro de registro de títulos a pagar:
1956
1957 (50 fls).
Livro registro de pensionistas - portaria 1959 1964 (100 fls).
Livro de registro de maternidade: 1940-195.0 (200 fls) .
Livro de registro do serviço de pronto-socôrro:
1957-1960 (165 fls).
Livro de contas de doentes de enfermarias:
1959-1961 (250 fls).
Livro de contas de diversas companhias:
1959-1961 (142 fIs).
Livro de contas de institutos: 1952-1957.
Livros de protocolo de entrega de correspondência:
1956-1958
1960-1963
1961-1964.
Livros de receituário do ambulatório:
1958
(100 fIs)
1958 1960 (100
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30. -

Livro de freqüência do corpo clínico:
1956-1957 (250 fls).
31. - Livros de receUtas:
1955-1959 (100 fls)
1957-1958 (50 fls)
1955-1958 (100 fls)
1957
( 50 fls)
1958
(10.0 fls)
1958-1959 (100 fls)
1959-1960 (89 fls).
32. - Livro de contas de pensionistas:
1948
1948-1949
1947-1948
1962
1960
1961-1962.
33. - Pasta: recortes de jornal si campanhas do Hispital contra tuberculose em 1941
recortes do jornal "O Monumento" ano VII 1943
1 exemplar de "Nossa Terra" de 3-4-1943
Idem de CTI Jornal de 22-1-1942
recorte do "Estado" de 1942
Idem "Folha da Manhã" de 10-3-1942
1 ex. jornal "Taubaté Country Club", 30-3-1942
1 ex. do CTI Jornal, 5-4-1948.

ARQUIVO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL.
Enderêço: Praça Dr. Barbosa de Oliveira.
Responsável: Tarcílio Gomes Macedo.
Data da inauguração da Estação de Taubaté: 27-12-1876.
1. - Livro de reclamações: 1895 a 1965 (33 fls); 1906-1951
(103 fls. Da 5 em diante, livro caixa da bilheteria) .
(1a. reclamação, dia 31 de dezembro de 1895).
2. - Livro de Atas da entrega da estação (46 fls) .
(quando passa de um chefe para outro) .
fls. Da 45 em diante, têrmo vistoria; da 60, livro caixa
la. ata: 24-10-1931; última, 15-7-1965 - 1894-1953 (100

3. -
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Livros de Ponto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

-

1918
1914
1915
1958
1944
1964
1965
1953
1927
1956
1960
1955
1964
1955
1918

( 99
( 99
( 81
( 97
(100
(100
(101
a 1955 (100
a 1929 ( 73
a 1958 (100
a 1961 (100
a 1956 (100
a 1965 (100
a 1957 (100
a 1922 (100
a
a
a
a
a
a

1922
1921
1924
1959
1949

fls
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls) -

16. 17. -

1920 a 1923
1929 a 1932

(100 fls)
(10.0 fls) -

18. -

1929 a 1932

(100 fls) -

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1922
1941
1963
1926
1950
1950
1949
1937
1942
1946
1934
1932
1952
1923
1962
1962
1962
1959
1960
1951

-

a
a
a
a
a
a
a
a
à.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1925
1942 (100 fls)
1964
1929 (100 fls)
1952 (100 fls)
1952 (100 fls)
1950
1940 (189 fls)
1946 (200 fls)
1949 (200 fls)
1936 ( 99 fls)
1934 (100 fls)
1953
1926 (100 fls)
1963 (100 fls)
1964 (100 fls)
( 1 fls)
1960 (101
1962
1953

livro ocupado 3 anos
depois do têrmo livro correspondente
aos meses pares livro correspondente
aos meses ímpares -

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

4. -

5. -

6. -
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- 1928 a 1935 (100 fls)
- 1921 a 1927 (100 fls)
- 1914 a 1921
- 1935 a 1942 (100 fls)
- 1936 a 1944 (98 fls)
- 1940 a 1944 (100 fls)
- 1955 a 1960
- 1928 a 1931
- 1935 a 1939 (98 fls)
- 1931 a 1935 (100 fls)
- 1928 a 1935 (100 fls)
- 1915 a 1921 (81 fls)
- 1922 a 1927 (91 fls)
- 1948 a 1955 (99 fls)
- Livro de Ponto do pessoal da Estação de Quiririm (distrito de Taubaté):
1940 a 1952 (77 fls)
1950 a 1961 (100 fls).
Livros de Autos (de verificação, incineração, etc.).
1947 a 1958
1944 a 1945
1919 a 1949 (também foi usado para registro de vendas
de leitos, a partir da fI. 30).
Li\vros de comunicações expedidas:
1955 a 1957 (101 fls).
Livro de têrmos Ide responsabllidade de pessoa que retira material da estação. 1934. (100

1953 -
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(Falta os meses de fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agôsto, outubro e novembro).

1954
1955 - (Falta o mês de julho) .
1956
1957 - (Falta o mês de maio).
1958
1959
1960 - (Falta o mês de abril) .
1961
1962 - (Falta o mês de agôsto).
1963
1964 - (Faltam os meses de novembro de dezembro).
8. - Boletins diários da Chefia da Divisão do Centro - Encadernados por meses 1944 - (Faltam os meses de janeiro e maio).
9. - Boletins diários da Chefia do Tráfego - Encadernados
por meses1943 - (Faltam os meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, julho, agôsto, setembro, outubro e novembro).
10. - Separata dos Boletins diários - Encadernados por meses1953 - (Faltam os meses de janeiro, setembro, outubro e dezembro).
11. - Circulares O /S (ordem de serviço)
1954 - N.os 1 a 12
1958 - N.os 1 a 12
1959 - N.os 1 a 12
1956 - N.os 1 a 12
1960 - N.os 1 a 12
1957 - N.os 1 a 12.
1961 - N.os 1 a 12
1963 - N.os 1 a 11
1964 - N.os 1 a 11
12. - Documentos diversos a. - Circulares da Contadoria Geral de Tranportes.
Anos: - 1950, 1957 e 1959.
b. - Circulares de Instruções Financeiras.
Anos: - 1947, 1955 e 1961.
c. - Ofícios.
Ano: -1960.
d. _. Circulares OF.

-
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ARQUIVO DA CúRIA DIOCESANA.
E;nderêço: Praça Barão do Rio Branco, n.O 30.
Responsável: Monsenhor Teodomiro Lobo, chanceIer da Cúria.

*
I. -- Paróquia Catedral.
1. -- Livros de Casamentos: 33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

--------_.
--_.
------._-.
------_.
-----

1789
1803
1816
1820
1849
1858
1865
1873
1882
1877
1877
1885
1889
1892
1895
1898
1902
1905
1910
1916
1918
1923
1920
1928
1932
1936
1939
1943
1946
1947
1951
1954
1957

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1803 (200 fIs)
1808 (185 fls)
1888 (173 fls)
1849 (287 fIs)
1858 (148 fls)
1864 (106 fIs)
1873 (148 fIs)
1877 (98 fls)
1887 (137 fIs)
1881 (98 fIs)
1888 (50 fls)
1889 (
1892 (197 fls)
1895 (1.00 fls)
1898 (100 fls)
1902 (102 fIs)
1905 (100 fls)
1910 (150 fIs)
1915 (200 fIs)
1917 (100 fIs)
1920 (75 fls)
1927 (100 fls)
1923 (100 fIs)
1932 (100 fIs)
1936 (100 fls)
1939 (100 fls)
1943 (100 fls)
1946 (100 fls)
1947 (100 fIs)
1951 (100 fIs)
1954 (100 fls)
1957 (100 fIs)
a 1965.
Nota: do n.o 20
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2. -- Livros de Batisados: 87.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

---_.---------------------_.
--

30. --

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

---------_.

1688
1786
1798
1792
1802
1803
1806
1811
1817
1821
1827
1832
1832
1835
1837
1840

1846
1848
1851
1854
1858
1858
1860
1862
1864
1866
1868
1870
1871
1871
1873
1875
1877
1879
1887
1880
1882
1883
1885
1889
1890

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1704
1787
1810
1802
1832
1852
1811
1817
1821
1827
1832
1846
1835
1841
1892
1848
1856
1850
1854
1857
1873
1861
1862
1864
1866
1868
1870
1871
1886
1873
1875
1877
1879
1881
1889
1882

a
a
a
a

1885 (200
1887
1890
1891

(145 fls)
fIs)
fIs)
fIs)
fIs)
fIs)
fIs)
fIs)
fIs)
002 fls)
(150 fls)
( 97 fls)
(298 fls)
(269 fIs)
(130 fls)
(194 fls)
(194 fls)
(148 fIs)
( 95 fIs)
(196 fls)
(181 fls)
(154 fls)
(100 fls)
(100 fls)
(100 fIs)
(100 fIs)
(100 fls)
(100 fIs)
(200 fls)
(100 fIs)
( 99 fIs)
(138 fls)
( 97 fIs)
(141 fls)
(148 fIs)
( 98 fls)
( 50 fls)

(202
(200
(199
(207
(200
(128
(125
(135

42. -43. 44. -45. -46. -47. -48. -49. -50. -51. 52. -53. -54. -55. -56 .. 57. -58. -59. -60. -61. 62. -63. _..
64. -65. -66. -67. -68. --69. -70. -71. -72. -73. -74. -75. -76. -77. -78. -79. -80. -81. -82. -83. -84. --

1891
1892
1894
1895
1897
1898
1900
1902
1903
1905
1907
1910
1912
1913
1915
1917
1918
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1926
1928
1930
1930
1932
1934
1935
1937
1938
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
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a 1892 (149 fls)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1894 (95 fls)
1895 (149 fls)
1897 (150 fIs)
1898 (149 fIs)
1900 (148 fls)
1902 (150 fIs)
1903 (150 fIs)
1905 (200 fIs)
1907 (200 fls)
1910 (200 fls)
1912 (200 fIs)
1913 (200 fls)
1915 (200 fls)
1917 (100 fIs)
1918 (loOO fls)
1919 (100 fls)
1919 (100 fls)
1920 (100 fIs)
1921 (100 fIs)
1922 (100 fls)
1923 (100 fls)
1924 (100 fls)
1926 (100 fls)
1928 (loOO fls)
1930 (100 fls)
1924 (100 fIs)
1932 (100 fls)
1934 (100 fIs)
1935 (100 fls)
1937 (100 fIs)
1938 (100 fIs)
1939 (100 fls)
1941 (100 fIs)
1942 (100 fIs)
1943 (100 fls)
1944 (100 fls)
1945 (100 fls)
1946 (100 fls)
1947 (100 fIs)
1948 (100 fIs)
1949 (100 fIs)
1951 (100

85. _. 1951 a
86. -- 1954 a
87. - 1956 a
Nota:
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1954 (200 fls)
1956 (200 fls)
1959 (200 fIs).
Os livros n.o 21 e 29 referem-se a escravos.

:3. -- Uvros de óbitos: 25.
1. -2. -3. -4 .. 5. -6. -7. _.
8. -9. -10. -11. -12. -13. -14. -15. -16. -17. -18. -19. -20. -21. -22. 23. -24. -25. -Nota:

1804 a 1843 (114 fls)
1837 a 1846 (141 fIs)
1843 a 1856 (214 fIs)
1846 a 1854 (148 fls)
1854 a 1861 (196 fls)
1857 a 1862 (145 fIs)
1861 a 1864 (100 fIs)
1862 a 1869 (100 fls)
1864 a 1871 (136 fls)
1871 a 1874 (96 fls)
1874 a 1878 (138 fls)
1873 a 1884 (65 fls)
1878 a 1880 (99 fIs)
1879 a 1888 (48 fIs)
1880 a 1881 (48 fls)
1881 a 1883 (98 fls)
1883 a 1887 (197 fls)
1887 a 1888 (97 fIs)
1888 a 1896 (150 fls)
1893 a 1901 (200 fIs)
1901 a 1903 (100 fls)
1903 a 1913 (100 fIs)
1913 a 1920 (100 fIs)
1925 a 1941 (100 fls)
1941 a 1964 (100 fls).
Os livros n.o 3, 6. 12 e 14 referem-se a escravos.
Impressos os n. o 24 e 25.

11. -- Paróquia Nossa Senhora do Rosário.
1. -- Livros de Batisados: 23.
1.
2.
3.
4.

_.
----

1925
1926
1928
1930

a
a
a
a

1926 (10.0 fIs)
1928 (100 fIs)
1930 (100 fls)
1932 (100

-

2. -

3. -

4. -

IH. 1. -
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5. - 1932 a 1934 (100 fIs)
6. - 1934 a 1936 (100 fls)
7. - 1936 a 1938 (100 fls)
8. - 1938 a 1940 (100 fls)
9. - 1940 a 1941 (100 fIs)
10. _. 1941 a 1942 (100 fIs)
11. -- 1942 a 1943 (100 fls)
12. - 1943 a 1945 (100 fls)
13. - 1945 a 1946 (100 fIs)
14. - 1946 a 1947 (100 fls)
15. - 1947 a 1948 (100 fls)
16. - 1948 a 1950 (100 fIs)
17. - 1950 a 1951 (10.0 fls)
18. - 1951 a 1954 (200 fls)
19. - 1954 a 1956 (200 fls)
20. - 1956 a 1958 (200 fIs)
21. - 1958 a 1960 (200 fIs)
22. - 1960 a 1963 (200 fls)
23. - 1962 a 1964 (200 fls).
Livros de Crisma: 4.
1. - 1925 a 1928 (200 fls) Impresso
2. - 1928 a 1931 (200 fls) Impresso
3. - 1934 a 1938 (200 fls) Impresso
4. - 1939 a 1944 (200 fIs) Impresso.
Livros de óbitos: 2.
1. - 1925 a 1936 (200 fIs) Ms
2. - 1938 a 1962 (100 fIs) Impresso.
Livros de Casamentos: 9.
1. - 1925 a 1931 (100 fls)
2. - 1931 a 1936 (100 fls)
3. - 1936 a 1940 (100 fls)
4. - 1940 a 1945 (100 fIs)
5. - 1945 a 1947 (10.0 fIs)
6. - 1947 a 1950 (100 fIs)
7. - 1950 a 1953 (100 fls)
8. - 1953 a 1956 (100 fIs)
9. - 1953 a 1956 (100 fls).
Paróquia da Santíssima Trindade.
Livros de Batisados: 8.
1. - 1948 a 1950 (100 fls)
2. - 1950 a 1952 (100

3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. -

-

1955
1952
1958
1960
1961
1942

1957
1957
1960
1962
1963
a 1946

fIs)
fIs)
fls)
fls)
fls)
fls).

1948 a 1951 (100 fIs)
1948 a 1954 (100 fIs)
1955 a 1963 (200 fls).

Livro de óbitos: 1.

1948 a 1954
4. -

(200
(2.00
(200
(200
(100
(100

Livros de Casamentos: 3.

1. 2. 3. 3. -

a
a
a
a
a
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(100 fIs).

Livro de Registro de Associados à Pia União: 1.

(1948 a 1950).
5. -

Livros índices de Batistérios: 12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6. -

o

1860
1871
1882
1891
1900
1941
1930
1923
1947
1912
1920
1915

a
a
a
a
a
a
a
a

1871
1882
1891
1900
1912
1948
1941
1932

a 1917
a 1924
a 1920

(100
(100
(100
(100
(200
(100
(100
(100
(100
(100
(100
(100

fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fls)
fIs)
fIs)
fIs)
fls)
fIs).

Livros de Crismas: 4.

1.
2.
3.
4.
7. -

--__
-----

- 1936 a 1939
- 1939 a 1943
- 1943 a 1951
-19.

Avisos Diocesanos:

Cópias

(200 fls)
(200 fIs)
(200 fls)

-
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ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.
Enderêço: Rua Marquês do Herval, 598.
Diretor do Arq~vo: Terezinha Chagas Teixeira, substituindo
Guarany Squarcini.
1. - Jornais:
Correio de Taubaté: órgão do Partido Republicano local.
Funcionava com sua Redação e Oficinas à rua Duque de Caxias, 49. Hoje, desaparecido. O arquivo possui 2 vols.
1.0 Ano I, de 1-1-1928 a 27-12-1928 (n.o 193 a 294) Redator:
Emiliano Anibal Scacchetti.
2.°: Anos U e lU, de 3-2-1927 a 19-1-1928 (n.o 102 a 198)
Diretor: Felix Guisard, Editor Emiliano Anibal Scacchetti.
1.0: Ano I, de 1-1-1928 a 27-12-1928 (n.o 193 a 294) Redator:
de 193 a 294.
Faltam os números 200, 201, 204, 218, 220, 221, 223, 224, 225,
232 e 292. Sntre os números 150 e 151 há um número especial
dedicado à fundação da "Usina Felix Guisard" , ilustrado com
fotografias.
2. - Coletânea:
Documentos para a História do Vale do Paraiba publicado
pelo Dr. Felix Guisard Filho, em 10 volumes, contendo:
1,0 voI. Papéis Avulsos: 1822-1854. Cópias de papéis recebidos pela Câmara (leis, decretos, regulamentos, tratados em
vigor na época, portarias) não só referentes a Taubaté quanto
a outras cidades e vilas. Publ. 1944, Editôra Universal, São
Paulo, 420 págs.
voI. 2.°. Papéis recebidos pela Câmara: 1854-1872. (Educação, Política, Agricultura, Ensino. Saude. Indústria, Transportes, Finanças, Justiça). Ofícios e Portarias. 316 págs. Editôra
Universal, São Paulo, 1944.
voI. 3.°. Papéis expedidos pela Câmara: 1853-1869. Correspondência entre autoridades municipais e provincias. Circulares. Portarias, Atas de eleição e requerimentos. (Contém:
participação posse Câmara, providência· sôbre estradas, escolas,
nomeação fiscal, informações sôbre agricultura e indústria, balancetes, orçamentos, assistência social). Editôra Universal, São
Paulo, 1944, 188 págs.
voI. 4.0. Atas da Câmara:
T. I 1780-1798 Editôra Universal. São

-

I! 1842-1868 Ibidem, 406 págs.
lI! 1857-1868. Ibidem, 428 págs.
IV 1869-1879. Ibidem, 406 págs.
V 1823-1837 e 1880-1883. Ibidem. 416 págs.
VI 1844-1886. Ibidem. 330 págs.
VI! 1887-1890. Editôra Gráfica Cruzeiro do Sul. São
Paulo, 1944. 370 págs.
Obs. Desaparecidas as Atas da Vereança de 1799-184l.
Coleção de Livros de Atas (Ms).
vol. 2.°: Atas da Câmara de 1895-1898
(200 fls)
(200 fls)
vol. 3.°:
de 1898-1901
(200 fls)
vol. 4.°:
de 1901-1905
(200 fls)
vol. 5.°:
de 1905-1911
(196 fls)
vol. 6.°:
de 1911-1919
(200 fls)
vol. 7.°:
de 1919-1926
(158 fls)
vol. s/n.o:
de 1948
- Livro de Sessões Preparatórias e Verllicadoras dos poderes da Câmara: 1896 a 1929 41 fls.
- Livro de Atas do Conselho da Intendência Municipal:
1890-1892.
- Livro de têrmos de compromissos: (Secretaria da Câmara) 1958-1963.
- Livro de Verbas: 1905-1906, 124 fls. (Intendência municipal. Procuradoria. Matadouro, Mercado. Aferições.
Limpeza pública. Pessoal de serviço sanitário. Higiene.
Il uminação . Fiscalização. Serviço de Cadeias).
- Livro de Atas da Intendência Municipal: 1890-1892.
- Atas da Câmara: de 1948 a 1963 (datilografadas).
1948 1 vol.
1956 5 vol.
1949 2 vol.
1957 5 vol.
1950 3 vol.
1958 4 vol.
1951 3 vol.
1959 4 vol.
1952 5 vol.
1960 4 vol.
1953 5 vol.
1961 5 vol.
1954 2 vol.
1962 4 vol.
1955 2 vol.
1963 3 vol.
de 1895 a 1898 (2 vols)
de 1898 a 1901
de 1901 a 1905
T.
T.
T.
T.
T.
T.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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10. -

11. -

12. -
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Livros de Registro:

Registro de papéis (recursos, representações, convites): 1950-1951. (1 fi).
Registro de projetos de lei: 1952 (4 fls).
Registro de ofícios (editais, procurações): 1896 1907
(137 fls) .
Registro de 1952 (indicação e colocação de guias de
calçamento. construção de estradas, reparações, leis,
etc.) 1952-1955 (35 fls).
Registro de requerimentos: 1952 a 1955 (26 fls) .
Registro geral (projetos de lei, requerimentos, indicações da câmara): 1956-1959 (82 fls); 1950 (3 fls);
1952-55; 1952; 1950-1 (5 fls).
Registro de pareceres (Secretarias e Comissões Permanentes) 1957-1961 (50 fls) .
Registro de Papéis diversos: 1949-1951 (7 fls); 1948
(50 fIs); 1952-54; 1950-1951.
Registro de Requerimentos: 1948 (5 fls).
Registros de bairros 1957-58 (45 fls); 1957-58 (50
fls) .
Registros e indicações 1950-51 (5 fls).
Registros de correspondência recebida 1962-63 (50
fls) .
Registros gerais: 1960-61 (50 fls).
Registros de instalações, objetos, documentos (Museu Histórico Municipal): 50 fls (faltam as las. 28).
Registro de pareceres 1951-57 (34 fls) .
Registros de ofícios, editais 1898-1907. Contém 2 cartas e 4 certidões (1904).
Relatório do exercício de 1958 apresentado à Câmara de
Taubaté pelo prefeito Jaurés Guisard.
Idem, 1957.
Livros de Protocolo:
Geral: 1952
(5.0 fls)
1963-1964
1949-1950
1957-1959
1949-1958
1958-1961
1959
1960-1962
1960

-
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1955-1956
1958-1959
1962-1963
1952-1953
1953-1954
1957.
Secretaria das Comissões:

1963
1952-1959.

Ordem do Dia: 1959.
Entrega da correspondência: 1950-52; 1952-1953.
13. -

Livros de Cópias (correspondência expedida pela Câmara): 1903-1906. (198 fls).

14. -

Livros de Convocações de Vereadores para as sessões,
com ordem do dia. 1960.

15. -

Livros de processos e papéis remetidos à Câmara (Comissões Permanentes): 1948-49.

16. -

Livros de rascunhos de Atas: 1956-1962 1958-1959 19571960
1961.

17. -

Livro contendo Orçamento de Taubaté para o exercício
de 1898 a 1899 (68 fls); 1900 (42 fls).

18. -

Livros de Ponto: de 1954 a 1960 (lO).

19. -

Pacotes:
Atas de reuniões e pareceres - 1953-1958.
Proposituras apresentadas pelos srs. Vereadores (22 pacotes) 1960-63.

20.

-
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INTERVENÇAO.
Da Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula
(F.F .C.L. da U .S.P.).
Solicita informações sôbre o brasão de armas da cidademunicípio de Taubaté e a eventual possibilidade de seu enquadramento às leis da Heráldica.

•* •
RESPOSTA DO
MERSCHMANN.

PROF.

ANTÔNIO

CARLOS

A Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões

RIBEIRO

AS FONTES PRIMÁRIAS DA HISTÓRIA: FONTES
ARQUEOLÓGICAS CATARINENSES.
Walter F. Piazza (*).
I. -- AS FONTES PRIMARIAS.
A Arqueologia como fonte histórica.
As classificações das fontes históricas e a sua definição
precisam ser caracterizadas.
Podemos, desde logo, aceitar o dizer de Bauer (1952, p.
218) como definição: "tudo o que nos proporciona o material
para a reconstrução da vida histórica". E, ainda, esclarece: "O
conceito de fonte histórica não é alguma coisa de contornos perfeitamente desenhados" .
Entretanto, o mesmo Autor, sentindo a imprecisão dos limites em que situou a proposição, tenta uma caracterização da
fonte histórica: "da escôlha do objeto a focalizar e do estado da
investigação em que, no momento, encontra-se a ciência e, desde logo, não sàmente da ciência histórica, mas, também, das demais ciências".
Mas. aceitamos outra caracterização de fonte histórica, mais
simples, mais objetiva: "Com a imagem de fonte se exprime,
além disso, mais acertadamente, que ela não é objeto, mas meio
de conhecimento" (Rodrigues, 1949, p. 123, apud Bauer) .
Esta caracterização é imprescindível para que se situem as
fontes históricas primárias.
O mesmo Bauer (1952, p. 221) diz que são fontes primárias
os fatos geográficos, corporais (físicos), da vida prática, de
ordem volitiva e das faculdades intelectuais ou seja, como fatos corporais (físicos) os restos ósseos pelos quais se possa reconstituir o tipo humano, os fatos da vida prática, aquêles que
mostram as armas, os utensílios, os objetos de adôrno, de fatos de ordem volitiva que são os objetos rituais e os ritos que
possam reconstituir as crenças.
(0). _

Professor de História da América da Faculdade de FUosofta da Universidade de Santa
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Veremos, pois, adiante, que a Arqueologia inclui-se como
fonte primária da História, por estar envolvida pelos fatos fundamentais, acima enumerados.
A Arqueologia, de acôrdo com a Encyclopaedia of Social
Sciences (voI. I, p. 163) é, "por etimologia o estudo das coisas,
tem a reconstrução por objeto", o que é muito superficial.
Desta forma não é a definição que nos serve, pois, a Arqueologia, tem sofrido um evoluir amplo, a partir da mais remota Antigüidade, quando começou a ser praticada empiricamente, pelo prazer do "coleci onismo" , até os dias atuais, quando se situa em grandes e intensas relações interdisciplinares.
E', através dessas relações interdisciplinares que melhor se
tem apresentado a Arqueologia, como disciplina científica, base
da História, na sua mais antiga fase, a Pré-História.
O conceito de Bauer (1952, p. 326), quando, ao se referir
à Arqueologia, diz: "Além disso a índole da investigação e
da técnica de conhecimentos tão especiais de impossível inclusão nos domínios da Historiologia propriamente dita, de tal
forma que a Ciência da Antigüidade converteu-se numa disciplina independente", leva-nos à reflexão!
Não se tornou, evidentemente, uma disciplina independente, na extensão ampla do têrmo. Faz-se por ser independente,
mas está, hoje, mais do que antes, prêsa e complementada por
outros estudos científicos.
Esta ordem de idéias pode ser interrelacionada com uma
outra, onde se define o arqueólogo: "... é aquêle que estuda
o material recolhido com objetivo de obter fatos históricos, e
pode trabalhar em qualquer período, desde o paleolítico superior das cavernas até o último medieval das catedrais góticas
ou a arqueologia das ferrovias abandonadas do fim do século
XIX" (Daniel, 1964, p. 13).
Se fôr considerado o trabalho arqueológico - quer em
sua fase de campo, quer em sua fase de laboratório -, talvez
estas definições e o seu contexto não se adaptem à realidade.
Entretanto, o desenrolar do trabalho arqueológico fala
melhor.
O trabalho arqueológico, como todo trabalho científico,
desenvolve-se em três fases: o planejamento, a execução e a
análise.
O
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A execução é a fase central do trabalho arqueológico. Ela
pode ser efetuada de várias formas, tendo em vista os objetivos que se pretende alcançar e é definida no planejamento
global.
E' o que, comumente, se chama de "trabalho-de-campo".
1!:ste trabalho pode ser efetuado quer como "levantamento" isto é de simples localização geográfica do sítio arqueológico,
com a anotação das suas características extrínsecas, isolado ou
dentro de uma área pré-determinada -, quer como "prospecção" - não só a localização, mas, já estendendo o trabalho para a escavação de um pequeno corte, de 1 x 1 m. ou 2 x 2 m.,
para conhecimento de suas características intrínsecas -, quer
como "trincheira-teste" - ou seja o seccionamento de um
sítio arqueológico através de um perfíl transversal -, ou quer,
ainda, como "escavação" - trabalho sistemático num sítio
arqueológico para conhecimento total das suas características
intrínsecas, nas suas estruturas verticais e horizontais.
Estas formas de "trabalho-de-campo" estão condicionadas
às condições de pessoal, material e financiamento, obviamente.
Passa-se, após concluído o "trabalho-de-campo", qualquer
que seja a forma adotada, ao trabalho de laboratório: a análise dos restos arqueológicos.
E' para os estudos de laboratório que se limpam, convenientemente, os restos ósseos, os materiais líticos e cerâmicos, passando-se, depois, a numerá-los, a catalogá-los, a estudá-los. Os
restos ósseos humanos servem para reconstituir os tipos físicos
e determinar pela sua posição, in situ, as formas de enterramento, secundário ou primário, indicativo do tratamento diferenciado dos mortos, levando-nos à considerações de ordem cultural. Os materiais líticos e cerâmicos, através de suas tipologias,
conduzem-nos ao estabelecimento de uma cronologia relativa
ao estágio cultural dos habitantes da área em estudo e, também,
podem levar-nos a estabelecer a possibilidade de contatos ou
trocas culturais entre vários sítios pré-históricos.
Estamos, assim, pois, diante de "fontes primárias" da História.
Essas "fontes"
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cimento de uma cronologia (Laming-Emperaire, 1952; 1963;
Butzer, 1964).
Finalizando êste retrospecto sôbre os estudos de laboratório vale dizer uma última palavra sôbre a estruturação da
reconstituição, o que se processa em duas coordenadas: uma
vertical e outra horizontal.
Se a coordenada vertical indica o estudo comparativo do
desenvolvimento cultural havido num único sítio, através dos
seus vários estratos, a coordenada horizontal significa o estudo comparativo de vários sítios arqueológicos no mesmo momento histórico (Meggers e Evans; 1956,1958 a, 1958 b; LamingEmperaire, 1952, 1963).
Dentro desta ordem de pensamento são os sítios arqueológicos considerados, por alguns Autores, como "monumentos",
inequivocamente, "fontes primárias de História", e, por isto
mesmo, mereceram o nosso estudo e como sua complementação deve ser focalizada a literatura que trata tais sítios arqueológicos. dos seus restos e as análises de que têm sido objeto,
bem como as coleções museológicas que se têm formado em razão do trabalho arqueológico.
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*
11. -- AS FONTES ARQUEOLóGICAS CATARINENSES.
1. -

Os estudos preliminares.

Os estudos de pré-história em Santa Catarina - contribuição, portanto, para a elucidação dos tempos pré-históricos do
Brasil - têm raízes em três trabalhos pioneiros: o do Conde
de La Hure, o de Luther Wagonner e o de Charles Wiener.
O primeiro, tendo como cenário a área de São Francisco
do Sul, o segundo, na sua qualidade de membro da Comissão
Geológica do Império do Brasil sob a chefia do grande geólogo
e naturalista americano Charles Frederik Hartt (1876-1877), na
área de Laguna, e o terceiro, como naturalista do Museu N acionaI do Rio de Janeiro, percorrendo as porções norte e central
do litoral de Santa Catarina.
Dêstes trabalhos pioneiros, somente, o de Charles Wiener
teve uma divulgação conveniente. Os demais não tiveram,
ainda, a devida apreciação.
Desde então, têm sido esporádicas as pesquisas arqueológicas, e, em geral, sem fundamentação científica, mero espírito
de aventura e por puro colecionismo.
Um ou outro trabalho de mais mérito teve lugar, em época
posterior.
Na década de 191.0-1920 o trabalho de coleta de restos humanos dos ""sambaquís" catarinenses, do litoral de São Francisco do Sul,
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cem referência especial o sr. Guilherme Tiburtius e a sra.
Iris Koehler Bigarella - em tôrno dos "sambaquís" de Santa
Catarina, notadamente do litoral norte do Estado.
Pouco depois iniciam-se as escavações sistemáticas do Prof.
Luiz de Castro Faria, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no
"sambaquí" de Cabeçuda (Laguna).
Simultâneamente, o Pe. Inácio Schmitz S. J. realiza o
estudo da cerâmica pré-histórica de Santa Catarina e investiga
um sítio habitacional do vale do rio Uruguai (Sede Capela, Itapiranga) .
Logo depois, Alan Lyle Bryan, arqueólogo norte-americano, desenvolve escavações sistemáticas no "sambaquí" do Forte (Forte Marechal Luz, São Francisco do Sul), cujos dados
divulgados fornecem a primeira datação pelo método do Carbono 14 de um sítio pré-histórico de Santa Catarina: 1700 -+- 130
a.C. a 1340 ± 100 da éra cristã.
E, finalmente, a partir de 1957, o Pe. João Alfredo Rohr
S. J., inicia uma série de prospecções na Ilha de Santa Catarina, e, em 1962, dá nova orientação aos seus estudos.
Mas, a partir de 1962, com a promulgação da Lei federal
n.o 3.924, de proteção aos sítios arqueológicos, dá-se nova vitalidade às pesquisas pré-históricas.
2. -

Organização atual das pesquisas e do ensino.

A pesquisa arqueológica foi, até 1962, realizada sem um
plano e sem fundamento científico.
A partir de então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Santa Catarina, através da sua Cadeira de Antropologia e a partir de 1964, em colaboração com a
Cadeira de História da América sob a responsabilidade do Autor destas notas, vem desenvolvendo os estudos para a efetivação de plano-de-pesquisa, constando de:
a). - Levantamento dos sítios arqueológicos - (em realização) (1);
b). - Elaboração, concomitantemente, da Carta Arqueológica do Estado (também, em realização);
(1). -

Trabalhos concernentes a êste item:
Levantamento dos sambaquís da Região do Sul do Estado (Zona de
Laguna);
Levantamento de gruta no município de Rio Negrinho (abriga Rilckl);
Levantamento de sítios arqueológicos nos municípios de São Joaquim
e Urubicí;
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c). -

Escavações sistemáticas em sítios arqueológicos (2)
e prospecção em todos os sítios cadastrados.
Antecipando ao trabalho prático, semanalmente, são realizadas aulas teóricas de Arqueologia, abrangendo, em especial,
os métodos e técnicas de pesquisa arqueológica, processos de
datação e de análise do material arqueológico e técnica da reconstituição histórica.
Em 1965, a Universidade de Santa Catarina criou um Instituto de Antropologia, com autonomia científica, que se dedicará aos programas de pesquisas arqueológicas.
3. - Os principais sítios arqueológicos.
Até agora foram encontrados e estudados, em Santa Catarina, sítios arqueológicos dêstes tipos:
a). - Sambaquís;
b). - Grutas;
c). - Inscrições rupestres;
d). - Sítios cerâmicos.
No litoral tem-se encontrado de todos êstes tipos de sítios.
J á, no planalto, foram assinalados os três últimos tipos, sem
que haja, entretanto, um estudo sistemático dêles.
Vejamos, pois as duas áreas - planalto e litoral.
a). - Do planalto.
As pesquisas no planalto se referem às grutas visitadas
pelo Dr. Jorge C. Bleyer, e, também, a um sítio cerâmico, de
origem guaraní, prospectado pelo Pe. Inácio Schmitz S. J. ,
em ] 958, no Município de Itapiranga. E, finalmente, em 1962 novembro - visitamos e fizemos uma pequena trincheira-teste
num abrigo sob rocha, na localidade de Cêrro Azul, município
de Rio Negrinho, onde colhemos ossadas humanas e conchas
fluviais: assinalâmo-Ia como "Abrigo Rückl " , em homenagem
ao proprietário das terras onde se encontra.
O planalto de Santa Catarina é, ainda, um campo virgem
às pesquisas arqueológicas. Na região de São Joaquim-Urubicí,
em 1963, confirmamos alguns dados coletados pelo Dr. Jorge
C. Bleyer, nas grutas de Invernada do Moleque, Rio dos Altos,
Casa de Pedra, Santa Bárbara, Rio Lavatudo e Vacas Gordas.
Quanto às inscrições rupestres do planalto são assinaladas
três: uma em Lageado Angico, município de Mondaí, e duas no
município de Canoinhas, que não tivemos, ainda, oportunidade
de analisar.
(2). -

Trabalhos realizados:
PA 1.62 - Sambaqui de Ponta das Almas (Lagoa, Florianópolis);
RT 1.64 - Sítio cerâmico de Rio Tavares (Florianópolis);
EI 2.64 - Sambaqui
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Entretanto, na região de São Joaquim-Urubicí coletamos
material referente às existentes no Morro do Avencal e nas
grutas do Rio dos Bugres e da Casa de Pedra.
Além daquêle sítio cerâmico, já referido, existente no município de Itapiranga, na localidade de Sede Capela, temos, também, material cerâmico colhido às margens do rio Vacas Gordas, no município de Urubicí e nas margens dos rios do Peixe
e Uruguai, nos municípios de Ipira e Piratuba.
a). Do litoral.
No aspecto físico do litoral catarinense podemos distribuir
os sambaquís em quatro áreas, aceitando a proposição de Leonardos que, assim, o divide:
1. - litoral de São Francisco;
2. - litoral de Itajaí;
3. - litoral de Florianópolis;
4. - litoral de Laguna.
Desta forma, com base em informações prestadas por funcionários da rêde nacional de estatística, através da Inspetoria
Regional de Estatística Municipal, anotamos as localizações
dos sambaquís, o que complementamos e cotejamos com os
apontados na bibliografia especializada.
Dêsse trabalho resultam as relações referentes aos litorais
de São Francisco, Itajaí e Florianópolis e Laguna, apoiados
nos trabalhos de campo de Bigarella, Tiburtius, Rohr e nosso.
O litoral de Lagune foi inventariado, nos seus sambaquís,
com o escopo de fazer cumprir a Lei Federal n.o 3.924, de 26
de julho de 1961, que dispõe os sítios arqueológicos e monumentos pré-históricos, com levantamento iniciado a 13 de fevereiro e concluído a 1.0 de maio, tudo de 1962; o litoral de
Florianópolis foi inventariado, concomitantemente, em 1962; e
o litoral de São Francisco do Sul iniciado em agôsto de 1964 e,
ainda, não totalmente concluído.
São êstes os sítios arqueológicos existentes no litoral de
Santa Catarina, alguns bastantes arrasados, outros em fase de
exploração econômica e outros, ainda, preservados, felizmente,
para os estudos arqueológicos.
1. -

Litoral de São Francisco.

Nesta área encontram-se sambaquís nos municípios de São
Francisco do Sul,

,
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Por município, estão, dêste modo, distribui dos os Sambaquís conhecidos nesta área.
Município de São Francisco do Sul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

-

Enseada I.
Enseada H.
Pôrto do Rei I (n.o 34 de BigarelIa).
Iperoba.
Pôrto do Rei H (n. o 35 Bigarella).
Linguado (n. o 27 de Bigarella) .
Moretinha (n. o 28 de Bigarella).
Linguado (n. o 26 de Bigarella).
Rio Ribeira I (n.o 25 de Bigarella) .
Gambôa I (n. o 29 de Bigarella).
Rio Ribeira H.
Gambôa H (n. o 30 de Bigarella).
Gambôa IH (n. o 31 de BigarelIa).
Gambôa IV (n. o 32 de BigareIla).
Gambôa V (n. o 33 de BigarelIa).
Bupeva I (n. o 36 de Bigarella).
Bupeva H (n. o 37 de Bigarella) .
Bupeva IH (n. o 38 de Bigarella).
Bupeva IV (n. o 39 de Bigarella) .
Forte Marechal Luz (n. o 18 de Tiburtius).
Edgar Tiburtius (n. o 17 de Tiburtius).
Bezerra (cit. por Castro Faria).
Rocio Pequeno (cit. por Castro Faria).
Capivarú L
Capivarú H.

Município de Joinville.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Cubatãozinho (n. o 40 de Bigarella e n. o 6 de Tiburtius).
Espinheiros I.
Ilha dos Espinheiros I.
Morro de Ouro (n. o 41 de Bigarella e n. o 7 de Tiburtius).
Espinheiros H.
Cubatão L
Rio Velho I (n. o 43 de Bigarella).
Rio Velho H (n. o 44 de Bigarella).
Guanabara.

-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Ilha dos Espinheiros IH (Iririu-mirim).
Cubatão H.
Cubatão IH.
Ilha do Gado I.
Ilha do Gado H.
Rua Guaíra.
Itacoára (n. o 5 de Tiburtius).
Coatí.

Município de Araquari (incluindo Barra Velha).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

-

Areias Pequenas (n. o 1 de Bigarella e n. o 8 de Tiburtius).
Pernambuco (n. o 2 de Bigarella) .
Areias Grandes (n. o 3 de Bigarella e n. o 9 de Tiburtius).
Cacuruçu I (n. o 4 de Bigarella).
Cacuruçu 11 (n.o 5 de Bigarella).
Cacuruçu IH (n. o 6 de Bigarella).
Rio Pinheiros I (n. o 7 de Bigarella e n. O 11 de Tiburtius).
Rio Pinheiros H (n. o 8 de Bigarella e n. o 12 de Tiburtius).
Conquista (n. o 9 de Bigarella e n. o 10 de Tiburtius).
Rio Pinheiros HI (n. o 10 de Bigarella).
Costeira (n. o 11 de Bigarella).
Barra do Sul (n. o 12 de Bigarella e n. o 14 de Tiburtius) .
Rio Perequê (n. o 13 de Bigarella).
Pôrto Grande (n. o 14 de Bigarella).
Rio Paratí I (n. o 15 de Bigarella).
Rio Paratí H (n. o 16 de Bigarella).
Rio Paratí IH (n. o 17 de Bigarella).
Rio Paratí IV ou Gambôa Grande (n. o 18 de Bigarella).
Rio Paratí V (n. o 18 de Bigarella).
R'o Paratí VI ou Rio do Morro I (n.o 20 de Bigarella).
Rio Paratí VH ou do Morro H (n. o 21 de Bigarella).
Rio Paratí VIII ou do Morro 111 (n. o 22 de Bigarella).
Ilha dos Barcos I (n. o 23 de Bigarella).
Ilha dos Barcos H (n. o 24 de Bigarella).
Paranaguámirim.
Ilha do Mel.

2. -

Uitoral
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Município de Ilhota.

1. 2. 3. -

Rio Baú (cit. por Wiener).
Barranco Alto.
Boa Vista.

3. -

Litoral de FlorianópoHs.

Na área do litoral de Florianópolis somente em 3 municípios - os de Pôrto Belo, Ganchos e Florianópolis - localizamos sambaquís e êstes num total de 42, assim distribuidos:
Município de Pôrto Belo.

1. 2. -

Sertão de Perequê I.
Sertão de Perequê lI.

Município de Ganchos.

1. -

Armação da Piedade.

Município de Florianópolis.

1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

-

Caiacanga-mirim ou Base Aérea - trata-se de um sítio
de enterramento (?).
Praia da Taperinha - idêntico ao precedente.
Ressacada I.
Ressacada lI.
Ressacada IlI.
Pôrto do Rio Vermelho ou das Quitérias.
Praia Grande ou Campo da Barra ou Praia do Moçambique - sítio de enterramento (?).
Ponta das Canas.
Lagoinha.
Rio Tavares I.
Rio Tavares 11.
Rio Tavares IlI.
Rio Tavares IV.
Rio Tavares V.
Rio Ratones ou Barra do Papaquara.
Canasvieiras ou Rio do Braz.
Campo da Corôa.
Ilha do Arvoredo.
Ilha do Francês.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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- Morro das Aranhas.
- Morro do Cemitério do Pântano do Sul.
- Praia do Pântano do Sul.
- Ponta dos Martins.
- Campo do Casqueiro.
- Mato do Pilão.
- Barra do Rio ou Ponta da Vigia.
- Barra Esquerda do Rio I.
- Barra Esquerda do Rio II.
- Pôsto ou Casqueiro da Picada.
- Fortaleza.
- Ponta das Almas.
- Casqueiro do Mato Alto.
- Lagoa.
- Canto da Lagoa I.
- Canto da Lagoa II.
- Canto da Lagoa UI.
- Canto da Lagoa IV.
4. -

Litoral de Laguna.

Nesta área - a do litoral de Laguna - encontramos sambaquís em 7 municípios - os de Imbituba, Imaruí, Laguna, Tubarão, J aguaruna, Araranguá e Sombrio - num total de 55,
distribuidos como adiante se vê:
Município de Imbituba.
1. -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

Mirim 1.
Mirim U.
Campo da Vila.
Pôrto da Vila.
Ponta da Guaiúba.
Ponta Rasa - trata-se de um sítio de acampamento (?).
Itapirubá I.
Itapirubá II.

Município de Imaruí.

1.
2.
3.
4.

-

Passagem do Rio d'Una.
Forquilha do Rio d'Una.
Fig~eira Grande.
Passeio

6. 7. -

Samambaia 11.
Siqueiro.

Município de Laguna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2.0.
21.

-:-

Ilhota.
PortEira.
Estreito.
Caputera I.
Caputera 11.
Perrichil I.
Perrichil 11.
Cabeçudas.
Morro da Roseta.
Magalhães.
Caieira.
Passagem da Barra 1.
Passagem da Barra 11.
Ponta do Gravatá.
Morro do Padre.
Ponta da Galheta.
Carniça I.
Carniça 11.
Camiça 111.
Carniça IV.
Carniça V.
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J abotkabeira.
Pôrto Vieira.
Arrôio da Cruz.

Município de Araranguá.
1. -

Lago:l dos Bichos mento (?).

trata-se de um sítio de acampa-

Município de Sombrio.

1. - Rio Novo.
2. - Portos.
Assim, llas quatro áreas em que dividimos o litoral catarinense temos anotados 181 sambaquís.
Resta, evidentemente, uma revisão nas áreas dos litorais
de Florianópolis, Itajaí e São Francisco, diante da qual êste
número poderá, ainda, ser alterado.
Grutas.

As grutas existentes no litoral de Santa Catarina não estão,
ainda levan tadas e estudadas.
Inscrições rupestres.

As inscl'ições rupestres do litoral de Santa Catarina são
as de:
Praia do Santinho (cinco grupos) - estudada em 1963.
Ilha do Campeche.
Ilha do Arvoredo.
Ilha do Coral.
Ilha João da Cunha (Pôrto Belo).
Sítios cerâmicos.

No Canto Grande dos Zimbros, no município de Pôrto
Belo, foi ass:nalado um sítio cerâmico, encontrando-se, alí, grande número de urnas funerárias. Esta jazida não foi, felizmente, totalmente destruída.
O de Rio Tavares, na Ilha de Santa Catarina, cadastrado
e prospectado em 1964 (pelo autor), onde se recolheu farto material e cujo estudo prosseguiu em 1965.
O
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Encontram-se no litoral catarinense, ainda, vanos sítios
cerâmicos, ainda não devidamente identificados e cadastrados.
Coleções arqueológicas.
As coleções arqueológicas existentes no Estado de Santa
Catarina, são de pequena monta e de valor discutível.
1. - O Museu Nacional de Imigração e Colonização, subordinado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, localizado no "Palácio dos Príncipes", na cidade de Joinville, apesar de ser um museu histórico, predominantemente
regional, possui atualmente e desde 1963, em seu acêrvo, a
"Coleção Tiburtius". Esta coleção, formada pelo Sr. Guilherme Tiburtius, foi organizada com material recolhido em sítios
arqueológicos de Santa Catarina - notadamente dos municípios de J oinville e de São Francisco - e do Estado do Paraná.
Todo o material está devidamente numerado, sendo, agora,
pelo seu organizador, catalogado, apontando-se, sempre, o sítio de origem, faltando-lhe, todavia, a estratigrafia correspondente, o que impede seja apontada como a mais perfeita coleção arqueológica de material coletado em Santa Catarina.
A coleção arqueológica está dependendo de nôvo destino a
lhe ser dado.
2. - O Museu Anita Garibaldi, de Laguna, é, predominantemente, histórico.
Possui bom número de objetos arqueológicos, notadamente dos sambaquís da região. E' lamentável que nenhum dos
objetos expostos esteja correlacionado a um trabalho científico de escavação e datação das camadas, onde foram encontrados, bem como a uma análise estratigráfica ou de reconstituição cultural. E' pena que os zoólitos, alí existentes, não possuam indicação de procedência.
3. - O Museu do Homem do Sambaquí, de propriedade
dos Padres Jesuítas, é formado com a grande maioria dos materiais pertencentes, originàriamente, ao sr. Carlos Berenhauser, constante em sua quasi totalidade de indústria dos sambaquís e dos demais sítios arqueológicos da Ilha de Santa Catarina.
Funciona, atualmente, no Colégio Catarinense, em Florianópolis. E' arqueológico e etnográfico. E' dirigido pelo Pe.
João A. Rohr.
4. - O Museu Arquidiocesano "Dom Joaquim", em Azambuja, Brusque, pertencente à Arquidiocese de Florianópolis, dirigido pelo Pe.
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Tem uma secção etnográfica-arqueológica, com cêrca de
500 peças, com material coletado em várias partes de Santa Catarina, notadamente do Canto Grande dos Zimbros (Pôrto Belo).
5. - O Museu do Colégio Dehon, de Tubarão, possui ao
lado de outras coleções de estudo, uma de material etnográficoarqueológico, coletado especialmente no sambaquí de Congonhas (Tubarão), predominantemente de material lítico, algumas peças oriundas do Sambaquí de Carniça (Laguna) e pontas-de-flechas oriundas do Município de Rio Fortuna.
Deve-se assinalar, nêste ensejo, que, na cidade de Tubarão, existem várias coleções particulares, formadas com material retirado do Sambaquí de Congonhas (como a do sr. Walter Zumblick) .
6. - O Museu do Ginásio "São João Batista", Campos
Novos, possui uma pequena coleção etnográfica-arqueológica, de
material recolhido no próprio município.
7. - Coleção Teodoro Saade, Mafra.
Possui um pequeno museu de curiosidades, onde se encontram peças arqueológicas. Nesta coleção encontram-se materiais coletados em sítios arqueológicos de Santa Catarina, como o Abrigo "Rückel".
8. - Coleção Kurt Braunsburger, Corupá.
Junto a um museu zoológico encontram-se materiais recolhidos no município, principalmente pontas-de-flechas, machado-de-pedra, socadores (mão-de-pilão) de pedra, além de outros objetos.
9. - Coleção Jacob Andersen, Jaraguá do Sul.
Possuidcr de uma coleção etnográfica-arqueológica, constituída de material coletado no município e áreas circunvizinhas.
Afora estas, outras menores existem no Estado .

•
111. -

PARTE.

BIBLIOGRAFIA ARQUEOLóGICA DE SANTA CATARINA.
ABREU (Sílvio Fróis de ... )
1928 - "Sambaquis de ImJ:.ítuba e Laguna", Revista da Sociedade
de Geografia do Rio de Janeiro, tomo XXXI, 1.0 semestre,
págs. 8 a 50, com ilustrações (republicada no Boletim Geográfico do Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro,
ano lI, n.O 20, págs. 1136 a 1143, e n.O 21, págs. 1298 a 1311,
1 mapa, sob o título "O
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"Contribuição ao estudo dos sambaquís do litoral norte
de Santa Catarina - 11 - Sambaquí do Rio Pinheiro n.O 8",
Arquivos de Biologia e Técnologia, voI. IX, Curitiba, págs.
141 a 197,2 mapas, 3 planch, 19 des., Bibliografia.
E' um estudo sôbre uma jazida, explorada, parcialmente, pelos Autores.
1960 - "Objetos zoomorfos do litoral de Santa Catarina e Paraná", em "Pesquisas", Instituto Anchietano de Pesquisas, série
Antropologia n.O 7, Pôrto Alegre, 51 págs., 12 planchas, bibliogr.
Trata-se de um trabalho, onde se divulgam dados gerais sôbre os trabalhos precedentes e sôbre os objetos, quanto à sua
procedência, forma, acabamento e localização atual dos zoólitos. O material descrito, procede, notadamente, no que
se refere à Santa Catarina, dos sambaquis da região litorânea
norte (São Francisco do Sul, Araquarí e Joinville) e à coleção do Colégio Catarinense (antiga coleção Berenhauser).
BIGARELLA (João José ... ) e outros
1949 a - "Nota prévia sôbre a composição dos sambaquís do Paraná e Santa Catarina", in "Arquivos de Biologia e Técnologia", Curitiba, voI. IV, págs. 95 a 106, 3 tabs., 10 fotos e
bibliografia.
E' o resultado do exame de 150 sambaquís dos Estados do
Paraná e Santa Catarina, concluindo que "todos êstes depósitos visitados são artificiais" e identificou nêles 49 espécies
de moluscos, uns com maior incidência e outros com menor.
1949 b - "Contribuição ao estudo da planície sedimentar da parte
norte da Ilha de Santa Catarina", Arquivos de Biologia e
Técnologia, voI. IV, Curitiba, págs. 107 a 140, 1 mapa, 2
diagr., 12 fotos, bibliogr.
E' um estudo sumário da região mencionada no título focalizando o problema dos sambaquís da área norte da Ilha,
abrangendo os distritos de Canasvieiras, Cachoeira, Inglêses
e Lagôa.
1954 a - "Contribuição ao estudo dos sambaquís do litoral norte
de Santa Catarina - I - Situação geográfica e descrição
sumária", Arquivos de Biologia e Técnologia. Curitiba, voI.
IX, págs. 99 a 140, 2 mapas, 23 pI., 42 diagr., bibliogr.
Nêste trabalho são sumariados boa parte dos sambaquis existentes nos municípios de Joinville, Araquarí e São Francisco
do Sul.
1954 b - "Contribuição ao estudo dos sambaquís do litoral norte
de Santa Catarina - 11 - Sambaquí do Rio Pinheiros n.O 8",
Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI. IX, págs.
141 a 197,2 mapas, 3 pI., 19 diagr., bibliogr. Já referenciado
em BIGARELLA (Iris Koehler ... )
1954 c - "Os
1954
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Focaliza a estrutura dos sambaquis, a sua distribuição no
Mundo, as denominações, as correntes acêrca da sua origem
e as explorações em Santa Catarina, tratando-se, assim, de
importante trabalho para iniciação no problema.
1932 - "A importância dos sambaquis no estudo da pré-história
do Brasil", Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, tomo XXXV, 1.0 semestre.
BACKHEUSER (Everardo ... )
1928 - "A faixa litorânea do Brasil meridional ontem e hoje",
Tip. Bernard Freres, Rio de Janeiro, 210 págs., e VII ilust.
Nêste livro focaliza o problema dos sambaquis, optando pela
corrente naturalista da sua formação e focaliza, também especificamente, alguns sambaquis de Santa Catarina.
BARATA (Frederico ... )
1954 - "O Homem dos sambaquÍs", Boletim Geográfico do Conselho Nacional de Geografia, ano XII, n. O 119, Rio de Janeiro,
março-abril de 1954, págs. 174 a 178.
E' um estudo sôbre a formação dos sambaquis, discutindo o
problema dos bancos naturais de conchas, geormorfolàgicamente: "Terraços", da sua distribuição geográfica, e salientando a cultura lítica, dividindo-a em dois grupos: "facies
arcáica" (Homem da Lagoa Santa) e "facies sulina" (Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).
BECKER (Maria da Conceição de M. C .... ) e MELLO (Denizart
P. de ... Filho)
1963 - "Ensaio de tipologia lítica brasileira - Nota prévia", Revista do Museu Paulista, Nova Série, vol. XIV, São Paulo,
págs. 439 a 454, 7 fotografias, bibliografia.
Trata-se de um estudo sôbre os machados - "os (objetos)
que possuissem uma poção bem demarcada com a finalidade específica de reter um cabo, isto é, entalhe, sulco ou ombro (êste último formado pela expansão lateral do talão)",
baseado em material amazônico, tendo dai um valor básico
para os futuros estudos.
BIGARELLA (lris Koehler ... ) e outros
1950 - "Nota prévia sôbre a jazida paleoetnográfica de Itacoára
(Joinville, Estado de Santa Catarnia)", Arquivos de Biologia e
Técnologia, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Curitiba, vol.
V-VI, págs. 315 a 346, 1 mapa.
E' um estudo, de equipe, de uma jazida arqueológica, nas
imediações da cidade de Joinville.
Trata-se de um estudo metódico, apesar de fugir à moderna
técnica arqueológica.
1953 - "Nota sôbre anzóis de osso da jazida paleoetnográfica de
Itaooára, Santa Catarina", Revista do Museu Paulista (Nova Série), São Paulo,
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so no Boletim Geográfico, do Conselho Nacional de Geografia, ano XX, n. O 171, novembro-dezembro de 1962, págs. 648
a 663, 3 mapas, 4 diagramas, 1 des." bibliografia.
E' um estudo de suma importância para a compreensão do
problema dos sambaquis, em geral, e do panorama arqueológico catarinense, em particular, pois focaliza-o dentro da
paleogeografia, de acôrdo com os seus característicos, com a
sua formação malacológica, quanto à sua origem, à sua idade.
BLEYER (Dr. Jorge A. C .... )
1912 - Ueber die antbropopbagie prãblstorlscber urelnwobner
des bocbplateau's von Santa Catbarlna In Brasillen"
Separata do "Proceedings" do XVIII Congresso Internacional
de Americanistas, Londres, p. 50 a 53, 3 fotografias, 1 desenho.
Trata de suas pesquisas no planalto de S. Joaquim, em 1908,
entre 900 e 1600 metros de altitude, no local "Mato dos índios", em cuja gruta encontrou ossos calcinados que atribui
a festim antropofágico, de povo existente em período idêntico ao paleolítico-glacial na Europa. Na mesma gruta encontrou uma inscrição rupestre que reproduz.
1918-1919 - "Contribuição para o estudo do troglodyta das cavernas no planalto do Brasil", (conferência realizada na Academia Nacional de Medicína, Rio de Janeiro, em 25 de maio
de 1913, com 20 projeções luminosas), Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Florianópolis, voI.
VII, 4. 0 trimestre (1918), págs. 471 a 478, e voI. VIII, 1.0 ao
4. 0 trimestre (1919), págs. 62 a 71. Publicação não concluída.
Inicialmente o Autor focaliza o homem fóssil americano, através dos estudos de Ameghino, Lund, Lacerda e Rodrigues
Peixoto, passando, em seguida, ao estudo das calotas craneanas encontradas (duas) "em grutas situadas quasi no vértice
de serras altas no planalto de Santa Catarina, numa região
deserta, onde numerosos afluentes dos rios Canoas e outros
têm suas fontes, que desaguam para a bacia do rio Uruguai".
1928 - "Investigações sôbre o Homem Prebistórlco no Brasil Meridional. Sôbre o caniballsmo aborígene preblstórlco babitante de grutas e abrigos sob rochas"
in "Anais" do XX Congresso Internacional de Americanistas,
2. 0 voI., págs. 17 a 23, com 4 lâminas.
Trata-se de um estudo, como os anteriores, com base em material recolhido nas grutas de Santa Catarina, notadamente
na região de São Joaquim.
BOPPRÉ (J .... )
1933 - "Die Sambaquis in Küstenstrlcbe Brasiliens", jornal "Der
Urwaldsbote", Blumenau, Santa Catarina, edição 6-1-1933.
Trata dos elementos culturais que compõem os sambaquís
que examinou no sul do estado de Santa
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BRYAN (Alan Lyle ... )
1961 - "Excavation of a Brazilian Shell Mound", em "Science of
Man", vol. 1, n.O 5, august 1961, Montone, California, USA,
págs. 148 a 151 e 174, 3 fotografias.
Trata-se de uma nota a respeito das escavações procedidas
pelo Autor, no Sambaquí do Forte (Marechal Luz), em São
Francisco do Sul. Discute inicialmente, as razões da altura
dos sambaquís brasileiros. Trata do valor e do significado
dos objetos, utensílios e artefatos encontrados. Descreve o
processamento das escavações e da coleta procedidas. Trata, ainda, da datação pelo Carbono 14, e focaliza a presença
de cerâmica naquêle jazimento, pelo que estima a última
ocupação do sítio entre 1500 a 3000 anos atrás. Ressalta que,
além da cerâmica, foram encontrados anzóis de osso, pontas
projetáveis de osso, ornamentos, bem como material lítico,
com diferentes utilidades, notadamente os quebra-côcos, os
machados. Trata, também, do modo de fabricação dos machados. Ao concluir afirma que seria necessário escavar outros sambaquís da área de São Francisco, para "reconstituir
a História do Homem e suas relações com a mudança do
habitat, que durante muitos milênios ocupou a Ilha".
CUNHA (E. Salles ... )
1963 - "Afecções alvéolo-dentárias de população do sambaqui
de Cabeçuda", in Revista do Museu Paulista, Nova Série,
vol. XIV, São Paulo, p. 523 a 529, bibliografia.
Trata-se de um estudo especializado abordando as anomalias
e variedades das dentições analisadas, pertencentes a indivíduos enterrados no sambaquí de Cabeçuda, Laguna, e cientificamente escavados pelo Prof. Luiz de Castro Faria (1955 b).
EMPERAIRE (Joseph ... ) e LAMH'JG EM PERA IRE (Annette ... )
1956 - "Les sambaquis de la côte méridional du Brésil (Campagues de fouilles, 1954-1956)", Journal de la Société des Américanistes, Nouvelle Série, Paris, tomo XLV, págs. 5 a 163,
ilustrado.
O trabalho se inicia com um estudo geral do litoral meridional do Brasil, focalizando, particularmente, a conformação dos litorais paulistas e paranaenses, com especialidade
os terrenos de mangues e sujeitos às influências de marés.
Passa, a seguir, em revista os sambaquís da região, analisando, primeiramente, o têrmo "sambaqui", a questão da artificialidade ou não dos mesmos, a sua exploração, e fazem,
ainda, a descrição de um sambaqui, na sua estrutura interna e externa, o seu conteúdo arqueológico e estratificação.
Passa, depois, a analisar a repartição dos sambaquis, no norte e no sul do País. No seguimento do trabalho trata de
sambaquí da região lagunar de Santos (Maratuá), da região
lagunar de Cananéia (Boguassú, Boa Vista, Aroeiras, Ostras
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suscitados pelos sambaquís, como a antiguidade do Homem
da Lagoa Santa, características dos tipos humanos dos sambaquís e, a seguir, trata da datação, da época da sua construção e sua presumida idade. Finalmente, trata dos problemas de páleo-etnologia, como os da vida cotidiana, através do habitat e da sua paisagem, a caça e a pesca e a alimentação, o equipamento, seguido-se os adornos, objetos de
arte (citando, aqui, os zoólitos de Santa Catarina: do Linguado, do Môrro do Ouro, do Cubatão e da Barra do Sul)
e os ritos funerários. Conclui formulando três importantes
perguntas: Existe uma cultura dos sambaquís mais antiga
do que aquela que conhecemos os vestígios? Existem ligações entre a cultura dos sambaquís e das outras populações
costeiras da América do Sul? Existem ligações entre a cultura dos sambaquís e a das antigas populações do interior
do Brasil?
EV ANS (Clifford ... )
1964 - "Lowland South America", in "Prehistoric man in the
New World", editado por Jesse D. Jennings e Edward Norbeck, William Marsh Rice University, Chicago, pp. 419 a
450, 1 mapa, bibliografia.
Abrange da América do Sul, além do Brasil que é incluído
totalmente, porções costeiras das Guianas, Venezuela e Colômbia e as planícies do Paraguai, Argentina e Uruguai, que
é estudada sob dois prismas: o geográfico e o do desenvolvimento cultural. Inicia o estudo pela bacia do AmazonasOrinoco discutindo-a em quatro estágios culturais. Passa,
depois, a analisar os conhecimentos arqueológicos sôbre a bacia do Paraná, onde apresenta os estágios de caça, pesca e
coleta, de agricultura incipiente e de coivara da floresta
tropical. No tocante à bacia do Paraná ressalta os problemas
da idade e cronologia dos sambaquís e da cerâmica encontrada nos sítios de origem tupí-guaraní e os estudos que os fundamentam.
FARIA (Luiz de Castro ... )
1955 a - "Sculptures en pierre des paleoamérindiens de la côte méridionale du Brésil: les zoolithes de Santa Catarina", Actes
du IV.o Congrés International des Sciences Anthropologiques
et Ethnologiques (CISAE), tomo lI, Vienne, 1952, págs. 366
a 369, 5 figs. História e evolução do estudo dos zoomorfos,
trata do material e da técnica de confecção. Focaliza o senso artístico dos autores dessas esculturas e as apresentações
mais constantes: pássaros e peixes.
1955 b - "Le probleme des sambaquís du Brésil: récentes excavations du gisement de Cabeçuda (Laguna, Santa Catarina) ",
in Anais de "XXX International Congress of Americanists",
Cambridge (Inglaterra), pp. 86-91, 4 fotos, bibliogr.
Inicialmente trata das várias contribuições ao melhor conhecimento dos sambaquís. Situa, a seguir, geogràficamente, San-
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ta Catarina,Laguna e o sambaqui de Cabeçuda. Descreve, depois, a situação da exploração daquêle sitio, o seu conteúdo
conchífero, a área escavada cientificamente em dois períodos
(14 X 10 m.) e os seus resultados. Conclui, apoiado nos estudos de geloólogos e geomorfólogos e na sua própria experiência, que os sambaquís são de formação humana e que os
resultados obtidos em suas escavações induzem à necessidade de maior e melhor atenção a esta espécie de jazida arqueológica.
1955 c - "A formulação do problema dos sambaquís", in "Anais
de XXXI Congresso Internacional de Americanistas", São
Paulo (1954), pp. 569-577. O A. faz, inicialmente, uma crítica geral do problema, tratando, primeiramente, da bibliografia, sôbre a qual se expressa: "A bibliografia até hoje
reunida, apesar de numerosa e variada, e com numerosos dados de valor positivo deve ser considerada de um modo geral, deficiente e mal orientada". Faz, nêste sentido, formal
crítica ao trabalho de WIENER. sôbre os sambaquís de
Santa Catarina, e explica: "Confundiu-se, desde então (1876)
o problema preliminar da origem, natural ou artificial, das
jazidas dêsse tipo, com problemas essencialmente diversos,
que é o das culturas representadas nessas mesmas jazidas".
E, por fim, formula sugestões como estas: "1. - Re-exame
de tôdas as fontes bibliográficas primárias, para aproveitamento dos dados positivos nelas dispersos e a consequente
modificação e correção dos históricos até hoje publicados.
2. - Prospecção de diferentes áreas e escôlha posterior, dentro de cada uma delas, das jazidas que por motivos particulares devam ser escolhidas em primeiro lugar para um
estudo estratigráfico plenamente satisfatório. 3. - Planificação da pesquisa estratigráfica, de modo que a coleta de
material que possa satisfazer as exigências de diferentes esespecialistas, ... 4. - Reunião periódica de pesquisadores
com experiência pessoal de escavações arqueológicas em sambaquís de áreas diferentes, para confronto das suas experiências e dos resultados obtidos. 5. - Organização de coleções
padrões para estudos comparativos, de todos os espécimes
zoológicos encontrados nos sambaquís. Essas coleções devem abranger não apenas os elementos encontrados nos sambaquís, mas também e sempre que possível, os elementos
ainda integrantes da fauna local. 6. - Coleta sistemática,
de amostra de terra no nível dos fogões, para posteriores
pesquisas dos elementos da flora. 7. - Elaboração periódica, com auxílio dos malacologistas, de listas atualizadas com
a sinonímia das espécies de moluscos encontrados nos sambaquis, para evitar que autores desprevinidos continuem a
praticar a heresia de citar a mesma espécie com três ou
quatro nomes diferentes".
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1959 a - "O problema da proteção aos sambaquÍs", Arquivos do
Museu Nacional, vol. XLIX, págs. 95 a 138, 22 fotos.
Aborda os problemas de legislação defensiva do patrimônio arqueológico brasileiro, mas, não deixa de fornecer informações preciosas sôbre as jazidas catarinenses, que teve
a oportunidade de visitar, sejam do litoral de Laguna, sejam na área de Joinvile.
1959 b - "A arte animalista dos pale..9ll1erindios do litoral do Brasil", série Antropologia, Museu Nacional, Rio de Janeiro,
publicação n. O 24, 15 págs., 22 fotos, bibliografia. E' uma
análise de zoólitos, em número de 22, que se encontram nas
coleções do Museu Nacional e de cujos exemplares afirma:
- "Quase tôdas as peças da nossa coleção provêm do litoral
dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, mais
precisamente, das jazidas arqueológicas conhecidas como sambaquís". Trata da matéria-prima que são fabricados (diabásio) e dá a areia fina das praias como abrasivo. Dá como
oriundas de Santa Catarina uma peça da Ilha de Santana,
Imbituba, e outra coletada por WIENER, sem indicação de
local e, das demais, a origem não é fornecida. Analisa, em
seguida, as expressões artísticas de cada um dos objetos e a
sua representação plástica, filiando-os a animais existentes
na área litorânea do Brasil meridional. E' uma análise importante do estilo e da motivação artística dos paleoamerindios.
GUALBERTO (Luiz ... )
1927 - "Os casqueiros de Santa Catarina ou sambaquÍs", Revista
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro,
tomo 96, vol. 150, (1924), págs. 287 a 304, 9 fotos.
Além de outras informações, diz que, só em São Francisco,
"nós podemos contar para mais de 150 sambaquis" e se refere
ainda, ao problema antropológico físico: "parece que Santa
Catarina foi mesmo em tempos antigos um ponto de covergência de povos e de raças". Trata, também, da estação prehistórica da Lagôa de Sanguassu, bem como das estações
arqueológicas Magalhães e de Cabeçudas, na Laguna, bem
como de uma exisente nas margens do Rio Pirabeiraba.
GUERRA (Antônio Teixeira)
1950 a - "Contribuição da geomorfologia ao estudo dos sambaquÍs",
Boletim Carioca de Geografia, Rio de Janeiro, ano 111 n.O 4,
págs. 5 a 13, 1 fig., 1 foto.
Faz uma análise das características dos terraços e dos sambaquís, que estudou no litoral catarinense, procurando sustentar uma diferenciação nítida em ambas as formas.
1950 b - "Contribuição ao estudo da geomorfologia e do quaternário do litoral de Laguna (Santa
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E' um estudo amplo sôbre a geologia e morfologia do litoral,
dentro do mesmo espírito do antecedente e do seguinte e,
talvez, o melhor apresentado dos três.
1950 c - "Apreciação sôbre o valor dos sambaquis como indicadores de variações do nivel dos oceanos". BoI. Geogr. - CNG
- ano VIII, out. 1950, n. O 91, pp. 850-853.
1951 - "Notas sôbre alguns sambaquis e terraços do litoral de
Laguna (Santa Catarina)", Boletim Paulista de Geografia,
n. O 8, julho de 1951, págs. 3 a18, 1 tab., 4 fig., 2 fotog.
Trata-se do mesmo estudo referido na nótula anterior, mais
extenso, nas suas assertivas, e mais ilustrado.
IHERING, (Hermann Von ... )
1895 - "A civilização pré-histórica do Brasil meridional", Revista do Museu Paulista, São Paulo, voI. I, págs. 34 a 159, 14
figs., bibliogr.
Aborda, em seis capítulos, varIOS problemas, como as relações indígenas com os brancos em Santa Catarina, a distribuição geográfica dos indígenas no século XVII, os materiais
culturais que mostram a "antigüidade dos aborígenes", como
instrumentos de pedra, inscrições em rochas, sambaquís, e
conclui, no quinto capítulo: houve um povo de pescadores, hatantes desde a Lagoa dos Patos até a Ilha de Santa Catarina,
chamados Patos, pelo conteúdo dos sambaquis, vivendo de
peixes do mar e de moluscos; um povo habitante das matas:
os Guarani; e um povo habitante dos campos.
1903 - "A origem dos sambaquis", Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, São Paulo, voI. VIII, págs.
446 a 457.
Com êste título procede os seus esclarecimentos contidos na
memória "Sôbre a suposta ação do homem prehistórico na
origem dos sambaquís", publicada em alemão, no ano de
18g8. Frisando a importância dos estudos dos sambaquís
diz: "Encetar tal estudo, seria condigna tarefa de alguma
corporação científica, representada por especialistas, e não
só na arqueologia, como também, com o concurso do geólogo
e do zoólogo, pois, que dos exploradores leigos e diletantes
não há que esperar mais do que já tem sido dito e repetido".
1904 - "Arqueologia comparativa do Brasil", Revista do Museu
Paulista, São Paulo,

470 bahiana e a amazomca. As relações com as provincias arqueológicas dos territórios vizinhos são focalizadas através
de elementos da cultura material encontrados nas jazidas.
IMBELLONI (José ... )
1955 - "Sôbre los constructores de sambaqui (3a. contribuição
- Yacimientos de Paraná y Santa Catarina)" - Anais do
XXXI Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo,
págs. 965 a 997, com ilustr., 12 desenhos.
Estudo craniométrico sôbre material recolhido nos sambaquis de Santa Catarina e Paraná, existentes na coI. Tiburtius.
1959 - "Las reliquias dei nmba1ui", Revista do Museu Paulista, Nova Série, voI. X (1956-58), págs. 243 a 281, 5 des.
Trata da análise dos estudos sôbre os sambaquis dentro de
uma metodologia nova, focalizando a história retrospectiva
do problema em geral, a critica especializada e apresenta, a
final, materiais inéditos. Assim, historicamente, estabelece
três épocas: a de formulação, a de disconformidade e a de
reação. E, conclui com um trabalho comparativo de craneologia.
KOENIGSWALD (Gustav Von ... )
1905 - "Die indianischen Muschelberge In Süd-brasilien", in "Globus". - Braunscheweig, ano LXXXVII, n.O 20, junho de 1905,
pp. 341-347, 36 fotografias.
Primeiramente, analisa.o têrmo "sambaqui" e a sua área
mundial de expansão, a sua estrutura malacológica, a sua localização (notadamente em São Francisco e Florianópolis).
Diz existirem, no litoral do Rio de Janeiro ao Uruguai "cêrca de 150 sambaquis". Refere-se, depois, às espécies de moluscos encontrados nestas jazidas, bem como aos objetos líticos nêles encontrados.
KREPLlN (H. . .. ) e outros (VON MARTENS, VIRCHOW)
1872 - ""Ober die Muschelberg von Dona Francisca (Brasilien)",
in "Zeitschrift für Ethnologie", Berlin, ano IV, pp. 187-191.
Analisa a área de São Francisco do sul, especialmente do
rio Cachoeira, notadamente no que concerne aos moluscos
e aos esqueletos encontrados nos sambaquis.
LACERDA (J. B .... )
1885 -"O Homem dos Sambaquís - Contribuições para a antropologia brasileira", Arquivos do Museu Nacional, Rio de
Janeiro, voI. VI (1881), págs. 175 a 204, 6 figs.
Inicialmente focaliza os sambaquis, passando, depois, ao estudo dos crâneos, "exumados dos sambaquis do sul do Brasil" (a série B era constituida de crâneos de Santa Catarina e dela diz: "Maior que a precedente (do Paraná) compõe-se esta série de 8 crâneos, pela maior parte profundamente deteriorados e incompletos .... foram exumados, uns
dos sambaquis de Magalhães, outros dos sambaquis de Laguna (!)" e conclui: "somos
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espaço, os atuais botocudos dos antigos construtores dos sambaquís" .
LEONARDOS (Othon Henry ... )
1938 - "Concheiros naturais e sambaquís", avulso n.O 37, Departamento Nacional da Produção Mineral, Rio de Janeiro, 109
págs., 2 mapas, 26 fotos, 1 diagr., 7 figs., bibliogr.
Após tratar da classificação dos sambaquís, quanto à sua
origem, classifica-os quanto à localização (costeiros ou marinhos, lagunares, fluviais e terrestres). Focaliza, ainda, a
idade do Homem dos sambaquís (terciário ou quaternário) e
a sua distribuição geográfica, estabelecendo para Santa Catarina quatro áreas: litoral de São Francisco, litoral de Itajaí, litoral de Florianópolis e litoral de Laguna.
LEPREVOST (Alsedo ... ) e outros
1952 - "Sôbre a ocorrência de pedras corantes e esqueletos pintados nos sambaquís d·os Estados do Paraná e Santa Catarina",
Arquivos de Biologia e Técnologia. Curitiba, voI. VII, págs.
149 a 155, ilustrado. O título do trabalho já indica o seu
conteúdo.
1953 - "Nota sôbre a ocorrência de machados de pedra nos Estados do Paraná e Santa Catarina", Arquivos de Biologia e
Técnologia, Curitiba, voI. VIII, págs. 503 a 554, 20 figs.,
bibliografia.
O trabalho em foco divide-se em "introdução" que analisa
a tipologia dos machados de pedra em tôdas as latitudes e
uma segunda parte onde analisa os "machados dos sambaquís", dividindo-se em "cunhas de punho" (citando, aqui, os
de Itacoára, e Areias Pequenas), "machados finos" (focalizando os de Itacoára e Pernambuco, SC), "machados retangulares", sem entalhe (cita os do Linguado, Morro do Ouro,
Itacoára) e com entalhe (enumera os de Ponta das Canas e
Linguado). Numa terceira parte estuda os "machados dos
planaltos", dividindo-os em "machados finos" (de Poço Grande), "machados alongados e machados largos" (de Taió e de
Bom Retiro) e machados diversos (de Taió e de Bom Retiro) e "machados diversos" semi-lunar (de Mato Preto, São
Bento do Sul), com cabo e de dois gumes, machados com
entalhe, machado de secção elipsoidal (colônia Garibaldi,
Jaraguá do Sul). E, finalmente, focaliza as pedras de lapidar e polir.
1954 - "Nota sôbre a ocorrência de virotes, nos Estados do Paraná e Santa Catarina", Arquivos de Biologia e Técnologia,
Curitiba, voI. IX, págs. 87 a 98, 5 figs., bibliogr. O presente estudo divide-se em introdução e três partes dedicadas à
análise dos virotes de pedra, de osso e de madeira. Somente, na parte dedicada aos virotes de pedra é que se encontram referências aos de Santa Catarina (Itacoára, São
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LõFGREN (Alberto ... )
1893 - "Contribuições para a archeologia paulista - Os sambaquís de São Paulo", Boletim da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, n.O 9, Tip. de Vanorden & Cia., São
Paulo, 91 págs. e 17 pranchas fora do texto. Aborda, primeiramente, a orígem e fins dos sambaquís, salientando as duas
correntes (a naturalista e a artificialista), a antigüidade e
o seu valor etnológico e arqueológico.
1908 - "Os sambaquís", Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, São Paulo, vol. VIII, págs. 458 a 465.
Nêste trabalho replica o de Von Ihering incluíndo na mesma Revista.
MAGARINOS (José ... )
1933 - "Palavras sôbre arqueologia no Brasil", Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, tomo XXXVII, 1.0
trimestre, págs. 76 a 83.
Trata das ligações da arqueologia com a antropologia, cita
as cavernas de Santa Catarina como sítios arqueológicos em base nas afirmações do Dr. Bleyer - adota, tocante à
formação dos sambaquís, a teoría "naturalista", e detem-se,
por fim, na análise de manifestações e análises bibliográficas.
MATOS (Anibal. .. )
1942 - "Santa Catarina de ontem e de hoje", Ed. Imprensa Oficial do Estado, Florianópolis, 176 págs. (edição incompleta).
No capítulo "Os habitantes primitivos de Santa Catarina",
(p. 23 a 36) trata dos sambaquís, quanto à sua etimologia, a
sua formação, a sua distribuiição geográfica, os estudos efetuados por Carlos Wiener e J. B. Lacerda, analisando-os e
focaliza, por fim, a coleção Berenhauser, hoje no Museu do
Homem do Sambaquí, em Florianópolis.
MEYER (Herrman ... )
"Muschelhügel (Sambaki) und Umenfeld bei Laguna
1896 (Brasilien)", in "Globus", Braunschwig, ano LXIX, pp. 338340.
Após sua visita ao sambaquí do Magalhães, em Laguna, descreve-o no seu aspecto físico, no seu conteúdo, referindo-se,
em especial, aos esqueletos e ao material lítico. Trata, também, de enterramentos em urnas encontradas nas dunas da
região.
MUELLER (H. . .. )
1896 - "Sur les débris de cuisine (sambaquí) du Brésil" Compterendu de la VIIéme session du Congrés International des
Américanistes (1888), Berlin, págs. 459 a 462.
Refere-se, com ênfase, aos sambaquís existentes no litoral
sul-brasileiro.
OLIVEIRA (Beneval de ... )
1944 - "A
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Aborda, nêste trabalho, a análise, entre outros fenômenos
geográficos, dos sambaquís na paisagem da região, referindo-se aos de Linguado, do Pôrto do Rei, do Araquarí, e do
Acaraí.
1948 - "Restingas no sul catarinense", Boletim da Secção do Rio
de Janeiro, da Associação dos Geográfos Brasileiros, Rio de
Janeiro, ano I, n.O 4, págs. 3 a 16.
Refere-se aos sambaquís da região de Laguna.
1960 "Geologia, Petrologia e geomorfologia da Ilha de São
Francisco do Sul", Revista Brasileira de Geografia, Rio de
Janeiro, ano XXII, n.O 2, págs. 133 a 168, 1 mapa, 11 fotogr.,
bibliogr.
Há menção, no trabalho, aos sambaquís da região.
PADBERG - DRENKPOL (J. A.)
1933 - "Misteriosas galerias subterraneas em Santa Catharina",
in Boletim do Museu Nacional, voI. IX, pp. 83 a 91, 1 des.
Trata da gruta do Rio dos Bugres (hOje no município de
Urubicí) mostrando em que consistem os desenhos rupestres
nela existentes.
PUTZER (Hannfrit)
1957 Epirogene bewegungen im quartãr an der südostküste
Brasiliens und das sambaqui - problem", in "Beihefte zum
Geologischen Jahrbuch", Hannover, pp. 149 a 201, 10 desenhos, 20 fotos, bibliografia.
Estuda a geologia do fim do terciário ao quaternário, mostrando que houve submersão da costa, ligando ao problema
da posição dos sambaquís, em sua altura do nível atual do
mar, o que em relação à construção sôbre a geração mais
antiga de dunas, supõe um clima menos úmido (transporte
eólico) que o do Pleistoceno, o que parece determinar serem mais antigos aquêles que hoje estão mais distantes do
mar e das lagoas atuais! - Trata dos sambaquís e a sua
relação com a pesca de espécies hoje não mais existentes em
lagoas, como a miraguaia. Trata, ainda, do tipo físico - e
a sua possibilidade primitiva e, por fim, da questão de antigüidade - pelo acúmulo de moluscos: alguns mil anos de
habitação para 50 m. de altura, e a necessidade de datação,
pelo C. 14.
PIMIENT A (Jean ... )
1958 "A faixa costeira meridional de Santa Catarina", Boletim n. o 176, da Divisão de Geologia e Mineralogia do
DNPM, Rio de Janeiro, 104 págs., XV
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pIes. Assinala, na estampa XI, os do Mirim, perrixil, Cabeçuda, Carniça e Cabo de Santa Marta Pequena.
RATH (Carlos José Frederico ... )
1871 - "Notícia etnológica sôbre um povo que já habitou a costa
do Brasil, bem como o seu interior, antes do dilúvio universal", Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
Rio de Janeiro, voI. XXXIV, parte I, págs. 287 a 292.
Distingue os sambaquis quanto ao feitio, ao material e à
construção e afirma serem de três tipos: montes compostos
exclusivamente de cascas de ostras; montes de cascas de berbigão: montes feitos pela natureza (camadas horizontais que
acompanham o declive do terreno).
RIBEIRO (Antônio J .... )
1944 - "SambaquÍs", Boletim Geográfico do Conselho Nacional de
Geografia, Rio de Janeiro, ano 11, n.O 15, págs. 3·10 e 31I.
E' um estudo que trata das teorias sôbre a sua formação, os
traços culturais nêles contidos e a sua distribuição, afirmando ser o sambaqui de Cabeçuda (Laguna)" o maior e o mais
importante do nosso pais".
RODRIGUES DA COSTA (Francisco Izidoro ... )
1911-1912 - "Estudos arqueológicos - Os sambaquÍs no sul de Santa
Catarina", (1880), Revista Catarinense, Laguna, voI. I, págs.
47 e 48, 73 e 74, e 212 a 214.
Depois de analisar o problema genérico dos sambaquis e a
sua difusão do Mundo, trata da sua distribuição nos arredores da cidade de Laguna, de Mirim, Vila Nova e Pescaria
Brava, bem como dos achados realizados em diversas épocas
pelos Dr. Francisco José de Freitas, Dr. Carlos Fred. Hartt
(1876), Conde de La Hure (1864), êste último na região de
São Francisco.
RODRIGUES PEIXOTO (J. . .. )
1885 - "Novos estudos craniológicos sôbre os Botocudos", Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, voI. VI (1881),
págs. 205 a 256, 24 figs., 2 tab.
E' um estudo de trinta crâneos, dos quais dois de Santa Catarina - os de n.O VIII e XI.
ROHR (Pe. João Alfredo ... SJ)
1950 "Contribuição para a etnologia indígena do Estado de
Santa Catarina", ed. da Imprensa Oficial do Estado (Anais
do Primeiro Congresso de História Catarinense, 1948), Florianópolis, 120 págs., 13 fotos.
Faz uma introdução sôbre o Homem <la
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"Pesquisas paleo-etnográficas na Ilha de Santa Catarina",
Revista Pesquisas, Instituto Anchietano de Pesquisas, Pôrto
Alegre, n.O 3, págs. 199 a 265, 1 mapa, 1 tabela, 2 des.,
6 fotos.
Trata da jazida arqueológica da Base Aérea de Florianópolis
(Caiacanga-mirim), bem como do material ali coletado.
1960 - "Pesquisas paleo-etnográficas na Ilha de Santa Catarina
- n.O 11 - 1959", Revista Pesquisas, Instituto Anchietano de
Pesquisas, Pôrto Alegre, Série Antropologia n. O 8, 32 págs.,
1 mapa, 5 des., 6 fotos.
Trata de várias jazidas arqueológicas que identificou em
Santa Catarina.
1961 a - "Pesquisas paleo-etnográficas na Ilha de Santa Catarina
- n. O 111 - Ano de 1960", Revista Pesquisas, Instituto Anchietano de Pesqusias, Pôrto Alegre, Série Antropologia n.O
12, 32 págs., 2 mapas, 9 des., 1 foto. Aborda, também, várias
jazidas arqueológicas que identificou na Ilha de Santa Catarina e na região de São Francisco do Sul.
1961 b - "Pesquisas paleo-etnográficas na Ilha de Santa Catarina
e sambaquís do litoral sulcatarinense- n. IV (1961)", Pesquisas, Pôrto Alegre, Antropologia n. O 14, 20 págs., 6 des., 4
fotos.
Aborda a escavação que realizou no sambaquí da Praia Grande (também conhecida como Praia do Moçambique), na Ilha
de Santa Catarina, além de visitas efetuadas às jazidas arqueológicas do sul-catarinense.
SCHADEN (Egon ... ) e WILLEMS (Emílio ... )
1951 - "On Sambaquí Skulls", in Revista do Museu Paulista,
Nova Série, vol. V, São Paulo, 1951, págs., 141 a 182,6 tab.,
bibliogr.
Inicialmente procedem uma introdução sôbre os sambaquís
brasileiros. Historia, a seguir, a sua composição malacológica, os trabalhos pioneiros, a sua composição cultural. A
segunda parte do trabalho analisa 38 esqueletos de sambaquís, sob o aspecto antropológico-físico, iniciando com um
histórico dos estudos pioneiros, nêste sentido. A análise antropológica-física refere-se ao "calvarium", à face, às relações entre o "calvarium" e a face, a grossura dos ossos, a
associação dos traços entre os esqueletos examinados. A
terceira parte do estudo envolve uma compor ação entre o
Homem do Sambaquí e o Homem da Lagoa Santa e, a seguir,
entre o Homem do Sambaqui e o Botocudo. Encerra êste
trabalho, que é importantíssimo, no tocante ao estudo dos
sambaquís, uma extensa e exaustiva bibliografia.
SCHMITZ (Inácio ... SJ)
1957 - "Um paradeiro guaraní no Alto Uruguai", in "Pesquisas",
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Trata-se de um estudo de um sítio cerâmico pesquisado pelo A., em sede Capela, no município de Itapiranga, no alto
curso do rio Uruguai. Contém valiosas informações sôbre as
diferenças na decoração da cerâmica guarani.
1959 - "A cerâmica guaraní da Ilha de Santa Catarina", Revista
Pesquisas, Instituto Anchietano de Pesquisas, Pôrto Alegre,
n.O 3, págs. 267 a 324, 2 figs., XVI planchas, bibliogr. O
título indica o seu conteúdo, que é de valor para estudos
sôbre a cerâmica arqueológica brasileira.
SERRANO (Antônio ... )
1937 - "Subsídios para a arqueologia do Brasil Meridional", Revista do Arquivo Municipal, ano ui, voI. XXXVI, junho de
1937, pp. 3 a 42, 14 figuras, 30 fotografias e 1 mapa.
Trata, inicialmente, dos sítios arqueológicos de Tôrres e do
material alí recolhido, zoólitos, litos zoomórficos, perfuradores, machados, bem como material cerâmico.
Traça - o que é importante nos estudos tipológicos - um
quadro de classificação dos cachimbos indígenas.
Defende, a seguir, a distribuição da carta arqueológica do
Rio Grande do Sul, por áreas culturais: guaianá (p. 38: "esta
cultura não é exclusiva do território rio-grandense, mas se
estende por quase todo Santa Catarina, Paraná e possivelmente pelo território das Missões) e caracteriza-a "pela presença de a arqueologia do Brasil - Meridional com as culturas andinas, e afirma (p. 40): "as culturas andinas desenvolvidas desde San Juan, em território argentino, até o Equador, possuem elementos que são constantes e característicos
na cultura dos sambaquís": pulverizadores de narcóticos (zoólitos em formas de peixes e aves), e "machado circular
perfurado" .
Nas ilustrações apresenta um zoólito encontrado na Lagoa de
Caverá (sul do Estado de Santa Catarina).
1940 - "Los sambaquis y otros ensayos de arqueologia brasileíia",
Anais do lU Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia, Pôrto Alegre, 2.° vol., págs. 327 a 441, 27 figs., 55
fotos, 1 mapa, 1 diagr. bibliogr.
Trata preliminarmente, das investigações realizadas no Brasil, de 1936 a 1937. Focaliza, em seguida, os sambaquís, em
suas definições e nomenclatura, o conhecimento histórico
dos mesmos, a antigüidade que lhes é atribuída, estabelecendo a "fase dos sambaquís", relacionada com a regressão marinha e cultura inferior, a "fase das civilizações extintas" e a
"fase protohistórica". Estuda a distribuição em sambaquís
marinhos e fluviais, e, por fim, as manifestações culturais,
estabelecendo, nêste sentido, o "facie meridional". Finaliza
com o estudo do "Homem dos Sambaquís" .
1946 - "The sambaqui of the Brasilian coast", in "Handbook of
South American Indians", vol. I, Smithsonian Institution,
Washington, págs. 401-407,

477 Depois de tratar da origem do! sambaquís, a sua morfologia,
a sua antigüidade e as culturas e raças dos seus construtores, onde focaliza ás quatro fases encontradas nos sambaquís
brasileiros, com as suas características.
SILVA (Fernando Altenfelder ... )
1963 - "Considerações sôbre a arqueologia brasileira", in Revista do Museu Paulista, Nova Série, voI. XIV, São Paulo, págs.
431 a 438, bibliografia.
Trata da situação geral dos estudos; dividindo-os em quatro áreas de interêsse: Marajó, Santarém, Lagoa Santa e
Sambaquís e comenta os problemas gerais que enfrenta: falta de um glossário arqueológico, para todo o Brasil; falta de
levantamentos sistemáticos de áreas arqueológicas; necessidade de intensificação do intercâmbio de informação sôbre
o andamento de pesquisas; necessidade da realização de um
seminário de arqueologia, para discussão dos problemas metodológicos da arqueologia brasileira, sua problemática e as
possíveis interpretações dos dados coligidos; e, por fim, a
falta de melhor intercâmbio com outros centros de arqueologia e pré-história da América e da Europa.
SILVA (Fernando AItenfelder ... ) e MEGGERS (Betty J .... )
1963 - "Cultural development in Brazil", in "Aboriginal cultural
development in Latin America", (editado por Bet~ J. Meggers e Clifford Evans), Smithsonian MisceIlaneous CoIlections, voI. 146, n.O 1, Washington, pp. 119-129, 1 mapa, 1
quadro, bibliografia.
Analisa-se nêste trabalho, inicialmente, as feições geográficas do Brasil, passando, depois, à arqueologia da Bacia Amazônica, nos seus problemas e no seu estado atual, da mesma forma o são o Brasil central e sul. No tocante ao Brasil meridional referem-se aos problemas que mais têm sido
discutido: a idade e a cronologia da cultura dos sambaquís
e a cerâmica encontrada de origem tupí-guaraní. Historiam,
depois, os trabalhos efetuados nêste sentido. Tratam, em seguida, da tradição cerâmica da Ilha de Santa Catarina e de
Joinville (Itacoara). Finalizam com uma tentativa de seqüência cultural:
1. - antigo horizonte pré-cerâmico;
2. - segundo horizonte pré-cerâmico;
3. - terceiro horizonte pré-cerâmico;
4. - antigo horizonte cerâmico;
5. - recente horizonte cerâmico; e,
6. - horizonte do contato europeu.
SOBANSKI (A. . .. ) e outros
1954 - "Contribuição ao estudo dos sambaquis do litoral norte
de Santa Catarina - I - Situação geográfica e descrição
sumária", Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI.
IX, págs. 99 a 140.
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STEINEN (KARL von den ... )
1887 - "Sambaquí - Untersuchungen in der Provinzs Sta. Catarina", in "Zeitschrift für Ethnologie", Berlin, ano XIX, pp.
445-450, 2 desenhos.
Analisa, preliminarmente a, situação, no litoral de Santa
Catarina, dos sambaquis, e em seguida, citando aquêles que
visi tou, como em Laguna: Magalhães, Fidelis (?), Roseta,
Cabeçuda, Caputera, Carniça, Santa Marta Pequena, Laranjal, no Destêrro (hoje Florianópolis): Estreito - atualmente
arrasado - Cristovão (Tijuquinhas) (?) e Armação da Piedade; em Itajai: Luiz Alves; e, em Joinville, São Francisco:
Fettbach (?), Krelling (?), Schrõders Goldberg (?) e Miranda. Trata dos moluscos nêles encontrados, dos esqueletos,
bem como registra a versão de "origem diluviana dos sambaquis", relatada pelo povo.
TIBURTIUS (Guilherme ... ) e outros
1950 - "Nota prévia sôbre a jazida paleoetnográfica de Itacoara
(Joinville), Estado de Santa Catarina", Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI. V-VI, págs. 315 a 347, ilustrado. Já referido em Bigarella (I.K.).
1952 - "Sôbre a ocorrência de pedras corantes e esqueletos pintados nos sambaquís dos Estados do Paraná e Santa Catarina", Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI. VII,
págs. 149 a 155, ilustrado. Referido em Leprovost (A;).
1953 a - "Nota sôbre os anzóis de osso da jazida paleoetnográfica
de Itacoára, Santa Catarina", Revista do Museu Paulista
(Nova Série), São Paulo, voI. VII, págs. 381 a 387. Ilustrado. Referido em Bigarella (I. K.).
1953 b - "Nota sôbre a ocorrência de machados de pedra nos Estados do Paraná e Santa Catarina", Arquivos de Biologia e
Técnologia, Curitiba, voI. VIII, págs. 503 a 554. Ilustrado.
Referido em Leprovost (A.).
1954 a - "Nota sôbre a ocorrência de virotes, nos Estados do Paraná e Santa Catarina", Arquivos de Biologia e Técnologia,
Curitiba, voI. IX, págs. 87 a 98, 5 fig., bibliogr.
Referido em Leprovost (A.).
1954 b - "Contribuição ao estudo dos sambaquís do litoral norte de
Santa Catarina" - I - Situação geográfica e descrição sumária", Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI. IX,
págs. 99 a 140. Referido em Bigarella (J.J.).
1954 c _. "Contribuição ao estudo dos sambaquís do litoral norte de
Santa Catarina - 11 - Sambaquí do Rio Pinheiros 0.0 8",
Arquivos de Biologia e Técnologia, Curitiba, voI. IX, págs.
141 a 197, ilustrado. Referido em Bigarella (I.K.).
1960 a - "Schmuckgegenstãnde aus den muschelbergen von Paraná
und Santa Catarina, Sübrasilien", em "Pesquisas", Instituto
Anchietano de Pesquisa, Pôrto Alegre, Série Antropologia
n.O

479 E' um estudo dos objetos de adôrno, encontrados em sambaquís, tratando em especial, do material utilizado, desde a
bula timpânica de baleia, passando pelos demais tipos de
ossos empregados, e, a seguir, focalizando os objetos confeccionados em conchas e outros tipos de pedras. E, assim,
fica focalizado o problema em geral da descrição do material
arqueológico.
1960 b - "Objetos zoomorfos do litoral de Santa Catarina e Paraná", em "Pesquisas", Instituto Anchietano de Pesquisas, Pôrto Alegre, série Antropologia n.O 7, 51 págs., ilustrado.
Referido em Bigarella (I. K. ) .
- "Wildschweinhauer ais werkgerãte aus den Muschelbaufen
von Paraná und Santa Catarina, SübrasHien", Revista Pesquisas, Instituto Anchietano de Pesquisas, Pôrto Alegre, série Antropologia n.O 11, 28 págs., 5 figs., bibliogr.
Focaliza os dentes de porco-do-mato como instrumentos, através de 288 peças. comprovando o seu valor como documentação arqueológica, encontrada em todos os sambaquís que
pesquisou e devido à adaptação da forma e à sua eficiência
natural divide-os em cinco categorias.
WIENER (Carlos ... )
1876 - "Estudos sôbre os sambaquÍs do sul do Brasil", Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, voI. I, págs. 1 a 20,
2 figs.
~ste trabalho pioneiro, inicialmente focaliza a situação topográfica, a forma e as dimensões dos sambaquis, abarcando
"algumas observações sôbre os terrenos em que se acham os
sambaquís" e "situação topográfica dos sambaquís relativamente à costa atual e os terrenos adjacentes", referindo-se,
alí, à posição dos sambaquís de Sanhassu, da Armação da
Piedade, de Pôrto Belo, do Rio Tavares, do Rio Cachoeira,
de Canasvieira, do rio Baú e do Luiz Alves, passando, ainda,
a classificar quanto à forma e às dimensões, em três categorias: 1) muito extensos e poucos elevados; 2) em forma de
colina, irregular, isolada, apoiando-se em montanhas ou rochedos; 3) de forma, mais ou menos regular, "de pão-deaçúcar". Analisa, em seguida. os materiais de que se compõem, a disposição interior (êstes classificados em três: 1)
com camadas irregulares; 2) com túmulos; e 3) sem divisão
interior. E, por fim, breve descrição dos objetos colhidos.
Nessa expedição de estudos, realizada em 1875, pela primeira vez, o Museu Nacional, o seu patrocinador, preocupou-se
com a questão dos sambaquís.
WILLEMS (Emílio ... )
1953 - "Brasil-Período indígena", coI. "Programa de História da
América", Comisión de História, Instituto Panamericano de
Geografia e História, México, 110
1961
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Trata do problema das pesquisas arqueológicas no Brasil e
situa-as, na "'Introdução", e, em seguida, focaliza os sambaquis, as cavernas de Minas Gerais e Bacia Amazônica.
Levanta (pp. 16 a 26) os problemas suscitados pelos sambaquis: controvérsia sôbre a sua origem, idade - antigos e recentes, afastamento da costa, a "cultura do sambaqui", considerando a investigação "esporádica e inadequada sob todos
os pontos de vista". E, indaga: Os sambaquis foram formados por habitantes temporários ou permanentes? Donde vieram e que cultura ou culturas representaram? Há qualquer
relação cultural ou racial com grupos indígenas contemporâneos? A formação dos sambaquís deu-se em tempos précolombianos ou históricos? E. nêste particular, conclui:
"Um dos problemas mais difíceis quanto à arqueologia dos
sambaquís se relaciona, sem dúvida, com a origem das peças
zoolíticas, pois o seu acabamento contrasta fortemente com
o resto do material lítico encontrado".
No que tange às cavernas de Minas Gerais diz que "das mil ou
mais cavernas de Minas Gerais somente uma pequena parte
foi investigada sistemàticamente", e acrescenta "mas o material recolhido é insuficiente para permitir generalizações
válidas" .
Estuda depois a Arqueologia da Bacia Amazônica, com as
suas sub-áreas e as característiC'as culturais de cada uma.
E encerra tão útil opúsculo com a apresentação das áreas
culturais e das culturas indígenas do Brasil.

*

*

*

INTERVENÇÕES.

Da Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula
(F.F.C.L. da U.S.P.).
Solicita informações se, na pesquisa cujos resultados são
apresentados, o Autor valeu-se de fontes manuscritas existentes no Serviço de Documentação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de Santa Catarina, onde teve
a oportunidade de admirar o trabalho que está sendo realizado
por D. Hermesília Gualberto?

*
Considerações gerais do Prof. Eduardo d'Oliveira França
(F. F . C. L. da U. S. P
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Diz que nessa sessão se tratou de documentos. ~les existem e estão sendo arrolados pelos pesquisadores: quando se publicarem êstes elencos, os historiadores serão ajudados por êles.
Isto é motivo de satisfação, tanto maior quanto podemos registrar estréias de jovens pesquisadores que se iniciam num sentido de convivência com as fontes. E, o que é mais sério, com
o sofrimento de ver os códices maltratv.dos, saber dos que se
perderam, dos que foram mutilados. E' uma tomada de consciência dolorosa, mas fecunda.
Há duas observações que deseja fazer. A primeira diz respeito à comunicação de Branca Ribeiro. Colecionar depoimentos individuais é algo de importante: o historiador de amanhã
louvará tudo o que se fizer nesse sentido. Um dos males da
História do Brasil, uma das razões de sua esterilidade, é precisamente a falta da presença do humano e da sua pureza de motivação emocional. Temos que superar as limitações de uma história feita quase que exclusivamente baseada em documentação
oficial. A memória dos homens que viveram precisa ser chamada a nutrir o trabalho do historiador: mergulhemos na vida dos que viveram, e esta vida não está nos arquivos oficiais.
Busquemos onde ela estiver.
Nesta linha, sugere uma crítica. "Fontes Primárias". Sim.
Várias comunicações - tôdas com reais contribuições. Mas
saibamos que não são apenas os códices dos arquivos oficiais,
das igrejas, de instituições e emprêsas. Os homens têm outras
formas de resguardar o passado que não apenas a palavra escrita. Tudo é testemunho: a casa, os túmulos, o móvel, os objetos de uso comum. Aquilo de que há pouco falava o Pe. Laga
lembrando ag obras de arte. O Serviço do Patrimônio tem protegido muib coisa, mas não tudo: o que é pequeno e nrenos
significativo tem que escapar. Ora,
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Uma última observação. A leitura dos elencos documentais apresentados pela Profa. Maria Regina Cunha Rodrigues
Simões de Paula em relação ao Arquivo da Cúria, as comunicações sôbre as fontes primárias de Congonhas do Campo ou sôbre Taubaté, nos dá uma sensação de tristeza: quase tudo é incompleto, mesmo em se tratando de datas relativamente recentes, do século XVIII em diante. Do passado mais remoto, quase
tudo está lJcrdido. Quase tudo sem séries contínuas para as
nossas estatísticas. Muita co usa condenada ao silêncio. Pensemos em nossa responsabilidade para que as perdas cessem.
Leis de proteção? Não as temos em número suficiente e as que
existem são ineficazes. O problema é de educação da mentalidade.

•
RESPOSTA DO PROF.

•

•

A POLíTICA DE D. JOÃO VI E A PRIMEIRA
TENTATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO
BRASIL.
Nícia Vilella Luz (*).

Com a revogação do alvará de 1785, extinguiu-se a proibição de atividades manufatureiras no Brasil e inaugurou-se, em
nosso país, as primeiras tentativas legais de industrialização.
O objetivo dêsses esforços era incrementar a riquesa da nação,
valorizando seus produtos naturais e promovendo o desenvolvimento demográfico. Procurava-se, ao mesmo tempo, empregar uma mão-de-obra desocupada. constituida principalmente
pelo elemento da população que não se acomodava à estrutura
socio-econômica vigente, estrutura que se definia essencialmente pelo regime escravista. Era particularmente estimulante o exemplo da Inglaterra cujo poderio crescente apoiava-se
numa ordem econômica em que as indústrias representavam
um fator de importância crescente.
Fadados embora ao insucesso, êsses primeiros ensaios tem
alto significado, pois introduzem métodos de proteção já considerados superados que, no entanto, se manterão no decorrer do
século XIX, formando hábitos que ainda perdurarão em pleno século XX, criando entraves ao nosso progresso industrial.
Debilitavam, com efeito, pelas meias medidas que introduziram
os esforços dos que preconizavam um vigoroso protecionismo.
Consideramos, portanto, de suma importância uma análise da
política industrial de D. João VI pelas repercussões futuras
(fue terá sôbre o nosso desenvolvmento econômico.
Essa primeira tentativa foi realizada sob os auspícios do
Estado, encarnado na pessoa de um monarca absoluto e enquadrou-se na tradicional política mercantilista que se desenvolvera no contexto de uma determinada estrutura político-administrativa bem caracterizada: O Antigo Regime.
(0). _

Livre-docente da Cadeira de História da Civlllzação Brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
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Têm, pois, um sentido eminentemente tradicionalista as
medidas (1) adotadas pelo Príncipe Regente visando favorecer
a indústrialização do país, aplicando aqui métodos já uttlizados com certo êxito por Pombal e que lembravam o sistema
posto em prática por Colbert cujas manufaturas reais deviam
ter provàvelmente inspirado a criação de nossas fábricas nacionais, pálidos reflexos de suas congêneres francesas. A polít'ca industrial de D. João VI não apresentou evidentemente
a amplitude, nem a sistematização de colbertismo, nem mesmo
comparavaw-se as medidas postas em prática, no Brasil, com
a regulameDtação estabelecida e a variedade de concessões feitas, já na época moderna, pelos reis da França anteriores a
Luís XIV, pois muito diferentes eram as condições que existiam
na França, com suas arraigadas tradições medievais e as de
uma colônia do nôvo mundo ainda por explorar. O que desejamos frisar, nêste confrônto entre a fábrica nacional brasileira e a manufatura real francesa, é a idéia central de privilégio
e monopólio concedido pelo Estado, conceito caracteristicamente mercantilista, além do fato dessas emprêsas estarem sob a tutela do Est&do, que as fiscaliza, sem, entretanto, tomá-las sob
sua direção propriamente, mas permanecendo em mãos de particulares (2).
(1). -

(2). -

Não pretendemos analisar, nesta exposição, as diversas medidas do Principe Regente, estudo que jã foi realizado com autoridade e proficiência p~r
A. P. Canabrava em "Manufaturas e Indústria no Periodo de D. João VI
no Brasil", in Luiz Pilla (ed.), Uma Experiência Pioneira de Intercâmbio
Cultural, Faculdade de Filosofia da Universidade de Rio Grande do Sul e
"Luso-Brazillan Center" da Universidade de Wisconsin (Pôrto Alegre,
1963). Nossa intenção limita-se a ressaltar o que nos parece ser as diretrizes fundamentais da política industrial de D. João VI e tentar apresentar algumas indicações para um futuro balanço da sua atuação nesse
setor, pois acreditamos que essas diretrizes tiveram influência em nosso
posterior desenvolvimento Industrial, concorrendo, com outros fatôres,
para que nos limitãssemos a uma política de expediente, sem ousannos
adotar um rumo verdadeiramente nacionalista e protecionista.
Charles Woolsey Cole, Colbert and a Century of French Mercantllism,
(New York, 1939), 11, 134-135, afirma, por exemplo, que o mecanismo mais
importante empregado então para animar as indústrias era a concessão
de "privilégio" e que o têrmo poderia Incluir um grande número de favores como redução de impostos, tarifas protecionistas, sub.ídios de exportação, subvenções, empréstimos e mesmo doações, dons gratuitos, segundo expressão da época. S'e Colbert, em geral, favorecia a liberdade de
indústria, em certas circunstâncias dispunha-se ao contrãrlo a conceder privilégios exclusivos os mais restritivos. Observa, ainda, o mesmo autor
que naquela época era tão normal conceder monopólio ao fundador de
uma nova Indústria como conceder hoje uma patente a um inventor.
P. Bolssonade Le sochUsme d':ttat. L'lndustrle et les cla~ses indu.trielles
en France pendant les deux premlers siecles de l'Ere Moderne (1453-1661).
(Paris, 1927), 30, comentando a política Industrial dos Valols, reconhece
que a concessão de privilégios era o processo mais eficaz e o mais gene-
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No Brasil, contudo, o sistema, no seu ramo industrial não
chegou a desenvolver-se inteiramente. D. João e seus conselheiros apenas esboçaram uma política industrial de caráter
mercantilista cuja completação seria frustrada pela participação do Brasil, como nação, num mundo que havia já regeitado as concepções de Antigo Regime e tentava a experiência de
liberalismo. Vestígios do mercantilismo iriam, no entanto, sobreviver não só em certas práticas, como mesmo em certos
aspectos do pensamento econômico brasileiro, vestígios êstes
que não deixaram de criar entraves ao nosso desenvolvimento industrial. Se, com efeito. a concessão de privilégios, entre
outras medidas. era compreensível até o século XVII. quando
as mudanças tecnológicas faziam-se lentamente, deixava-o de
ser, porém, em pleno século XIX. época em aue estas transformações já haviam adquirido ritmo acelerado. revolucionário mesmo. Empregar. nessas circunstâncias, processos ainda
medievais era entravar todo e qualquer desenvolvimento econômico.
Tendências que se faziam sentir no Brasil. por ocasião da
vinda da família real. pareciam, entretanto. contrariar essas diretrizes tradicionalistas (3) aue presidiam à inauguração da
nossa polítIca industrial. As duas últimas décadas do oitocentos e as primeiras do novecentos foram assinaladas por uma
série de acontecimentos que vieram despertar as esperanças dos
brasileiros, sacudindo-os de seu torpor e incutindo-lhes a visão
de um Brasil próspero. industrializado que, pela vastidão de
seu território. a imensid~de e variedade de seus recursos poderia aspirar a uma posição de realce entre as nações mais ricas.
mais adiantadas e mais poderosas. Crescia. entre osbras~leiros
mais esclarecidos. mesmo entre os que não desejavam propriamente a separação de Portugal. a conciência dessa superioridade da colônia em relação à metrópole cuja exaustão só poderia ser revigorada com a modernização de seu domínio americano. No movimento comercial de Portugal e seus domínios,
incluindo 05 produtos da Asia e a reexportação de mercadorias
estrangeiras. os gêneros do Brasil representavam, com efeito,
61,72% em 1796 e 62,37% em 1806 (4).
(3). -

(4). -

J. S. de Azevedo, Condições econômicas da Revoluçlo Portuguêsa (Lisboa,
1944), 37, chama a atenção para o fato da política econômica e social de
Pombal já representar "nas suas linhas gerais, a continuidade duma
política tradicional".
Cf. quadro elaborado por Adrien Balbi, Essa! Statistique sur le Royaume
de Portugal et d'Algarve comparé a·.Ix autre ~tats de l'Europe. (Paris,
1822), I, 441443.
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~sses anseios de progresso, de rejeição de uma ordem colonial retrógrada e ultrapassada revestiam, ideologicamente,
tendências liberalizantes que se aproximavam das idéias preconizadas pelos fisiocratas franceses. Guardavam, contudo,
vestígios de noções mercantilistas, fato compreensível em se
tratando de um pensamento de transição para a economia préclássica (5). Esta corrente cujo expoente mais ilustre foi José
da Silva Lisboa, destacou-se pela influência que exerceu junto
ao govêrno de D. João VI, o que se explica pela importância
dos interêsses agrícolas do país.

J á se podiam, porém, discernir germens do nosso futuro
industrialismo, como se pode constatar nos planos dos inconfidentes mineiros em cuja república as manufaturas constituiriam peças capitais da ordem econômica a ser implantada. Para citar outro exemplo, um pouco posterior, lembraremos as
críticas feitas por Hipólito da Costa às idéias de José da Silva
Lisboa (6).

o futuro visconde de Caiurú era de parecer que não se
devia precipitar o desenvolvimento industrial do Brasil, nem
procurar concorrér com a Europa na produção de artigos finos. "As fabricas que por ora mais convem no Brasil", dizia
ele,
"são as que proximamente se associam à agricultura,
comércio, navegação e artes de geral acomodação do po-

vo"

(7).

Em matéria de industrialização recomendava que se acompanhasse o govêrno dos Estados Unidos, entendendo por exemplo norte-americano, os princípios expostos por Benjamim
Franklim nas suas Obras Morais e Políticas, no capítulo entitulado "Aviso aos que pretendem estabelecer-se na América".
Citava também Thomaz Jefferson e suas idéias desfavoráveis
ao estabelecimento de indústrias. O agrarismo do norte-americano e a importância que atribuia ao comércio como grande
multiplicador da riquesa nacional aproximavam-no do economista brasileiro. ~ste reconhecia que indústrias haviam sido
introduzida:;, nos Estados Unidos, mas que eram, em geral,
(5). (6). (7). -

Eric Roll. A History of Economic Thought. (London, 1962), 128-137.
Correio Brasiliense. (Londres, 1810) V.614-617.
Silva Lisboa, Observações sõbre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil. (Rio de Janeiro, 1810), 1·10.
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"manufaturas de geral acomodação do povo",

como a condrução de navios e embarcações (8). Temia que o
auxílio estatal às indústrias, com o fito de diminuir a importação, se refletisse sôbre a exportação dos produtos brasileiros,
prejudicando
"os mais proveitosos, e já bem arraigados, estabelecimentos dêste Estado" (9).

Receiava, pois, que uma política industrial de auto-suficiência causasse danos aos interêsses predominantes agrícolas
do Brasil, criando entraves à exportação. Em sua opinião, a
industrialização do país devia processar-se gradualmente e de
acôrdo com o princípio da "franquesa de indústria", prinCÍpio
conseqüente ao da "franquesa do comércio". Apesar de suas
tendências liberais e de sua aversão aos métodos mercantilistas
de concessão de privilégios e monopólio, admitia, porém, a necessidade de auxílios e favores especiais
"aos primeiros introdutores de grandes máquinas e
manufaturas de muito dispêndio, posto que já essas conhecidas, em proporção aos objetos de evidente proveito
do país" (10).

Silva LIsboa não hesitava, pois, em recorrer a processos monopolista dignos do mercant:lismo. Como seus contemporâneo~
norte-amencanos, Benjamim Franklim e Thomaz Jefferson,
não era um doutrinário. Não se mostrava, porém, favorável a
um esfôrço do Estado no sentido de fomentar manufaturas no
Brasil (11).
Contra esta posição insurgiu-se Hipólito da Costa que refutou o argumento fiscal apresentado por Silva Lisboa, sugerindo que o ímpôsto de importação poderia ser substituido pelo
de consumo, além do benefício que a industrialização traria ao
país, ocupando parte da população marginalizada. Contestou,
igualmente, o das represálias que seriam empregadas pelas nações industrializadas deixando de comprar nossos produtos agrícolas, alegando que os estrangeiros não vão comprar
"êstes produtos do Brasil simplesmente para se pagarem das fazendas que alí introduzem; pelo contrário
vão buscar êsses produtos porque precisam dêles, e se os
(8).
(9).
(10).
(ll).

-

ibidem.
ibidem.
ibidem.
ibidem,
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não puderem pagar em fazendas de sua manufatura, pagá-los-ão a dinheiro; ou de outra forma; donde, a exp3rtação do Brasil não depende do que os estrangeiros têm
dos produtos do Brasil; ou para usar dêles, ou para os
vender ou trocar em outros mercados" (12).

Prevaleceu, entretanto, a corrente agrária cujas diretrizes
coincidiam de um lado com os interêsses gerais do Império português em seu todo, e, de outro, com a situação de dependênc:a
em que se achava a casa de Bragança em relação à Inglaterra.
As conseqüências do tratado de 1810, no sentido de ter
retardado a industrialização do Brasil. têm sido diferentemente avaliadas. Historiadores, como Roberto Simonsen (13) e
Cáio Prado Júnior (14), consideram essa convenção imposta a
D. João pela Inglaterra, como tendo sido indiscutivelmente prejudicial ao estabelecimento de manufaturas em nosso país. Já
um economista como Celso Furtado é de opinião que o tratado
de 1810, embora constituindo
"séria limitação à autonomia do governo brasileiro
no setor economico" (15)

não teve a importância que lhe é comumente atribuida, como
impecilho à industrialização do Brasil, na primeira metade do
século XIX.
Há algum tempo afirmamos (16) estar inteiramente de
acôrdo com êste último parecer, com a condição de nos colocarmos sob um ponto de vista estrictamente econômico e da viabilidade das emprêsas. Mas acrescentamos: de uma perspectiva histórica, porém, o tratado de 1810 teve importância sôbre
o nosso desenvolvimento manufatureiro, pois atuou no sentido
de retardar experiências, viáveis ou não econômicamente, que
de outro modo ter-se-iam já incorporado à nossa formação industrial. E a prova é que, na decada de 1840, depois de expirarem os diversos tratados comerciais do Brasil com as nações
estrangeiras, várias fábricas de tecidos se instalaram em diversas regiões do país (17). Estimulados pelo ligeiro protecio(12). (13). -

Correio Brasntense, op. clt., 617.
Roberto Slmonsen, História Econômica do Brasil. 1500-1820. 11, (São
Paulo, 1944), 242-243.
(14). - Cálo Prado Júnior, História Econômica do Brasil. (São Paulo 1945), 142-145.
(15). - Celso Furtado, Formaçâo Econômica do Brasil. (Rio de Janeiro, 1959), 115.
(16). - Nfcia Vlllela Luz, "O industrialismo e o desenvolvimento econômico do
Brasil, 1808-1920", Revista de História, n.o 56 (São Paulo, 1963), 274.
(17). - Stanley J. Steln, The brazlllan cotton manufacture. Textile enterprise
in an Underveloped Area. 1850-1950,
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nismo instaurado pela tarifa Alves Branco, em 1844, animaranse os empresários a tentar a aventura da industrialização.
Hoje, depois de maiores estudos sôbre a questão estamos
inclinados a apresentar algumas retificações às nossas anteriores declarações. Certas indicaçces parecem demonstrar que
mesmo econômicamente algumas atividades manufatureiras
apresentavam condições de viabilidade, fôssem elas amparadas por uma política protencionista realmente eficaz. Destacavam-se, entre essas atividades, as da indústria textil do algodão, justamente a que revelou certa vitalidade por ocasião da
promulgação da tarifa Alves Branco, e já o havia demostrado,
em pleno século XVIII, quando o alvará de D. Maria I e o rigor das autoridades coloniais vieram aniquilá-la (18). ~ste setor industrial, no entanto, não só se viu entravado pelo tratado
de 1810, como não recebeu do Príncipe Regente as atenções que
reclamava, não apenas pelo fato de ser uma atividade econômica sob vários aspectos viável, mas também por ser capaz,
pela mão-de-obra que poderia absorver e pelo nível tecnológico
que exigia Em sua estrutura mais moderna, de se tornar o núcleo inicial mais importante de nosso parque industrial.
Outro ramo que pàrecia demonstrar possibilidade de desenvolvimento era o da indústria naval. Já em 1779, Antônio
Ferreira de Andrade, em carta a Martinho de Melo e Castro
(19), chamava a atenção para o crescimento da marinha mercante da Bahia, tendo observado a entrada no Tejo de uns 8
a 10 navios novos de 500 a 1100 e mesmo um de 1150 toneladas, todos fabricados nos estaleiros particulares da Bahia, enquanto o arsenal régio permanecia inativo, não se construindo
nenhuma nau. desde 1763. Lembrava ao govêrno português a
oportunidade de se utilizar dos recursos baianos, neste campo,
para aumentar a marinha real e a respeito afirmava:
.. , na Bahia um calafate, um carpinteiro, um ferreiro tem vinte e mais escravos tão bons e melhores oficiais que os seus senhores; e isto lá é grande ramo de
indústria, suscetível de um aumento proporcionado ao
que a Côrte fizer ter à Marinha real; além de quantidade de outros trabalhadores forros ...
(18). -

John Luccock refere em suas Notas sôbre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do BrasU. (São Paulo 1951), 2a. ed., 356, à existência de uma
fábrica de tecidos de algodão e lã, na região de Registro Velho, às margens do Rio das Velhas, que ainda subsistia, embora agonizante, e "que
por cinqüenta anos estivera em funcionamento, produzindo mercadorias
afamadas por sôbre grande extensão do território brasUeiro".
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ltsses recursos não se limitavam, contudo, às possibilidades de uma mão-de-obra especializada, mas incluem também
"os mananciais mais inexauríveis de madeiras de
construção as melhores, que podem desejar as Nações
Marítimas como também todos os acessórios de que depende a construção naval" (20).

Já em 1781, José da Silva Lisboa reduzia a 3 ou 4 os navios
que se consiruiam regularmente todos os anos na Bahia e que,
além de uma boa fábrica de louça grossa, era a única atividade
industrial da capitania (21). Por sua vez, Cunha Matos em discurso pronunciado em 1826 (22) referia-se aos grandes estaleiros que existiram no Pará, em Alagoas e em tôda a costa
que se estende de Olinda a Recife. Diz ainda que em Itapagipe,
em 1797, contavam-se nos estaleiros 20 navios.
Em 1800, instruções do govêrno português ao Capitão General Francisco da Cunha Menezes recomendavam-lhe a construção de navios mercantes, alegando os seguintes motivos:
. .. pois que semelhante operação resultará o maior
bem aos meus fiéis vassalos e diminuirão as compras que
atualmente está fazendo a Marinha mercante de vasos
estrangeiros, que em razão das suas madeiras nada são
comparáveis aos que se constróem das preciosas madeiras
do Brasil, só inferiores as de teca, que também procurareis naturalizar n'essa Capitania, logo que se vos remetam as plantas que para êsse fim mandei vir dos domínios da Ásia (23).

Transferindo-se para o Brasil, o Príncipe Regente continua
a mesma política que era, aliás, uma diretriz tradicional do sistema-mercantilista. Pelo alvará de 28 de abril de 1809, isentou,
da metade dos direitos alfandegários estabelecidos, todos os gêneros e matérias primas destinadas à construção de navios (24).
O Príncipe D. João e seus conselheiros pareciam, porém, mais
interessados na criação de uma marinha de guerra e para tanto no desenvolvimento de indústrias a êsse objetivo correlacionadas, como a de condoaria, de cobre, de ferro (25).
(20). (21). -

(22). (23). (24). (25). -

bidem.
Carta de José da SUva Lisboa para o dr. Domingos Vandelli, Diretor do
Real Jardim Botânico de Lisboa in "Inventario dos Documentos existentes no Arquivo da Marinha e Ultramar", Anais da BibUoteea Nacional,
(Rio de Janeiro), 504.
Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Senhores Deputados, sessão
em 8 de junho de 1826, I (Rio de Janeiro, 18'114), 74.
Carta Régia, in "Inventário dos Documentos ... ", loco cit. XXXVI, 238.
Código Brasillense, I (Rio de Janeiro, 1811), 188, § 7.0.
Ver a êste respeito o Memorial do Conde de Linhares, Rio de Janeiro, 27
de junho de 1808, Mss. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1·3, 15, 10.
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A vitalidade de que dava demonstrações a economia brasileira, no início do século XIX, a riqueza de seus recursos potenciais, favoreciam a visão de um revigoramento do império
português, tendo agora como centro o Brasil. Havia mesmo
quem sonhasse com a recuperação de Málaca, Cochin, Molucas
e demais domínios perdidos (26). Influenciados por essas perspectivas, era natural que êsses homens do Antigo Regime raciocinassem mais em têrmos de poder do qu.e de economia e
concentrassem os esforços do Estado em recuperar a antiga
hegemonia. O exemplo dos Estados Unidos, considerado pelas
suas condições naturais, inferior ao Brasil (27), era mais um
estímulo nessa direção.
O próprio D. Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro conde de
Linhares, conselheiro do Príncipe Regente e exercendo grande
influência sôbre os negócios portuguêses, era de opinião que
Portugal não constituía mais a parte essencial da monarquia
portuguêsa, ao passo que no Brasil havia "a possibilidade de se
criar um poderoso império" (28). Enquanto José da Silva Lisboa, por sua vez, julgava fecundas as
"manufaturas mais ligadas à cultura e defesa do Estado, donde gradualmente se há de subir às Fábricas superiores" (29).

E prefigurava, numa espécie de miragem,
"a perspectiva aprazível de industriosos e capitalistas estrangeiros virem fazer estabelecimentos em um país
vividouro, sendo atraídos dos Estados onde exubera gente, e cabedal sem emprêgo" (30).

Acreditamos ser dentro do contexto dessa política visionária que se deva inserir as medidas e os esforços de D. João
VI no sentido de se desenvolver uma indústria siderúrgica no
Brasil. Verifica-se com efeito, que a atenção e preferência de
sua administração dirigiu-se principalmente para a indústria
do ferro, ell1 favor da qual não poupou sacrifícios de ordem
econômica, contribuindo com fundos da Fazenda Real, providenciando a vinda de técnicos e operários estrangeiros, em(26). (27). (28). (29). (30).

AntÔnio Luiz de Brito Aragão e Vasconcellos, "Memorias SÔbre o estabelecimento do Império do Brasil ou nôvo Império Luzitano",Anais da Biblioteca Nacional, XLlll.atLIV (Rio de Janeiro, 1931), 10.
Ibidem, 10-11.
Apud J. Lucio de Azevedo, '=pocas de Portugal EconÔmico (Lisboa, 1947),
443.
José da Silva Lisboa, Memoria dos beneficios poUt1cos do govêrno de
El·Rei Nosso Senhor D. Joio VI, Parte I (Rio de Janeiro, 1818), 10:'.

-

492-

penhando-sr- com os capitalistas do país para que subscrevessem ações e tentando, efetivamente. implantar a grande indústria siderúrgica no Brasil. Excetuando êste setor, os demais só parecem ter cebido os tradicionais favores dispensados às fábricas ditas nacionais e que gozavam, conforme as
disposições do alvará de 28 de abril de 1809 (31), isenções de
direitos para as matérias-primas consumidas (32).
Ora, conforme observa Roberto Simonsen (33), não tinh:l
a siderurgia grandes possibilidades de desenvolvimento no
Brasil da época. por alta de mercado e apesar de suas ricas
jazidas de minério. Seu êxito só seria possível com o incremento paralelo de outras atividades que exigissem o emprêgo do ferro. A m'neração do ouro poderia ter desempenhado
êste papel, mas estava então em decadência. Eschewege, um
pouco mais tarde, em 1822, depois que a experiência dos altos
fornos já havia sido tentada, concluia:
Fábricas grandes por modo algum podem subsistir
principalmente no interior. A população ainda é muito
diminuta por conseqüência o consumo está nesta mesma
proporção. Exportação para os Portos do mar sem estradas e Rios navegáveis, e onde o ferro de fora está por
um preço tão baixo, preço apenas a que pode chegar no
Brasil, nenhum homem de senso se lembrará (34).

Admitia, entretanto, por ser necessário ao Estado "em casos extraordinários" a existência de São João de Ipanema e
do Morro do Pilar; mas de maneira geral aconselhava o govêrno a ap'mar por meio de prêmios, apenas fábricas peque(31). (32). -

Código Brasillense, op. cit., 1888.
Segundo o Registro das Provisões de Matrícula das Fãbrlcas existentes no
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (Livro 1, Col. 217), existiam no
Brasil, durante o período de D. João VI as seguintes fãbrlcas particulares
matriculadas: no Rio de Janeiro: 1 de galões de ouro e prata (da,ta da
matrícula, 8 de fevereiro de 1810): 1 de tecidos de sêda e algodão anterior
a 1810: 2 de tecidos de algodão (datas respectivas de matrícula: 17 de março de 1811 e 1 de julho de 1812), esta última ainda por se estabelecer: 1 de
chocolate (7 de agOsto de 1813): 1 de massas (8 de agOsto de 1812): e
de meias (26 de fevereiro de 1813): 1 de tijolos (16 de novembro de
1813), ainda por se eStabelecer: 2 fundições (3 de fevereiro e 4 de
setembro de 1815: 1 destilaria (30 de janeiro de 1816): 2 de rapé, 1 jã
existente e sem data de matrícula: 1 estamparia (5 de setembro de 1820);
1 de papel (5 de setembro de 1820): 1 de couros (12 de dezembro de 1820);
Na Bahia: 1 de vidro jã existente (Carta Régia de 12 de julho de 1810, mas
matriculada em 16 de novembro de 1814) e 1 fundição (27 de setembro
de 1817). Em São Paulo: 1 de tecidos de algodão e sMa (16 de outubro
de 1813). Em Minas Gerais: 1 mineração de ouro (18 de janeiro de 1814).
(33). - Roberto C. Slmonsen, A Evolução Industrial do Brasil (São Paulo, 1939), 14.
(34). ~ Barão de Eschewege, "Notícias e reflexões estatísticas da província de
Minas Gerais", Revista do arqnivo público mineira. ano IV, fascículo 3.0 e
4.°, julho-dezembro, 1899 (Belo Horizonte, 1900),
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nas espalhadas pela província de Minas Gerais, a fim de revigorá-las (35).
Todo êsse esfôrço dispendido por D. João VI durante sua
permanência no Brasil talvez tivesse sido melhor recompensado se, e-n relação à indústria textil do algodão, tivesse se
empenhado com mais audácia, a mesma aplicada à siderurgia. Alguma atenção foi dispensada àquêle ramo industrial,
mas timidamente, sem grandes arrojos que a situação exigia,
e o pouco realizado obedeceu aos princípios tradicionalistas
do Antigo Regime (36).
Não teria, porém, o tratado de 1810 tolhido sua ação, inundando o mt'rcado brasileiro de fazendas de algodão procedentes das fábricas inglêsas, então sem competidores? Há indicações, contudo, de que, se o tratado não deixou de ter influência, foram principalmente os interêsses do comércio português que, de início, foi o maior responsável pela atitude
hesitante do gabinete de D. João em relação à indústria textil que Bitencourt da Câmara acusava de não ter sido estabelecida em sólidas bases por não ter a Junta de Comércio
se preocupado em providenciar uma competente indústria de
fiação e cardação de algodão (37), mas uma simples tecelagem.
Ao que tudo indica, a iniciativa da Junta de Comércio
resultara dt: um mero expediente para ocupar uma mão-deobra disponível, sem recursos para viver e que poderia, sem
grandes dp.spesas para o tesouro, resultar talvez numa experiência proveitosa. Tudo, entretanto, foi executado dentro do
maior empirismo. Os membros da Junta (38) eram, aliás,
adeptos fervorosos do liberalismo pré-clássico. Previam, com
a "franquezn do comércio", um próspero futuro para o Brasil:
(35). (36). -

(37). (38). -

Ibidem.
Já em 1808 a Mesa de Inspeção da Junta de Comércio, embora reconhecendo "que as Fábricas não devem ser mantidas pela Real Fazenda que
sempre perde quando as tem por sua conta", era, porém, de opinião que
"no estado atual é impossível erigirem-se (fábricas) sem que a Real Fazenda faça as primeiras tentativas e despesas. Os comerciantes, continuava
- "não especulam sem prova certa de lucro proveniente de iguais circunstâncias e menos sôbre cousa que não são do seu ocnhecimento, e
por isso se a Real Fazenda não os empreender com algum sacrifício de
despesa, só com o volver do tempo, e só quando houverem capitais acumulados ( ... ) se estabelecerão Fábricas" (Ofício da Mesa de Inspeção a D.
Fernando José de Portugal Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Junta
do Comércio, Papéis Diversos, Col. 180).
Ver nota anterior.
Eram os seguintes os membros da Junta: Francisco de Souza
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. .. quando nenhum Estrangeiro se virá estabelecer
entre Nós sem trazer fundos, e valores para trocar com o
nosso ouro, que não monta em maior provei to para uma
Nação possui-lo, que quaisquer outros valores e sem trazer indústria para nos ensinar a imitá-lo; não sendo o
estabelecimento de fábricas negócio em que deva entender diretamente o Govêrno: Nascem com o tempo pela
acumulação de fundos sem emprêgo, e de indústria que
os mesmos fundos nutram (39).

Afirma. ainda, que uma fábrica gozando de isenção de direitos, pagando salários moderados, num país de alimentação
barata e rndéria-prima própria, se não fôr capaz de prosperar
e sofrer a concorrência estrangeira.
"então, é claro que não merece a pena de ser estabelecida" (40).

Em 1815, com a encomenda feita em Lisboa de uma máquina de fiar (41), com a instalação, em 1819, na Lagoa Rodrigo
de Freitas, de uma fábrica em moldes mais modernos que, além
da tecelagem, ocupava-se da fiação (42), parece o govêrno de
D. João VI inaugurar nova política. O que o teria levado a
adotar diferente rumo? No estado atual de nossas investigações não p(deremos, por ora, esclarecer o motivo, mas nos inclinamos a pensar que esteja relacionado com a situação do
comércio p(,rtuguês na Asia. tste comércio afigura-se-nos ser
o ponto central a partir do qual se deva conduzir qualquer ex(39). -

(40). -

(41). -

(42). -

Resposta da Mesa de Inspeção da Junta .de Comércio, em 23 de abril
de 1808, à representação de D. Fernando José de Portugal sôbre matéria
de comércio (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Junta do Comércio.
Diversos Papéis Col. 180).
Ibidem.
Em 1815 a Junta de Comércio mandou vir de Lisboa uma "máquina filatórta", juntamente com um mestre "para a armar e fazer trabalhar".
(Consultas da Junta de Comércio. Agriéultura, Fábricas e Navegaçllo.
Consulta de 20 de junho de 1815, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,
Col. 45, 1.0, fi. 98). Alguns meses depois chegava a máqUina (Registro
das Portarias do Tribunal da Junta de Comércio. Portaria de 19 de
agôsto de 1815, Livro 1.0 1815-1839, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,
Col. 215, fi. 3 v.).
Carta Régia de 11 de outubro de 1819 mandava comprar as benfeitorias
de uma chácara no sítio de Rodrigo de Freitas para a instalar uma fábrica de fiação, tecelagem e malha por conta da Real Fazenda "não
só para se propagarem, ampliarem e aperfeiçoarem os conhecimentos de
um ramo de Indústria tão útil e tão próprio dêste Reino, como também
para se construirem novas máquinas e engenhos para se remeter a
outras Províncias.
Em 1822, o Príncipe Regente D. Pedro mandava proceder à avaliação da
chácara da Lagoa Rodrigo de Freitas. onde estava instalada a fábrica de
fiação, tecelagem e malha, e das máquinas para venda em hasta pública (Portarias de 11 de maio de 1822, Registro das Portarias do Tribunal
da Junta de Comércio, loco clt., fis. 60
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plicação concernente à política portuguêsa em relação à indústria textil brasileira, durante o período em que a Côrte permaneceu em !10SS0 território. Herbert Heaton (43), baseando-se
em notas de Luccock, afirma que os principais mercados para
as fazendas inglêsas na América do Sul eram as colônias espanholas, fazendeiros e pequena camada da alta classe. No Brasil, a Côrte e essa alta classe constituiam os melhores fregueses. No mais, não aguentavam a concorrência dos algodões da
índia que obrigavam os fabricantes do Lancashire a manterbaixos os seus preços, reduzindo, conseqüentemente, a margem
de lucro.
Opiniã( idêntica sustentava a Junta do Comércio, em resposta a uma representação de D. Fernando José de Portugal,
sugerindo, em 1808, a proibição da importação de tecidos inglêses. Os :::eguintes motivos explicariam a pretensão do ministro português:
Ela é motivada na maioria do preço que tem as fazendas inglêsas de algodão, fomentando o luxo pela muita variedade de qualidades e no aumento que sobreviverá
à nossa Marinha Mercante, e ao nosso comércio havendoas por conta própria da índia, quando nos achamos no
mais oportuno lugar para tais negociações (44).

A Junié, manifesta-se, entretanto, contrária à proibição,
argumentando da seguinte maneira:
Se as fazendas Inglêsas de algodão tem maior preço e
servem para luxo, segue-se que a concorrência delas não
pode prejudicar as da índia por isso que tôda a Gente
busca sempre o mais barato em iguais circunstâncias de
bondade e duração e que o Consumo das Inglêsas será reduzido pela natureza da cousa exclusivamente às pessoas
de luxo sem poder vir nenhum dano da sua pequena importação ao Comércio que podemos fazer na índia, quando proibidos os tecidos Inglêses talvez passamos de sofrer então um mal pela diminuição dos compradores do
nosso algodão em rama que aumenta de valor pela concorrência (45).
(43). -

Herbert Heaton "A Merchant Adventurer In BrazU", The Journal of
Economlc Hlstory, VI (maio, 1946), 13. O articulista teve acesso aos papéis
de John Luccock sob custódia de Wm. Lupton & Co. a mais antiga firma
de fabricantes e comerciantes de tecidos ainda existente em Leeds, Grã-
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Os interêsses dos mercadores portuguêses e os dos agricultores brasileiros aliavam-se, assim, para desencorajar uma política mais vigorosa em prol da indústria textil
"que tão natural parece na Terra, que produz Algodão",

conforme e:xpressão de Bithencourt da Câmara (46).
O tradicional comércio com a Asia mantinha sua importância nas atividades marítimas dos portuguêses. Embora drenasse grandes quantidades de metal precioso e por essa razão
fôsse objeto de grandes controvérsias (47), grandes atenções
lhe eram dispensadas pelo vulto dos interêsses que envolvia.
Durante as negociações que resultaram no tratado de 1810 foi
zelosamente defendido pelo govêrno português (48).
Segundo Luccock êsse comércio asiático era altamente especulativo. Depois de observar a posição geográfica altamente
vantajosa do Brasil em relação a êsse comércio, nos conta que
era financiado por títulos pagáveis no regresso do navio trazendo as mercadorias, mas antes mesmo que a embarcação
zarpasse êsses títulos eram negociados com deságios de até
40%, diminuindo, porém, êstes a medida que a viagem prosseguia sem percalços, ou ao contrário, aumentando, no caso de
notícias desfavoráveis (49).
Acreditamos poder atribuir a êsse comércio em que as fazendas de algodão representavam elemento capital, não só pela
quantidade importada, como também pelas atividades econômicas que possibilitavam, a razão primordial do govêrno de D.
João VI nãú se ter preocupado em fomentar a indústria textil
do algodão em nosso país. Os panos indianos eram, com efeito,
parte exportada para outras nações e domínios africanos, parte
consumida no Brasil, parte empregada nas indústrias de tinturaria e estamparia, no Brasil e, principalmente, em Portugal.
As tendênc:as que se anunciam, a partir de 1815, e que indicam uma mudança de orientação, devem estar relacionadas
com alterações no movimento do comércio asiático, embora
(46). (47). (48). -

Carla ao Conde da Palma, loco cito
Adrlen Balbl, op. cit., 414-415. Ver também discurso de Clemente Pereira em Anais do Parlamento BrasUeiro.· Câmara dos Deputados, .~essão
em 21 de maio de 1829 (Rio de Janeiro, 1877), 117.
Olga Pantaleão, "Aspectos do Comércio dos domínios portuguêses no
período de 1808 a 1821", Revista de História" 41 (São Paulo, 1960), 91.104
e Adrien Balbi, op. cit.,
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não tenhamos elementos suficientes que nos permitam apresentar afinr,ações mais positivas a êste respeito (50).
O estado atual de nossas investigações, portanto, não nos
autoriza, por ora, chegar a alguma conclusão, mas apenas apresentar sugestões no sentido de lembrar a necessidade de um
reexame da política global de D. João VI, revisão essa que viria, possivelmente, demonstrar que as diretrizes adotadas, depois da transferência da Côrte para o Brasil, tiveram por objetivo dar um nôvo equilíbrio ao Império Português, procurando conservar, entretanto, o poder nas mãos do mesmo grupo
que até então sustentara a dinastia dos Bragança, isto é, a classe mercantll. Dada a situação do momento, provocada pela in-o
vasão napoleônica, deslocando para o Brasil o centro do Império Lusitano e tendo em vista a conjuntura internacional que
favorecia o;.; produtos tropicais de exportação e, portanto, o patriarcado rural brasileiro, êste alia-se momentâneamente ao
grupo mercantil português e tem a ilusão de ter conquistado o
poder, ilusão que será desfeita com a Revolução do Pôrto de
1820 e o retôrno de D. João VI para Portugal.
Essas circunstâncias não eram de molde a permitir um esfôrço realmente fecundo tendo como finalidade, não desencadear um vigoroso surto industrial, mas pelo menos implantar
as primeiras bases de nossa indústria, esboçando já uma estrutura de cunho mais moderno, livre de qualquer resquício mercantilista. Nosso patriarcado rural, embaido com os benefícios
temporários da produção agrícola de exportação, insistia, de
seu lado, ntlm liberalismo pré-clássico que coincidia com os interêsses do.; mercadores portuguêses. ~sse liberalismo fazia,
por sua vez, o jôgo da política britânica e aplaudiu o tratado
de 1810. Houve, assim, uma conjunção de interêsses cuja aliança impossib!litou a adoção de uma política industrial verdadeiramente séria e realista, limitando-se a pequenos ensaios ins(50). -

A lei de 28 de dezembro de 1821 que revoga o § 34 do Alvará de 4 de
fevereiro de 1811, que proibia a entrada, para consumo, nos domínios
portuguêses do Mlântico, das fazendas asiáticas em côres, fossem "tecidas, pintadas ou estampadas", com exceção das que viessem de Goa, Diu,
Damão e demais territórios portuguêses além do Cabo da Boa Esperança,
é um índice claro que alterações haviam se processado. A mencionada
lei considerava prejudicial ao comércio português a proibição estabelecida pelo Alvará de 4 de fevereiro de 1811. Os fatôres que Influlram para
essa modificação da política portuguêsa teriam sido a concorrência inglêsa cuja marinha, uma vez restabelecida a paz na Europa, retomara com
maior determinação o caminho das índias e começara a exercer pressão
sôbre a tradicional manufatura indiana? Ou outros interêsses lusitanos
teriam suplantados os de Goa, Diu, Dlmão? Ou ambas explicações agiram
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pIrados em princípios Ja ultrapassados que não só eram ineficazes, corno foram prejudiciais, pois habituaram nossos empresários a um sistema de monopólios e privilégios altamente
nocivos ao desenvolvimento industrial na época contemporânea.

...

*

*

INTERVENçõES.
Do Prof. Odilon Nogueira Matos (F.F.C.L. da P. U. de Campinas, S. P.).
Propõe duas questões:
1.0). - Além das referências feitas a Luccock, existem outros docun.entos que confirmem a grande importância atribuída pela Autora ao comércio das fazendas da índia?
2.°). --- Qual a participação da Inglaterra nêsse comércio?

...
Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (F.F.C.L. de Marília,
S. P.)Iniciahnente cumprimenta a Autora pela excelente contribuição que trouxe ao Simpósio, sugerindo justamente reflexões sôbre um período em que a orientação político-econômica da Corôa portuguêsa em relação ao seu comércio internacional fornece-lhe alguns diplomas legais bastante significativos. Não conhece bem, pelo menos por pesquisa arquivaI,
o período de permanência da côrte portuguêsa no Brasil no
que diz respeito à circulação comercial intercolonial do Império lusihmo, muito embora tenha lido o artigo que a Profa.
Olga Pantaleão publicou há algum tempo na Revista de História da Universidade de São Paulo e o trabalho estampado
pela Profa. Alice Piffer Canabrava sôbre o artesanato e a manufatura, Se bem está lembrado, naquele período e que resultou de uma aula por ela dada em curso de pós-graduação a alunos de Universidade de Wisconsin, no qual também teve a honra de lecionar. Sabe e sôbre o tema tem pronto um trabalho
que resultd de pesquisa em arquivos brasileiros e portuguêses
do intenso comércio intercolonial "triangular", segundo a definição de José Honório Rodrigues, "Brasil-Africa-Oriente",
particularmente ao longo da segunda metade do século XVIII
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e inclusive sob o estímulo de diplomas legais portuguêses, através do qual é grande o fluxo de mercadorias do Oriente, particularmentf: os tecidos, que os navios da "Carreira da índia"
despejavam na Bahia e em outros portos coloniais, que em parte eram ah~orvidos pelo mercado consumidor brasileiro e em
parte reexportados, em maior parte, acredita, para a Africa e
América E;:;panhola.
Agora. [1 Profa. Nícia Vilela Luz nos mostra que no período
seguinte, isto é, de 1808 a 1821, novas disposições legais permitindo comércio direto pelos portuguêses entre Macau, Goa,
Damião e Diu e o Rio de Janeiro e mais alguns portos brasileiros, permitiu considerável desenvolvimento ao giro comercial atlântIco dos portuguêses. Nesse sentido, defende a Profa.
Nícia a responsabilidade que as fazendas do Oriente colocadas
em grande l"scala no Brasil, e aqui absorvidas, teriam pela não
desenvolvimento que a indústria textil local poderia ter tido.
Entretanto. embora desconhecendo, como já confessou, o volume dos tecidos indianos aqui despejados e que .aqui permaneceram sem ser reexportados, naquele período. quer crer que as
limitações sofridas por um desenvolvimento industrial que poderia ter tido no Brasil naquele momento a oportunidade de considerável "decolagem", é menos das fazendas orientais do que
de um stah1S que continua e que não foram as medidas administrativas E> políticas de D. .J oão V que conseguiram modificar, como aliás bem reconhece a Profa. Nícia, isto é, a a falta
de um mercado consumidor que pelo seu poder aquisitivo, quantitativamente considerado, pudesse oferecer grandes interêsses para os comerciantes portuguêses ql./.e iam ao Oriente em
busca de tecidos e artefatos os mais diversos, mais ainda as
deficiências da marinha mercante português a para sustentar
em grandt' Escala, ou pelos menos em maior escala do que em
épocas anteriores, o comércio América-Africa-Oriente, etc.
Concluindo quer conhecer, todavia, o valor das informações e as sugestões que a Profa. Nícia Vilela Luz trouxe com
a sua comunicação e que realmente reclamam mais reflexões
dos histor;adores da economia brasileira no que diz respeito a
êsse período, entretanto, a enfatização que a Autora dá ao volume do produto textil oriental aqui colocado e aqui consumido, como responsável pela limitação que provocou contra o possível "arranco" de uma indústria textil local é que parece exigir mais reflexões, a não ser que realmente as pesquisas documentais da
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dados estatísticos encontrados, a avaliar como fator competitivo de uma "possível" industrialização textil brasileira a entrada dos tecidos orientais. Esta é a questão que formula à Profa.
Nícia Vilela Luz, que é hoje em dia em nosso país, uma das
maiores autoridades sôbre o estudo do processo histórico industrial brasileiro.

*
Da Profa. Olga Pantaleâo (F.F.C.L. de Marília, S. P.).
Primeiramente declara que deseja trazer algumas informações sôbre os mapas de importação e exportação mencionados
pela Profa. Nícia. Exigidos por determinação legal, não existem, contudo, para todos os portos e nem para todos os anos.
Para o Rio de Janeiro, a falha foi verificada na própria época,
pelo funcionário encarregado de fazer o contrôle dos dados dos
mapas. São quase completas as listas de mapas, de 1808 a 1820,
para alguns portos, como Rio Grande, Santos, Angola. Há exemplares dêsses mapas no Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, mas não sabe dizer se serão cópias dos exemplares existentes aqui no Brasil, ou se poderão completar as lacunas existentes nas nossas listas.
No tratamento do assunto em pauta e em outros relativos
ao período da estada de D. João VI no Brasil, é preciso nunca
perder de vista a situação de Portugal ocupado pelos frtlnceses
ou envolvido na guerra até 1814. Muitas das medidas tomadas
no Brasil decorreram dessa situação de Portugal, embora nelas possa bem haver também outras influências e interêsses
determinantes.
No que respeita ao tratado de 1810, deseja notar que antes
de sua assinatura e desde 1808, o mercado brasileiro já fôra
inundado pelas mercadorias inglêsas. A abertura dos portos
brasileiros representou uma concessão maior do que a pleiteada pelos inglêses em 1807, e permitiu o escoamento de grande
quantidade de mercadorias estocadas em conseqüência da super-produção decorrente do fechamento do mercado europeu.
Relativamente ao comércio com o Extremo-Oriente, deseja
indicar que nele as fazendas da índia
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grande, servindo não só para o uso comum, como também em
certos casos, como moeda. Eram fazendas de algodão. No comércio inglês de fazendas, no período considerado, predominavam as fazendas de lã. Assim sendo, tem a interpelante, a impressão de que o comércio de fazendas de algodão da índia foi
um impecilho ponderável para o desenvolvimento de uma indústria textil do algodão no Brasil no período considerado. Foi
êle muito maior do que o do comércio inglês.
Para o período posterior a 1815, convém lembrar também
que uma parte da corrente do comércio indiano voltou a se dirigir para Lisboa.

*
Da Profa. Antônia Fernanda de Almeida Wright (F.F.C.L.
da U.S.P.).
Diz que gostaria de, à título de contribuição, lembrar à
Profa. Nícia Vilela Luz a utilidade da consulta aos Relatórios
do Board of Trade da Grã-Bretanha para melhor cotejar a questão da rivalidade entre mercadores portuguêses e inglêses, terminando com as convenções de 1812 e 1813 relativas ao tratado de 1810.

*

*

*

RESPOSTAS DA PROFA. NíCIA VILELA LUZ.
Ao Prof. José Roberto do Amaral Lapa.
Agradeceu as referências elogiosas que lhe foram feitas e
declarou querer esclarecer que não está afirmando categoricamente que as fazendas orientais tenham impedido, na época,
o desenvolvimento da nossa indústria textil. Desejava, apenas,
chamar a atenção dos estudiosos para um aspecto até agora negligenciado da nossa história econômica e para o fato de que
só se tem responsabilizado os inglêses pelo nosso atrazo industrial no século XIX. Reconhece que só um estudo mais minucioso e
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dústria textil, caso o govêrno de D. João VI não estivesse tão
a mercê dos interêsses dos tradicionais grupos mercantis portuguêses? ~ste é justamente o ponto fundamental a que pretende
chegar com a sua comunicação, isto é, mostrar a necessidade
de um reexame da política global de D. João VI e seus conselheiros que, ao que tudo indica, foram incapazes de compreender a grande mudança que se operava então no Ocidente.

*
A Profa. Olga Pantaleão.

Agradeceu à Dra. Olga Pantaleão pela sua contribuição,
que veio confirmar suas suspeitas relativamente a inexistência, no Brasil, dos mapas de importação e exportação dêsse período e ressaltar ainda mais a importância dêsse comércio do
Brasil com a índia, aspecto ainda tão pouco estudado de nossas atividades econômicas, e o seu provável papel como fator
de retardamento do desenvolvimento da indústria textil brasileira. Teria sido, assim, uma das contingências responsáveis
pelo atrazo do Brasil no processo de modernização, que ocorreu no mundo ocidental, a partir das últimas decadas do século
XVIII.

*
Ao Prof. Odilon Nogueira de Matos.
1. - Há, corroborando as afirmações de Luccock, documentos da Junta de Comércio, conforme citação em sua comunicação.
2. - A documentação até agora consultada não permite
qualquer conclusão a respeito da participação da Inglaterra
no comércio das fazendas da índ; a. Mas, empenhados como
estavam na luta contra Napoleão, é provável que os inglêses
estivessem ausentes dêsse comércio e que essa ausência explique mesmo o vulto das transações portuguêsas.

*
A Profa. Antônia Fernanda d2

Alr:~~;(b

':7,;,·':1.

ARTESANATO E PRIVILÉGIOS.
OS ARTESÃOS NO SANTO OFíCIO NO BRASIL
DO SÉCULO XVIII.
Sônia Aparecida Siqueira (*).

No Brasil do século XVIII, como aliás mesmo antes, na atmosfera colonial, ocorria um procssso de modelagem da sociedade nova, segundo os padrões e experiências metropolitana:;,
mas com adaptações impostas pelas condições próprias do me:o,
que era diferente.
As estruturas sociais, ligadas às flutuações ideológicas e
às mudanças dos quadros humanos tendiam a apresentar caracteres próprios.
Os elementos sociais. conquanto derivados de uma ordenação européia portuguêsa. reagrupavam-se mercê das acomodações impostas pelo clima soc;al e mental diferente. A riqueza das oportunidades que oferecia o dinamismo econômico do
mundo colonial favorecia a mobilidade social. Aquêle processo que se desenvolvia na Metrópole - de movimentação dos
grupos - reeditava-se na Colônia. mas com traços e intensidade próprias. As velhas vias de ascenção social alargavam-se e
outras se abriam em decorrência das pressões nue obrigavam
as instituições a se recondicionarem para atenderem aos imperativos das conjunturas do momento.
Funda-se então a estamentação social num critério básico:
o privilégio. A dosagem dos privilégios situava social e relativamente os indivíduos. Assim, era através da obtenção de privilégios de vária natureza, que os indivíduos podiam transitar
de uma para outra camada. ultrapassando as fronteiras de separação. A facilidade, maior ou menor de aquisição de privilégios aumentava ou reduzia a resistência das barreiras.
Na Colônia que oportunidades se ofereciam aos homens do
povo, das camadas menos dotadas de obtençiio de privilégio, e
(.). -

Instrutora de História da CivUização Ibérica da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São
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portanto, de romperem aquelas barreiras que obturavam a sua
ascenção sod aI ?
Os documentos do Santo Ofício permitem, através das habilitações aOf; cargos de Familiares, focalizar uma das fontes
de privilégio, e portanto, uma via aberta de ascenção social de
elementos das camadas populares. Dêsses elementos, tomamos
como amostra os Artesãos, que, enriquecidos eventualmente,
forcejavam por ascender aos privilégios que os aproximassem
dos grupos dominantes e os diferenciassem do comum do povo.
A legislação dos séculos modernos consagrou o Privilégio.
Sua doutrina foi elaborada pelos jurisconsultos ao distinguir
entre o 'ius commune e ius singulare, i. e., entre o direito de
todos e
"aquêle que não por exigência da razão, mas por alguma utilidade foi introduzido com autoridade dos chamados a constituir o Direito" (1).

Com a eclosão romanista do século XIII que partindo de
Bolonha derramou-se pela Europa Ocidental, difundiu-se e institucionalizou-se o Privilégio. Fenômeno europeu, de que participou a Península Ibérica.
Em Portugal o direito romano penetrou na época de D.
Afonso 11 e firmou-se nos séculos XIV e XV, haurido diretamente das fontes italianas, ou filtrado pelos glosadores de Tolosa e Montrellier. Oficializou-se com a promulgação do Código do Rei Sábio de Castela, na tradução de J ácome Ruiz - Flores de Leys.
Com os legistas introduziu-se nova concepção do poder real
(2). A figura semi-patriarcal do Soberano a premiar dedicações e lealdades com benesses, mercês e cessões territoriais, fôra definitivamente postergada. Em seu lugar surgira a do Rei,
fonte da lei. dono do privilégio que outorgava, movido pelas
boas razões do Estado, no interêsse de facilitar para certas pessoas o desenvolvimento de suas faculdades, o cumprimento de
seus fins, ou garantir-lhes a colaboração para o bem comum.
Na Península, gerações de reis concedem e revalidam isenções e exceções. Isenções fiscais e de serviço. Direitos de fôro
próprio, concessões que implicavam em distinções puramente
sociais (3). Hábitos de Ordens Militares, posse de ofícios, faci(1). -

(2). -

Dig., lib., I tit., 3.0 Lei 16.
França (Eduardo d'Oliveira). do absolutismo. São

O poder real em Portugal e as origens
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lidades de ingresso na carreira militar. Privilégios que haviam
consagrado a posição social de linhagens tradicionais extendiamse a membros da alta administração do Reino e da Casa Real
- seculares e eclesiásticos - a militares, governadores de praças e capitanias do Ultramar, ainda que não fôsseÍIl de origem
nobre (4).
No século XVIII o privilégio era a base de tôda a legislação. Mantinham-se as velhas concessões, criavam-se novas. Os
reis portuguêses enquadrados no ritmo do tempo usavam o
privilégio como forma de remuneração de serviços - moeda
mais cômoda que os escudos. Disfrutavam de privilégios as
"nações" estrangeiras não raro em detrimento dos naturais:
alemãe$ (5), inglêses (6) ou franceses (7). As necessidades econômicas polvilharam a organização do comércio e da indústria
de particularismos legislativos (8).
A inflação dos privilégios embora lhes reduzisse a valia
exacerbou a corrida por sua obtenção. Sua valorização progressiva foi a origem da ânsia de usufruí-los em maior número. Sofreguidão que transparece nos pedidos e requerimentos que ao
rei no século XVIII encaminhavam os postulantes. Os que já
detinham privilégios, por sua vez, reclamavam outros numa
aflita tentativa de preservação das distâncias entre grupos tradicionalmente diferenciados.
A justificativa da concessão era o serviço. Prestado ou por
prestar Serviço ao Rei - dono do reino ou defensor da fé.
No momento em que o soberano fundira com a religião os
interêsses e horizontes nacionais, passou êle, legitimamente, a
(4). -

Exemplos de cargos privilegiados: Regedor da Justi!:a e Casa da SupUca!:ão, Governador da Relação do pôrto. Vedores da Fazenda, Presidente
do Desembargo do Paço, Presidente da Mesa' da Consciência e Ordens,
Presidente do Conselho Ultramarino, Presidente do Senado e Câmara de
Lisboa. Governadores das Armas, Mestres de Campo, Generais, Oficiais da
Casa Real, Gentfs Homens das Câmaras dos Infantes, Priores-m6res das
Ordens de São Bento de Avis e Santiago da Espada, Administrador da
Jurisdição Eclesiástica de Tomar, Comissários das Bulas da Cruzada, Cabildos das Igrejas Catedrais.
(5). - Assento de 23·3·1786 sôbre a distribuição das Causas dos alemães. In
"Coleção da Legislação Portuguêsa". Antônio Delgado da Silva (Legislação de 1775 a 1790) pg. 401.
(6). - Alvará de 16-9-1665 determinando que os Privilégio dos inglêses tenha
lugar ainda concorrendo com privilegiados. "CoI. Cron. das Leis Extravagantes", voI. IH. Coimbra, 1819, pg. 36.
(7). - Alvará de 7-4-1685 em que se recomenda que os franceses gozem os mesmos privilégios que gozam inglêses. pg. 151, ibidem.
(8). - Exemplos: Alvará de 10·2-1757 em que se ampUaram os privilégios da
Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Ibidem, T. VI, pg. 13. Alvará de
13-11-1783 de privilégios da Fábrica de Estamparia de Tôrres Novas. Delgagado, op. cito pg. 345. Alvará de 9-6-1780 acêrca dos privilégios e juízo
privativo dos Empregados da Fábrica de Sêdas.

-

506-

conceder privilégios a instituições religiosas ou para-eclesiásticas, ou a elas delegar autoridade para concedê-los. Assim consentiu que o Tribunal do Santo Ofício os outorgases para seus
Oficiais e Familiares.
Os cargos de familiar do Santo Ofício eram peças essenciais do edifício inquisitorial. Pessoas laicas, que, sem abandonar suas próprias ocupações, auxiliavam o Tribunal efetuando
prisões participando de inquéritos, policiando as consciências.
Em outras palavras: assegurava-se a co-participação do laicato
na uniformiz.ação das mentalidades religiosas.
A razão de sua existência repousava na idéia tridentina da
Igreja de Cristo como único caminho da salvação (9). O dever
de apostolado e natural defesa da fé, advinha do batismo e do
caráter crismaI da sua confirmação - senso de responsabilidade extremamente vivo na consciência do homem do tempo. A
angústia da salvação - constante da espiritualidade moderna
- achara alívio na definição do caráter mediatório da Igreja
aos que no Exercício de um imperativo de consciência zelavam
por evitar discrepâncias e impedir desvios era legítimo se estendessem privilégios e liberalidades. Assim, D. Sebastião ao
14 de dezembro de 1562 escusou os Familiares de
'·pagaram fintas, talhas, pedidos, emprestimos, nem
em outros alguns encarregos que pelos concelhos ou lugares onde foram moradores forem lançados por qualquer modo ou maneira que sejam, nem sejam constrangidos a que vão presos nem com dinheiro nem sejam tutores nem curadores de pessoa alguma salvo se as tutorias forem lídimas; nem hajam ofícios dos concelhos contra suas vontades, nem lhes tomem de aposentadoria
suas casas de morada, adegas, nem cavalheriças, nem
quaisquer outras casas em que êles pousarem posto que
suas não sejam, antes lhes deem e façam de aluguer por
seu dinheiro se a eles não tiverem e houverem mister,
nem lhe tomem seu pão, vinho, roupas, palha, cevada, lenha, galinhas, ovos, bestas de sela nem de albarda, salvo
se trouxerem as ditas bestas de ganho, nem assim mesmo lhe tomem cousa alguma do seu contra suas vontades" (10).
(9). -

(lO). -

"Deus encheu de graça saIvaIdora a humanidade de Cristo, que por sua
vez transmitiu à Igreja, fundada por Ele com seu Corpo e sua Esposa".
GaIve, (ÁngeI AlcaIá). - La IgIesia, misterio y misi6n. Madrid, 1963,
pg. 122.
Privilégios dos Familiares e Oficiais da Inquisição. Lisboa, 1685. Biblioteca Nacional de Lisboa. Santo Oficio, T. XXVII n.o 1537, pg. 50-53
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Eram dispensados de servir por terra ou mar a outras partes, de ter ganchos às suas portas (11). Autorizados ao portede armas defensivas e ofensivas (12). As mulheres e filhos dos
familiares enquanto sob seu poder podiam
"trazer em seus vestidos aquela seda que por bem
de minhas ordenações podem trazer as pessoas que teem
cavalos, posto que os êles não tenham" (13).

Para o recrutamento de uma milícia indispensável acenava-se com privilégios, mobilizando-se dedicações.
Novas isenções de pagamentos foram especialmente consignadas aos familiares (14). A 20 de janeiro de 1580, D. Henrique lhes deu fôro privativo e a 31 de dezembro de 1584 Filipe
III autorizou se passassem em seu favor alvarás de fianças (15).
D. João IV confirmou todos êsses privilégios a 1 de janeiro de
1686 (16).
A maior parte das concessões referia-se à fazenda do familiar: isenção de impostos e contribuições existentes ou a serem determinados - e preservação de seus haveres. Isto sugere que o Privilégio invadira o campo do econômico. Indica
a presença ascencional da classe enainheirada a que já pertenciam algun5 artesãos bem sucedidos.
As funções dos Familiares obedeciam a uma rigorosa escalação hierárquica. Nas inquirições ou prisões - seu principal
encargo - eram meros executores de ordens recebidas (17).
:f:sse ajustamento dos familiares a um mecanismo invariável
reflete a persistência do clima de restauração da hierarquia implantado pelo Concílio de Trento. Ordem cuidadosamente mantida para acudir às necessidades apologéticas suscitadas pelos
(11). (12). -

Privilégios dos Familiares ... cit.
"As ofe~sivas, espadas e punhal ou adaga somente, e as defensivas tôdas
as que quizerem ... " Ibidem.
(13). - Ibidem.
(14). - PostUa de 20·3·1566, isentando do serviço de 100.000 cruzados. Em 18 de
janeiro de 1580, D. Henrique isentou-os da imposição de aposentadoria
posta aos povos.
(15). - Biblioteca Nacional de Lisboa. Sto Of., T. XXVII n. o 1537, pg. 53.
(16). - Biblioteca Nacional de Lisboa. Col. Moreira, T. I, pg. 16. 1787.
(17). - "Quando os Inquisidores lhe encarregarem alguma prisão, guardarão a
ordem ... " " ... e nunca só per si obrarão noutra forma em matéria que
tocar à Inquisição, pelos inconvenientes que podem suceder se fizerem o
contrário". "Regimento do Santo Oficio da Inquisição dos Reinos de Portugal" ordenado por D. Francisco de Castro, em 1640. In: "Narrativa das
perseguições de Hipólito Furtado de Mendonça". Londres. 1811. T. 11
tit. XXII par. 4. Termos reiterados no "Regimento do Santo Ofício da
InquiSição dos Reinos de Portugal" ordenado pelo Cardeal da Cunha em
1774. Op.
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desvios heterodoxos. O Regimento dos Familiares diz taxativamente:
" ... irão aos Comissários e Visitadores das náos sendo chamados por êles, e farão o que lhes disserem. Vindo
à Mesa algum familiar... esperará na sala até o mandarem entrar, e sem isso não entrará na saleta" (18).

Das atribuições dos Familiares era ainda zelar pelo cumprimento da penitência dos réus liberados e levar ao conhecimento do Comissário qualquer caso que parecesse pertencer
à jurisdição inquisitorial (19).
A concessão do privilégio de Familiar, isto é, a expedição
da Carta qUE' lhe permitia o exercício dos deveres e o gôzo dos
direitos. estava condicionada ao preenchimento de certos requisitos que diziam respeito ao caráter, cultura, genealogia e
posses dos habilitando. Deviam ser pessoas de bom proceder,
confiança e capacidade de segrêdo conhecida, que soubessem
ler e escrever, possuissem fazenda de que vivessem abastadamente e não carregassem em seu sangue manchas de ascendentes ou colaterais judeus ou mouriscos. Depois do século XVII
acrescentou-se o preconceito contra o sangue do mulato.
No Brasil do século XVIII, onde as oportunidades de obtenção de privilégios eram poucas, buscou-se, persistentemente, o cargo de familiar. Provam-no as 2.153 cartas expedidas
- 805 na primeira metade do século, 1.348 na segunda. 11:sse
vertiginoso aumento pode indicar um arrôcho do contrôle metropolitano temeroso da perturbação das idéias coloniais e suas
possíveis conseqüências.
Pode ainda sugerir que o uso do privilégio como forma de
premiar ou como técnica de estimulação tenha contagiado também o Santo Ofício. Processo de infiltração laica no Tribunal?
Habilitaram-se homens de negócio, mercadores, senhores
de engenho, lavradores de cana, farinhas ou tabaco, clérigos,
advogados, médicos, cirurgiões, boticários, estudantes e diplomados de Coimbra, donos de minas de ouro, funcionários e mi(18). (19). -

Regimento dos Familiares do Santo Ofício. Impresso em Lisboa, 1760.
Biblioteca Nacional de lisboa. Col. Moreira, T. I, pg. 28·29 (FG, 867).
"Se nos lugares que viverem, acontecer algum caso, que pareça que
perlence à nossa santa Fé, ou se os penitenciados não cumprirem suas
penitências com tôda a brevidade e segrêdo· darão pessoalmente conta na
Mesa do Santo Ofício na terra em que assiste o Tribunal, e fóra dela
avisarão ao Comissário: e quando não o haja, avisarão por carla aos Inquisidores ... " Reg 1640, op. cito tit. § cit .. Reg. de 1774, op. cit., Ut.,
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litares. Enfim, homens que preenchiam as exigências ou conseguiam contorná-las.

*
As cartas de habilitação expedidas para o Brasil no século XVII, mostram que se recrutaram familiares entre os
artesãos. f;sse recrutamento de membros ricos das classes populares está a indicar uma modificação das idéias e critérios
dominantes. O alargamento do campo social de seleção provinha de mudança da atmosfera mental da Metrópole, na segunda metade do século, em decorrência de alterações das idéias
em tôda a Europa Ocidental, ou terá sido configurado pela própria sociedade colonial ao recondicionar as instituições sob impulso das novas necessidades? Fenômeno geral, ou específico
do mundo colonial? Afrouxamento do rigor da ortodoxia c"üólica: desafio dos tempos à velha estrutura do Santo Ofício, instituição guardiã da pureza da crença? Aumento de defesas,
com a ampliação de seus quadros humanos?
A aceitação dos artesãos pode significar um desdobramento para a Colônia do cl;ma de comercialização do privilégio,
reinante na Península, clima em que se teria integrado o Tribunal? Pode ainda, traduzir a emersão de um punhado de
homens que, escudados na riqueza recém-adquirida, ansiassem
por uma nova situação social. a ser definida através dos privilégios que adviriam do cargo de familiar.
Possivelmente significou um pouco de cada cousa. Diminuira o pêso específico dos valores religiosos na orgânica estrutural da sociedade. Recuava o espírito de intolerância. Firmava-se cada vez mais o critério de riqueza como fator de diferenciação social, ou como via de acesso a essa diferenciação. Cedia o Santo Ofício às pressões do dinamismo social do tempo.
Objetiv~mente a presença de artesãos em cargo da hierarquia inquisitorial indica certo esvaziamento de preconceitos
relativos ao trabalho mecânico. O viabilidade de obtenção de
privilégios rEfletia a incidência de novas idéias de atenuação
do desnivelamento social. Fenômeno que na Colônia era facilitado pela escassês dos quadros devida às deficiências demoGráficas ante as necessidades de recrutamento de pessoas capa.les. Se ocorreu também em Portugal, só o exame de tôdas as
habilitações do Santo Ofício
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da Inquisição pode responder. As razões português as terão sido outras, e, provàvelmente, quando analisadas, ilustrarão um
processo geral nas áreas do Ocidente de ascenção da burguesia
pré-industrial ao mundo dos privilegiados.
Uma seleção natural fêz com que se apresentassem, preferentemente, os mestres. Foram habilitados 37 mestres: alfaiate
Manuel Marques de Freitas Carram; cabeleireiro, FranciscJ de
Paula; carpinteiros, Manuel Gomes da Silva, Miguel Franciscc>
Gonçalves, Antônio André Rates, Domingos Gonçalves dos Santos, João DIas, Custódio Francisco Pereira; ferreiro, José dos
Santos Chaves; fund:dor de cobre, Domingos Carvalho Lima e
seu irmão João de Carvalho Lima; polieiro, Joaquim Alves dos
Santos; entalhador, Antônio Joaquim dos Santos; espingardeiro, Elias Caetano de Matos; corrieiros, Francisco da Silva
Tôrres e João Gonçalves Preto; viole'ro, Manuel Fereira da
Costa; serralheiros, José da Cruz Lima e Domingos Martins
Calçado; trigueiro. Jerônimo Alves Ferreira; caldeireiros, Caetano Roiz Monteiro, Simão José de Sousa e Manuel Colaço
Coimbra; seleiros. Manuel Simões e João Cordeiro; ferradores,
Domingos Leite Coelho e João Roiz Ribeiro; tanoeiros, Bento
Fernandes, Manuel dos Santos Lima. Manuel Pereira Couto.
Manuel Mendes Machado e João da Costa Nogueira; sapateiros,
Manuel de Sousa dos Santos e Antônio Alves Vieira; pedreiros,
Manuel Rodrigues Guedes, Manuel da Fonseca Neto, Manuel
Domingues de Barros e Henrique da Silva; e o mestre de obras
João Ferreira de Miranda.
Com êsse procedimento seletivo de certa forma continha-se
a democratização de um ôrgão aristocrático como o Santo Ofício.
O ingresso dos artesãos nos quadros inquisitoria:s é, na
verdade, relativamente pequeno, em relação ao número total
das habilitações: 95 em 2.153. A pequena incidência do fenômeno - 4,4% - não o anula: concedia-se privilégios aos artesãos. Não se infira dêsse fato que ocorresse uma ascenção generalizada do povo, mas sim a de um pequeno grupo de artesãos:
os mestres, isto é, burgueses enriquecidos no artesanato. Germenc; de futuros industriais. Não houve uma popularização dos
quadros do Santo Ofício, mas apenas um aburguesamento.
Privilegiavam-se os que enriqueciam. Provas? A análise da
fazenda dos
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Importância em cruzados
3
5
10
15
20
25

N.O de artesãos

a 5.000
a 10.000
a 15.000

22
40

21

a 20.000
a 25.000
a 30.000

6

2
4

~sses 95 artesãos passaram a figurar entre os privilegiados
porque erarr ricos. Isso deixa entrever o Santo Ofício sujeitando-se a um movimento geral da burguesia: acomodação ao
clima social do tempo. Mostra uma instituição para-eclesiástica perfilhando critérios que não lhe eram naturais. O móvel
de ascenção social através do Santo Ofício já era também o do
dinheiro.
Conseguiram patente de familiar 95 artesãos. Distribuiram-se pela Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas e Pará, da seguinte maneira:

Século XVIII
Bahia
Artesãos
Rio de Janeiro
Artesãos
Pernambuco
Artesãos
Minas
Artesãos
Pará
Artesãos

1700-1750
328
17
243
16
83
1
145
2
6
1

1750-1800
327
11
300
28
387
10
308
9
26
O

Total
655
28
543
44
470
11
453
11
32

%
4,2
8,1
2,3
2,4
3,1

1

o aumento do número de familiares na segunda metade do
século é fato geral em tôdas as regiões. Deve explicar-se pelo
aparecimento de novas fontes de r;quezas: as minas - o qU2
provocou a devação econômica muito rápida de grande número
de indivíduos que passaram a assediar as posições sociais tradicionalmente ocupadas com exclusividade por certos grupos.
A necessidade de defesa da situação social levaria à ânsia de
acumular privilégios. Habilitaram-se ao Santo Ofício clérigos, vigários. cônegos, médicos, cirurg'ões, boticários, militares,
funcionários régios, possuidores de hábitos de Ordens (20), ou
fidalgos da Casa Real (21).
(21). -

(21). -

Tiraram patente de famiUar, entre outros, os Cavaleiros de Cristo, João
Fernandes, digo FUlpe de Siqueira, Manuel de Almeida Sanches, Antônio Ferreira de Sousa, José Henrique Anchieta Pereira e Garcia de Avila
Pereira.
Exemplos: Fel!x de Bitancourt e Sá,
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Dentro de sua exigüidade, aumenta também o número de
artesãos, com exceção da Bahia, onde devia haver maiores dificuldades para ascenderem elementos novos numa sociedade
tradicionalmente estamentada. Ao inverso, no Rio e Minas, o
enriquecimento fácil favorecia maiores mobilidades, alentava
maiores aspirações, propiciava maiores oportunidades.
O que se verifica é a progressão do número de artesãos
entre os privilegiados no decorrer do século. Forçando as barreiras dos seus respectivos grupos, poderiam, em conseqüência,
passar, numa segunda vida, para uma posição mais elevada.
As concessões privilegiativas ao artesanato geram uma problemática. Problemas que se enraizam nas crenças e idéias vigentes na sociedade, e nas estruturas que sôbre elas se fundam.
Problemas que afloram da diferenciação de funções e dos grupos sociais dela decorrentes. Problemas de consciência social
de certos estamentos e de sua defesa contra a ascenção de outros. Problemas de plasticidade maior ou menor das fronteiras
sociais: portanto, problemas de mobilidade. Problemas que podem ter um:! resposta na análise das habilitações dos artesãos
ao cargo de familiar do Santo Ofício.
De que setores do artesanato sairam os habilitados?
Ourives do ouro ........................ 17
Carpinteiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tanoeiros . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 6
Alfaiates ............................... 6
Corrieiros
............................. 5
Caldeireiros ............................. 4
Cerieiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fundidores de cobre ..................... 4
Pedreiros ............................... 4
Seleiros ................................ 4
Sapateiros .............................. 3
Sirgueiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Polieiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Violeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cabeleireiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Entalhadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Ferradores ............................ ,
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Confeiteiro
........... ... ... .... .. . ....
Mestre de obras .........................
Marceneiro ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Latoeiro de fôlha ........................
Lapidário de rubís ......................
Imaginário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espadeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1

O número elevado de indivíduos bem dotados social e econômicamente em determinadas profissões revela o rumo dos
interêsses da sociedade do tempo e sugereum re-escalonamento
de critérios de ascenção social. Alteravam-se as estruturas mentais, base da estrutura social.
Aauri sacra fames era um torvelinho que sugava todos os
elementos que a crise açucareira marginalizara. Exercia sua
atração não só nas regiões coloniais, como além do Atlântico
sôbre os elementos em disponibilidade na Metrópole.
Por não exigirem pessoal especializado nem investimentos
de vulto, as minas abriam possibilidades iguais a todos. Com
poucos recursos, os homens podiam realizar-se econômicamente. Só o ouro tinha importância. Conseguí-Io, significava enriquecer. Rompia-se o binômio riqueza-posse da terra. As minas
configuravam a desvalorização do solo. Anulavam o pêso dos
elementos tradicionais vinculados à propriedade.
Uma nova situação econômica induzia à reformulação das
estruturas das classes sociais. A freqüência de elementos de
quase todos os setores artesanais como habilitandos deixa entrever uma consciencialização do grupo, penetrado do desêjo
de ascender socialmente. Revela a compenetração individual
de um mundo de diferenças sociais e desnivelamentos, e a certeza da posse da chave para ingresso nêsse mundo: a maior parte dos candidatos vivia presa ao quadro econômico da mineração. O Santo Ofício ao expedir as patentes abriu novos caminhos para a afirmação do grupo artesanal e ajudou a enfraquecer a rigidez das barreiras estamentais.
Muitos dos habilitandos exerciam dupla profissão, como o
mestre tanoeiro Manuel Mendes Machado, que eram também
homem de negócios (22); o mestre sapateiro Antônio Alves
Vieira, homE:m de negócios de negros e fazendas (23); Antônio
Ferreira da Cunha, ourives de ouro, era-o, também, da prata
(24); Manuel Alves de Lima, ourives de ouro de loja aberta,
(22). -

Inq. de Lisboa. Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo, proc. n.O 1303,
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era também comissário de várias fazendas (25). André Peixoto de Campos foi latoeü'o, habilitou-se como ourives do ouro,
profissão qUt exercia concomitantemente com a direção de oficina de corLume. Afonso Rodrigues (26) foi cravado r de diamantes na Bah:a, habilitou-se como ourives do ouro e fiel da
Casa da Moeda. ,j osé Luís Vieira, era alfaite e mercador (27).
O mestre Manuel da Fonseca Coelho, alfaite e mercador co~
loja (28); o mestre carpinteiro Antônio André Rates era também homem de negócios (29); o oficial cirgueiro Tomás de
Paiva RolIa era também mercador (30), como Pedro Carneiro
de Araújo (31). Pantalião· Roiz, cerieiro da Bahia era também mercador (32). Amaro Luís de Amorim acumulava no
Rio de Janeiro as funções de cerrieiro e homem de negócios
(33) .
Essa ambigüidade profissional, bem como o trânsito por
várias profIssões em tempo relativamente curto, evidencia também a exigüidade dos quadros humanos da Colônia, fenômeno
constante e generalizado (34). Aqui surge a questão: o Santo
Ofício aceitou os artesãos premido por essa rarefação de homens que perfizessem as condições indispensáveis que exigia
para o ingresso? Aceitou artesãos, ou homens enriquecidos em
atividades paralelas? Adaptação do Santo Ofício à legislação
da necessidade? Questão insolucionada até o levantamento dos
familiares do século XVIII na Metrópole.
O fato real é que um grande punhado de artesãos perfazia as condições exigidas pela legislação inquisitorial aos pretendentes a seus cargos, ou conseguiu contornar algumas das
exigências a que não podiam satisfazer.
Exigia-se dos habiI:tandos a posse de certos conhecimentos,
determinado trato social, pureza de sangue e abastança.
(25).
(26).
(27).
(28).
(29).
(30).
(31).
(32).
(33).
(34).

- Ibidem, proc. 1638, maço 87.
-Ibidem, proc. 47, maço 3.
- Ibidem, proc. 469, maço 29.
- Ibidem, proc. 1766, maço 94.
- ibidem, proc. 2399, maço 149.
- ibidem, proc. 33 maço 3.
- Ibidem, proc. 377, maço 18.
- ibidem, proc. 14, maço 1.
- ibidem, proc. 41, maço 3.
- Exemplos: Manuel da Costa Coutinho, habilitou-se em 1766 e era ao mesmo tempo sargento-mór e homem de negócios; Dionísio da Costa Pinheiro,
familiar em 1728, na Bahia, era senhor de engenho e homem de negócios;
Damião Pinto de Almeida, senhor de mina de ouro era também negociante abastado, com mais de 30.000 cruzados; José da SIlva Araújo, Oficial da Casa da Real Fazenda e sargento-mór; José de Araújo Rocha, sar-
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Uma das condições indispensáveis ao cumprimento dos encargos que seriam cometidos aos novos familiares era saber
ler e escrever (35). Era, porisso, a primeira das perguntas fe~
tas às testemunhas do processo de habilitação. Os noventa e
cinco artesãos foram declarados aptos nêste particular, fato que
indica que saber ler e escrever não era mais privilégio das
classes altas.
Os informantes do Santo Ofício enm pessoas que conheciam os candidatos há muitos anos: há 24 anos, por exemplo,
declarava uma testemunha do processo de habilitação de Antônio Alves Vieira (36). Há 27 ou 28 ar.os declarava outra (37);
há mais de 20 anos declarava uma terceira (38), no mesmo processo. O conhecimento implicava em apreciação a ser emitida
sôbre os indivíduos: sôbre sua aparênc:a - o familiar devia ser
limpo e trajar-se bem e decentemente (39) - e sôbre sua capacidade de guardar segrêdo.
"E por quanto o segrêdo é uma das cousas de maior
importância ao Santo Ofício, mandamos, que todos o
guardem com particular cuidado, não só nas materias de
que poderia resultar prejuizo, se fôssem descobertas, mas
ainda naquelas que lhes parecerem de menos consideração, porque no santo oficio não há cousa, em que o segrêdo não seja necessário",

estatui o Regimento de 1640 (40). O conhecimento da vida do
indivíduo, suas virtudes ou vícios faz supor laços de amizade
ou parentesco. E' provável que nos informantes das assentadas
se alinham as relações dos habilitandos. Arrolar êsses nomes é
delimitar a esfera social em que gravitam os artesãos. Exemplos: no processo de Antônio André Rates (41), mestre carpinteiro de engenhos e homem de negócios, depõem Jorge Alvares
Vicente, comissário de fazendas do Rio de Janeiro para Lisboa;
Antônio Xavier Alvares, homem de negócios de fazendas para
o Rio de Janeiro; Manuel Rodrigues Bastos, mestre carpinteiro
de engenho e o pe. Afonso Moreira da Cruz. No processo de
(35). (36).
(37).
(38).
(39).
(40).

-

(41). -

Reg. de 1640, clt. tit. I, § 2 pg. 2. Reg. 1774, cit., tit. I Liv. 1.0, § 2.°,
pg. 171.
Inq. de Lisboa. Sto. Of., proc. 2155, maço 128. ANTr.
Antonio A1vres da Sanha. Ibidem.
Paul1no Hem1ques. Ibidem.
Tit. I § 7 Reg. cito pg. 34.
"Os familiares dos Sto. Of. serão pessoas de bom proceder, e de confiança e capacidade conhecida ... " Reg. Familiares cito pg. 28. Repete
êsses mesmos têrmos o Reg. de 1640 (Tit. XXI § 1 pg. 102 e o Reg. Inq.
1774 tit. IX § 1 pg. 192).
ANTI', proc. 2399 maço 149. Sto. Of.
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Antônio Ferreira da Cunha (42) ourives do ouro, depuzeram
Francisco Barbosa dos Santos, homem de negócios; José Ferreira Coelho, homem de negócios; Francisco Lopes, comerciante de fazendas; Joaquim Gonçalves, comerciante de fazendas.
No do corrieiro Amaro Luís de Amorim (43), Ventura Lopes de
Sá, capitão de navio; José Gomes, outrora seleiro e no tempo
homem de negócios; Antônio Roiz Lisboa, corrieiro; José Batista, contra-mestre de navio.
Só excepcionalmente houve reprovações fundamentadas no
trato pessoal mau ou na falta de discreção, como o caso de José da Silva Vanique, ourives e dourado r, regeitado por menos
digno em 13-8-1787, na Bahia.
Os estatutos de pureza de sangue eram impostos como condição importantíssima aos habilitandos a cargos do Santo Ofício. Exigia-~e que fôssem
"cristãos velhos, de limpo sangue, sem raça de mouro,
judeu ou gente novamente convertida à nossa santa fé"
(44),

que não tivessem sido presos ou penitendados pela Inquisição,
nem fôssem descendentes de pessoas que tivessem alguns dos
"defeitos" ditados (45). Cuidava-se ainda, que não houvesse
fama em contrário. O Regimento de 1774 (46) reafirma as determinações, mandando processar diligências nos secretos para
averiguação de
"culpas de judaismo provadas contra os pertendentes
ou se as cometeram seus pais e avós"

Eram essas as disposições legais. Na prática atenuou-se a
lei. Excepcionalmente reprovações foram causadas por máculas no sangue (47). A regra era que se aceitassem as mais
ingênuas justificações a a qualquer rumor infamante. Exemplo: CustódIO da Silva Guimarães, alfaite em São João deI Rei
(42).
(43).
(44).
(45).
(46).
(47).

-

ANTT proc. 1926, maço 111.
ANTT proc. 41, maço 3.
Regimento do Santo Of. de 1640. Op. clt. Tlt. I par. 2.0 pg. 2.
ibidem.
Reg. clt. Tlt. I § 3.0 pg. 172.
Exemplos de reprovação por questões de sangue: João Monteiro Correa,
homem de negócios morador na cidade de Santa Maria de Belem do GrãoParã em 1757; Luis Teles Barreto, morador no Rio de Janeiro "infamado
de XN por via de seu avÔ paterno o capo Dlogo Lobo Telles como dizem
todas as testemunhas que depuzeram na cidade". Pe. Miguel de Andrade
viu regeltada sua pretensão ao cargo de Comlssãrlo por não ficar provada sua limpeza de sangue, porque a avó materna era "da casta de Indlas
do Brasil". Do preconceito escapava o padre, mas não o Comlssãrlo.

-

517-

(48) foi denunciado de infâmia por causa de seu avô paterno e
de sua avó materna. Contorna o problema explicando: Francisco Arneiro, ascendente do avô tendo surpreendido uma rapariga a roubar-lhe frutas deu-lhe umas pauladas. A rapariga
enfurecida chamou-o judeu. Uma ascendente da avó, por questões com o pároco teve a comunhão negada. Em represália declarara publicamente que comungaria em casa com um pouco
de pão. Após essa convincente explicação, o Santo Ofício expediu a carta de familiar a 8 de junho de 1764. Nas investigações
de Caetano Ferreira Fialho, ourives na cidade de Mariana,
houve acusação de judaismo para o avô materno. Não obstante, a patente de familiar foi expedida a 20 de maio de 1752.
Nos fins do século expediam-se patentes para indivíduos que
desconheciam a sua genealogia. Exemplo: Pedro Ferreira dos
Santos. carpinteiro, filho de pais incógnitos e mãe exposta, foi
habilitado a 11 de dezembro de 1802 (49). Simão José de Sousa, exposto na Misericórdia do Pôrto foi tornado familiar na
Bahia aos 4 de novembro de 1796 (50).
Muitas vêzes era invocada a certeza do sangue puro nas
patentes expedidas a outros membros da família. Exemplos:
Pedro Carneiro de Araújo, mercador e sirguieiro da Bahia declarou-se irmão inteiro de Manuel Carneiro de Carvalho, familiar em Viana, arcebispado de Braga (51) e sobrinho de Antônio Dias de Carval~o, também familiar na mesma cidade. J erônimo Alves Ferreira, mestre trigueiro, declarou-se irmão legítimo dos familiares Antônio Alvares Ferreira, Francisco e
João Alvares Ferreira (52). Domingos Fernandes de Lima, mestre tanoeiro em Pernambuco. era filho de Bento Fernandes de
Lima, familiar e irmão de Manuel dos Santos Lima, também
familiar (53). Isso apressava o andamento das habiFtações, e
poupava, muitas vêzes, maiores despesas.
Os trâmites burocráticos do processo de habilitação implicavam em despesas não pequenas, principalmente porque as investigações genealógicas eram feitas no lugar de nasc'mento e
no de moradia do futuro familiar. Em regra em Portugal e no
(48).
(49).
(50).
(51).
(52).
(53).

-
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proc.
proc.
proc.
proc.
proc.

53, maço 4.
654, maço 38.
179, maço 11.
377, maço 18.
110, maço 6.
~
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Brasil (54). Exemplos: as contas dos seguintes processos de
artesãos da Bahia:
Afonso Rodrigues (ourives do ouro) ............... .
André Peixoto de Campos (idem) ................. .
Pedro F,erreira dos Santos (carpinteiro) ........... .
Domingos Gomes de Figueiredo (ourives da prata) "
Pedro Franco Tôrres (latoeiro de fôlha branca) ..... .
João Domingues Nogueira (sapateiro) ............. .
Manuel de Sousa Marques (alfaiate) ............. .
Pantalião Roiz (serieiro, mercador) ............... .
Pedro Diogo de Aguiar (serieiro) ................. .
Manuel Domingos Ramos Velho (cerieiro) ......... .
Mateus de Barros (sirgueiro) ..................... .
Pedro Carneiro de Araújo (mercador e sirgueiro) ... .
Tomás de Paiva RolIa (oficial de sergueiro e merc.)
Pantalião Gonçalves da Costa (oficial de marceneiro)
Domingos da Costa Ribeiro (oficial de imaginário) ..
Manuel Colaço Coimbra (mestre caldeireiro) ....... .
Antônio Joaquim dos Santos (mestre entalhador) ... .
Joaquim Alves dos Santos (mestre polieiro) ....... .
José Martins de Lemos (violeiro) ................. .
Simão José de Sousa (mestre caldeireiro) ........ .
Domingos Martins Calçado (mestre serralheiro) ... .
Henrique da Silva (mestre pedreiro) ............. .
Manuel Domingues de Barros (mestre pedreiro) .. .
Antônio Pinheiro Castro (oficial espadeiro) ....... .
Manuel Ferreira da Costa (mestre violeiro) ....... .
Antônio de Sousa de Carias (armador) ........... .
Manuel Roiz Rios (ourives do ouro) ............... .
José Luis Vieira (alfaiate e mercador) ........... .

15$008
22$608
10$783
26$050
13$340
19$347
18$185
5$222
12$945
27$760
28$070
5$712
17$008
4$740
21$004
14$070
28$710
28$085
28$700
6$678
59$088
57$162
50$675
4$165
18$245
26$740
24$968
16$710

As importâncias das custas distribuiam-se aos comissários
encarregados das dil;gências, aos notários; eram usadas para
pagar notificações, transportes, taxas do secreto e das contas
(55).
(54). -

(55). -

Exs. no proc. de Domingos Martins Calçado (n.o 839 maço 53) as diligências
foram feitas em Tavelra (Algarve) e na Bahia, no de Manoel Domingos de
Barros (n. o 1392, ma.ço 236), na freguesia de S. João de Canelas (comarca de Feria), bispado do Porto e na cidade da Bahia.
Exemplo: a conta final do processo de Monso Rodrigues (ANTT n. o 47,
maço 3):
"Conta destas diligências
Ao secreto ..........................................
$552
Contas
....... .....................................
$396
$498
Aldeia Galega
Ao Comis. D. Antônio Pacheco Plmental de 1 d. e
480 de embarcação ................................

1$2110
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Os familiares tcrião fazenda de que pud ~ssem viver abastadamente, estatuia seu Regimento (56). Reafirma-o os Regimentos da Inquisição (57) em vigor no tempo. Precaução asseguradora da lealdade no exercício das funçõe3, uma vez que das pessoas envolvidas com o Santo Ofício
"não aceitarão causa alguma, ainda que seja de pouca valia ... " (58) "... nem pedirão emprestado à gent0
da nação. e procl'rarão não contrair dívidas do que possam resultar queixas ou escândalos" (59).

Prevemam-se fraquezas. Homens de recursos seriam naturalmente menos sujeitos 25 Rt;uilhoadas dã tentação quando as
contingências lhes impuzess€m efetuar prisões com sequestro
de bens, ou velar pelas fazendas dos reus até a chegada do Juiz
do Fisco.
Efetivamente, nas habilitações ao cargo de familiar, a fazenda do habilitando era condição básica. Realidade ineludível
a esfriar ambições de ascenção? Possível. mas não no provável
quanto o inverso. A riqueza gerava ambição de mudança d2
status Um cargo do Santo Ofício era uma via de penetração
num escalão superior. Para pertencer ao Santo Ofício requeria-se a riqueza.
O exame da fazenda dos artesãos. base'ldo nas informrtçõ2s
de seus processos, mostra que eram ind'víduos abastados:
Bahia
Ao Com. Manuel Veloso Pais de 2 dias ........
Lisboa
Ao Notário Manuel Teixeira da Cunha de dia e meio

1$500
1$200
5$028

Aldeia Galega
Mais ao dto. Com. D. Ant. Pacheco Plmpntel
Ao Escr. o P. José Fernandes da Silva ..........
Notificações
.......................................
A 1 batelra de traneporte ..........................

3$304
2$281
$280
$960
11$853

Bahia mais
Ao Com. Bernardo Germano de Almeida ..........
Ao Escr. Pe. Manoel Ant. da Silva ..............
Notificações
.......................................
(56).
(57).
(58).
(59).

-

1$700
1$355
$100

15$008
Reg. clt. pg. 23.
Regimentos de 1640 e 1774, respectivamente Tlt. XXI pg. 1 e Tlt. IX pg. 1.
Reg. clt. pg. 23.
Reg. clt. pg. 230.

520 30.000 cruzados
Antônio de Sousa Carias .......... .
Manuel Roiz Rios ................. .
30.000 cruzados
Domingos de Freitas Macedo ....... . 27 a 28.000
25.000
Domingos de Figueiredo ........... .
25.000
Luís Cardoso da Cruz ............... .
Manuel Alves de Lima ............. .
20.000
Caetano Ferreira Fialho ............ . 20 a 22.000
15.000
Manuel da Silva Ribeiro ........... .
José França de Amorim ........... . 17 a 20.000
Leandro dos Reis Carrilho .......... . 15 a 17.000
16.000
José Ferreira de Aguiar ............ .
José Pinto Teixeira ............... . 15 a 20.000
João Ferreira de Miranda ........... .
4 a 5.000
João Cordeiro ...................... .
4 a 6.000
4.000
João Ferreira de Faria ............. .
João Dias .......................... .
5.000
José Joaquim da Silva ............. .
4 a 5.000
5.000
José Monteiro Fialho ............... .
José da Cruz Lima ................. .
4.000
Ventura Alves Carneiro ........... .
4.000
Teotônio Nobre Cordeiro ........... .
4 a 5.000
Francisco de Paula ................. .
4 a 5.000
Miguel Francisco Gonçalves ........ .
4 a 5.000
Manuel Rodrigues Guedes ......... .
7.000
João da Costa Nogueira ............ .
7 a 8.000
Jerônimo Alvares Ferreira ......... .
6 a 7.000
João Roiz Ribeiro .................. .
5 a 6.000
João Gonçalves Prêto .............. .
7 a 8.000
José Joaquim da Silva ............. .
5 a 6.000
Domingos Leite Coelho ............. .
6 a 7.000
Custódio Martins Pinheiro ......... .
10.000
José Francisco Lima ............... .
6.000
Francisco da Silva Tôrres ........... .
7 a 9.000
Manuel Simões .................... .
8 a 9.000
Caetano Roiz Monteiro ............ .
6 a 7.000
Domingos Gonçalves Santos ........ .
7.000
Manuel Marquês de Freitas Carram "
5 a 7.000
José Gonçalves Prêto ............... .
6 a 7.000
José de Matos Falcão .............. ..
6.000
Manuel Pereira do Couto ........... .
7 a 10.000
Vicente Vás Ferreira ............... .
7 a 8.000
Antônio André Rates ............... .
10. 000 + 1 chácara
e casas: 3-4.000
Custódio da Silva Guimarães ....... .
5 a 7.000
Custódio Francisco Pereira ......... .
8 a 9.000
João Ferreira Faria ................ .
6.000
João de Melo Franco ............... .
5 a 6.000
Basílio Vieira de Carvalho .......... .
8 a 10.000
Manuel da Fonseca Neto ........... .
7 a 10.000
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Bento Fernandes Lima ............. .
Elias Caetano de Matos ............. .
Domingos Martins Calçado ......... .
João Cordeiro ..................... .
Pantalião Gonçalves da Costa ....... .
Domingos da Costa Ribeiro ......... .
Manuel Co laço Coimbra ............ .
Pedro Franco Tôrres ............... .
Joaquim Alves dos Santos ......... .
José Martins de Lemos ............. .
Simão José de Sausa ............... .
Henrique da Silva ................. .
Manuel Domingues de Barros ....... .
José Luís Vieira ................... .
Domingos Fernandes de Lima ....... .
Domingos dos Santos .............. .
Manuel Gomes da Silva ............. .
Manuel dos Santos Lima ........... .
Manuel de Sousa Santos ........... .
Antônio Alves Vieira .............. .
Mateus de Barros .................. .
Pedro Diogo de Aguiar ............. .
Manuel de Sousa Marques .......... .
João Domingues Nogueira .......... .
Antônio de Sousa Carias ........... .
Manuel Domingues Ramos Velho ... .
Manuel Ferreira da Costa .......... .
Antônio Pinheiro Castro ........... .
Manuel Caetano dos Reis ........... .
Gervásio Julio e Silva .............. .
José dos Santos Chaves ............ .
Domingos Carvalho Lima .......... .
Francisco José de Araújo ........... .
Luís Galvão Simões ............... .
Domingos de Sousa ...... . ....... .
Manuel da Fonseca Coelho ......... .
Manuel Mendes Machado .......... .
Amaro Luís de Amorim ............ .
Antônio Ferreira da Cunha ......... .
João dos Santos Batista ............ .
João da Fonseca Teles ............. .
Pedro Ferreira dos Santos .......... .
Pantalião Roiz ..................... .
Pedro Carneiro de Araújo ......... .
Tomás de Paiva Rolla ............. .
Antônio Joaquim dos Santos ........ .

7 a 8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5 a 7.000
5 a 7.000
10 a 12.000
5 a 6.000
5 a 6.000
5.000
6 a 7.000
7 a 10.000
6 a 7.000
6.000
7 a 8.000
5 a 6.000
5 a 7.000
7 a 10.000
6 a 7.000
4.000
3.000
3 a 4.000
4 a 5.000
4.000
3 a 4.000
4 a 5.000
12 a 13.000
12 a 15.000
10 a 12.000
10 a 12.000
14.000
10 a 12.000
14.000
12.000
14 a 15.000
12.000
10 a 12.000
14.000
14 a 15.000
12 a 15.000
12.000
14.000
12.000
10 a 12.000

Por qUf' se habilitaram os artesãos ao Santo Ofício? Que
buscavam? O
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Primeiramente porque reuniram as condições indispensáve's

à habilitação: culturais, sociais, religiosas e econômicas. Principalmente estas. Numa sociedade fundamentalmente burguesa como a colonial do século XVIII, o critério econômico foi um
fator nduréll de diferenciação.
Depois, porque se achavam em condições de ascender socialmente e desejavam isso. A ânsia do decalque metropolitano envolvera os homens num clima de desnivelamentos. A posse dos bens alentou a aspiração ao destaque. A corrida ao aristocratismo que se verificava na Metrópole teve sua versiio colonial: o assalto aos privilégios. Reunir as concessões da Inquisição àquelas de que já gozavam no seu grupo profissional. Gozar de isenções fiscais, preservar sua propriedade, isentar-se de
serviços, ter fôro próprio, desfrutar c.e certos favores como o
de não ter gancho à sua porta., poder carregar armas e ver seus
familiares vEstidos de sêda. Tudo isso significava aproximação ao padrão de vida dos outros estamentos. Facilitava-lhes
ocupar posições de destaque dentro de seu próprio grupo, assegurando-lhes num futuro próximo a mudança da posi.ção social.
Dos artesãos se defenderam os membros dos grupos sociais melhores situados, e também acumularam privilégios. Essa atitude de resistência vem provacar que as barreiras intergrupais tendiam a ceder.
O Santo Ofício aceitando nos seus quadros os artesãos con3tituiu-se num nôvo conduto por onde êstes se infiltraram. Alcançadas as plataformas mais elevadas de seus estamentos aí
ficaram a pressionar as camadas sureriores até se tornar propíci sua penetração nelas. O Santc> Ofício foi, portanto, na sociedade brasileira do século XVIII, fator de mobilidade e causa de maiol plasticidade das fronteiras.
O Santo Ofício ao propiciar orortunidades de democratização de seus quadros mostra a conformação de uma instituição para-eclesiástica a um movimento imperioso de crescimento e ascenção da burguesia. Capítulo da história da sociedade,
da história da instltuição, e da história do sentimento religioso
no cenário colonial brasileiro.

•*•
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INTERVENÇÕES.
Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (F. F . C . L. de Marília,
S. P.).
Inicialmente diz que. provàvelmente, a Profa. Sônia Aparecida Siqué:ra é a pessoa que mais conhece em nosos meio,
as informações ligadas às visitações do Tribunal do Santo Ofício às partes do Brasil, mercê da atenta pesquisa que realizou
durante um ano nos recheios dos arquivos portuguêses, fazendo com que todos aguardem com grande interêsse a obra que
ela prepara a respeito, diante das amostras atraentes Que ela
nos têm dado sôbre o assunto, como é o caso desta comunicação que acabamos de ouvir. Sôbre ela tem apenas uma pequena objeção, que nem chega a tanto, mas se refere a uma frase
que ela insere em seu resumo. E' quando se refere
"à riqueza das oportunidades que oferecia o dinamismo econômico do mundo colonial favorecia a mobilidade social".

Ora, tódas as limitações que ~esavam sôbre aquêles que
aspiravam um movimento vertical no contexto social da colônia são por demais conhecidas e estudadas, para aceitarmos essa plasticidade democrática que, com aquela frase, a Profa. Sônia deixa antever ou parece querer sugerir. Gostaria de ouvÍ-la a
respeito. No mais, atendendo particular interêsse seu, quer
apenas uma informação. Entre o número, que a Profa. Sônia
diz ser grande, de artesãos coloniais que conseguiram ser familiares do Santo Ofício, gostaria de saber se encontrou pessoas ligadas à construção naval. Está vivamente preocupado
em comprovar os privilégios que os operários ligados à construção naval conseguiram, o que aliás tem sido bastante documentado, e assim essa informação solic;tada, se positiva, virá confirmar a situação quase excepcional que verificou para
êsses trabalhadores em relação aos demais "oficiais mecânicos"
ocupados em outros misteres que não a construção naval.

*

Da Profa. Alice PiUer Canabrava (F.C.E.A. da U.S.P.).
Inic'almente apresenta cumprimentos à Profa. Sônia Aparecida Siqueira
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Deseja apenas pedir a atenção da Autora para a imprecisão
dos conceitos empregados na comunicação. Utiliza o conceito
de estamento, de Max Weber, que se refere à estratificação social à base de privilégio, como característização da estrutura
social brasileira no século XVIII. No final do trabalho, a concessão de patente de familiar do Santo Ofício é interpretada
como um dos condicionamentos de ascenção da burguesia conceito que define a estratificação social à base do capital com referência à nossa sociedade brasileira do século XVIII.
O desenvolvimento da História como ciência, requer do historiador sólida formação teórica no campo amplo das ciências
sociais (*).

(0).

ALGUNS DOCUMENTOS INTERESSANTES
REFERENTES À AMÉRICA DO SUL E
CARIBE PERTENCENTES AO AC~RVO
DO SCOTTISH RECORD OFFICE.
Antônia Fernanda de Almeida Wright (*).
A presente comunicação versa sôbre assunto incluído na
Parte II do temário dêste Simpósio ou seja: as "Fontes Primárias" .
Apresentamos aqui um Rol de documentos existentes no
Scottish Record Office, o Arquivo Geral dos Notários Públicos da Escócia. Sua sede é em Edimburgo e funciona em Prlnces
Street, artér; a central daquela cidade. O tipo de documentação que lá se encontra é do mais variado teor, e abrange as
mais diversas esferas de atividade do povo daquêle país, em
diferentes épocas, incluindo a época atual. Eis porque é possível encontrarem-se no Scottish Record OfRce desde cópias de
registros civis e contratos comercia;s até cartas e outorga de
favores reais às pessoas nascidas ou residentes na Escócia.
Há no Arquivo em questão uma Divisão Histórica eficientemenet organizada, onde é possível a consulta por parte de pessoas
interessadas e dev!damente credenciadas, à manuscritos, cópias de manuscritos e material impresso datando de várias
épocas.
Coleções privadas com papéis considerados de interêsse
histórico são por vêzes doadas à essa divisão do Arquivo para que sejam catalogados e, conforme o caso, divulgados no
interêsse da H"stória. E' precisamente de parte destas coleções que damos notícia, através da presente comunicação. Em
julho do corrente ano consultamos o Rol que aquí apresentamos
e mais dois referentes ao Canadá e Estados Unidos que serão
objeto de futuro estudo. Tais listas acabavam de ser compiladas e ainda não estavam inteiramente liberadas à consulta pública, tendo sido terminadas no mês de março de 1965. Por
(*). -

Instrutora da Cadeira de História da CivUização Americana da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
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especial deferência do Curador da Divisão Histórica do Scottish
Record Office, pudemos consultá-las e delas tiramos uma cópia, como também solicitamos microfilmagem de algumas peças.
O critério da confecção da lista de d0cumentos que apresentamos é o comum aos trabalhos de tal natureza realizados
na Grã-Bretanha: indicações precisas, permitindo a localização
rápida da documentação, além de pequenas súmulas referentes ao conteúdo dos diferentes núcleos documentais. A catalogação é feita segundo a ordem das datas dos papéis das Coleções originais.
O rol apresentado aqui contém os mais variados assuntos
referentes aos séculos XVII, XVIII e XIX, indo desde transmissão de direitos de posse a ilhas do Caribe até planos de militares e correspondência particular dos mesmos relativa a assuntos da mais alta relevância. Contas, apanhados e levantamentos. de bens, figuras de produção e exportação de gêneros,
tudo isso aparece nos diversos documentos.
A parte relativa à América do Sul é consideràvelmente menor no cômputo geral da documentação e a referente ao Brasil apenas acidental. Porém, o que concerne às índias Ocidentais, sobretudo britânicas, contém subsídios para a elaboração
de vários trabalhos, possivelmente com contribuições originais.
Temos a impressão de ser a presente documentação de al~
gum interêsse para a colocação de problemas econômicos brasileiros dos séculos XVIII e XIX; sobretudo se for levada em
conta a necessidade marítima, comercial e industrial da GrãBretanha. Sem isso, o tratamento da maioria dos nossos problemas de ordem comercial ou industrial careceriam de sentido
histórico real.
Dentre as várias coleções aqui enumeradas escolhemos P:lra ilustração, uma peça documental (uma carta) pertencente à
Coleção Melville. E' esta coleção de grande interêsse, tanto
mais quanto seu personagem central, George Dundas, Lord
Melville, é figura de grande importância para o estudo da política britânica de parte do século XVIII e primórdios do século
XIX.
O Visconde Lord Melville, escocês de origem, como a maioria dos nomes que aparecem no nosso Rol de documentos, nasceu em Edimburgo em 1742, e ai faleceu em 1811. Entrou para
o Parlamento em 1774 e daí em d~ante ocupou sucessivos cargos
públicos de destaque até 1806, sendo entre outras cousas: Lord
Advocate,
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índia), Home Secretary (ou seja, ministro do Interior da GrãBretanha), Secretary at 'Var ou Ministro da Guerra em plena
época napoleônica (1794-1801) e Primeiro Lord do Almirantado de 1804 a 1805, após uma investigação instigada pelos reformadores whigs nos negócios do Almirantado, sofreu impeachment, do qual resultou a sua absolvição e ainda que restasse
apenas uma dúvida acêrca de "negligência nos negócios do Almirantado", o Visconde jamais exerceu cargos públicos a partir
daquela data, até sua morte e recusou o título de Conde que lhe
foi oferecido em 1805. Entretanto, êsse homem teve enorme
influência pessoal devido o seu contrôle quase absoluto da política e dos políticos escoceSES entre 1775 e 1804, além do que
era o fiel mandatário do segundo Pitt que o fêz Visconde. Os
whigs eram contra êste high tory a quem cognominaram de
Harry the Ninth, a paródis escocêsa do despótico Henry the
E:ght da Inglaterra. Falavam ainda os seus adversários políticos, os reformadores do "despotismo de Dundas" na Escócia
e a fundação da revista EdlJ.nhurgh R,eview, patrocinou a campanha contra Dundas e contra o govêrno Tory e sem dúvida
seus ataques influenciaram os acontecimel1tos que levaram o
poderoso Melville ao afastamento final do exercício de cargos
governamentais. Isso porém não significou seu ostracismo político e o do seu partido que permaneceu no poder até depois da
morte do Visconde. Ademais contava êle com poderosos amigDs
no govêrno e nessa época de favores e sinecuras então comuns
ao cenário político da Grã-Bretanha, certamente as suas cartas
particulares, como as que lhe escreviam os amigos também
influentes, os seus papéis pessoais. os apanhados de seus negócios e tudo mais de que consta a coleção Melville ou Melville
Castle, são documentos tanto ou mais importantes do que os
papéis oficiais de sua lavra existentes nos respectivos Ministérios pelos quais passou.
A carta por nós aquí apresentada é dirigida em caráte!'
particular a Lord Melville, em 2 de janeiro de 1807, escrita por
William Huskinsson (1770-1830)
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Town and shall probably become a Fixture there for the
next nine Months.
The great Event to which you allule will I trust lay
the Foundation of a Resolution not less important, and far
less odicus than those which it has been the Misfortune of
our Time to witness in Europe. The scope it opens to
us, the Prospects which interest this Country in particular, in its Commerce, its Industry, its ma ri time and
colonial Greatness; were well calculated to rouse in you
that Warmth of Feeling with which you have always
contemplated these leading. Objects of our Policy; and
to lead you back in Recollection to those Day in which
your Activity and Zeal were so conspionous in promoting
them. The Event itself was one which I had been uniformly (sic) sanguine enough to respect; not because I
had much Reliance on the Firmness of Character of the
Prince Regent; but from a Conviction that he had sinned
against Bonnapart's past forgiveness; and that when it
carne to the last Struggle between his Fears of the French
and his Fears of a Voayage across the Atlantic the former would be the strongest - and such was the Result
- for He contínued negotiating and bribing as long as
He had a Guinea, and only took his final Resolution when
the french Bayonettes were in sight. With such a Character, wawereing, pulsilaminous, begotten & ignorant,
the Difficulty great as it would be under any Circunstances, of giving a proper Direction to the Govemement
and Meassures of His own Monarchy, must be I think
greatly increased - I do not believe that any consideration would induce Lord Wellesley to embark in the
Attempt; but when I return to Town I shall endeavour to
leam which the Plans of the Ministors are, and shall talk
to Canning confidentially on the subject.
But what I consider as decisive of Lord Wellesley's
indispositíon to undertake so arduous a Task, is that I
know privately from his Brother that He was lately pressed to go to Scicily with the most extensive Powers that
could be given, and that he declined the proposal; He's
perfectly well inclined to the Govt. and yet in the Mediterraneum there is a vast Scope and a grest Urgency for
some Superintending and Directing powers; and if I mistake not it is a scope where with Address, & the Neans
naval & military which We possess, much may be done
not only for the substancial Interests of the Country, but
also for the Fame & Credit of the Person placed in the
Management and Direction of these Means.
Lord Strangford who has been thought of as the
Minister to be sent to the Brasils is a young Man of Sound
Talents & good Sense,
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of a thorough knowledge of the Language and customs
of the People: with a good Insight of the Caracter of the
Royal Family and the Persons in influence about them.
I should therefore hope that he will be included in
whaterer Mission it may be thought proper to send, as
his presence will facilitate the negotiation & Execution
of any arrangements between the two Countries.
With respect to our general Situation, great as our
Difficulties are I am not one of those who despond; nor
shall I give way to that Fealing ever if they should be
increased by a War with America. We are now in the
situation that this Country can only come with Honour
and Safely out of the Contest by showing the World that
our Greatness is our own, and not filched as half of the
World supposes by our superior adviseness (sic) in turning a Bargain in our Trade with Foreign Countries We must teach then that Trade is more essential to then
than to Us - and the World must feel and feel too so as
to recollect for a long time, the full Extent of Power and
Command which maritime superiority gives to this Country - and I owe (sic) my great apprehension at this
moment is that in order to make the Pressure upon ourselves a little lighter we shall not make it so complet as
it is in our Power to make it upon our Foes.
This, I think, would be had Policy, and only
lead to protract the Struggle and render its issue more
doubtfull. This may appear high sounding language for a
Secretary to the Treasury; for it is after all in that quarter
(sic) that our greatest Difficulty lies; but I am not afruid
of that Difficu1ty if we act upon the principIe I have
now stated - if we do not, it will ceratinly overtake us
in a few years.
I remain, my dear Lord,
Ever truly yours.
W. Huskinsson.
2nd Jany. 1808 (aqui o n.O 8 aparece incompleto sendo
porém fora de dkvida "8") W. Huskinson.

Sem qualquer pretensão de exatidão absoluta, eis uma tradução do teor da carta:
Earlston, 2 de janeiro de 1808.
Meu Caro Lord,
Sua carta de 24 de dezembro encontrou-me (aqui)
nêste local, tendo me escapado do Tesouro para passar a
semana de Feriados com a Sra.
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o grande acontecimento ao qual você alude acredito
vir a deitar os alicerces de uma Resolução, não menos importante, e muito menos odiosa do que aquelas que tem
sido a Desgra::;a de nosso Tempo testemunhar na Europa.
O escopo qt:e p::ra nós ela abre, os Prospectos que interessam ll. êste (nosso) País, particularmente no seu Comércio, Indústria, sua Grandesa Marítima e Colonial; foram bem calculados (calwlados de molde) para provocar
em você aql:êle Calor de Sentime~o com o qual você
sempre contemplou (aquinhoou) êsses Objetivos primordiais da nossa Política; e (também) para reconduzÍ-lo à
lembrança daqueles Dias (do tempo em que) o seu Zêlo
e Atividade eram tão modestos ao promovê-los (*). O
Acontecimento em si foi daqueles que eu tenho tido uniformente a coragem suficiente para respeitar; não porque
eu tivesse (ou tenha tido) muita confiança (ou fé) na
Firmeza do caráter do Príncipe Regente; mas devido a
convicção (ou por estar convencido) de que êle havia pecado outrora contra a misericórdia de Napoleão; e (também) de que quando chegasse a refrega final entre o seu
mêdo dos franceses e os seus receios da viagem através
do Atlântico o primeiro seria mais forte - e tal foi o
Resultado - porquanto Êle continou negociando e subornando enquanto lhe restava um Guinéu, e somente tomou a sua Resolução final quando as baionetas francesas
estavam (já) à vista. Com tal tipo, indeciso, pusilânime,
teimoso e ignorante, a Dificuldade, grande como seria sob
quaisquer circunstâncias em dar orientação e organização
à sua própria Monarquia, penso que devem ter sido imensamente aumentada. Não acredito que ponderação de
qualquer ordem iria induzir Lord Wellesley a embarcar
(empenhar-se) em tal Tentativa; mas quando eu regressar à Cidade (Londres) tentarei pôr-me ao corrente dos
planos dos Ministros e falarei com Canning confidencialmente sôbre o assunto.
O que porém considero tão decisivo (no caso) quanto a indisposição de Wellesley em aceitar tão árdua tarefa é que sei confidencialmente de seu irmão (Lord Mornington, conselheiro de Wellington) que êste recebeu pressão (ultimamente) para ir para a Sicília com os mais
extensos podere:; imagináveis, tendo êle (Welüngton)
declinado da proposta: êle é perfeitamente indicado para
o mando ainda porque no Mediterrâneo há um vasto Escôpo e grande Urgência para um pouco de Gerência e
poderes Diretivos; e se eu não me engano, (êsse) é um
campo onde com decisão (e autoridade) e os meios Navais e militares de que dispomos, muito pode ser feito
(0). _

Eis a referência ao fato de estar MelvUle fora do exercício de ofício
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não apenas para os mais essenCIaIS interêsses do País,
como também para a Fama e crédito da Pessoa colocada à testa de tais Recursos.
Lord Strangford que tem sido cogitado como Ministro para ser mandado aos Brasis, é um jovem de talentos indiscutíveis e bom 'senso, ao que êle adiciona a vantagem de um conhecimento perfeito da Língua e costumes do Povo: com um bom conhecimento íntimo da personalidade da Família Real e das pessoas de influência
junto a esta.
Espero, portanto, que êle seja incluido em qualquer
Missão que se pense mandar (para o Brasil) porquanto
sua Presença facilitaria a ne~ociação e Execução de
quaisquer arranjos (entendimentos de fundo comercial e
político) entre os dois Países.
No que respeita a nossa Situação geral, (embora) nossas dificuldades sejam grandes, não sou daqueles que desanimam; nem daria vazão a tais sentimentos ainda que
elas (dificuldades) viessem a ser agravadas por uma guerra com a América (A futura guerra de 1812, já então temida). Estamos agora em uma situação tal que êste (nosso) País pode somente sair com Honra e integridade da
Contenda, mostrando ao mundo que nossa grandeza nos
pertence e que não é pilhada, como meio mundo parece
pensar devido a nossa habilidade superior em tirar proveito para nós do comércio com os países estrangeiros.
Devemos ensinar-lhes que Comércio é mais essencial para êles (países estrangeiros) do que para Nós. E o mundo deve sentir e sentir de maneira a jamais esquecer-se,
tôda a fôrça do Poder e comando que a superioridade Marítima confere a êsse (G. B.) País. Minha maior apreensão no presente momento é que para poder aliviar a
pressão sôbre nos mesmos não pensamos usá-la (a superioridade marítima) de maneira tão completa quanto poderiamos (usá-la) sôbre nossos Inimigos.
Isso, penso eu ser má conduta política que levará so-
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o tom da carta é cordial e quase íntimo, o que os fatos históricos justificam, pois, consta ter sido a carreira de Huskinsson bafejada pela benevolência e amizade do poderoso Visconde
Melville. Em 1807 o missivista ocupava o cargo de Secretary
to the Treasury, correspondente ao de Ministro da Fazenda
da nossa organização, portanto um cargo de d~staque no govêrno, aliás pela segunda vez, tendo já o feito em 1805 sob
Pitt, ocasião em que Melville era Primeiro Lord do Almirantado. Portanto são ambos ex-colegas de Ministério. Melville
afastado (ao que aliás a missivista faz breve referência) e
Huskinsson no poder. Porém a leitura da missiva nos deixa
dúvidas sôbre o fato de que Melville ainda dispõe de grande
prestígio político. Bom exemplo, disto, é a recomendação em
favor de Strangrod, medidas tomadas em seguida pelo govêrno.
Vê-se ainda que a mesma responde a uma carta de Melville
fazendo comentários à respeito da significação, para a GrãBretanha e seu comércio. da "Resolução" de transferir-se a
Família Real para o Brasil, ou "Brasis", como diz a carta, com
o que obviamente o missivista se regosija.
Não houve tempo material para que pudéssemos alinhar
aqui em que outros documentos ou literatura aparecem tão
bem equacionados (e em data posterior apenas de um mês e
dias à partida dos Braganças para o Brasil), os desígnios da
Grã-Bretanha em relação ao Brasil, e às oportunidades a ela
abertas e aqui mencionadas como sendo de interêsse para "o
comércio, indústria e grandeza marítima daquele país". Cotejamos, porém, as respectivas oponiões em tôrno da questão da
participação inglêsa neste evento da abertura dos portos brasileiros ao comércio das naçces am i gas pela Carta Régia de
28 de janeiro de 1808, tal como aparece nos seguintes autores:
1). -

2). -

3). -

Tobias Monteiro, História do Império, a elaboração
da Independência. Rio de Janeiro, 1927, Livraria
Briguiet Editôra.
Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, 1808-1821.
Rio de Janeiro, 1945, 2a. edição, Livraria José
Olympio, com apresentação do Dirigente da Coleleção de "Documentos Brasileiros", datando de
1944.
Pinto de Aguiar, A Abertura dos Portos do Brasil.
Coleção de Estudos Brasileiros. Livraria Progresso Editôra. Bahia 1960,

4). -
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Octavio Tarquinio de Souza, Vida de D. Pedro I.
Vol. r., Rio de Janeiro. José Olímpio editôra.
Coleção "Documentos Brasileiros".

A documentação, as notas de pé de página dos autores acima citados foi por nós comparada com a parte da documentação
inglêsa referente ao Brasil e Prata, publicada na obra de C. K.
Webster de título original:Britain and the Independence of Lafin America 1812-1850, London 1938, Oxford University Press.
Dela possui mos a tradução espanhola editada em Buenos Ayres
em 1944 e intitulada: Gran Bretana y la Independencia de la
Amedca Latina, 1812-1830, Documentos escogidos de los Arquivos deI Foreing Office.
A correspondência coligida nesta obra inclui notas a partir
de 1812, algumas das quais trocadas entre Strangford e Castelreagh, Edward Thornton, Henry Chamberlain e George Canning.
Embora haja um lapso de quatro anos entre a documentação' aí reproduzida e os fatos mencionados na nossa carta, não
nos foi difícil verificar nêles a continuidade de certas linhas
mestras da política britânica para a América Latina e assim
colocar o nosso documento dentro daquele contexto político.
Usamos também notas que fizemos do Public Record Office em
1961 e 1965, sôbre a localização do material referente a Portugal, Brasil e América Latina na respectiva Lista de referência.
Nas nossas notas temos referência a material de tal origem a
partir de 1806 da série F. O. 63 seguida pelo número do volume
ou maço que completa a indicação do códice. Além disso, vimos
os originai s da Tese do Sr. A. J. Pryor: Anglo-Brazilian, Commercial Relations and the Evolution of Braz'Uian Tariff Policy,
tese apresentada ao Churchill College, Cambridge, onde o A.
discute essa documentação.
Nas obras dos autores nacionais aqui citadas verificamos
que a miudo mencionam a posição de destaque da Inglaterra
nos acontecimentos, quer ligados à vinda da Família Real, à
abertura dos portos brasileiros, ou ao regresso de D. João VI
a Portugal e à própria Independência do Brasil.
E' de se notar, porém, pelo menos nestas 4 obras fundamentais sôbre o assunto, a escassez de referências diretas às
fontes documentais britânicas da série F. O.
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(História da Guerra Civil, vol. III). Os papéis pessoais de
George Canning não foram citados por êsse autor, embora cópias de alguns dêles se encontrem em mais de uma biblioteca
da Grã-Bretanha.
Sabemos que Oliveira Lima andou pela Inglaterra e cita
entre as suas várias fontes de consulta o Museu Britânico, a
série F. O. 63 do P. R. O. como também os MS Adicionais em
sua bibliografia (de n. o 32.608/9) como os códices da Col.
Parish, C. W. de que indica haver publicado sumário na sua
Relação de Ms. Portuguêses e estrange1ros de '.nterêsse para
o Brasil existentes no Museu Britânico de Londres, coordenador por O. Lima, Rio de Janeiro 1903.
Não pudemos ver essa obra pela qual temos o maior interêsse dada a premência de tempo, mas a julgar pelas notas diplomáticas de Woodbine Parish a Canning e vice-versa, colecionadas na parte relativa a Argentina por Webster, sabemos
que êsse enviado especial do govêrno britânico a Buenos Aires
tem copiosa correspondência referente à Banda Oriental e Buenos Aires. Estava êle em constante contacto epistolar com
Chamberlain no Rio de Janeiro o que compreende-se, pois, anteriormente à Independência do Brasil tinha o embaixador e
depois o agente consular britânico no Rio de Janeiro (1), os
encargos de observar e manter contactos na reg:ão platina para
informação do govêrno de Sua Magestade britânica.
Reparamos também que Oliveira Lima cita a sua obra de
1903, ou seja a sua Relação, mas não indica em qualquer nota
de pé de página do seu D. João VI no Brasil, 1808-1821, documentação britânica extraída da Relação de forma a dar
impressão de havê-la utilizada fartamente em seu livro de
1945.
Aparecem nas notas de Oliveira Lima, os nomes de publicações de Londres sôbre a Vinda da Família Real para o
Brasil, como a de O'Neill (A concise and accurate account of the
Proccedings of the Sauadron under escorting the Royal Family
of Portugal to the Brazils, London 1809) obra essa daí em
diante citada em outros autores quase sempre conforme Oliveira Lima. J ohn Armitage vem citado no original saído em
Londres em 1836, o mesmo acontecendo com Luccock (Notes
on the Rio de J aner:ro and Southem parts of Brasil, London
1812) e Mawe. A nota 29 da página 68 faz menção a despachos
de Strangford citados na obra de Maria Graham e nas Memoirs
(l). -

No penodo que decorre ell'tre a partida de D. João VI e o reconhecimento formal da nossa Independência pela Grã·Bretanha.
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do Rear AdmiraI Sir Sidney SnV.th, publicadas em Londres
em 1839 em dois volumes.
Na conhecida obra de Octavio T:lrquínio de SQusa sôbre a
vida de D. Pedro I, aparecem diversas referências a manuscr'tos portuguêses de outras procedências que não dos arquivos
britânicos. Nos assuntos relativos à Inglaterra cita bastante
Oliveira Lima e Tobias Monteiro ou a tradução de Luccock
(feita por Milton da Silva. R")dri~ues) e Maria Graham in Anais
da BihPoteca Nacional, Volume LX.
Há mesmo uma passngem de Tarquínio de Sousa que convém anotar, como também uma citaç1io de rodapé de- n. o 163
na página 157 de seu Primeiro Volume sôbre a vida de D.
Pedro I, edição de 1952. Nesta passagem êle cita Tobias Monteiro, à página 261 da Histól'ta do Império. Diz a referida passagem que Stürmer, o nôvo Ministro da Aústria. em 182.0, sugerindo ao monarca português a ida do Príncipe real para
Portugal teria ouvido de D. João VI as seguintes palavras:
"Bem, mas se à sua chegada o povo aclamá-lo rei"?
C. K. Webster (2) entre os seus documentos escolhidos
no Fore~gn Offjce, reproduz várias misc;ivas sucessivas, onde
se percebem tentativas do encarregado de negócios britânicos,
Edward Thornton de transmiti.r a D. João VI a "insinuação"
da côrte de Saint James para que o Príncipe Real re~ressasse
a Portugal e lá encabeçass~ a Regência do Reino. A página 282
Webster reproduz parte da carta dirigida ao Visconde de Castelreagh por E. Thoraton (F. O. 63/299) que diz:
. .. "entretanto abordei imediatamente as questSes
sôbre as quais desejava informações ou seja a intenc<io de
enviar o Príncipe Real a Lisboa para colocar-se à frente
da Regência atual, a qual não era benquista em Lisboa"
etc. etc .... "Sim, disse-me o Rei, mas se o povo o proclama à sua chegada"? ... "Entretanto o rei persistiu em
afirmá-lo dizendo que o povo poderia acusá-lo de haver
faltado à palavra não regressando a Portugal imediatamente após o restabelecimento da tranq 11ilidade na EurJpa" ...

Vê-se pelas duas versões que as palavras são as mesmas,
apenas apresentadas como transmiti.das a duas personagens
diferentes, o que não pode ser eliminado como possibilidade,
sendo estranho porém não aparecer referência ao menos a esta
(2). -

A obra de C. K. Weebster é citada na blbllografla de Octâvlo Tarquln!o
de Souza, à pâg. 1162, IH volume da sua obra: A vida de D. Pedro I.
Rio de .Janeiro, 19112.
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"outra" conversa relatada na corespondência britânica, publicada em 1938, anteriormente, portanto, à obra de Octávio Tarquínio de Sousa.
O livro do Sr. Pinto de Aguiar mostrou-se para nós de
grande interêsse, principalmente devido à documentação que
apõe ao seu trabalho nos Anexos, principalmente o de n.o 13,
um dos poucos documentos referentes à Grã-Bretanha reproduzidos na sua íntegra, em versão para o português. Tal tratado encontra-se na página 513 e seguintes dos British and
Forelign State Papers no Museu Britânico. Um sumário do
mesmo aparece em A. K. Manchester, British Pre-eminence
in Brazil, its rise and falI, Chapel Hill, 1938. A leitura do tratado, bem como a sua comparação com a Carta Régia de Janeiro
de 1808, reproduzida no Anexo n.o 2, foi para nós de utilidade
a fim de que pudéssemos comparar tôda a documentação britânica que temos visto em função da tese que estamos elaborando sôbre assunto correlato e ainda mais para que pudéssemos nos animar a trazer a êste Simpósio a nosas modesta
contribuição.
Em suma, apresentamos aos interessados o nosso Rol de
documentos referentes à História da América. Nele destacamos
uma carta que nos pareceu interessante como testemunho da
influência britân;ca nos destinos dos acontecimentos de Portugal e do Brasil na época. Ao esboçar uma tentativa de apresentação do nosso documento. decidimos ser útil chamar a atenção
dos caros colegas para a discrepância existente entre a magnitude e importância da influência britânica sôbre os destinos
da nossa economia, bem como da economia de Portugal no
século XIX e o parco volume de trabalhos fundamentais baseados em consulta sistemática e significativa das fontes primárias existentes na Grã-Bretanha. Fica aquí a sugestão .

•
LISTA DAS FONTES DE MATERIAL RELACIONADO COM AS
íNDIAS OCIDENTAIS E A AMÉRICA DO SUL DO ACERVO DAS
COLEÇõES PRIVADAS da "Scottish Record Office".
ABERCAmNY (GD24).
Cartas para Sir
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ABERCROMBY OF FORGLEN.
Cartas (6) do Dr. George Abercromby, México, 1762-74. (Caixa
1, Maço 28).
AILSA (GD25).
Cópia da correspondência do Conde de Cassilis para o Conde de
Lauderdale e para o Rei, referente a plantações na África e
Jamaica, 1660-1. (9/Caixa 30).
AIRLlE.
Maços (8) de cartas, contas e outros papéis, incluindo listas de
escravos, planos etc., referentes à fazenda de Lord Airlie em
Ferry Pen, Jamaica, 1812-73. (27/291).
(Impresso) Relatório preliminar para o comitê da Jamaica Railway Co., 1843. (38/81).
Jornais das índias Ocidentais e panfletos, 1843-51. (57/6-10 e 26).
SOCIEDADE DE ANTIQUARIOS (GDI03).
Representações de Charles II para estabelecimento de Colônia
Escocesa nas Ilhas do Caribe, particularmente em São Vicente, (1660-85). (2/4/42).
Comissão de Lord Macartney, Governador de Granada, em favor
de Robert Boyle como Tenente Coronel do Regimento de St.
Patrick de Militia em Granada, 22 de junho, 1779. (2/441).
BALFOUR-MELVlLLE.
Contas por vendas de açúcar, rum etc., 1807-21.
Contas entre a fazenda Melville Hall e Thomas Laing & Co.,
Dominica, 1805-21. (Caixa 1).
Correspondência referente a vendas de açúcar, etc., 1806-21.
(Caixa 2).
Listas e outros papéis referentes aos escravos do General Melville na plantação de Melville Hall, Dominica e avaliação
da fazenda, 1765-1815, com plano, 1812, e lista de estoque,
1820. (Caixa 3).
Documentos diversos referentes a Dominica, St. Vinc.ent e Tobago, 1767-1823.
Jornal da Fazenda de Melville Hall, 1810-11. (Caixa 4).
Conta apresentada pelo Gen. Melville para memorial, para Lord
Cathcart na Baía de Prince Rupert, Dominica, 1766-7.
"Reflexion sur l'astronomie" apresentada para o Gen. Melville
por Abbé Dulignon, um sacerdote em Guadalupe, 1761.
Contas de colheitas e estoques em Dominica, 1800-26.
Volumes diversos incluindo referências ao plano sôbre Dominica
de John Byres, 1777. (Caixa 5).
Correspondência entre John Whyte Melville e Walter Traill e
Thomas Watt, Dominica, 1807-15. (Caixa 8).
Papéis referentes à taxa sôbre a renda da fazenda do General
Melville em Dominica, 1803-7.
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Notas relativas a Tobago e Granada, 1787-90. (Caixa 9).
Contas da fazenda, devoluções mensais e correspondência referente a fazenda Melville Hall. Dominica, 1835-75, ref. venda
da fazenda, 1870-5. (Caixas 11-13).
Documentos diversos ref. Dominica e índias Ocidentais, 17601813. (Caixa 17).
Documentos ref. vendas de açúcar, escravos, etc., fazenda Melville Hall, 1786-9.
Jornal da fazenda de Castle Bruce. Dominica, 1806. (Caixa 20).
Documentos referentes às índias Ocidentais incluindo:
Jornais da viagem do General Melville pelas ilhas, 1765.
Cópias das ordens gerais ao 32.0 Regimento em São Vicente
dadas pelo General Melville Q. G. em Granada, 1765-8.
Concessão Real de 300 acres em Dominica para o Gen. Melville. 1767.
Petição da Casa da Assembléia, Dominica, ao General Melville, 1770.
Venda de escravos ao General Melville, 1768.
Cópias de ordens gerais emitidas pelo Gen. Melville, Granada, 1764-8.
Carta de William Pitt ao Lt. Governador Melville quando da
morte do Governador Crump de Guadalupe, 1760. (Caixa 28).
Correspondência: com o Duque de Dorset, Marquês de Carmarthen e outros ref. Tobago, 1787-8. (Caixa 29).
Documentos ref. às Sociedades Hob ou Nob de Granada, 1761-4.
(Caixa 30).
BOSWELL DE BALMUTO (GD66).

Carta de Robert Christie, H. M. S. Rose, Buenos Aires, sôbre as
condições e as pessoas de lá, 1840. (Sec. 2, n. O 4/4).
BREADALBANE.

Memorando ref. serviços do Dr. Gavin quando do ataque de cólera nas índias Ocidentais em 1850 e suas recomendações sanitárias e sôbre a saúde pública lá e na Guiana Britânica,
com cópias da correspondência oficial, etc., 1852-4. (H 63).
Cadernos de notas (2) contendo contas e notas sôbre plantação
nas índias Ocidentais, 1798-1809. (H 63).
JOHN C. BRODIE, W. S.

Livros de cartas e correspondência de William Cuninghame &
Co., negociantes de tabaco de Glasgow, comerciando com a
América e as índias Ocidentais, 1761-89. (Caixas 58-9).
BROUGHTON E CALLY (GD10).

Carta de Santa Lúcia ref. à campanha das índias Ocidentais e
divergências entre comandantes britânicos, 1780.
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BRUCE OF ARNOT.

Cartas ref. reclamações de Eveleigh, negociante de Carolina, contra Sir J ohn Bruce Hope quando êste era Governador das
Bermudas, 1735-41, e "Relato verídico dos raros procedimentos do Govêrno das Ilhas Bahamas, por J ohn Tiker, presentemente governador". (Papéis da fazenda, maço 10).
BUCHANAN OF LENY.

Papéis de embarque referentes a mercadorias de e para a Jamaica, 1736-40. (Caixa 18).
BUGHT (GD23).

Livro de cartas contendo cópias ou menções de cartas, 11 set.27 nov., 1799, de Thomas Cumming, Elgin (antes em Demerara) a Thomas Newburn em Demerara, James Bailie e Alexander Tulloh em Londres, C. S. Hunter, Londres, e Thomas
C'lming de St. Andrews Cuming, com cópias das condições
em que as plantações "Jardim do Eden" e "Kelty" eram oferecidas para venda. (6-364).
Cartas de Donaldo Mackay sóbre sua carreira e possibilidades em
Demerara, suas perdas como resultado da abolição da escravatura, movimentos das frotas francesas e britânicas nas
águas das índias Ocidentais. etc., 1802-35. (6-391).
Cartas de J ohn Gordon, Plantação Huntly, Demerara, e Plantação Litchfield, Berbice, 1811. (6-484).
Cartas de William Fraser ref. seus interêsses em Demerara, etc.,
1813-30. (6/530).
Carta de Wm. Falconer com conta de viagem a Jamaica e medidas tomadas lá a fim de prevenir a repetição da rebelião, 7
dez., 1832. (6/663).
REGISTROS DE IGREJA.

Minutas do Presbitério da Jamaica, 1890-1915. (CH2/475).
Igreja Livre Unida da Jamaica: minutas do Presbitério, 1920-36.
Minutas da Missão do Cons, 1902-43. (CH3/407).
CLANRANALD.

Carta de Alexander Macdonald na Jamaica, enviando notícias,
14 de abril, 1752. (1-4-64).
Cartas (17) ref.: dificuldades monetárias de Donald Macdonald
como estudante na Holanda e como Oficial do Fisco em Demerara e Bernice, 1817-34. (1-4-96).
CLERK OF PENICUlK (GD18).
Carta do Conde Canning relatando tratados com a Bolívia, República Oriental, México e Texas referente ao comércio de escravos quando aguardando trocas e retificações, 21 set., 1841.
(3409).
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Carta de Alexander McCorquodale sôbre a evidência do comércio
de escravos que havia visto na América do Sul, 6 de junho,
1844. (3611).
Carta para o Visconde Gordon de (-) sôbre as razões do uso do
minério chileno para os trabalhos de fundição em Liverpool,
~ dema~~

lM6.

(~1~.

Memorando sôbre a imigração com ajuda pública para as índias
Ocidentais, 18 de maio, 1846. (3825).
Cartas (5) de correspondentes militares e navais nas índias Ocidentais, 1735-42. (4163, 4175-6).
Cópias de cartas (13) do Almirante Rodney ao Governador Cunningham de Barbados, ref. campanhas navais nas índias Ocidentais, 1780-2 (4216).
Carta ref. morte de William Clerk no cêrco de Brimston Hill nas
índias Ocidentais, 30 de abril, 1782. (4219).
Carta de Lord Cranstoun dando relatório da batalha naval com
de Grasse of St. Christopher na qual o mesmo tomou parte,
21 nov., 1782. (4222).
Cartas (2) de James Clerk, R. N., referente a campanha das
índias Ocidentais, 1796. (4242, 4258).
Carta relatando a campanha naval das índias Ocidentais de 1782,
1789. (4243).
Cartas de Dugald e J ohn Clerk ref. direção de uma fazenda na
Jamaica, 1751. (5329).
Cartas de George Gray, Kingston, Jamaica, incluindo a notícia
de um naufrágio de um navio com o Presidente do Panamá a
bordo., 1728-30. (5365).
CRAIGMILLAR AND SmERTON.
Lista de navios H. M. em Martinica e Antigua, 1745. (Corresp.
voI. 1742-5).
CUNINGHAME OF THORNTOUN (GD21).
Carta de David Frazer, Martha Brae, Jamaica, quando de sua chegada a Jamaica e notícias de vários amigos, 23 de maio, 1790.
(395).
Cartas de Andrew Cuninghame, quando em serviço militar em
Antigua e São Vicente, referentes a fadiga da vida militar
nas índias Ocidentais, 1788-93. (632-3).
CUNNINGHAME-GRAHAM (GD22).
Cartas de vários correspondentes incluindo Simon Taylor de
Kingston, Jamaica, 1787-95. (1-316).
Almanaque e Registro da Jamaica, Kingston, 1762, com Ms. notas sôbre taxas, etc. por Robert Graham de Gartmore, Recebedor Geral da Jamaica. (1-566).
DALHOUSIE
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Papéis ref. a Scots Company de Darien, 1699-1700. (1-160-2 e
165).
Carta do General Lewis Grant, Casa do Govêrno, Bahamas, referente a assuntos das índias Ocidentais, 1 de junho, 1824.
(3-126).
Carta de Custom House, Quebec, queixando-se de que a importação de rum· das índias Ocidentais havia diminuido devido a
crescente distilação de grãos locais. 1 de set., 1828. (3-307).
Panfleto contendo reflexões (por Sir James Carmichael Smyth,
bt:) sôbre o valor das Colônias Britânicas nas índias Ocidentais e das Províncias Norte-Americanas, 1825. (3-629).
Diário da viagem de um batalhão do Regimento da Rainha às
índias Ocidentais, 1794-5. (4-4).
Volume contendo cópias de cartas (em francês) de Lord Dalhousie em Marin, à varios agentes da French Royalist e oficiais.
1795. (4-6).
Memorando sôbre a disposição das tropas para defesa de certos
pontos da Ilha de Martinica, N. D. (4-7).
Carta assinada por vários habitantes de Martinica sôbre a partida de Lord Dalhousie, 24 de dez .• 1795. (4-8).
Impressos e papéis diversos (75) referentes ao comércio de açúcar e direitos sôbre o açúcar (com acidentais referências à
escravidão no Brasil, Venezuela e Javà), 1842-5. O período
coberto pelas estatísticas é a partir de 1700. (7-5).
Cartas e papéis (21) ref. à interpretação dos tratados de comércio com a Espanha, especialmente com referência a importação de açúcar cubano, 1845. (7-58).
Memorando consistindo de extratos de cartas e uma ordem referente à prevenção da febre amarela nas índias Ocidentais,
1847-8. (8-35).
Papéis (8) referentes a proposta de aumentar os carabineiros
malteses em serviço nas Bermudas, etc., 1847-8. (8-37).
Relatório impresso dos acontecimentos desde 1815 entre a GrãBretanha, Espanha, França e Estados Unidos sôbre a posse
de Cuba pela Espanha, 12 de junho, 1850. (8-76).
Cartas (30) de Henry Labouchêre, Oficial da Colônia, sôbre o
uso de tropas do Canadá e das índias Ocidentais, etc., 18557. (8-318).
Impressos e papéis diversos (35) referentes ao aumento das tropas alemãs, suiças e italianas, seus serviços e eventual imigração dos alemães para o Cabo e os italianos para a América do Sul, 1855-8. (8-331).
Memorando impresso de P. E. Wodehouse sôbre o transporte de
rebeldes indús para as índias Ocidentais, 28 de ag., 1857.
(8-451) .
PapéiS navais do Almirante George Ramsay, 12.0
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Registro de cartas e diários de bordo (3) de H. M. Brig 'Pilot'
nos Postos Norte-americanos e das índias Ocidentais, 183842. (10-4-5).
Livros de pedidos (2) do C. em C. West Indies Station, 1848-52.
(10-7) .
Diários de bordo (5) do H. M. S. 'Alarm' nos Postos Norte-Americanos e das índias Ocidentais, 1849-52. (10-9).
Volume de cópias de cartas ao Oficial Naval Superior, Barbados,
1849-50, e de ordens pelo, S. N. O., 1850-2 (10-11).
Diários de bordo (2) e cadernos de notas (2) do H. M. S.
'Euryalus' em Jamaica, 1856-7. (10-46 e 48-9).
Mapas e planos referentes às índias Ocidentais e a América do
Sul, 1836-68. (R. H. P. 1631-62).
Carta de Robert Pennecuik a bordo do St. Andrew no Pôrto de
Caledônia descrevendo os primeiros sucessos da expedição
Darien, 23 de dez., 1698. (14-203).
Cartas (2) de Lord Dalhousie em Martinica, 1795-6. (14-502).
Carta de Blondele com notícias das índias Ocidentais, 28 de dez.,
1801. (14-504).
Certificado de transferência de Sir Thomas Orby à Condessa de
Panmure de partes das Ilhas Bahamas, 1720. (17-962).
Relato do julgamento em côrte marcial do Coronel Richard Kirkby
e outros em Port Royal, Jamaica, 1702. Impresso. (24-29).
DRUMMOND CASTLE.

Documentos legais (10) referentes a transferência de uma propriedade em Granada, 1784. (Caixa 15, Maço IV).
FERGUSSON OF CRAIGDARROCH (GD77)
Cessão de terras em Poyer County na América por James Lawrie
e outros, comerciantes de Moskito Shore, 1772. (165).
Carta de Phillip Morison, Charleston, South Carolina. sôbre a
expedição contra Guadalupe, 18 de abril, 1759. (200-6).
FETTERESSO (GDI05).
Carta ref. à campanha em Martinica, 1787-1801. (625-6).
GORDON CASTLE (GD44).
Carta de James Guthrie na Jamaica dando relato da ilha, sua
constituição, produção e comércio, 1712. (14-4-9).
Correspondência com Alexander Gordon ref. às sucessões de
Tobago, 1794-1800. (34-36).
Papéis referentes a fazenda de Harmony Hall, Trinidad, 1807-20.
(34-54).
Nôvo mapa de Kitchen da ilha de Tobago, c. 1794. (48-100).
GRAHAM OF MOSSKNOWE.
Papéis ref. negócios financeiros de Fergus Graham na Jamaica,
1760-92. (Caixa 3, n.O 9).
HALL OF DUNGLASS.
Cartas de Mark Hall, st. Mary's, Jamaica, 1740-3.
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HAMILTON OF PINMORE.

Contas, cartas e papéis referentes a Pomberton Valley, Roselle,
e outras fazendas na Jamaica, 1768-1844. (2).
Cartas (64) 1780-1806. e um registro de cartas, 1779-81 referente
ao acima citado. (3-6 e 35).
Comissão apontando o Tenente Coronel Hamilton como A. D. C.
Governador da Jamaica, 1800. (34).
Petição (2 cópias) do Cons. de Dominica ao Governador Montgomerie,1808. (45).
Livro Razão das fazendas jamaicanas, 1812-16. (49).
Panfletos impressos (5) sôbre a escravidão nas índias Ocidentais, 1817-33. (57).
Papéis diversos, 1806-71. (Caixas adicionais 11-12).
HAMILTON-DALRYMPLE OF NORTH BERWICK.
Cartas e papéis do Dr. R. Dalrymple, índias Ocidentais, incluindo contas dos medicamentos comprados em Kingston, Jamaica, para uso das fôrças da expedição do General Wentworth e comentários sôbre a expedição contra Cuba, 1737-45.
(Ref. temporárias Caixa 22, maço 64. Caixa 23, maço 75).
Cartas e papéis ref. recuperação dos débitos devidos na Jamaica a Sir H. Dalrymple, 1745-56. (Ref. temporária Caixa
23, maço 67. Caixa 25, maço 101).
HAY OF BELTON (GD73).
Carta de J. Hay, Santa Lúcia, relatando sua viagem de Rhode
Island a Santa Lúcia; a tentativa fracassada do Conde D'Estang de atacar Santa Lúcia; a defesa da ilha pelo Almirante
Barrington e as subseqüentes operações navais, 6 de abril,
1779. (1-76).
IIAY OF HAYSTOUN (GD34).
Acôrdo de George, Conde de Kinnoull, a ter direito a reversão
das Ilhas do Caribe se o Conde de Carlisle morreSe sem herdeiros masculinos, a Sir James Hay e Archibald Hay, de uma
das chamadas ilhas denominada Santa Lúcia, 3 de junho,
1639. (479-2).
Carta de Hamilton Boighall e Alexander Riddoch a Archibald
Hay, oferecendo-se a ter parte em um navio viajando para
as índias Ocidentais, 1 de julho, 1647. (833).
Cartas (2) de William Powrey em Londres e Archibald Hay mencionando uma doença terrível em Barbados da qual 6.000
cristãos haviam morrido desde que o Sr. powrey havia retornado a sua casa, 1648. (835).
(Cópia) Concessão de Sir James Hay, Cavaleiro, Archibald Hay,
Cavaleiro Oficial da Justiça da Rainha, e Richard Zurst, a
Peter Hay para que o mesmo seja Recebedor de todos os aluguéis das plantações e portos das Ilhas dos Barbados, que os
mesmos devem receber por designação do falecido Conde de
Carlisle. 13 de junho, 1636. (920).
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Instruções e indicações dadas pelo falecido James, Conde Carlisle,
proprietário das Ilhas do Caribe, nas índias Ocidentais, a
Peter Hay Recebedor dos aluguéis e direitos alfandegários
das Ilhas Barbados. 27 de junho, 1636. (921).
Cópias de cartas enviadas a Peter Hay e outros, em Barbados,
principalmente referentes ao envio de tabaco para a Europa.
1636-1640. (922).
Cartas de Barbados, escritas principalmente por Peter Hay, a
Sir James Hay e Archibald Hay, em Londres, referentes especialmente às dificuldades experimentadas por Peter Hay
em coletar o que era devido ao falecido Conde de Carlisle,
Governador das "Ilhas do Caribe; certas informações gerais
sôbre Barbados, o sistema de govêrno e taxação, as colheitas,
especialmente a de tabaco por vários anos, e as dificuldades
encontradas na tentativa de vendê-las com lucro na Europ!l..
1636-1646. (923).
Papéis referentes as Ilhas de Barbados consistindo principalmente de cartas de Peter Hay, Barbados a Sir James Hay, Cavaleiro e Archibald Hay, Cavaleiro Oficial de Justiça da Rainha, referentes à sua direção das plantações de lá, venda da
ilha ao Conde de Warwick e total do tabaco enviado a Inglaterra e Holanda, cópia da disposição do dito Peter Hay ao
dito Archibald Hay de sua plantação denominada Leonard's
Hope; Contrato entre James, Conde de Carlile, sôbre uma
parte e Sir James Hay, bt., e Archibald Hay, Esq., sôbre a
outra parte, onde o dito Sir James e Archibald confirmam a
comissão concedida pelo dito Conde ao Sargento Major Henry
Hunckes, para ser Governador ou Delegado da Ilha de Barbados, sendo parte das Ilhas do Caribe, e as comissões concedidas ao Capitão Henry Ashton e outros, embora as ditas
Ilhas do Caribe tenham sido concedidas ao dito Sir James e
Archibald, pelo falecido James, Conde de Carlile, pai do dito Conde, o qual prometeu que os aluguéis e rendimentos
das ditas ilhas recebidos pelos ditos Sir James e Archibald
não seriam prejudicados por estas comissões. Sinete anexo,
danificado. 1636-1647. (924).
Notas do contrato de Lewis Peice, Humphrey Jones, Richard
Howard e John Thomas a Archibald e Peter Hay, por um
período de quatro anos. 23 de janeiro, 1637. (925).
Carta do Capitão William Hilliard, em Southampton, a Archibald
Hay, oferecendo uma passagem em seu navio para qualquer
ida a Barbados, e fazendo uma oferta escrita de ~ 30 por ano
por uma plantação de 600 acres. 18 dez., 1637. (926).
Comissão de Sir James Hay, Cavaleiro, Escudeiro da Rainha, e
Archibald Hay Escudeiro, Cavaleiro Oficial da Justiça da
Rainha, a James Hay, para ser Superintendente da Polícia
na Ilha de Barbados por 7 anos. 1.0 de abril, 1638. (927).
Petição de James, Conde de Carlisle, Sir
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governar as Ilhas do Caribe passado por designação ao dito
J ames e Archibald ou se o mesmo deveria permanecer com
o dito Conde; petição referida ao 'Lord Chief Justice' para
'Common Pleas', e outros, 22 de fevereiro 1639. (928).
Cartas entre o Sargento Major. Andrew Judd, Governador de
Santa Lúcia e Archibald Hav. contendo descrição da ilha e
seus recursos. 1639-1640. (929).
Carta do Capitão William Hilliard, em Barbados a Archibald
Hay, em Londres referindo-se ao govêrno lá, desculpando-se
por haver dado preferência à autoridade do Capitão ·Hawley
mais que a do Sargento Major Hunks, e advertindo o dito
Archibald de que uma melhora no govêrno da ilha era
essencial, ou "Meu senhor terá bastante terras aqui, porém
poucas pessoas". 23 de junho, 1640. (930).
Carta de Daniel Fletcher em Barbados a Archibald Hay dizendo
que o Conselho para o Capitão Hawley havia reconhecido
seus erros e feito sua submissão; Fletcher os desculpa, baseando-se em igonorância e pobreza. 25 de junho, 1640. (931).
Carta de William Powry em Barbados, a Archibald Hay, relatando o nôvo acôrdo entre o Governador e os fazendeiros, referente a aluguéis, porém em geral o descontentamento continuava. 5 de out., 1640. (932).
Carta do Capitão Henry Ashton, Governador da Ilha de Antígua,
ao Conde de Carlisle, descrevendo as condições da ilha e falàndo especialmente do descontentamento e inquietude que
reinavam na ilha; também cópia de carta de Sir James e Archibald Hay ao Capitão Ashton, protestando contra a obtenção
de promessa de várias plantações do Conde de Carlisle, sem
tê-los consultado primeiro. 8 de fev. e 20 de maio, 1641. (933).
Carta do Capitão Antony Bryskett para o Conde de Carlisle declarando que não havia encontrado nenhum traço de alguma
fazenda pertencente ao Dr. Ritchie, em Monserat, porém anexando uma nota das mercadorias trazidas pelo Dr. Ritchie
de st. Christophers para Monserat, e também de mercadorias
levadas da ilha por êle. 13 de fev., 1641. (934).
Carta, John Jeaffreson, em St. Christophers, para Archibald Hay,
referente ao mau procedimento do Sr. Huncks, o qual foi
enviado para casa como prisioneiro. Num poscripto, Jeaffreson reclama do Capitão Ashton por 'sua implantação de discórdia entre nós e os franceses com suas presunçosas plantações de tabaco'. 9 de agôsto, 1641. (935).
Fatura do algodão embarcado no 'Dreadnote' de Londres, de Barbados e papéis relacionados. 31 de agôsto, 1641. (936).
Cópia de carta de William Johnson a Sir James e Archibald Hay,
referente ao amontoamento de tabaco para aluguel e referindo-se a um aparente acôrdo com os franceses quanto à data
de plantação de tabaco ("amanhã ... sendo o primeiro dia de
plantar de acôrdo, bom o acôrdo entre nós e os franceses") .
30
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Carta de JQhn Wilson, capelão, a James, Conde de Carlisle, requisitando ajuda a fim de salvá-lo da prisão, desde que nenhuma fiança que êle próprio havia ofertado tinha sido aceita. 18 nov. 1641. (938).
Cartas de Sir Thomas Warner, Governador, e outros, na ilha de
St. Christopher, uma das Ilhas do Caribe, a Sir James Hay e
Archibald Hay, em Londres, tratando especialmente da recente rebelião na ilha, dando os nomes dos principais lideres
dos descontentes e incluindo uma cópia da lista das queixas
dos habitantes das ilhas, protestando principalmente contra o
govêrno arbitrário. As cartas narravam que Sir Thomas
Warner foi em uma junção forçado a assinar promessas de
melhor govêrno para os rebeldes, mas eventualmente teve
sucesso em dominar a rebelião e enviar os principais malfeitores de volta à Inglaterra. 1641-1643. (939).
Cartas do Capitão Phillip Bell, Governador de Barbados e Capitão James Brown, lá, a Sir James Hay e Archibald Hay, dando detalhes de como o descontentamento estava se espalhando em Barbados; cópias das deposições de várias testemunhas de uma discussão, a qual resultou em pancadas, entre o Capitão Bell e o Capitão Brown; e cópias das cartas
enviadas a Barbados do Hays em Londres. 1641-1648. (940).
(Cópia) Carta de James, Conde de Carlisle ao Capitão Bell, Governador de Barbados, advertindo-o a tomar medidas a fim
de resistir às exigências do ato do Parlamento transferido as
Ilhas do· Caribe ao Conde de Warwick. 5 de janeiro 1643.
(941).
(Cópia) Carta do Conde de Carlisle ao Governador e ao Conselho de Barbados, ordenando-lhes a publicaç50 da proclamação real para a proteção destas ilhas. 5 de janeiro, 1643.
(942).
Cartas de e para William Powry sôbre assuntos referentes principalmente a disputa entre (') Governador e a assembléia de
Barbados. Set. e nov., 1643. (943).
Cópia cartas com o sinete de EdwardCarewe Skipwíth, Governador sob o Conde de Carlisle, da Ilha de Barbados, ordenandolhe a pu!,licação da proclamação real, datada de 24 de nOvembro de 1643, intitulada "Uma Proclamação para dar segurança
sob todos os assuntos de Sua Majestade nas IlháS é no continente da América, de todos os assuntos de sua Majestade
nas Ilhas e no continente da América, dos cuidados' reais
de Sua Majestade sôbre êles e a preservação neles da' devida
Obediência". A proclamação é· em resposta a designação pelo Parlamento de Robert, Conde de Warwick, como Governador das Ilhas e plantações da costa da América .. (Cópia da
Proclamação anexa). 28 de nov., 1643. (944).
Cartas de William Hay, em Barbados a seU tio, Archibald Hay,
nas quais êle diz que o Rei tendo sido informado de que o
Conde de Carlisle havia vendido as "Ilhas
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Warwick (um parlamentarista) h:lVia em conseqüência concedido a patente em favor do Conde de Malboreogh, que
havia vindo pessoalmente para as Ilhas numa tentativa de
estabelecer sua autoridade lá. Principalmente devido a sua
lealdade ao Governador de Barbados, sua tentativa até aquela data havia falhado, mas Willir.m H:ly estava convencido
de que Carlisle estava perto do ponto de perder as Ilhas, e
podia apenas esperar a recuperação de sua posição, e a obtençãO" de algum aluguel, vindo para as ilhas ràpidamente;
em outubro de·, 1646, o Conde de Malborough ainda estava
nas, ilhas, ficando em particular em St. Christophers, embora
êle tenha' exercido algumas das prorrogativas de Governador
apontando o cunhado do Capitão Briskett para sucedê-lo em
caso de morte, como Governador de Monseratt. Os problemas dos habitantes das Ilhas aumentaram com a cnegada do
Conde de Warwick, insistindo em seus dieritos sôbre as ilhas.
Contudo, William Hay podia dizer "há uma grande mudança
nesta Ilha do que era antes, de pior para mel,hor"; colheitas
de tabaco e açúcar parecem ter melhorado, embora o grande
problema é ainda o de achar um trabalho em que se possa
confiar .. 1645-1646. (945).
Comissão de Archibald Hay, Cavaleiro Oficial da Justiça da Rainha, para (nome suprimido) para receber aluguéis e comissões, alfandegárias na ilha de Barbados. 15 de abril 1647.
(946).
Carta de Mr. Hamilton (of Boghall) a William Powrie, declarando que êle havia controlado o impôsto de consumo sôbre o tabaco, declarando que estava encorajando os plantadores a
enviar tabaco, permitindo que o mesmo fôsse por apenas metade dos impostos estabelecidos pelo Parlamento. 12 de junho, 1647. (947).
Fábrica e comissão de Archibald Hay, Esq., a Mr. Archibald
Lowrie e Alexander Lindsay para receber seus débitos, etc.,
das ilhas de Barbados ou St. Christopher, ou qualquer outra
ilha do,Caribe, designadas a êle, em 26 de maio de 1645. pelo
Conde de Carlisle. 18 de maio, 1649. (948).
Contrato ~m, favor de Thomas Hutchin, carpinteiro, para servir como carpinteiro em Barbados por 5 arios e nota das
ferramentas de carpinteiro enviadas com Thomas Hutchin,
caprinteiro. maio, 1649. (949).
Info'rmações de Comissários, designados pelo Governador, da fazendado falecido WiI1i!lm Powry, Esq., em St. James 'Parish,
Barbados, como foi entregue a êles por Mr. Richard Powry.
(3 cópias). '8 de junho, 1649. (950).
Nota de .roupas eutlidades enviadas a Barbados pelo Capitão
Liston. 10 de agôsto, 1649. (951).
Carta do Capitão Bell, em Barbados, endereçada a Martin Noell,
escrivão, na Old Jewery, Londres, desculpando-se pela confiscação pelo GO"Vernador

-

548-

pagar os débitos da mesma; a carta conclui méncionando
"nós diàriamente esperamos os navios do parlamento aq'li".
15 de fevereiro, 1650. (952).
Conta do dinheiro preparado por Archibald Hay, Cavaleiro Oficial da Rainha, para utilidades a serem enviadas aWilliam
Powry e Peter Hay, em Barbados. N. d. (953).
Inventário dos papéis enviados ao Conde de Carlisle. referentes
principalmente ao Capitão Henry Hawley. N. d. (954).
Papéis diversos referentes a Ilha de Barbados. (955).
LEVEN AND MELVlLLE (GD26).
Cartas e papéis referentes ao Darien Scheme incluindo carta de
New Edinburgh e Caledônia, 1689-1714. (13-43, 13-86, 13100-2, 13-105, 13-111, 13-114. 13-119, 13-133. 13-140).
Cartas (4) de Mary Gilbert ref. ao seu sucesso em distribuir
Bíblias quando de sua estada nas índias Ocidentais, 1781-2.
(13-718) .
LOGAN DOME OF EDROM.
Cartas de William' e James enquanto serviam como oficiais na
Royal Marines no pôsto das índias Ocidentais, 1778-82. (3-

4).
Cartas de J ames Logan, Chairman das 'Quarter Sessions' para
Hanover e Westmoreland, Jamaica, dando detalhes da administração local, 1842-4. (11-12).
JODN MACGREGOR COLLECTION (GD50).
Plano da constituição para os habitantes e colonos do Estado de
Indiana na Costa Indiana da América Central, compilado e
escrito por Gregor MacGregor, 1828-32. Ms. voI. 50 p. p.
(68).
'Exposição documentada do General McGregor. Caracas, imprensa de A. Danniron, 1839'. Ms. voI. 53 p. p. dando relato dos serviços do autor na Venezuela. (111).
Autobiografia do General Sir Gregor MacGregor nascido em 1786,
consistindo do 1.0 capítulo-sua mocidade, e um esbôço do
segundo. 36 p.p. (112).
Papéis referentes a Sir Gregor MacGregor e Povais, índias Ocidentais. (184-104).
Minutas, correspondência e papéis ref. a 'Bermuda Garrison'.
1782 7 99. (185-267).
MAm~AY

OF BIGDOUSE (GD87).

Cartas de Hugh Mackay em Antígua referindo-se ao bloqueio francês das ilhas, 1797-1800. (Sec. 2, 25).
Cartas de Donald Mackay em Antígua, 1804-21. (Sec. 2, 27).
COLEÇAO

-
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MELVILLE CASTLE (GD51).
Seção 6 em geral para designações e patrocínios.
Carta do Almirante Sir Home Popham a Lord Melville sôbre a
morte de Mr. Pitt e comentando a expedição ao Rio da Prata na qual êle havia tomado parte. 1806. (1-94).
Carta de Alexander Davison a Lord Melville esperando que êle
se decida a vir a Londres e referindo-se aos negócios do Generàl Miranda. Com rascunho da resposta, 11 de fev. 1808.
1808. (l-135).
Correspondência entre Lord Melville e seu filho Robert Dundas,
1801-11, (1-195) particularmente 195-31-35 e 195-50-52.
Designação de John McLeay como tesoureiro nas índias Ocidentais, tendo como vice seu irmão Kenneth Mc1eay (32);
escrivão de bordo de Bengal para Robert Lowther, filho do
Coronel James Lowther (33); proposta de estabelecimento
de uma Junta de Pesca em Edinburgh da qual Sir John
Sinc1air queria ser Presidente (34, 35). 1807. (1-195-31-35).
Recomendação do Duque de Manchester, Governador de Jamaica, para James Reid. filho de David Reid, antes Comissionário da Alfandêga, Edinburgh. 1808. (1-195-50-52).
Cartas de James Ackers, Chefe dos comerciantes e manufatureiros em Manchester comerciando com os U. S. A., a Henry
Dundas pedindo explicação de certa Ordem do Conselho relativa a detenção por decreto dos navios carregados com proc1utos das índias Ocidentais Francesas. 1794. (1-371).
Cartas de W. Richardson a William Cabell, secretário de Henry
Dundas no India Board, relativas a qualidade e preço do trigo sul-americano. 1795. (1-384).
Carta de James Baillie a Henry Dundas relativa a oposição ao
Projeto de Lei introduzido por Mr. Wilberforce para a abolição do comércio de escravos, e anexando sugestões para a
regularização do comércio, pelo qual poderia em tempo anular-se a si próprio sem prejudicar materialmente aquêles relacionados com as índias Ocidentais. 1796. (1-389).
Carta de William Wilberforce a Lord Melville referente a seu
Projeto pará a abolição do Comércio de Escravos e a posiçãó dos plantadores das índias Ocidentais. 1804. (1-435).
Carta de Lord Binning a Lord Melville referente ao terceiro relatório do Comitê das índias Ocidentais. Com cópia da resposta, 30 de junho 1808. 1808. (1-446).
Cópia cai'tá de John Petrie a William Tod referente às demandas
fie Tobago. 1790. (14:76),
Cartá, com anexo, de Thomas arde a (Henry Dundas) referente a
conduta de John Robinson como membro do comitê que distribuia .concessões aos Realistas e a investigação do Conselho
Privado sôbre a conduta do irmão do autor, Governador de
Dominica. 1791. (1-477).
Carta de J. Orde

-

550-

sôbre sua própria posição. 1796. (1-512).
Carta de Robert Milligan a Henry Dundas enviando extrato das
minutas sôbre uma reunião nas índias Ocidentais. 1796.
(1-514) .
Carta de J ames Baillie a Henry Dundas relativa a um memorial
de assuntos britânicos nas colonias holandesas da América do
Sul para a permissão de importação em. embarcações neutras
de algodão de suas fazendas para as Ilhas Britânicas e para
a Inglaterra. 1796. (1-515).
Carta de M. Payn~ a (-) Fullarton sugerindo que um assalto
deveria ser feito às colônias espanholas no outro lado do
Atlântico, no caso de guerra com a Espanha, e esperando que
a atenção de Henry Dundas se volte para esta sugestão.
(1796) (1-516).
Carta de J. Petrie, agente por Tobago, a Henry Durtdas anexando uma comunicação ao Conselho e Assembléia de Tobago
agradecendo por sua efetiva oposição no Parlamento ao Projeto de abolição do comércio de escravos. 1796. (1-517).
Carta de Richard Barwell a Henry Dundas anexando- cópia de
carta de Granada sôbre' a situação lá e comentando de maneira adversa sôbre o General Nicolls. 1796. (1-519).
Documentos tratando de projetos para a emancipação da América Espanhola e a posição relativa dos Estados Unidos. As
pessoas envolvidas são (Gen. Miranda). (Coronel A. Cameron), Lord Melville, Lord Chattam e Lord Castlereagh.
1796-1809. (1-520).
Carta de F. B. Johnson a (Henry pundas) sugerindo que deveriam empenhar-se em obter a Flórida Orient~l ou parte desta, devido ao grande valor para a defesa e suprimento das
índias Ocidentais e que 'Creek Indians' fôssem' empregados
para servir às tropas britânicas nas índias Ocidentais. 1796.
(1-521) .
Carta de J ohn Orr a Henry Dundas enviando as resoluções de
uma reunião entre os proprietários e 'outros interessados em
Tobago contra sua cessão. 17g6. 0-522).
Carta de Walter Boyd a Henry Dundas requisitando-lhe a usar
seus escritórios com Mr. Pitt a fim de -que o Projeto referente a ajuda às vitimas dos. desastres em Granada e São
Vicente fôsse levado avante e aprovado. 1796. (1-523).
Cartas de William Huskisson a (Henry Dundas). Os assuntos
referiam-se .à inclusão das intrigas políticas francesas. (1,20);
a aversão do Rei da Prússia ao minijitro Britânico em Berlim,
Lord Elgin (3); a recusa da Áustria ele ajuda militar da Rússia (4); o mau estado das tropas russas na Inglaterra (5-7);
a oferta (le Bonaparte em negociar a paz (7,S); São Domingo
e a conduta de Toussaint e dos Americanos (9). 1797-1800.
,(1-529) .
Carta de .P. Johnston a (Henry Dundas) anexando extrato de
uma carta de seu irmão, Alexander J ohitston, ,

-

551-

Delegado das Fôrças de Sua Majestade em São Domingos,
em negócios na ilha. 1798. (1-533).
Carta de Beeston Long a (-), para Henry Dundas, comentando a
secreta convenção com Toussaint e o comércio com São Domingo. 1798. (1-539).
Cópia carta de (Henry Dundas) a Com. Coffin referente ao r~
querimento do último para uma permissão de exportar p6lvoVOra para Lisboa a fim de suprir as possesões portuguêsas
no Brasil. 1798. (1-540).
Carta de Mr. Dawson a Henry Dundas oferecendo-se a fornecer
informações sôbre as índias Ocidentais. 1799. (1-542).
Carta de Benjamin Bell a Henry Dundas anexando sugestões para uma expedição contra Cadiz e para uma cooperação russa nas índias Ocidentais. 1799. (1-545).
Rascunho de carta de (Henry Dundas) a Rufus King informando-o de que um passaporte seria emitido ao General Miranda para prosseguir para os U. S. A., mas para nenhuma das
colônias britânicas ou plantações ou para nenhuma destas
tiradas do inimigo durante a guerra. 1799. (1-546).
Carta do Capitão Thomas Browne, 59. 0 Reg., a William Huskisson dando detalhes da produção do ano anterior da colôn:a
de Surinam, e enviando um esbôço do Rio Surinam e do
Gorte Zelândia. 1799. (l-547).
Sumário das transações referidas na petição de Sir John Hippisley
(acompanhado de carta ao Lord Chanceller). As "transações" mencionadas são principalmente as negociações de Sir
John com o Papa, de 1793, a serviço público, mas também há
referências à írtdia e a América Espanhola. O documento contém um grande número de detalhes. 1800. (1-555).
Carta de Robert Ingram a Lord Melville com extrato anexo do
"Morning Post" sôbre a expedição do General Miranda à
América do Sul. 1806. (1-566).
Carta de William Huskisson a Lord (Melville) sôbre negócios
estrangeiros, incluindo a recusa de Lord Wellesley a uma
proposta designação para a Sicília e a possibilidade de uma
missão no Brasil subordinado a Lord Strangford. 1808. (1571).
Carta de Charles Gordon a Robert Dundas referente a ajuda a
ser concedida pelo Parlamento aos proprietários e comerciantes das índias Ocidentais e requisitando a consideração
do recebedor da carta sôbre o assunto quando o mesmo fôr
discutido. 1808. (1-573).
Carta de Alexandre Dalrymple (Hidrografista do Almirantado)
a Lord Melville, referente a um clube revolucionário em
Buenos Aires para depor a autoridade espanhola e intimando-o a receber ·um registro de tempos e ventos de lá para
1805. 1808.

-

552

Carta de Alexander Thomson a Lord Melville relativa ao caso
de ajuda aos proprietários das índias Ocidentais. 1808.
(1-576) .
Observações sôbre a América Central, particularmente o comércio de Mexico City e Vera Cruz. (sem assinatura) N. D.
(antes 1811). (1-586).
Memorando de Sir John Dalrymple referente a saude das tropas
em serviço nas índias Ocidentais e os méritos de um esquema pelo qual êles seriam supridos com cerveja. 1793. (1597).
Carta, com anexos, do Major Peregrine Francis Thorne, Comandante das Ilhas de St. Pierre e Miquelon, a Henry Dundas
sôbre a evacuação das ilhas, circunstâncias conjuntas que
haviam dado margem à queixas. 1794. (1-610).
Carta de Samuel Dunn a Henry Dundas contendo sugestão de
como a saúde dos soldados das índias Ocidentais poderia
ser preservada. 1794. (1-616).
Carta 'de M. Lewis a Henry Dundas a respeito dos serviços do
Coronel Whitelocke em São Domingo e a conduta do General Williamson. 1794. (1-619).
Carta de J ohn Tarlenton, M. P., a Henry Dundas anexando cartas de William Smith e John Coupland, Martinica, queixando-se da falta de direção e incompetência dos oficiais britânicos nas índias Ocidentais e em particular da perda das
ilhas de Santa Lúcia e Pigeon. 1795. (1-652).
Carta do General Allan Mclean a Henry Dundas referente a seu
memorial a H. R. H. Duque de York, e anexando cópia
de carta de São Domingo sôbre a situação lá. 1795. (1-656).
Cartas de Sir John Dalrymple a Henry Dundas contendo várias
sugestões e proposições referentes à família de Orange, a
invasão da França e ao suprimento das tropas nas índias Ocidentais com cerveja, e referindo-se ao caráter de Mr. Fox.
1795. (1-660).
Carta de R. S. Milnes ao Duque de Portland anexando extrato
de carta do General Keppel, Martinica, comentando de maneira adversa a habilidade do General Graham, nôvo comandante do exército lá. 1796. (1-668).
Carta de William Pitt a: Henry Dundas referente a operações nas
índias Ocidentais sob o comando de Sir. R. Abercromby e
AI. Christian e a situação de Isle d'Yeu. N. D .. (antes
1798. (1-675).
Memorando por Henry Dundas para propor a H. R. H. Duque
de York que ordene ao 85;0 Reg. para estar imediatamente
pronto para embarque para as índias Ocidentais. N. D.
(? 1799) (1-692).
Carta de W. S. para Henry Dundas sugerindo uma expedição ao
Rio São João nas linhas daquela feita pelo Gen (? Dallingside) em 1780, usando forças das índias Ocidentais. N. D.
(? 1800).

-

553-

Memorando secreto de Henry Dundas sôbre a presente fôrça
disponível e recomendando uma expedição contra Cuba;
cCim regresso militar referido no mesmo. 1800. (1-725).
Carta do Rev. Lawrence Heapy a Henry Dundas soliCitando instruções de como a viúva de Thomas WÜlot, 12.a Infant., que
havia morrido em Martinica, poderia reclamar o dinheiro que
lhe era devido pelo agente militar, sem ter que ter despesas
com cartas de administração. 1800 (1-727).
Carta de William Matthie a Lord Melville incluindo observações
sôbre educação militar, Zelândia. planos do inimigo, Buenos
Aires e o valor do Prata, cuidados com os homens do mar.
1807. 1-737).
Carta de William Green, gravador, a Henry Dundas, sugerindo
um método de preservar o fermento para uso nas índias Ocidentais, para combate da febre amarela, e solicitando informações sôbre a divisão do prêmio em dinheiro devido a seu
irmão, George Miles Green, que havia morrido em Martinica.
1794. (2-32).
Extrato de carta de Martinica a R. H. R. a respeito da falha em
interceptar os reforços da França para Guadalupo. 1795.
(2-33) .
Carta, com anexo, de Sir John Dalrymple a William Garthshore,
secretário de Henry Dundas, a respeito de sua oferta de ir
a Deptford a fim de transformar a levedura pertencente ao
Rei em fermento para embarque para as índias Ocidentais a
fim de fabricar cerveja para as fôrças lá estacionadas. 1796.
(2-60).
Carta de James Drummond a Henry Dundas anexando extratos
de uma carta de W. Boyd, jun., sôbre a vantagem de obter
um contrato do govêrno para provisões de sal, etc. da América para as tropas, etc., nas índias Ocidentais, e uma proteção para os navios trazerem produtos de Surinam para a
Inglaterra. 1798. (2-82).
Carta de Charles Cameron, Governador das Bahamas, a Lord
Melville anexando cópia da carta de mesma data a William
Marsden, Secretário do Almirantado, requisitando escolta para o navio que o transportaria a N assau, e pedindo proteção
ao recebedor da carta. 1802. (2-159).
Carta do Cel. Fullarton a Lord Melville enviando desenhos e planos para inspeção, desenhos e planos êstes para melhoramento do pôrto de Chaguramos e Gaspar Grande em Trinidad
pelo Capitão Colombiane do H. M. S. "Ulysses" e solicitando
uma entrevista. Veja R. H. Plano 2113. 1804. (2-194).
Cartas do Vice-Almirante William Young a Lord Melville relatando movimentos de navios e sugeridno a peculiaridade de
pôr os "Brazils" como guarda contra uma súbita invasão e
de estarem preparados para tomar posse da Madeira. 1804.
(2·231)
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Carta de Sir Anderw Snape Hamond, Controlador da Marinha,
a Lord Melville anexando carta de LO de novembro de 1804
do Capitão Jphn Huntec, H. M. S. 4;Venerable" em Torbay,
fazendo sugestões de como as esquadras deveriam proceder para as colônias espanholas na América do Sul no caso de uma
guerra com a .Espanha. Com cópia da resposta, 6 de novembro de 1804, anexado ao primeiro. 1804. (2-) 56) .
Carta de Sir Andrew Snape Hamond, Controlador da Marinha,
a WiUiam Budge, secretário de Lord MelvilIe, incluindo uma
lista dos carregamentos marítimos indo para as índias Ocidentais. 1804. (2-276).
Carta de John Marshall a Lord Melville oferecendo-se para servir em qualquer Elxpedição contra as colônias da Espanha na
América do Sul em caso de guerra com a Espanha, e sugerindo que ,deveria ser enviado a Montevideo. 1804. (2-278).
Carta âe Robert Montagu, Contra Almirante do "Red", a Lord
Melville .solicitando uma' entrevista a fim de expôr suas idéias
sôbre a invasão e os últimos resultados para a Jamaica com
rel'áção a' conduta de r>evalines. 1804. (2~284),
Carta de Cuthbert e Ann Bhindell a Lord Melville solicitando
uma investigação sôbre seu filho, William Blundell, a bordo
do "Barbice", escuna no posto das índias Ocidentais, com cópia da resposta, 25 de fev. 1805. (2-335).
Carta de Stephen Cottrell a Lord Melville incluindo relatório de
J. Nicholl, Defensor Geral de Sua Majestade, sôbre o memorial ao Conselho Privativo pelos Srs. Tunnoe Laghnan
pedindo licenças para a proteção dos carregamentos de açúcar, etc., a bordo de navios neutros de Havannah, e requisitando .a presença do recebedor a uma reunião sôbre êste assunto. 1805. (2-351),
Carta de William Budge a Lord Melville sôbre o estado da fôrça
naval nas índias Ocidentais,patronatos, a saúde do Mr. Pitt
e os embargos políticos do Marquês Wellesley. 1806. (2-375).
Cartas do Almir, Alexander Cochrane a Lord Melville dando detalhes da última vitória naval de São Domingo e sôbre a
necessidade de fortificar a força naval nas índias Ocidentais.
Com carta relativa, sem data de Lord Castlereagh a Lord
Melville. 1806. (2-376).
Cartas de A. Woode William Arbuthnot (Trustees' Office) a
Mélville r.eferente a uma caixa de conchas. e um chale, presentes para Lady Melville de Mr. Arbuthnot em Ceil5o, e
incluindo' cópia da- carta de 10 de junho de 1805, do Almirante Lord Nelson( de Martinica a Simon Taylor, Jamaica,
sôbre o valor que êleatribuia às colônias das índias Ocidentais. 1806. (2-380).
Carta do 'Capitão William Johnstone Hope a Lord Melville incluindo um plano para um regular auxílio aos navios nashldias
Ocidenbis 'e. comentando o estado da fôrça naval de lá.
1807.
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Carta do Almirante Sir Alexander Cochrane a Lord Melville
relatando os movimentos de seu esquadrão e comentando critieamente o extensivo comércio americano com as índias
Ocidentais, o qual estava prejudicando os interêsses comerciais na América do Norte Britânica e atuando como um atrativo para os homens do mar britânicos para a aventura.
1807. (2-389).

Rascunho da carta de Lord Melville ao Vice Almir. Domett
explicando as razões pelas quais o pedido de Lady Warren
de uma passagem para ir ao encôntro do marido, Almir.
John Warren, em Bermuda, foi recusado. 1813. (2-474).
Carta do Capitão J. Colnett a Lord Melville dando sugestões
para uma expedição naval a costa oeste da América Espanhola no caso de uma guerra com a Espanha. 1804. (2-257).
Carta de J ohn Whidbey a Lord MelvilIe sôbre obtenção de madeira de navio do Noroeste e da América Central. 1814. (2492) .

Carta do Contra Almir. Manley Dixon a Lord Melville relatando
o grande número de inconvenientes causados aos oficiais
naquele posto pelo alto índice de trocas. 1814. (2-493).
Carta de J oshus J epson Oddy a Lord Melville incluindo uma nota sôbre os regulamentos americanos regendo a subsistência
e a repartição dos seus marinheiros que por motivo de naufrágiO, doença ou captura estejam em um pôrto estrangeiro, e
referente a quantidade de madeira de navio disponível em
Cuba. Com nota do caráter de Oddy marcada na carta.
1814. (2-499).

Carta, com anexo, de Sir Thomas B. Thompson a R. W. Hay,
secretário de Lord Melville. referente ao contrato de John
Wright com o Conselho da Marinha para fornecimento de
'mahogany' da Costa de Mosquito ou Honduras. 1814. (2-502).
Resoluções do Comitê de Comerciantes das índias Ocidentais relativas a partida do próximo combôio para as índias Ocidentais. Com lista dos navios. 1814. (2-50.4).
Carta do Contra Almirante John Erskine Douglas, Comandamente
Chefe do Pôsto da Jamaica. a Lord Melville referente a recusa do Capitão Alexander Skene, H. M. S. "Asia" em pagar-lhe sua cota pelo frete em dinheiro contado levado pelo
"Asia" e anexando certificados do caso. 1816. (2~568).
Carta do Contra Almir. J ohn Erskine Douglas, Comandante
Chefe do Pôsto da Jamaica, a Lord Melville sôbre a resolu('ão do Comitê Secreto da Casa da Assembléia da Jamaica,
declarando abandôno do dever por parte do autor e de seu
esquadrão por não proteger completamente o comércio da
ilha. alegação esta objetada pelo autor. 1816. (2-571).
Extratos de cartas de Havana e Jamaica sôbre as atividades dos
corsários no Caribe. Recebidas de K.
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Rascunho de ordens do Comandante Chefe queixando-se dos atos
de pirataria e fora da lei de certos navios armados cruzando
as índias Ocidentais e as costas da América, pretendendo ter
autoridade da Espanha e da América do Sul. 1818. (2-583).
Correspondência, com anexos, entre Edward Thornton, Rio de
Janeiro e Lord MelviUe, com uma carta de Lord Castlereagh,
sôbre a possibilidade do Rei ou qualquer outro membro da
Família Real Portuguêsa desejar voltar do Brasil para Portugal em vista das últimas condutas revolucionárias lá e os
arranjos para seu transporte, a conduta do Capitão Eliot do
H. M. S. 'Icarus' desobedecendo o Comodoro Sir Thomas
Hardy em suas ordens, e o movimento de navios no pôsto da
América do Sul. 1820-1. (2-583).
Carta do Capitão J. M. Ferguson a Lord Melville sôbre a necessidade de revisar os mapas do Almirantado das costas da
América do Sul, e sôbre as atividades do General Bolivar e
outros acontecimentos no Perú em conexão com os quais
anexava uma cópia da carta de 24 de outubro de 1824 dos
comerciantes britânicos em Araquipa. 1824. (2-682).
Cartas, com anexos, do Capitão Thomas James Maling a Lord
Melville relatando as intrigas francesas na América do Sul,
acontecimentos no Perú, e suas entrevistas com o General
Bolivar nas quais Bolivar havia expressado seus sentimentos, idéias e desejos. 1825. (2-689).
Cópia da carta de Lord Melville a George Canning, Secretário no
Estrangeiro, sôbre a aparição do H. M. S. "Darmouth" em
Havana, e sugerindo que alguns dos diplomatas recebedores
necessitavam instrução sôbre as doutrinas da neutralidade
tanto quanto alguns oficiais navais. 1825. (2-696).
Cópia carta de Lorde Melville ao Contra Almirante Gage relatando que o 'Foreign Office' não tinha objeções de que êle
aportasse no Rio de Janeiro se achasse conveniente, e solicitando para ser informado da data tencionada para sua partida. 1826. (2-700).
Lista de navios de Sua Majestade e vasos de guerra usados na
Jamaica. 1796 (2-762).
Lista da fôrça naval empregada em Barbados e nas Ilhas Leeward.
1796. (2-763).
Carta do Almir. Donald Campbell a Lord Melville sugerindo a
construção de estaleiros em Ceilão, Trinidad e Malta. 1804.
(2-493).
Carta de Major Richard Scott a Henry Dundas submetendo um
plano para operações contra as colonias espanholas nas índias
Ocidentais e América do Sul em caso de guerra com a Espanha. 1796. (3-528).
Cartas de Patrick Cruikshank a Henry Dundas e David Scott de
Dunninald, M. P., a respeito da p:>lítica

-

557-

algumas terras em São Vicente, terras estas da Corôa. 1795.
(5-16).
Carta, com anexos, de James Campbell a Henry Dundas sôbre o
comércio de açúcar e o caso de William Subbald & Cia.,
comerciantes em Leith, referente ao comércio da Jamaica,
1792. (5-188).
Carta de James Haig, distilador a Lord Melville solicitandolhe consultar o Conde Bathurst. Presidente da Junta de Comércio, se a intenção era de usar açú:::ar ou milho na distilaria, e se seria permitido usar açúcares de Martinica e Guadalupe para consumo local ou na distilaria. 1811. (5~289).
Carta de John E. Shackleford a Sir Archibald Campbell, Bt.,
relatando o caso jamaicano de Allan v. Eowle. 1790. (9-19).
Carta. c'om anexo, da Sra. Elizabeth Stewart de Urrard a Henry
Dundas sôbre a situação da família dela, e solicitando assistência com referência a uma reclamação sôbre fazendas em
Tobago. 1794. (9-50).
Carta do Conde de Hopetonn a Henry Dundas sôbre a saúde de
Andrew (? Hon. Andrew Cochrane· J ohnstone. Governador
de Dominica) e sôbre a saúde do recebedor. 1798. (9-151).
Carta de Comissionário David Reid a Henry Dundas referente a
seu filho na Jamaica, e incluindo carta de Charles Ogilvie,
Coletor em Greenock, sôbre a saúde de Sir James Campbell.
1799. (9-173).
Cartas do Comissionário David Reid a Henry Dundas e William
Budge, seu secretário, referentes a seu filho na Jamaica, James Reid. que havia sido favorecido por Dundas. Veja n.O
173 acima. 1799. (9-177).
Rascunho da Carta de William Budge a Henry Dundas para James Reid. Jamaica, solicitando-lhe para recuperar sua propriedade legada a Lady P. e também referindo-se a alta opinião sôbre sua pessoa tida por Simon Taylor. Veja n.Os 173
e 177 acima. 1799. (9-179).
Carta de Edwar'd Coppinger a Lord Melville solicitando permissão para apresentar pessoalmente uma carta que havia recebido da Escóccia, e agradecendo-lhe pela atenção à sua família durante sua permanência nas índias Ocidentais. 1808.
(9-283) .
Codicilo de Ralph, Lord Lavington, e avaliações de suas fazendas
nas índias Ocidentais. 1807-8. (11-27).
ACESSÕES DIVERSAS.
Livro de contas de viagem e livro de registro de cartas da fazenda Grange, Jamaica, 1770-5. (8-35-6).
Papéis referentes ao comércio e embarques nas índias Ocidentais, consistindo de:
Diário de navegação, 1728. (32-31).
Lista de pessoas recebendo "passes", "fianças" e "permissões"

-

558-

Rascunho de cartas familiares referentes principalmente a embarques e comércio. 1736-41. (32-33).
Livro de faturas e recebimentos. 1740-50. (32-34).
Livro caixa. 1744-5 . (32-35).
Livro de contas em débito, 1744-7 (Inglês) com algumas entradas no verso ref. contratação de escravos negros. 1745-6.
(32-36).
Esquema da divisão do prêmio "San Joseph" entre a tripulação
da corveta de corsários "Enterprise". 1745. (32-37).
Documentos diversos e cartas ref. principalmente a colonização
da Flórida Oriental mas com algumas ref. a negócios na Jamaica e contas de vendas de terra em Dominica e St. Vincent, 1765-71. (32-38).
Diário com detalhes de mercadorias e nomes de comerciantes,
1788. (32-40).
Livro razão, 1788. (32-41).
Papéis, incluindo cartas (5) a William Sheden em Bermuda e
Nova York sôbre assuntos de negócios. 1780-94. (67).
Escritura de plantação em Grenada, 1772. (333-1).
PAP~IS M1SCELANEOS.
Cartas a Andrew Russell, comerciante em Rotterdam, referente a
importação de açúcar e negócios em Surinam, 1688-96. (M. P.
258-65, 308).
PapéiS referentes a uma viagem para transportar servidores da
Escócia a Barbados, 1701. (M.P. 226-33).

MORTON.
Papéis ref. a uma companhia de comércio escocesa com a Africa
e as índias Ocidentais, 1699-1705. (Caixa 143).
MURRAY DE OCHTERTYRE (GD54).
Ordéns gerais (livro) do Capitão George Murray como A. D. C.
a Major General A. Campbell durante a campanha nas índias
Ocidentais, 1796-7. (3-20).
MURTHLY CASTLE.
Papéis referentes a fazenda Moor Park, Jamaica, 1787·9. (Caixas
118 e 122).
NORTHESK.
Livro de registro das cartas às secretarias do Almirantado por
George, Conde de Northesk, quando comandando o H.M.S.
Preston, 1742-7, e cartas de e para vários correspondentes
enquanto o H.M.S. Preston estava em um cruzeiro por
águas sul-americanas e das índias, 1743-5. (Caixa 11).
OGlLVY OF INVERQUHARlTY.
Carta de T. Ogilvie, Antigua. referente a uma fazenda lá e ao
assasínio de seu irmão pelos negros, 1802. (Maço XXXI,

Canas de (-) referentes a destruição da Caledônia em Danen,
1700. (Winton House, Portfolio 2).

POLWARTH MUNlMENTS.
Correspondência de Lord Polwarth como calandrado por Manuscritos Históricos da Comissão incluindo diversas referênias
às índias Ocidentais.

ROBERTSON OF KINDEANCE.
Contas diversas e correspondência ref. a fazenda Montrose, St.
Vincent, começos do séc. 19. (Caixa 17).
ROSS ESTATE (GD57).
Cartas de James Fraser, Coolshade, Saint Ann, Jamaica, 18031815. (651).
Cartas do Capitão Archd., Macdonald, 2.° Reg. das indias Ocidentais, Jamaica, 1805-7. (753).
Carta de D. McNish, Bermuda, ref. ao estabelecimento militar
lá etc., 1807. (754).

SEAFORTH (GD46).
Memorial do Capitão J. E. Walcott, R. N., narrando seu serviço em março, 1823, contra piratas nas índias Ocidentais,
com correspondência referente a seus serviços, 1840. (6-122).
Cópias de cartas em volume encadernado de e para William
Bishop, Presidente do Conselho de Barbados, também com
petições de e para a Assembléia. (Algumas cartas originais
de governadores de colônias francesas também). Incluem
cartas de prisioneiros de guerra, direitos alfandegários, contrôle do comércio com os U.S.A. e milícia. Entre os assuntos das cartas de e para o Secretário das Colônias está o
consentimento para os Projetos de Lei das Colônias, designações para o Conselho e navios e propriedades da "Armed
Neutrality". 24 fev., 1800-17 Mar. 1801. (7-1).
Junta para a designação de Francis Humbersoone, Lord Seaforth,
como Capitão General e Governador Chefe de Barbados incluindo uma designação constituindo-o Vice Almirante Comissário e Delegado, dando detalhes dos poderes e deveres
dêstes cargos. 3 dez., 1800. (7-2).
Carta de Lord Seaforth a Henry Dundas transmitindo seus sentimentos pela resignação de Mr. Pitt e do recebedor e oferecendo-se para resignar sua governança de Barbados se êle
pudesse ser útil ficando na pátria naquela época. 7 fev.,
1801. (7-3).
Livro de cartas de Lord Seaforth, Governador de Barbados. 18
maio, 1801-27, março 1802. (7-4).
Carta impressa por um 'Barbadian' a Francis, Lord Seaforth,
Governador de Barbados. 22 de junho, 1801.
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Contas e estimativas das despesas referentes ao estabelecimento
de Lord Seaforth em Barbados. 7 agôsto, 1801-11 agôsto,
1806. (7-6).
Volume encadernado de cópias de cartas de Lord Seaforth como
Governador de Barbados. Incluem cartas de patrocínio, encarceramento, alfândega, cargos, prisioneiros de guerra, negócios
judiciais, militares e navais, Projetos forjados do Comissariado, a volta das colônias francesas e holandesas em 1802, contrôle da importação de negros, milícias, a renovação das hostilidades e assassínios de escravos. Entre os assuntos das
cartas ao Secretário das Colônias estão os poderes do Governador (f. 15) e da Legislatura (f. 20 e f. 38), milícias (f.
49), índice de câmbio das Contas do Tesouro (f. 131) e corrupção de oficiais (f. 168). 31 de março, 1802-6 - outubro,
1804. (7-7).
No fim do volume há um índice das pessoas para quem as
cartas foram escritas.
Diário de navegação de um corsário francês cruzando as índias
Ocidentais. 10 nov., 1803-27 - Janeiro 1804. (7-8).
Carta de Lord Seaforth solicitando que a corveta "Alonzo" possa acompanhar seu combôio às índias Ocidentais e que êle
possa viajar na mesma. 2 de junho, 1804. (7-9).
Carta de Lord Seaforth referente ao plano que havia enviado a
Lord Camden com referência às índias Ocidentais e relatando suas razões para se opor à emancipação do negro. 8 de
junho, 1804. (7-10).
Volume encadernado de cópias de cartas de Lord Seaforth como
Governador de Barbados. Inclui cartas de alfândega, cargos,
negócios militares, navais e judiciais, contrôle de navios neutros, patrocínios, censo .de pessoas de côr, prisioneiros de
guerra, renovação da guerra com a Espanha, medidas especiais para defesa e movimentos da esquadra inimiga. Entre
os assuntos das cartas ao Secretário das Colônias estão a inspeção da alfândega nos transportes (f. 32), assassínio de negros. (f. 36), comércio com os V.S.A. (f. 65) e embarques
neutros (f. 96 e f. 174). 8 de out., 1804-15, abril, 1805.
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f. 111), propaganda abolicionista (f. 114). 19 de abril, 180523 - outubro 1805. (7-12).
Volume encadernado de cópias de cartas de Lord Seaforth como
Governador de Barbados. Incluem cartas sôbre prisioneiros
de guerra, alfândega, cargos, poderes do Governador e da
Assembléia, negócios militares, navais' e judiciais, milícias e
expedição do General Miranda. Entre os assuntos das cartas ao Secretário das Colônias estão a inspeção de transportes
da alfândega e corsários franceses construidos pelos americanos. 26 out., 1805-14 - julho 1806. (7-13).
Inventário dos livros e ilustrações pertencentes a Lord Seãforth.
13 de abril, 1806 - 15 agôsto, 1806. (7-14).
Carta de W. H. Rawlinson, Escritório de Comissionários das
índias Ocidentais, a Lady Hood Mackenzie referente ao estado da conta do falecido Lord Seaforth como Governador
de Barbados. 15 fev., 1816. (7-15).
Lista de quitações do Tesouro Público das contas do falecido
Lord Seaforth como Governador de Barbados de 13 de dezembro 1800 a 19 de novembro de 1803 e de 20 de agôsto de
1804 a 25 de abril de 1806. 18 dez. 1820. (7-16).
Relatório do Capitão Ford sôbre a isenção da febre amarela de
Lord Seaforth e família durante sua permanência nas índias
Ocidentais. 1842. (7-17).
Carta de Sir Alexander Fraser sôbre negócios das índias Ocidentais, 1831. (11-2).
Carta impressa justificando os interêsses da escravidão nas índias
Ocidentais N. D. (11-3).
Cartas referentes a morte de Francis Stewart Mackenzie do 71.°
Regimento em Granada, 1844-5. (15-70 e 72-4).
Instruções resumidas a William Moore, Delegado Superintendente e Auditor em Barbados, 1757. (17-1).
Cópia das instruções ao Recebedor Casual de Barbados, 1721.
(17-1).
Cópia conta de Thomas Workman, Recebedor Casual de Barbados,
1759-67. (17-1).
Cópias das cartas referentes ao poder civil e militar nas índias
Ocidentais, 1777-91. (17-1).
Relatório das defesas de Caiena e outros papéis do Governador
de Barbados, 1793 e 1802. (17-3).
Cópia das instruções ao Capitão Seton sôbre o pagamento das
tropas em Barbados, N. D. (17-4).
Petição por Charlotte Belgrave ao Governador de Barbados em
favor de seu marido aprisionado por débito, 1804. (17-5).
Cópias das minutas da Assembléia de Barbados ref. ao Projeto
'sôbre a direção dos negros e uma melhor provisão de escravos', 11 de março 1788. (17-5).
Extrato da conta do Recebedor Casual de Barbados, 1794. (17-5).
Cartas de Sir Samuel e Lady Hood das índias Ocidentais, 1804-5.
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Extratos das cartas de Lord Seaforth sôbre o tratamento de escravos em Barbados ,1802-5. (17-10).
Cópia da Petição dos Comuns requisitando o número de negros
nas índias Ocidentais e as estatísticas das mortes e nascimentos ,11 de julho, 1799. (17-11).
Carta do Tesouro relatando as condições dos quartéis em Barbados. 20 agôsto. 1799. (17-11).
Notas do Projeto de milícia de Barbados, 1799. (17-11).
Cópia da Petição de Francis C. Boson contra decreto da Côrte de
Chancelaria de Barbados e ordem do Comitê do Conselho
Privativo para uma resposta pelo Governador, 1799. (17-11).
Carta do clero de Barbados ao Governador quando da recuperação
de George lII, 3 junho, 1801. (17-11).
Papéis ref. a compra por Lord Seaforth e outros de terras da Cia.
Berbice, Guiana, 1801-5. (17-11).
Correspondência do Duque de Portland com Barbados (exportação de açúcar em navios dos U.S.A., índices de câmbio e
preços) e com Lord Seaforth sôbre sua designação para Governador, 1799-1800. (17-11).
Instruções aos comboios de Barbados-Jamaica, 1800. (17-11).
Cópias de cartas do Governador Ricketts de Barbados e Capitão
Riou do H. M. S. "Beaulieu" queixando-se mutuamente de
descortesia, 1794-5. (17-13).
Rascunho de memorando ao Duque de Portland sôbre a administração da Guiana Holandesa, se a mesma fôsse cedida à
Grã-Bretanha, N. D. (17-14).
Cartas de Fraser de Reelig ao Lord Seaforth e memorando ref.
a sua proposta de compra de terras da Cia, Berbice na Guiana,
1800. (17-14).
Cartas do Governador de Barbados sôbre a remoção de prisioneiros espanhóis, 1801. (17-14).
Cartas do Duque de Portland e outros a Lord Seaforth sôbre sua
designação como Governador de Barbados, 1800 (17-14).
Cópias cartas de John Brathwaite, agente de Barbados, a Lord
Liverpool e Duque de portland sôbre o comércio com os
U.S.,1800. (17-14).
Cópias de cartas de Van Grovestens, anterior Governador Geral
sôbre as finanças de Demerara, 1795 e 1800. (17-14).
Cartas do Bispo de Londres sôbre instruções religiosas ao negros,
1800. (17-14).
Cartas sôbre promoções e patrocínios, 1799-1802. (17-14).
Caso e opiniões referentes a parte da fazenda de Josua Steele,
plantador de Barbados, envolvendo a questão de doação de
escravos, 1789-9. (17-15).
Cartas (3) do Duque de Portland, Henry Dundas e W. Adam sôbre a proposta designação de Seaforth para Barbados, 1800-1.
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Cartas (4) de Lord Nelson a Seaforth, CJmo Governador de Barbados, durante a perseguição à esquadra do inimigo nas índias
Ocidentais, 1805. (17-16).
Panfleto sôbre "Os horrores da escravidão nas índias Ocidentais",
N. D. (17-16).
Contas de Francis Bell como testamenteiro de Joshua Steele. plantador de Barbados com papéis referentes a contabilidade, incluindo notas sôbre o sistema de arquivo do trabalho dos
escravos, 1796-1800. (17-18).
Cartas (2) ref. ao caso de Francis C. Beson ante a Côrte de
Chancelaria de Barbados, 1797. (17-18).
Papéis de Barbados, 1801, incluindo cartas ao Governador do Departamento Colonial (embargo de navios da Rússia, Dinamarca e Suécia, fornecimento de trigo); cartas ao Governador
(correspondência oficial, troca de prisioneiros, maçonaria);
papéis sôbre procedimentos judiciais; cartas sôbre a disputa
entre Lord Seaforth e Brigadeiro Romer ref. às suas respectivas alçadas; cartas do Almirante Duckworth sôbre comboios;
Minutas da Chancelaria, listas e petições; cópias cartas sôbre
abastecimento do Hospital de Antigua. (17-19).
Papéis referentes a compra de terras em Berbice e sua última
administração, 1801. (17-19).
Cartas e outros papéis referentes a administração de terras em
Berbice, 1801-22. (17-20-1
23-7
31-2
35-7
53
60
80) .
Papéis de Barbados, 1801, incluindo cartas sôbre prISIOneiros de
guerra franceses; carta do Col. Highes (comando em Curacoa);
cartas de John Beckles, Procurador Geral (registro de navios,
prisioneiros de guerra, recrutadores de homens, capelas para
os negros); cartas sôbre patrocinios e petições; cartas ref. a
disputa com o Brigadeiro Rome; carta do Bispo de Londres
sôbre instruções religiosas aos negros; carta particular do
Governador Frederici de Surinam e relatório do Major Hamilton sôbre a insurreição de Guadalupe. (17-20).
Papéis do Governador de Barbados, 1802, incluindo cartas do
Dept. Colonial (inquietude em Guadalupe, paz em Amiens,
tentativas de piratas, reforma da lei dos escravos, polícia);
cartas pessoais do Governador Frederici de Surinam; cartas
da Alfândega de Bridgetown; correspondência com a Assembléia (Observações de Domingo, sinais, fortificações); minutas da Chancelaria, cartas sôbre prisioneiros de guerra; cartas
do Tenente General Trigge, Martinica (vínculos forjados,
motim do 8.°
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maçonaria em Barbados; cartas do General Grinfield (n~
gociando projetos na América do Norte, defesas da Baía de
Carlisle). cartas formais de Capitães-Generais francêses em
Tobago e Martinica; papéis sôbre a tentativa de pirataria do
"Friendship"; carta sôbre correio entre Tobago e Martinica
de G. P. O.; e lista de exportações de Demerary e Esequebo,
1797-1802. (17-21).
Papéis do Governador de Barbados, 1803, incluindo lista de prisioneiros marinheiros britânicos em Demerara; memorando
sôbre o estado de Caiena: carta do Governador Nuggent de
Jamaica sôbre o estado de São Domingo; petições do Grand
Jury, Conselho e Assembléia; cartas de Lord Lavington,
Antígua (coreio e patrocínios); cartas do Dept. Colonial
designações, preparações contra invasão); cartas de Trinidad
sôbre assuntos da Jamaica; carta de Surinam sôbre venda de
terras; cartas do Col. Fullarton sôbre disputa entre Comissionários de Trinidad e Brigadeiro Picton. (17-23).
Papéis do Governador de Barbados, 1803-6, incluindo cartas do
Dept. Colonial (defesa, a Assembléia, contas do exército,
iminência de guerra, tentativas dos piratas, corerio); Cartas
do Tenente General Grinfield (preparações para guerra, rendição de Demerara); cartas do Comodoro Hood (exportação
de animais domésticos, correio, prisioneiros de guerra, bloqueio, revolta dos negros em Demerara, comboios, rendição de
Demerara); carta do Governador das Bermudas sôbre comércio; cartas de Tobago e São Vicente (correio, comboios, recompensas); planos e memorandos sôbre defesa; papéis referentes a rendição de Berbice; papéis navais e militares e
cartas; papéis sôbre maçonaria; minutas da Chancelaria; papéis sôbre o navio de escravos "Dame Cecilie"; cartas sôbre
métodos postais, designações da Alfândega e contas públicas.
(17-24).
Papéis de Barbados, 1804-5, incluindo papéis sôbre maçonaria;
cartas e papéis referentes a escravos assassinados; papéis da
Côrte do Almirantado; Petições da Assembléia e do Conselho; cartas das relações do Governador com autoridades militares; papéis sôbre casos ante o Conselho; cartas do Auditor
Delegado; correspondência com a Assembléia sôbre defesa;
cartas referentes a importação de escravos das colônias capturadas; opiniões sôbre o caso do navio escravo "Dame Cecilie".
(17-25).
Papéis de Barbados, 1804. incluindo cartas do Procurador Geral
(negócios da Assembléia, assassínio de negros); negócios da
Côrte do Almirantado; petição e regras da Sociedade Comercial de Barbados; cartas do Governador das Bahamas. (17-26).
Papéis de Barbados, 1805, incluindo lista de subscrições para a
construção de uma igreja em St.
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cios das Bahamas; cartas sôbre maçonarIa; carta do Gov.
Beckwith de St. Vincent; carta do Presidente da Sociedade
sôbre fornecimentos dos U.S.A.; cartas referentes ao escritório do Recebedor Geral; ordem e contas referentes ao período de lei marcial; calendário das Grandes Sessões; cartas do
Governador Maitland de Granada. (17-27).
Papéis de B.arbados, 1808, incluindo cartas de James Baillie sôbre os interêsses de Londres nas índias Ocidentais; cartas
sôbre a apelação no caso do "Dame Cecilie"; carta do Bispo
de Londres sôbre a educação nas índias Ocidentais. (17-31).
Papéis de Barbados, sem data, inclvindo deposições sôbre o
tratamento de Mrs. Bynoe a seu escravo; notas sôbre a geografia e administração de Berbice e Demerara; resumo das
instruções ao Governador: discurso do juiz condenando John
Cowpland e outros por pirataria; resumo dos negócios na
Côrte das Grandes Sessões. (17 -80) .
SHAIRP OF HOUSTON (GD30).

Carta de Alexander Monteith - estabelecido em Jamaica, Kingston como carpinteiro, seu trabalho e seus amigos lá, 1749.
(1586).
THOMSON, DlCKSON & SHA W, W. S.

Contas da conferência do açúcar da fazenda, Granada. 1850-9
(Caixas 47-9).
Volrme - desembolso do Capitão Bell para o barco "Sir John
Falstaff" p:J.ra viagem da Grã-Bretanha às índias Ocidentais e
volta, 1853. (Caixa 62) .

*

•

*

INTERVENÇõES.
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que êsses documentos foram por ela estudados para redigir o
trabalho que fêz sôbre o reconhecimento da Independência do
Brasil, publicado na coleção História Geral da Civilização Brasileira, dirigida pelo Prof. Sérgio Buarque de Holanda, e que
êles lhe permitiram emitir opiniões originais sôbre o assunto.

*
Da Profa. Malfoa Augusta de Santana Moraes (F.F.C.L. da
Universidade de Goiás).
Indaga da autora porque afirmou que os inglêses eram
pela permanência de D. João VI no Brasil e pela ida do Príncipe Real para a Europa? Seria interêsse econômico? Seria
simples diplomacia inglêsa?

*

*

*

RESPOSTA DA PROFA. ANTôNIA FERNANDA DE ALMEIDA WRIGHT.

A Profa. Olga Pantaleão.
Diz que se sente honrada com a observação da Profa. Olga
Pantaleão, porquanto a mesma trabalhou e conhece a documentação dos arquivos britânicos, tendo mesmo aí pesquisado para a elaboração da sua tese sôbre a Rivalidade anglo-espanhola
na América, se não lhe falha a memória.
Tem a certeza de que a Profa. Olga Pantaleão utilizou o
livro de Webster, em seu trabalho mais recente, referente ao
século XIX. O fato dela mencionar que a sua consulta lhe permitiu fazer uma contribuição original. reforça ainda mais a
sua suspeita de que os autores mais conhecidos e categorizados,
que tratam do período e do assunto, não se serviram convenientemente da documentação britânica. Basta lembrar que
Oliveira Lima, embora tenha estado e pesquisado em Londres,
no Museu Britânico, menciona despachos de Strangford "apud
Maria Graham", o que é deveras lamentável.
Mais surprendente ainda é o caso do Octávio Tarquínio de
Souza
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que é necessano notar a discrepância entre a importância do
papel da Grã-Bretanha nos destinos da nossa história a partir de 1808 e a míngua de documentação britânica utilizada pelo
menos pelos quatro historiadores mencionados como especialistas do referido período.

*
A Profa. Maria Augusta de Santana Moraes.
Diz que não é ela quem afirma serem os inglêses partidários da ida do Príncipe Real para Portugal para lá encabeçar a
Regência. Quem o diz são os documentos britânicos transcritos na obra de C. K. Webster referentes a papéis do Foreign
Office, por aquêle autor selecionados na correspondência diplomática da Grã-Bretanha de 1812 a 1836.
Quanto à segunda pergunta em relação aos motivos causadores da pressão inglêsa em tal sentido, diz que foram tanto
de ordem política como econômica.
Poderia alongar-se em demasia sôbre êsse assunto, Iras
acredita que seria ocioso, pois a Profa. Nícia V;Jela Luz na,
sua comunicação, tocou nesse assunto que bem explica a posição britânica por ocasião da transferência da Côrte portuguêsa para o Brasil, principalmente no que se refere à indústria.
Os pr~ncípios fundamentais da posição daquele país, em geral,
forap:l mantidos nas suas relações com a Côrte portuguêsa transmigráda para o Brasil.
A sua comunicação tem vários pontos de contacto c::Jm

TEMA HISTÓRICO SÓCIO-FILOSÓFICO:
O ARTESANATO FATOR DE HUMANIZAÇÃO.
Pe. Sebastião Romano Machado (*).

o problema do huminjsmo, não somente foi o tema obrigatório do Renascimento, mas é também o ponto crucial da
atualidade. Os valores da pessoa humana, o sentido do homem
são as indagações muitas vêzes angustiosas, postas pelo rápido
desenvol ver-se desta nossa época de crise, em que tudo é colocado em discussões. Dêste histórico problema humanístico,
cuja solução é função e dever da nossa geração, toma-se patente que é preciso procurar a sua verdadeira natureza, se
bem que mu~tas vêzes desconhecida. reduzindo êste problema
humanístico ao problema da auspiciosa harmonia dos valores espirituais e materiais. Harmonia sem desvalorização indébita da vida, sem retrocesso diante do progresso e sem necessidade de voltar à Idade Média; antes uma volta aos verdadeiros valores da vida.
Importa pois viver intensamente a nossa vida, com tudo
aquilo que ela tem de bom e de belo. Aliás o homem moderno
tem uma confiança absoluta nos seus recursos e no seu destino. Encontra na sua consciência um estímulo para a conquista e cultivo de sí próprio, para a perfeita exploração das suas
qualidades e serena posse da sua natureza. Para o sucesso da
sua vida não recua perante nenhum esfôrço e trava luta com
os outros e contra sí mesmo. Aceita, se necessário, dolorosos
sacrifícios. O humanismo é pois uma tendência dinâmica.
Quer se trate de um sistema de linhas nitidamente traçadas ou
de uma aspiração mais ou menos vaga, implica sempre uma
elevada estima pela natureza humana aliada à ambição de
realizá-la plenamente no tipo ideal. Tende essencialmente a
tornar o homem mais verdadeiramente humano e a manifes(*). -

Professor de História Moderna da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Franca (Estado de São

570 tar a sua grandeza original fazendo-o participar em tudo o
que pode enriquecê-lo na natureza e na história.
Como dizia Scheler "concentrando o mundo no homem e
dilatando-o até o mundo". Ora, no mundo atual duas grandes
fôrças se degladiam entre si pela posse do homem: o materialismo e o espiritualismo. Ambos se esforçam por ditar ao homem as suas normas, os seus princípios e as suas conseqüências.
Entretanto, se procurarmos a definição mais completa e
moderna da pessoa humana, em base psicológica encontraremos esta, que fundamenta tôda a sua história: "O homem deve ser considerado antes de tudo, como uma unidade e totalidade psíquica e depois como uma unidade resultante da convergência de três dimensões irredutíveis, três dinamismos que
esgotam a realidade sob o aspecto humanístico da pessoa: unidade estruturada em si mesma ao redor de seu núcleo mais
íntimo que é a consciência (o eu, a livre individualidade); unidade social (as relações com os outros e o ambiente); e a unidade transcedente que tende para Deus (as relações para com
o Dever).
~ste é o homem: "Unidade tridimensional sob a responsabilidade do eu e sob a proporção de Deus".
Unidade e totalidade psíquica, significam que o homem
é um ser dotado de corpo e espírito, verdade esta que se torna
cada vez mais evidente, graças aos métodos científicos da Psicologia e Parapsicologia.
~ste ser dotado de corpo e de espírito tem porém três dimensões, conforme vimos acima. Mas o conhecimento perfeito
da pessoa humana gera o seu culto: o humanismo. Desde os
promórdios da humanidade, a criatura tem se esforçado, por
ser o centro do universo. Daí as suas realizações, as suas lutas, a sua história. Ora nesta luta em favor do humanismo
ocupa lugar relevante, a pessoa do artesão. Embora possa parecer um paradoxo, que o homem que labuta em sua oficina,
que através de suas ferramentas e instrumentos não automatizados e mecanizados, elabora utensílios preciosos à vida dos
seus semelhantes, seja um fator importante de humanização,
na verdade êle o é. Assim, o testemunha a história desde o longínquo Eg·to
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ética. Homem afeito às lutas, aos sacr:fícios, às renúncias, está
mais do que capacitado, para compreender que o êxito perfeito
de sua obra depende da retidão e honestidade de sua consciência. Com efeito, a história tem demonstrado que todos aquêles
artesãos que não se portaram em suas lides comerciais e sociais,
com uma consciência reta e honesta desapareceram como uma
sombra e de sua memória, nada nos restou. Mas aquêles que
agiram de acôrdo com sua consciência ética realizaram plenamente sua personalidade e sua memória é ainda hoje motivo
de admiração e aprêço.
Ao lado, porém, de sua consciência, o artesão preenche
ainda a segunda dimensão de sua personalidade.
E' o homem por excelência das relações humanas. E' êle
o mensageiro e o portador de bem estar aos seus semelhantes,
mercê de suas mercadorias, de seus negócios e de seu trabalho,
muitas vêzes obscuro e humilde. E' êle ainda que dá um colorido todo especial ao ambiente em que vive e realiza seus empreendimentos. Com efeito, a atividade produtiva do artesanato, nada mais é do que a forma direta e naturalmente desenvolvida da atividade produtiva caseira. Conserva dela o caráter
fàmiliar, como é evidente em todos os seus aspectos. Em primeiro lugar nos aspectos externos. a oficina era em um ou alguns lugares, o mais das vêzes na mesma casa de habilitação: empregavam-se poucos indivíduos; êstes o mais das vêzes, eram
ligados pelos vínculos do parentesco e, se eram estranhos, entravam a fazer parte da mesma família. O objeto produzido era
integralmente, ou quase, elaborado na mesma oficina. O trabalho era executado com a mão ou com máquinas simples acionadas pela mão. Mas, o que era mais importante, o espírito
que animava os homens e as instituições do trabalho era todo repassado de humanismo. A relação entre os membros do
artesanato era uma relação pessoal, no sentido de relação entre
pessoas como tais. que se conheciam, se entendiam, se preocupavam e interessavam reciprocamente. O
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As suas relações sociais se estendem também aos órfãos, doentes, viúvas, contribuindo com somas, muitas vêzes generosas,
para as obras de utilidade pública ou de beneficência citadina.
E assim, o artesão produzia integralmente ou quase, a manufatura, através de uma série vária e variável de atos que imprimiam àquela, a marca de seu engenho e da sua vontade, afastando-o do perigo de ser uma peça de máquina ou uma repetição mecânica de um gesto sempre idêntico. O artesanato pelo
contrário dava-lhe gôsto pelo trabalho, pela iniciativa e pela
sua personalidade. Finalmente, o artesão, como criatura que é
deve ao Ser Supremo, a sua submissão, o seu respeito, e o seu
aprêço. Com efeito, o homem por mais habilidoso e inteligente
que seja, ainda que possa deslumbrar por obras e realizações
o mundo inteiro é sempre limitado, finito e contingente. Daí
a sua necessidade premente de aprox;mar-se do Ser Ilimitado,
Infinito e Necessário, para a realização de sua personalidade,
já que o ser finito e contingente se aperfeiçoa à medida que se
aproxima do Ser Infinito e Necessário. E estas três dimensões
da personalidade do artesão se acham sob o contrôle de sua
consciência bem formada e eficiente. Ora, estas três dimensões se estruturam em unidade dinâmica; somente se uma
delas p~rmanecer estável e dominante e as outras duas estiverem em relação para com ela e por ela forem valorizadas. De
outra maneira, ou não teremos o movimento, ou não teremos
uma unidade. Assim, se a dimensão consciência, o eu, se centraliza e impulsiona as relaçõs humanas e as relações para com
o Ser Supremo, teremos um humanismo egocêntrico liberal.
Ora, êsse humanismo é egoísta e tende a fazer do ser humano
um escravo, um pária do outro homem. Se ao invés, a dimensão centralizada fôr as relações humanas e ambientais, teremos um humanismo sócio-cêntrico, em que o homem nada mais
será do que uma peça no grande organismo estatal. Será o
homem um ser sem liberdade e sem personalidade, um perfeito autômato. Teremos, porém, um humanismo espiritualista,
capaz de levar o homem a um verdadeiro destino e a realização plena de sua personalidade se a Dimensão, relações para
com o Ser Supremo se centraliza e movimenta as demais dimensões do ser humano. Não há dúvida, pois, de que o artesanato sempre propugnou pelo humanismo espiritualista. A história nô-Io prova C9m eficiência e verdade. A dignidade humana, escreve Budiaeff, "pressupõe a existência de Deus". E' esta
a essência de tôda a dialética vital do humanismo. O
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o Ser Supremo". Mas que melhor do que o artesanato para liberar o homem, para valorizá-lo, para expandir o seu valor
pessoal e torná-lo mais homem?
Eis porque o artesanato foi e o é um fator de humanização. A necessidade hoje não é a caprichosa e polemista de
posições unilaterais, mas a criação vital de síntese que sirva
a humanizar e espiritualizar a técnica e a modernizar o ideal
de human:tas, que nos foi legado rico de conteúdo espiritual
pelo passado; conteúdo humano também que se deve conhecer na sua gênese e evolução histórica, para uma conservação
equilibrada e razoável. A aquisição de um critério mais moderno e de uma sensibilidade mais perspicaz na avaliação dos
problemas inerentes ao homem, quer ser a contribuição formativa, e por conseguinte não só superficialmente informativa
dêste nosso trabalho. Mais uma vez, diremos como Cícero:
Historia mag1stra vitae.

*
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INTERVENÇÕES.
Da Profa. Alise Piffer Canabrava (F.C.E.A. da U.S.P.).
Diz que o Pe. Romano coloca, em sua comunicação, um
problema muito tratado pelos cientistas sociais, o da desumanização do sistema de fábrica, em contraste com o profundo
conteúdo humano do trabalho artesanal. Neste, o artesão tem
na sua
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mosfera rica de conteúdo humano. Na fábrica, o operarIo se
despersonaliza, pois realiza uma operação que é apenas parcela
mínima, numerosas vêzes, do processo total de produção. Seus
contatos com o Mestre, em geral, são de natureza formal. Um
número de pessoas muito pequeno, proporcionalmente, tem a
seu cargo trabalho de realização criadora.

•
Da Profa. Olga Pantaleão (F. F . C . L. de Marília, S. P.).
Afirma que o Autor tratou com muita propriedade do problema da desumanização do trabalhador industrial, mostrando
a importância do artesanato como fator de humanização. Gostaria de lembrar aqui também a importância do artesanato no
desenvolvimento do espírito criador, elemento que poderia levar à uma realização integral da pessoa ligada a êsse tipo de
trabalho.

•
Do Prof. Ady Ciocci (F. C. Econômicas "São Luís", S. P.).
Sustenta que Mazzarino lutou porque estava convencido
de que o homem devia ser livre. Marx lutou porque achava
que o homem estava inexoràvelmente destinado a ser livre.
Pergunta então ao Autor: Como vê o problema humanístico
neste aceleramento, face aos modernos processos de produção?

*

•

*

RESPOSTA DO PROF. PE. SEBASTIÃO ROMANO
MACHADO.
À

Profa. Alice piffer Canabrava.

Declara que a Profa. Alice Canabrava tem razão. Diz que
basta contemplar as fábricas de nossos dias, para constatar,
como o mais das vêzes, que o homem deixa de ser o agente
criador e dotado de iniciativas, para ser meramente uma peça da grande máquina industrial. Sua
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quina que trabalha. Tem-se, pois, mais um robot do que uma
pessoa humana.
A Profa. Olga Pantaleão.

Diz que embora não possamos voltar ao passado, pois as
conquistas humanas são reais e de todos os dias, quer no campo das ciências, como no· da técnica, todavia é evidente que
se abre para o homem moderno uma urgente necessidade de
conciliar o aspecto clássico-humanista com o aspecto técnicocientífico de suas realizações. Do contrário, teremos o homem
criador de tantas maravilhas, escravizado r e esmagador pelas
obras de sua inteligência e de suas mãos. Urge, pois, humanizar as realizações técnico-científicas do homem, através de
um trabalho em que a pessoa humana seja não apenas uma
peça de máquina, mas uma iniciativa perene, diante dos responsáveis pelo trabalho, com suas apreciações, inspirações e
contribuições.
Ao Prof. Ady (iocci.
Declara que sendo o homem uma unidade e totalidade psíquica, é claro que todo sistema de produção, que visa imicamente uma parcela de sua personalidade, não pode contribuir
para R

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA DA
INDÚSTRIA DO CALÇADO DE FRANCA:
SUAS BASES ARTESANAIS E O
IMPACTO TECNOLÓGICO.
Alfredo Henrique Costa (*).

EXPLICAÇÃO.
A presente comunicação ao lU Simpósio Nacional dos
Professôres Universitários de História não tem a pretensão de
ser um trabalho completo. Mas é inédito. Valerá mais como
uma demonstração de boa-vontade. E não visa a outro objetivo senão o de marcar, com modesta contribuição, a presença
despretensiosa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Franca em um conclave que reune o que de mais representativo possui o magistério superior do Brasil, no campo da
História.
Ao Autor não são desconhecidas as falhas do trabalho.
Confessa, todavia, que não pôde evitá-las. As suas limitações
pessoais, acrescentou-se a escassez de tempo material. O estudo dependia de pesquisas, face à quase inexistência de fontes
bibliográficas. O III Simpósio estava próximo. A busca de informes foi feita como o permitiram as circunstâncias. Uma pesquisa iniciada em setembro último pela profa. Maria Ignez F.
Vilhena, sôbre a situação atual da indústria de calçados de
Franca, não foi ainda concluída (nem poderia sê-lo em tão exíguo lapso de tempo), mas forneceu-me elementos que reputo
necessários para a compreensão do vertiginoso progresso que
alcançou, nos últimos anos, êsse ramo de atividade. Confessome grato pela valiosa cooperação que me. emprestou aquela
professôra, franqueando-me os dados recolhidos por seus alunos do Curso de Geografia. Agradeço, também, ao acadêmico
Ivan Vieira, do Curso de Geografia, que se encarregou dos gráficos ao final incluídos, e aos meus alunos do Curso de História, que, constituídos em pequena e laboriosa equipe, pesquisa(*). -

Professor da Cadeira de História das Idéias Políticas e Sociais da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Franca (Estado de São Paulo).
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ram no Museu Histórico do Município livros e documentos referentes a mais de um século da vida de nossa comunidade.
São êles: Irmã Élide Ropelato, Elenice M. Trócoli, José Chiachíri Filho, Rosa M. Trócoli, Sônia Maria M. Sandrin e Terezinha Badan Malheiros.
Não gostaria de encerrar esta explicação - "prefácio"
pouco adeqüado a uma comunicação ao III Simpósio - sem
dizer, com sinceridade, que apreciarei devidamente quaisquer
críticas, mesmo impiedosas, feitas pelos cultos e experimentados participantes dêste conclave. Estou convencido de que tais
críticas têm um alto sentido orientador e me ajudarão a encontrar veredas capazes de me possibilitar, de futuro, o cumprimento de tarefas como esta, para a qual hoje me apresento tão
falto de engenho e de recursos .
I. -

INTRODUÇAO.

•

A qualquer estudioso de assuntos econômicos causa estranheza ter florescido em Franca uma indústria como a de calçados, cujos produtos, por sua qualidade, aparência e meticuloso fabrico, conquistaram posição de inegável realce no parque
industrial de nosso país e da América Latina. A um economista, não passaria despercebido o fato de achar-se esta cidade
longe das fontes abastecedoras de matéria prima e secundária, longe dos mercados consumidores e dos centros fornecedores de maquinaria especializada. Por outro lado, não dispõe
Franca de energia barata e de fornecimento adeqüado, nem de
facilidades tributárias ou custo de vida moderado para as classes obreiras; e, quanto aos transportes, até bem pouco tempo
eram precários: a velha e morosa Mogiana não é nenhum modêlo de eficiência ferroviária e a via pavimentada, ligando-nos
à Capital do Estado, só em data recente foi concluída. Assim,
das oito condições básicas para a existência de indústrias, de
que nos fala J. A. Whitlow (1), apenas uma existia em Franca:
mão-de-obra adeqüada.
Mas essa mão-de-obra, grandemente responsável pelo surto de desenvolvimento da fabricação de calçados nos últimos
decênios, não teria existido sem a ocorrência de qualquer
outro fator que, em época remota embora, propiciasse seu aproveitamento e melhoria. A verdade é que, em princípios do
século passado, esta região tinha na pecuária sua atividade
(1). -

"Condições Básicas para a Existência das Indústrias" In revista EncenJaa.
ria, São Paulo, edição de março de 1944.
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predominante, o que talvez responda pela perda de larga área
de terra francana em favor de Minas Gerais, quando os marcos divisórios foram arrancados pela gente de J acuí e recuados até o Ribeirão das Canoas, em 1816, provàvelmente par~
atender aos interêsses do Vigário de Jacuí, pecuarista na região limítrofe. E' o que nos dá a entender a queixa da Câmara de Franca em 1860, quase meio século depois, atribuindo
a perda da freguesia do Aterrado a
"artes e conveniências de dois representantes da Santa
Madre Igreja, um dêles com criação de gado Da froDteira ... " (2).

E Afonso de Carvalho, em seu rebuscado estilo de cronista-historiador, afirma que, entre os anos de 1828 e 1838,
"bem ativas e bem prósperas andavam a indústria
fabril e a indústria pastoril, como se porfiadas fôssem no
empunhar o cetro da atividade do município". A indústria fabril era atestada pelo "rumor contínuo dos teares",
mas o cronista mencionava também o "gado arisco franqueiro", definindo-o como "grandes rêzes de pontiagudas
e largadas armas, abaladas e urrantes" (3).

Por essa época, já o fisco municipal fazia sentir sua presença' o art. 2 do Código de Posturas de 1831 impunha a
"todo aquêle que da província de Minas Gerais exportar para êste município ... mantimentos, marmelada, fumo, águas ardentes (slc), sola, couros e porcos" (4).

E

O

art. 185 autorizava a Câmara a cobrar,
"além dos impostos concedidos por lei provincial",
400 réis "por oficina de sapateiro, seleiro" (§ 13) e 500
réis "por fábrica de cortume" (§ 25) (5).

Embora ainda esteja por ser feito o estudo dos ciclos econômicos do município de Franca (há pouco sugerido pelo prof.

(I). -

Correa Jr. (CarmeUno), "A Sentinela do Nordeate Paulista", la Franca
em Revista, Ed. Comércio da Franca, 1960, pi,. 154; Carvalho. (Monso),
"Franca-Esbôço de História e Costumes" in Comére1o da Franca, edição
do 1.0 Centenirio, 1.0. 5. 1956, pé,. 6.
(3). - Carvalho (Monso), 011. clt., p". 7.
(4). - Posturas 4a CAmara Municipal da Franca, de 1831, no Museu Histórico do
Muntcfpio. As multai eram de mU e q:uinhentol réll para cada cargueiro
de sola, quinze mil réis para cada carro e 200 réll para cada couro mineiro .••
(11). - ibidem,
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Eurípides Simões de Paula à profa. Maria Ignez de Freitas Vilhena), parece não haver dúvida de que a abundância de gado
existente na região propiciava farta matéria prima às "fábricas de cortume" e aos ofícios de seleiro e sapateiro.
Quase meio século depois (1875), a Câmara cobrava impôsto, extorsivo para a época, de 50 mil réis de cada negociante de calçados, "tanto nacionais como estrangeiros", o que faz
presumir a rentabilidade do ramo (6).
A predominância das atividades pastoris parece ter sido
mantida até fins do século passado, quando a produção de café, em cuja vanguarda se encontravam os elementos mais dinâmicos da burguesia nacional, deu formação a uma nova classe dirigente (7).
lI.

~

AS BASES ARTESANAIS.

Compreende-se fàcilmente que tem tradição secular o artesanato de calçados em Franca. Suas mais antigas fontes, encontradas no Museu Histórico do Município, datam de 1850:
são o livro de "Matrícula dos Guardas Nacionais da Reserva",
em que os bem intencionados "Guardas" são registrados, de
1850 a 1864, com menção de nome, estado civil, profissão e renda, divididos pelos quarteirões de seus domicílios. Ali encontramos nada menos de 17 artesãos (12 sapateiros, 4 seleiros e
um trançador) e havia quarteirões onde estavam estabelecidos
três dêsses oficiais em cada um dêles, como acontecia com os
quarteirões do Ouvidor, do Rosário e do Chapadão. ~sse número se mantém, com ligeiras alterações quase sempre para
mais: em 1851, vinte oficiais; 1860, auinze; 1861, dezenove;
1862, trinta e dois; 1864, dezessete; e f865 (último ano do registro), vinte e seis (8). Digna de nota a concentração dêsses
profissionais: em 1860, havia sete dêles sàmente no quarteirão
da praça "Santa Figênia" (sic), todos registrados como sapateiros, além de três seleiros. Ao todo, dez oficinas numa só
quadra!
Em 1862, o quarteirão do Ribeirão Corrente leva a palma
com oito sapateiros, todos jovens, um dos quais, solteiro de
(6). (7). -

(8). -

Posturas da Câmara Municipal da Franca do ano de 1875, n.O 1093, Museu Histórico do Município.
Furtado (Celso), Formação Econômica do Brasil, Ed. Fundo de Cultura,
1961, pág. 135.
Matricula dos Guardas Nacionais da Reserva, call:alogado sob n;O 991 no
Museu Histórico do Município, fOlha 6 e seguintes. A matricula para o
"serviço ativo" era feita pelo "Concelho de Qualificação da Paróchla",
em virtude "da lei n. O 602, de 19-9, e instruções~ de 25-10-1850".
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22 anos e os demais, com idades variando de 23 a 39 anos. Em
2.° lugar vinha o quarteirão da "Praça da Alegria", com seis
oficiais, também jovens; 21 a 33 anos.
Conceituamos artesanato como sendo o ofício desenvolvido por artífices que são proprietários, "não só dos utensílios,
mas também da matéria prima" e que "vendem, não o seu
trabalho, mas o produto de seu trabalho", com mercado estritamente local, embora possam, eventualmente, trabalhar por
antecipação. Isto implica numa exploração autônoma, vivendo
o artífice, trabalhador especializado, não apenas do próprio
produto do trabalho, mas também do lucro que obtém na
troca (9).
Tal método de produção vigorou em Franca até a 3a.· década dêste século, com exceção de uma experiência de maquinização feita por volta de 1921, como mais adiante veremos.
Até então, usavam-se pregos e os seguintes utensílios de ~ra
balho, conservados, com pequenas variantes, até a década de
30: faca, martelo, torquês, alicate, lamparina a álcool, ferrode-polir, "giga" (para polir o lado da sola) e "retrombon"
(ou "trombon"), para polir o salto (10).
Em que teria influído a mão-de-obra estrangeira na formação dêsse artesanato? A resposta é simplesmente esta: em
nada! O estudo da situação existente até quase o final do século passado nos leva a concluir, com segurança, que o sapateiroestrangeiro (o italiano, especialmente) em nada contri"
buiu para o aprimoramento profissional dos velhos artesãos
brasileiros, simplesmente porque êsse estrangeiro não aparece
em Franca senão depois de 1890. Ou, mais precisamente, somente a partir de 1893. No rol dos contribuintes do impôsto
de Indústrias e Profissões do exercício de 1892 (o mais antigo
encontrado no Museu Histórico loca!), o elemento estrangeiro prima pela ausência. Desfaz-se assim a idéia, até agora conservada, de que o artesão italiano contribuira, com sua "técnica" e sua dedicação ao trabalho, para aprimorar no ofício o
elemento nacional, em constante atividade, como vimos, antes
da primeira metade do século passado.
O trabalhador italiano terá vindo para cá depois da formação (ou durante ela) das lavouras de café, iniciadas em
(9) (lO) -

Nogaro (Bertrand), Cours d'Eeonom1e PoHUque, ed. Cosmos, 1951, pág.
184.
Entrevista concedida ao autor pelo sr. Miguel Sábio de Melo, antigo artesão, atualmente diretor-presidente de Calçados Saméllo S.A.,
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Franca posteriormente a 1896, ano em que o sr. Bernardo
A velino de Andrade trouxe para nossa região duas pequenas
mudas de café, com que se iniciou aqui a cultura dessa rubiácea (11). Pouco ponderável até 1875, a emigração italiana ganha alento em 1876 e, já no ano seguinte, supera a portuguêsa, que não chegou sequer à casa dos oito mil indivíduos,
contra mais de 13.000 italianos somente no ano de 1877 (12).
Como ainda agora acontece com nossos patrícios, o italiano, antes empregado nas lavouras de café, deixava o campo
para "aprender ofício" na cidade. Ainda hoje, o campo fornece a maior parte da mão-de-obra empregada em nossas indústrias. Mas o italiano, sadio e trabalhador, galgaria posição de destaque no artesanato de calçados, chegando a cêrca
de 50% dos oficiais existentes em Franca no comêço do século (2 italianos para um total de 11 artesãos em 1893; três
num total de oito, em 1898; oito num total de dezessete, em
1903; nove em vinte e dois em 1905; e seis em doze, em 1912)
(13).
III. -

A PRODUÇAO EMPRESARIAL.

Em 1901, ingressa no rol dos contribuintes do impôsto de
"Indústrias e Profissões", como simples "carreiro", um homem que, por seu espírito de iniciativa, irá ter enorme importância no desenvolvimento da produção de calçados: Carlos Pacheco de Macedo. Seu progresso econômico é quase meteórico e guarda alguma semelhança com John Law, no 1.0
quartel do século XVIII. Em 1903, já figura Carlos Pacheco
na rubrica de "arreios e couros", com firma individual, e como sócio de Macedo & Cia. Seu impôsto inicial de dez mil
réis atinge agora, 2 anos depois, 71J mil réis para cada organização. Sete anos mais tarde, em 1910, a produção de Franca
era de 25.696 botinas em suas 18 fábricas, e dessa produção
cabiam à razão social Carlos Pacheco & Cia. mais de 60%,
isto é, 16.594 pares. Numa produção global de chinelos de
11.331, cabiam-lhe 8.660 pares; portanto mais de 75%. O im(11). (1~).

Ribeiro (dr. Jonas Deocleclano), "0 café, sua orllem, suas lendas e
marcha para o Ocidente", In Comércio da Franca.
- Prado Ir. (Calo), HIstória Econômica do Brasll, ed. BrasUlense, 1945,
pág. 199.

(13). -

Contribuintes de "Indústrlas e ProfI8llÕeS", no Museu Hist6r1co do Municfplo, relativo aos exercidos
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pôsto despendido na selagem dos produtos montou 7 contos e
137 mil réis (14).
Em 1918, adquire e remodela o Cortume Progresso, fundado em 1906 pelo padre Alonso Ferreira de Carvalho (15), e
em 1921 transforma em moderna fábrica de calçados sua antiga selaria e sapataria. Importou da Alemanha todo maquinário capaz de efetuar pràticamente quase tôdas as operações
ainda hoje necessárias: pontiar, alisar sola, pregar salto, frisar, abrir fendido, fechar fendido, lixar sola, lixar salto, "arunhar" saltos (tirar-lhe o excesso da borda), "gigar" e balancim. E enviou um empregado de confiança - o sr. Hercílio
B. de Avelar, hoje diretor da Calçados Peixe S. A. - ao Rio
de Janeiro para aprender a lidar com a moderníssima maquinaria (16).
Sua indústria passou então a funcionar como uma unidade empresarial de produção, como uma unidade técnica formada de empregadores e assalariados, em que o operário desempenha uma tarefa bem definida, "mas que tem de ser completada por outrém", formando o produto de trabalho um todo na obra comum da produção (17). Seus produtos - Calçados "Jaguar" - tiveram renome em longínqüos mercados, até
1924, quando drástica retração da demanda levou sua organização ao colapso financeiro, por lamentável incompreensão de
alguns credores, incapazes de perceber as possibilidades de
reerguimento da fábrica "Jaguar". Ficou inativo o precioso
maquinário de 1925 a 1927, quando foi arrematado em hasta
pública por elementos que vieram a constituir a firma Honório & Cia., antecessora da já mencionada Calçados Peixe
S. A., atualmente em pleno desenvolvimento.
IV. -

O IMPACTO TECNOLóGICO.

O mal sucedido pioneirismo de Carlos Pacheco de Macedo levou as emprêsas a continuar por mais l(f anos nos velhos
métodos de produção quase totalmente manual, com o uso do
prego e da banqueta. Mas, por outro lado, liberou preciosos
elementos de produção, treinados na fábrica " Jaguar" , ele(14). (15). -

(16). -

(17). -

AlmaD&que 4e Franca editado por Vital Palma em 1912 (Impresso nas
Escolas Profissionais Salesianas, Slo Paulo, 1911), pág. 176.
"Cortume Progresso. 50 anos de Atividade Industrtal",in Com~rc1o 4.
FraDc., 1-5-1956, pág. 86; entrevista do sr. Hercfi10 Ba41sta de Avelar 1
equipe de pellqulsa do 1.0 ano de História da Faculdade de Filosofia, em
15-10-65.
Entrevista do sr. Hercfi10 B. de Avelar (já citada).
Nopro (Bertrand). op. cU.,
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mentos que procuraram sobreviver ou montando suas próprias
bancas de sapataria ou associando-se a pessoas de recursos, para prosseguirem na faina produtora.
Por volta de 1936, sofre a produção de calçados um nôvo
ê agora bem sucedido impacto tecnológico, responsável pelo
atual estado de desenvolvimento dêsse ramo fabril. Certo não
se pode aceitar integralmente a afirmativa de Irineu Strener,
de que
"talvez não fôsse exagêro afirmar que a história do
pensamento é também a história da técnica" (18).

Mas, não parece inaceitável a idéia de que
"cada sociedade pode ser considerada como uma hoste
de duas espécies de fôrças: as que procuram promover
mudança e as que se esforçam por manter o status quo"·

Quando planejadores de programas e técnicos especialistas percebem
"a luta entre as fôrças da estabilidade que se encontram em tôdas as culturas",

então ocorre o mais eficaz desenvolvimento tecnológico dirigido (19). Foi o que aconteceu com a firma A. Lopes de Melo
em 1936. O calçado grosso de Franca, o chamado "sapatão",
ainda feito a prego e quase todo manualmente, já não podia
enfrentar a concorrência de preços. Os fabricantes locais, em
sua maioria, não tiveram outro recurso para baixar os preços
senão piorando sensivelmente a qualidade. O papelão foi entrando em lugar do couro e da sola em proporções cada vez
maiores na montagem do sapatão. Em conseqüência, a demanda caiu, face à desmoralização do produto local nos mercados
consumidores. Então, a firma A. Lopes de Melo tentou uma
saída heróica: a maquinização de sua fábrica. Adquiriu, corajosamente, um equipamento de 17 máquinas de procedência
alemã, destinadas a reduzir ao mínimo possível as despesas
de mão-de-obra e o custo de produção, graças a um aumento
substancial na produtividade. Aí aconteceu o imprevisível:
uma organização norte-americana se dispôs a comprar todo o
maquinário alemão recém-chegado, para destruí-lo. Em compensação, forneceria o concorrente ianque máquinas novas, de
(lS). (19). -

"Filosofia e MaqUinismo", in Desenvolvimento Industr1al e Tarefas do
Pensamento, ed. Fórum R. Símonsen, 1959, pág. 39.
Foster (G. M.)~ Tradlt10nal Cultures and the Impact 01 Tecnological
Change, Ed. Harper & BrOlthers, N. York, 1962, pág.
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alto rendimento, mediante simples aluguel e com garantia de
assistência técnica permanente. Concluído o acôrdo e instalado o nôvo equipamento, a produção da fábrica "saltou" para
500 pares diários, então a maior da cidade (20).

o exemplo foi pouco depois seguido pelo industrial João
Palermo, logo mais por outros fabricantes, até que a II Guerra
Mundial, interrompendo as importações, diminuiu o ritmo renovador do importante ramo. A guerra, todavia, trouxe o aumento da demanda
"depois da guerra, quando o problema da procura efetiva deficiente pareceu ter sido remetido a segundo plano,
surgiu outra questão: o desenvolvimento a longo prazo"
(21) .

Os fabricantes se prepararam para enfrentar, após guerra, o necessário impacto tecnológico, atribuindo-se à tecnologia a finalidade de
"obter os maiores resultados possíveis enfocados de
um ângulo material e objetivo",

para usar a expressão de Ferdynand Zweig (22). Objetiva o
homo fechnicus à melhor produção, diferindo do homo economicus, que visa à produção mais barata (23). Considera, a
tecnologia, a relação mútua dos produtos como tais, e não a
relação entre homens e produtos, escopo da economia (24).
O vendaval inflacionário, soprando forte, enfurrava as velas da esperançosa indústria. Todos pensam em reequipar suas
fábricas, em aumentar a produção, em melhorar a produtividade e, em diversos casos, em atrair novos capitais para o ramo.
Porque
"melhorar os métodos de produção significa também
incorporar recursos ao processo produtivo".

A economia industrial faz surgir novas oportunidades de
inversão e os métodos de produção se tornam cada vez mais capitalísticos. O incremento da produtividade aumenta a renda
(20). (21). (22). (23). (24). -

Entrevista do sr. Rafael Púglia Filho, diretor da FAbrica de Calçados
Mello (em 28-1~5).
RobiU:son (Joan), Filosofia Econômica, ed. Zahar, 1964. pág. 97.
Zweig (Ferdynand), Economia y Tecnologia, Editorial América, México,
1944, págs. 17 e 18.
Zwelg, op.. clt., pAgo 31.
Zweig, op. Cit.,
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global e, portanto, a expansão do mercado interno (25). Nossos homens de emprêsa compreenderam isso, em muitos casos
intuitivamente. E o pedal do "acelerador" foi firmemente pisado.
Em 1947, o sr. Miguel Sábio de Melo, - trabalhador rural
em 1922, que se desloca para a cidade para "aprender ofício";
assalariado até 1927; dono de pequena oficina artesanal de 1928
a 32; sócio de indústria em 32; industrial estabelecido por conta
própria e confirma individual em 1934 - em 1947, repetimos,
envia dois filhos aos Estados Unidos, os srs. Miguel S. Melo
Filho e Osvaldo Melo, para estudarem os aspectos técnicos e
comerciais da indústria de calçados. O próprio Miguel S. Melo
(pai) e seu filho Wilson S. Melo, êste atual superintendente da
indústria Saméllo, vão aos Estados Unidos em rápida viagem de
observação às fábricas da grande Nação do norte. Trazem de lá
o modêlo conhecido por moccassin, cuja marca registram no
Brasil, um calçado de confecção revolucionária, pois, em vez de
ser montado de cima para baixo (isto é, em vez de ser primeiramente pregado o corte no solado), é montado de baixo para cima: prepara-se o solado, pregando-se nêle parte do corte, e, por
último, costura-se a mão a parte superior do corte, chamada pala.
Essa indústria passa a ser olhada com merecido respeito nos
grandes centros produtores do país e, na década de 50, passa a
renovar mais apressadamente seu equipamento. Os dois jovens
diretores que permaneceram estudando nos Estados Unidos regressam em 1952, com novas e importantes idéias sôbre técnica
de produção e conquista de mercados.
Nesta altura, o estabelecimento oficial de crédito do país
- o Banco do Brasil S. A. - "percebe" que há na cidade, em
plena e vigorosa ascenção, um ramo fabril que necessita de
créditos. Abrem-se contas para capital de giro, fazem-se cono:.
tratos de crédito industrial para aquisição de máquinas e construção ou reforma de prédios. Cresce vertiginosamente a indústria de calçados, que em sua maioria abandona a fabricação
do antigo sapatão para se dedicar à produção de artigos médios
e finos, sempre procurando ligar a antiga habilidade artesanal,
já secular, com a produtividade proporcionada pelos novos maquinismos. Sob o aspecto estético, a adoção da chamada "linha
italiana" - calçados mais leves e mais belos - integralmente
aceita nos mercados, leva os produtos francanos às culminâncias
da preferência nacional.
(25). -

Furtado (Celso), Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Ed. Fundo de
Cultura, 1961, pA,•. 151-2.
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A SITUAÇAO ATUAL.

A situação atual dêsse rarno fabril pode ser resumida nurna
frase: Franca é o principal centro produtor de calçados finos
do Brasil. Quanto ao volurne da produção física e ao valor do
faturarnento, compete corn Nôvo Harnburgo, Rio Grande do Sul.
Mas, essa cidade gaúcha apresenta produção rnais eclética, corn
alto índice de fabricação de calçados para crianças e senhoras;
e rnesmo para hornens, sua produção de calçados é grande, porérn de rnais baixo nível de preços e de qualidade.
Esta parte da cornunicação é baseada ern recente pesquisa
feita por alunos do Curso de Geografia da Faculdade de Filosofia de Franca, sob a orientação da profa. Maria Ignez de
Freitas Vilhena, da Cadeira de Geografia Regional. A pesquisa
abrangeu os 184 estabelecirnentos industriais cadastrados ern
Franca, incluindo pequenas oficinas. Dêsse total, 143 estabelecirnentos devolverarn os questionários. ernbora alguns corn certas ornissões, isto até o rnornento ern que se redigia a presente
cornunicação. O trabalho da profa. Maria Ignez não está ainda
terminado, rnas os dados até agora apurados permitirarn a elaboração dos gráficos anexos, que nos possibilitarn chegar a algurnas conclusões.
No 1.0 itern do quest;onário, refeernte à procedência do ernpresário, de 143 respostas, há 96 indicando a cidade de Franca
(67,3%), 28 de outras cidades paulistas (19,7%), 15 de Minas
Gerais (10,1%), outros Estados corn 0,8% e Exterior corn 2,1%
(gráfico 1, anexo).
Confirmando a influência do velho artesanato de calçados
na atual indústria, a pesquisa do Curso de Geografia, ao indagar qual a atividade que o ernpresário exercia anteriormente,
logrou, entre 138 consultas, 51 respostas indicando a profissão de "sapateiro" (35,7%). Isto significa que rnais de urn têrço da classe patronal do rarno procede do rnodesto ofício (gráfico 2). Quanto à experiência adquirida anteriormente pelo
ernpresário a resposta é tarnbérn concludente: 41,3% forarn
operários de fábricas de calçados (gráfico 4). Dos 143 ernpresários consultados, 106 não exercern qualquer outra atividade
(gráfico 6). Os gráficos 3 e 5 rnostrarn, respectivarnente, que
76,9% de nossos estabelecirnentos funcionarn por encornenda e
que sornente 34 fábricas, entre 135 pesquisadas, são de construção rnoderna, contra 101
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Creio que se pode também vislumbrar uma influência artesanal ao analisar a situação dos estabelecimentos em relação
ao número de operários (gráfico 8): 90 estabelecimentos, entre
129, possuem de 1 a 20 operários, sendo de 60 o número de unidades fabris com 10 ou menos trabalhadores.
O gráfico 7 nos dá uma nítida idéia da "vitalidade" da indústria francana de calçados: 111 emprêsas, entre 128 pesquisadas, têm 10 ou menos anos de funcionamento, o que pode significar estarem os assalariados deixando ràpidamente seus empregos para montarem sua própria emprêsa, geralmente associando-se a elementos que disponham de capital ou sólida expediência administrativa.
VI. -

CONCLUSAO.

As atividades pastoris, muito difundidas no século passado desde seu início, produziram matéria prima tão abundante
para fabricação de calçados que, a partir do 1.0 quartel do século XIX, já se havia formado em Franca um artesanato numeroso, dedicado à produção curtumeira e à fabricação de sapatões e chinelos. Substituída a pecuária, como atividade predominante na região, pela cultura do café, em fins do século
passado, a mão-de-obra artesanal, até então exclusivamente
brasileira, foi acrescida de imigrantes estrangeiros procedentes
do campo e, portanto, desprovidos de qualquer importância
técnica. Em princípios dêste século. os elementos mais dinâmicos dês se artesanato se constituíram em várias emprêsas
manufatureiras, que, sob o impacto tecnológico iniciado em
fins da terceira década, se transformaram em emprêsas industriais de alta rentabilidade, dotadas de maquinaria moderna e
eficiente, alto grau de divisão de trabalho e agressiva técnica de
comercialização, tendo para isso contribuído o aproveitamento
de elementos novos, possuidores de capital ou de experiência
administrativa, somente admitidos, via de regra, em data recente.
Em síntese, com a presente comunicação pretendi demonstrar:
1.0). - que a moderna indústria de calçados de Franca
tem bases artesanais e que, nestas, a influência técnica do elemento estrangeiro foi nula;
2.°).
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ca de um ramo fabril tão avançado, pela abundância da mãode-obra decorrente da primitiva abundância de matéria prima;
3.°). - que os elementos mais representativos da atual
indústria de calçados, ao contrário do que sempre acontece,
provém, em sua quase totalidade, das classes obreiras, e não da
burguesia.

...

•

...

INTERVENçõES.
Do Prof. Raul de Andrada e Silva (F.F.C.L. da U.S.P.).
Inicialmente, louva o Prof. Alfredo Henrique Costa pela
novidade da pesquisa por êle iniciada e deseja apresentar-lhe,
mais uma sugestão do que uma interpelação, cousa que acredita seja útil para o trabalho em curso. A saber:
O Autor da comunicação referiu-se ao ano de 1850, citando
documentação em que se baseou para buscar o início da atividade artesanal, na produção de calçados em Franca. Ora, visitando a excelente exposição de manuscritos - um dos pontos
altos da organização dêste IH Simpósio - deparou com um
documento datado de 1827, intitulado Tabela do Têrmo da Vila
Franca do Imperador que, forçosamente, deve interessar a pesquisa em andamento. Tal documento divide-se em duas colunas; na coluna à esquerda do leitor, entre os dados e estatísticas concernentes a "oficiais mecânicos", a cuja atividade o
Autor da comunicação atribui, com razão, os primórdios da indústria de calçados, figuram os "çapateiros", em número de
3D, superado apenas pelos 36 carpinteiros. Pareceu-lhe, pois,
que a investigação documental em curso deve ser recuada de
1850 para, no mínimo, para o mencionado ano de 1827 .

•
Do Prof. Ady Ciocci (F. C. Econômicas "São Luís", S. P.).
Deseja saber:
1.0). - Como surgiu o "borzeguim" ou "buzeguim"
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2.°). - Pede esclarecimentos sôbre "tecnologia" e "economia", onde o Autor faz, a seu ver, pequena confusão com
"racionalização do trabalho", cujo fim é:
a) produzir mais barato;
b) produzir mais rápido;
c) produzir melhor.

*
Da Profa. Maria Cecília Mauro Freolre (F. F. C . L. da P. U. de
Campinas, S. P.).
Diz que o Autor no início de sua valiosa explanação aludiu à ausência de condições econômicas favoráveis ao desenvolvimento da indústria de calçados em Franca no final do
século XIX e início do presente, quando a cidade começou a
ser uma zona caracteristicamente cafeeira. Nessa época, a cidade contava apenas com uma das condições básicas para o
desenvolvimento da indústria em questão, dentre as oito apontadas pelo Autor.
Nessas condições, indaga a que fator se deve atribuir a persistância dos moradores em desenvolver essa atividade, a qual
chegou a alcançar as proporções de hoje. Seria apenas o apêgo
a uma tradição de trabalho que vinha do início do século XIX,
quando as condições econômicas da cidade favoreciam êsse tipo de artesanato, ou teriam atuados outros fatôres, tais como
o fácil abastecimento de matéria-prima, procedente de Minas
Gerais e Goiás, ou o incentivo que a mão-de-obra estrangeira
teria trazido aessa atividade?

*
Do Prof. Eduardo d'Oliveira França (F. F . C. L. da U. S. P.) .
Afirma que a comunicação do Prof. Alfredo Henrique Costa, ao estudar com segurança o desenvolvimento da fabricação de calçados em Franca, sóc:o-história das mais caracterizadas, vem confirmar o que tem recomendado que se faça, a viabilidade de trabalhos válidos dessa dimensão histórica. Congratula-se com Franca pelo fato de ter sido ápresentada essa
comunicação sôbre a história da cidade, sobretudo para que se
veja que o desenvolvimento da indústria paulista não é fenômeno exclus:vo
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Inesperados recantos, disse. Isso o leva a um primeiro pedido de precisão: de início o Autor afirma que houve apenas
uma das oito condições -- mão-de-obra. Maisadiante, inclusive
nas conclusões, acentua a abundância da matéria prima. Sem
o dosamento disto, o fenômeno resulta inexplicado. Foi obrigado a concluir pela artificialidade dessa indústria - resultado da inércia econômica de um artesanato, meio ocasional ou
de vontade do homem. E fica sem explicar ainda a duração do
fenômeno no tempo, inclusive quando o café entrou a absorver os interêsses na utilização do solo.
Dois problemas gostaria de ter visto abordado e os aventa
como sugestão. O primeiro é relativo à passagem do momento
artesanal para o industrial em certa época, e sobretudo em certas condições. Isso coloca a questão da procedência dos capitais que irrompem a subsidiar essa passagem. Quais e como?
O artesão enriqueceu?
Uma segunda linha de indagação resultaria da aprec'ação
da indústria em questão, no contexto da vida urbana total.
Que papel terá tido? Na fixação de elementos humanos no centro urbano? No crescimento dessa população? Há um capítulo
de história demográfica a considerar-se, inclusive em suas conexões com a presença do imigrante. E ainda questões relativas a níveis de vida, e desdobramento de um proletariado urbano, réplica da retaguarda agrária a pedir uma confrontação
entre o crescimento urbano global e o florescimento industrial.

*
Do Prol. Ibrahim Haddad (F.F .C.L. de Franca, S. P.).
Objeta quanto ao conceito de artesanato. Entende que não
há necessidade da matéria prima e o produto pertencerem ao
artesão. Artesanato é a aplicação da ars (arte).
Para reforçar a sua afirmação, diz que nas "casas grandes"
os teares eram a nota relevante, já não de artífices livres, mas
dos próprios escravos que alimentavam êsses teares com a sua
mão-de-obra; porém, não eram senhores, proprietários, nem
da matéria prima nem da obra produzida. Entretanto, a sua
participação estava implícita no sistema de artesanato, embora o fazendeiro-proprietário não se aplicasse energêticamente
aos misteres do artesanato (*).
(O). _

Deixam de figurar as respostas dadas oralmente pelo autor, por não ter
o mesmo remetido à Secretaria, por escrito, o que disse nessa Sessão

IV. -

MOÇÕES.

-
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MOÇÃO N.o 1.
Os Professôres Universitários de História, reunidos no lU Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História, cumprimentam
e agradecem calorosamente a eficiência com que a imprensa falada
e escrita da cidade de Franca e da capital de São Paulo, através dos
seus correspondentes, como também a equipe de Rádio-Amadores de
Franca, deram cobertura completa a tôdas as sessões de estudo, exposições e atos os mais diversos que tiveram lugar durante o Simpósio.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Roberto do Amaral Lapa
Hélio Dantas
J osefina Chaia
tstvan J ancsó
Alice Piffer Canabrava
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Norma de Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon
Frei Lauro C. Borges .

•
MOÇÃO N.o 2.
Os Professôres Universitários de História, reunidos no lU Simpósio Nacional de Professôres de História, propõem seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao mesmo tempo
que ao Sr. Presidente do Senado Federal, no sentido de ser apressada a tramitação do projeto legislativo de autoria do Sr. Senador Pe.
Calasans, de desapropriação da casa do pintor Cândido Portinari,
em Brodosqui (SP), a fim de ser transformada em Museu Nacional
de Artes Plásticas e de História.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Maria Regina C. R. Simões de Paula
E. Simões de Paula
José Ferreira Carrato
Martha Abrahão T. da Silva
Amaro Xisto de Queiroz
Élzio Dolabela
Maria Ignez Vilhena
Frei Lauro C. Borges
Ibrahim Haddad
Olga Pantaleâo
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Raquel Glezer
Katia Maria Abud
Regina Heloisa Romano
Maria Conceição Silva
Nícia Villela Luz
FranCisco Iglésias
Romano Machado
Amaral Lapa
J osefina Chaia
J eanne B. de Castro
Therezinha Carvalho Castro
Júlia M. Scarano
Hélio Dantas
Alvamar Furtado de Mendonça
Alfeu Domingues Lopes
Helena Pignatari Werner .

•
MOÇÃO N.o 3.
Os participantes do IH Simpósio dos Professôres Universitários
de História apresentam seus agradecimentos à Associação dos Empregados no Comércio, pela colaboração prestada à realização do certame.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Carlos Guilherme Santos Seroa da Mota
Amaro Xisto de Queiroz
J osefina Chaia
José Olegário R. de Castro
José da Paz Lopes
Alice Piffer Canabrava
Onery Baranda
N ello G. Migliorini
Hamilton Leite
Élzio Dolabela
Paulo Barros Camargo
Edison Lacerda de Resende
Alvamar Furtado de Mendonça
Cláudio Augusto Galvâo
Luís Antônio Castro
H. Schellenberg
José Roberto do Amaral Lapa
Walter F. Piazza
Sônia A. Siqueira
Francisco Iglésias
Déa Ribeiro Fenelon
Ady Ciocci
Antônio Carlos R. Merschmann
J eanne Berance de Castro

-
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Nivaldo Romão
Hélio Dantas
tstvan Jancsó
Olga Pantáleão
Amália Bandeira de Mello
Norma Góis Monteiro.

*
MOÇÃO N.o 4.
Fica resolvido que a APUH procure atingir os poderes públicos,
no sentido de que seja processada tôda Repartição Pública que destruir papéis, sem que os mesmoS tenham sido antes examinados p')r
uma comissão competente.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Maria da Conceição M. Ribeiro
Alice Piffer Canabrava
José Ferreira Carrato
Manuel LeIo Bellotto
Heloísa Liberali Bellotto
Odilon Nogueira de Matos
J os{. Luiz Pasin
Nello Migliorini
H. Schellenberg
Maria Conceição da Silva
Paulo P. de Castro
Teresinha Carvalho de Castro.

*
MOÇÃO N.o 5.
Gil participantes do III Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História propõem um voto de louvor à Indústria, ao
Comércio e a tôdas as Entidades Civis e Religiosas que colaboraram
para o brilhantismo do mesmo Simpósio.

Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
José da Paz Lopes
Onery Baranda
Nello G. Migliorini
Hamilton Leite
Alice Piffer Canabrava
Élzio Dolabela
Paulo Barros Camargo
José Olegário R. de Castro
Édison Lacerda de Resende

-
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Alvamar Furtado de Mendonça
Cláudio Augusto Galvão
Luís Antônio Castro
Hans Schellenberg
Amaro Xisto de Queiroz
José Roberto do Amaral Lapa
Walter F. Piazza
Sônia A. Siqueira
Romeu Ricupero
Francisco Iglésias
Déa Fenelon
Ady Ciocci
Nivaldo Romão
Hélio Dantas
M. Regina Simões de Paula
István J ancsó
alga Pantaleão
Amália Bandeira de Mello
Frei Lauro C. Borges
José Ferreira Carrato .

•
MOÇÃO N.o 6.
I. - Considerando o interêsse despertado pelos estudos apresentados neste simpósio de História de Franca;
11. - Considerando a conveniência de provocar o interêsse do
meio cultural local, e o universitário em geral;
111. - Considerando a importância das monografias regionais e
da microhistória para o desenvolvimento futuro da História geral
do Brasil;
IV. - Considerando o quanto seria significativo que cada simpósio marcasse na história local um impresso, estimulando os professôres do lugar, e que o tratamento dessa história se beneficiasse
de aperfeiçoamentos metodológicos mercê da crítica.
Propomos que se incluam no temário dos Simpósios, estudos de
história urbana e regional, como opção para os historiadores, sobretud os locais, na escôlha de suas contribuições pessoais.
(a). - Élzio Dolabela
Eduardo d'Oliveira França
Francisco Iglésias
István J ancsó
Sônia Aparecida Siqueira
Luiz Antônio Moura Castro
Carlos Guilherme S. S. da Mota
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
Déa Fenelon
Norma Góes Monteiro

-
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Amália Bandeira de Mello
José da Paz Lopes
Antônio Carlos R. Merschmann
Helena Pignatari Werner
Marina Piza de Sampaio Góes
Romano Machado
Michel Haber
Manoel LeIo Bellotto
Heloisa Liberalli Bellotto
Paulo P. de Castro
Antônio Camillo de F. Alvim
Paulo Barros Camargo
Nello G. Migliorini
H. Schellenberg
Romeu Ricupero
Ady Ciocci
Alfredo H. Costa
J osefina Chaia
Maria Cecília M. Freire .

•
MOÇAO N.o 7.
Os participantes do IH Simpósio dosProfessôres Universitários
de História, agradecem às entidades civis Loja Maçônica "Amor à
Virtude", Loja Maçônica "Independência Terceira", "Associação Rural de Franca", "Fundação Pestalozzi", "União Síria Beneficente",
"Clube dos Bagres" e "Associação Filatélica de Franca", pela valiosa colaboração dada ao certame.
~~ranca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
Frei Lauro de C. Borges
Romano Machado
Hélio Dantas
Alice Piffer Canabrava .

•
MOÇÃO N.o 8.
Os professôres participantes do IH Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História, realizado na cidade de Franca,
vêm recomendar e ao mesmo solicitar ao IBBD (Instituto Brasileiro
de Bibliografia e Documentação) que inclua em seu programa de publicações uma Bibliografia periódica de História Geral e do Brasil,
como êle vem fazendo com as Ciências Sociais, por exemplo. O volume de publicações e o número de cursos universitários de História

-
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existentes em nosso país justificam plenamente uma medida como essa de inegável importância para professôres e alunos.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Roberto do Amaral Lapa
Hélio Dantas
Alice Piffer Canabrava
J osefina Chaia
ístvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Frei Lauro Borges
Romano Machado.

*
MOÇÃO N.o 9.
Os participantes do IH Simpósio dos Professôres Universitários
de História vêm fazer um apêlo ao organismo competente do Ministério da Educação e Cultura para que seja continuada a publicação, em
periodicidade regular, da Bibliografia de História do Brasil, interrompida há anos e cuja importância é inegável para os estudiosos
de História em nosso País, uma vez que através de seus verbetes e
informarões críticas propiciará periodicamente a atualização bibliográfica de alunos e professôres.
Franca. Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Roberto do Amaral Lapa
Romeu Ricupero
J osefina Chaia
Alice Piffer Canabrava
Hélio Dantas
ístvan Jancsó
Olga .Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon
Frei Lauro C. Borges
José Ferreira Carrato.

*
MOÇÃO N.o 10.
Os participantes do IH Simpósio dos Professôres de História apresentam os mais sinceros agradecimentos a direção, corpo docente,
discente e administrativos dos estabelecimentos de ensino secundário de Franca, pela colaboração prestada ao conclave.

603 Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
Hélio Dantas
Frei Lauro C. Borges
Alice Piffer Canabrava.

*
MOÇÃO N.o 11.
Os participantes do 111 Simpósio dos Professôres Universitários
de História expressam, através desta Moção, suas congratulações com
os Srs. Professôres Alfredo Palermo. José Ferreira Carrato, Alfredo
H. Costa, Sebastião Romano Machado, Vicente Minicucci, Frei Lauro
de Carvalho Borges e Maria Cintra Nunes Rocha, membros da Comissão Executiva dêste Simpósio, pela eficiência com que se revelou
na organização do conclave. em todos os seus mínimos detalhes.
Franca. Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Roberto do Amaral Lapa
J osefina Chaia
Paulo Barros Camargo
Hélio Dantas
Cláudio Augusto Galvão
Romeu Ricupero
Maria Regina Simões de Paula
Alice Piffer Canabrava
fstvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello.

*
MOÇÃO N.o 12
PROPOMOS à Casa seja consignado um VOTO DE LOUVOR à
Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa (Portugal), que, através
da benemérita e esclarecida ação do seu Presidente, Dr. José de
Azeredo Perdigão, e do seu Diretor de Projetos Internacionais, Dr.
Guilherme de Ayala Monteiro, vem propiciando a diversos pesquisadores da ciência historiográfica brasileira bôlsas de estudo em Portugal e em outros países da Europa, bôlsas essas que vêm permitindo o
levantamento de novas perspectivas de trabalho científico, no campo
da História do Brasil, principalmente.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Ferreira Carrato
J osefina Chata
Frei Lauro de Carvalho Borges
Amaro Xisto de Queiroz

-
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Amália Bandeira de Mello
Alice Piffer Canabrava .

•
MOÇÃO N.o 13
Dado o relevante interêsse dos pesquisadores e estudiosos da história em que seja ·publicado na íntegra o copioso ementário, exaustivamente levantado pela ilustre professôra Josefina Chaia, em relação
ao artesanato, manufatura e indústria - índice da sua Legislação de
1808 a 1889, e apresentado a êste Simpósio, propomos ao plenário que
a APUH promova e patrocine, sem delongas, a mencionada publicação. Paralelamente, insistimos com a autora em que ela se dirija às
entidades oficiais que podem e devem encampar a divulgação de tio
rico depositório de informações.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Sônia A. Siqueira
Raul de Andrada e Silva
Carl Laga
Eduardo d'Oliveira França
Amaro Xisto de Queiroz
Eurípedes Simões de Paula
Olga Pantaleão
Alice Piffer Canabrava
Maria Regina Simões de Paula
Hélio Dantas
Oneyr Baranda
Roberto Mattos
Hamilton Leite
José Ferreira Carrato
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
Antônio Camillo de Faria Alvim
Odilon Nogueira de Matos
Daniel Valle Ribeiro
Francisco Iglésias
José da Paz Lopes
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon
Amália Introcaso Bandeira de Mello
ístvan Jancsó
Romano Machado
Paulo Barros Camargo
Frei Lauro de Carvalho Borges
Pe. Alfeu Domingues Lopes
M. Lourdes Monaco Janotti
Theresinha Carvalho Castro

•

-
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MOÇÃO N.o 14.
Os participantes do 111 Simpósio dos Professôres Universitários
de História agradecem às Estações de Rádio - Rádio Clube Hertz de
Franca e Rádio Difusora de Franca - a colaboração emprestada ao
Simpósio.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). -

Alice Piffer Canabrava
Amaro Xisto de Queiroz
José Ferreira Carrato
Frei Lauro C. Borges
Amália Bandeira de Mello .

•
MOÇÃO N.o 15.
Os participantes do lU Simpósio dos Professôres Universitários
de História louvam a iniciativa da indicaçAo da cidade de Franca, bem
como o interêsse e a participação decidida do Sr. Prof. Dr. EurÍpedes Simões de Paula, que tanto contribuíram para o sucesso dos
l'Ieus objetivos.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). -

Josefina Chaia
José da Paz Lopes
José Roberto do Amaral Lapa
Walter F. Piazza
Alice Piffer Canabrava
Alvamar Furtado de Mendonça
Édison Lacerda de Resende
Paulo Barros Camargo
Nello Garcia Migliorini
Ady Ciocci
Sônia A. Siqueira
Antônio Carlos R. Merschmanll
J eanne Berrance de Castro
Nivaldo Romão
Hélio Dantas
Romeu Ricupero
1stvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Frei Lauro C. Borges .

•

-
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MOÇAO N.o 16.
Os participantes do lU Simpósio dos Professôres Universitários
de História propõem um voto de louvor ao ilustre Prof. Dr. José
Ferreira Carrato, pela impecável eficácia com que soube organizar
os trabalhos do conclave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). -

Alice Piffer Canabrava
Raul de Andrada e Silva
Amaro Xisto de Queiroz
Sônia A. Siqueira
J osefina Chaia
Oneyr Baranda
Eurípedes Simões de Paula
Francisco Iglésias
Roberto Mattos
Daniel Valle Ribeiro
Walter Piazza
Paulo Barros Camargo
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
Maria Regina Simões de Paula
José Roberto do Amaral Lapa
Maria Augusta de Santana Morais
Wanda Cozetti Marinho
Érsio Lensi
tstvan J ancsó
N ello Garcia Migliorini
Hamilton Leite
José Olegário Ribeiro de Castro
Carlos Guilherme Motta
Déa Fenelon
Amália Introcaso Bandeira de Mello
José da Paz Lopes
Édison Lacerda de Resende
Alvamar Furtado de Mendonça
Cláudio Augusto Galvão
Luís Antônio Castro
H. Schellenberg
Arly Ciocci
J eanne Berrance de Castro
Olga Pantaleão
Antônio Carlos R. Merschmann
Nivaldo Romão
Romeu Ri~upero
Norma Góis Monteiro.

*

-
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MOÇãO N.O 17.
Os participantes do lI! Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História, que se realiza sob os auspícios da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Franca;
considerando que êste Certame se vem desenrolando com absoluto êxito, não só quanto à parte de preparação, hospedagem e organização, quanto em relação às condições oferecidas aos estudos dos
simposistas;
considerando que se trata de uma Faculdade de Filosofia nova,
com apenas dois anos de funcionamento;
consilerando que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Franca mobilizou tôda a cidade, por suas fôrças vivas, na organização e preparo de recepção, exposições. divulgação etc.;
considerando que a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Franca revelou perfeita integração no espírito universitário paulista,
PROPOMOS,
ouvido o plenário, se oficie ao Conselho Estadual de Educação louvando o esfôrço desta magnífica realização.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
Walter F. Piazza
J eanne B. de Castro
Júlia M. Scarano
Hélio Dantas
Odilon Nogueira de Matos
Ulpiano T. Bezerra de Menezes
Raul de Andrada e Silva
Francisco Iglésias
Amaro Xisto de Queiroz
Eurípedes Simões de Paula
Antônio Camilo de Faria Alvim
Amália Introcaso Bandeira de Mello
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon
José da Paz Lopes
Daniel Valle Ribeiro
Roberto Carvalho Mattos
Maria Regina Simões de Paula
Alice Piffer Canabrava
Antônio Carlos Ribeiro Merschmann
Paulo Barros Camargo
José Roberto do Amaral Lapa
Maria Augusta de Santana Moraes
Wanda Cozetti Marinho
Érsio Lensi
Sônia A. Siqueira
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tstvan J ancsó
Hamilton Leite
N ello G. Migliorini
José Olegário Ribeiro de Castro
Carlos Guilherme Motta
Édison Lacerda de Resende
Alvamar Furtado de Mendonça
Luís Antônio Castro
Ady Ciocci
Nivaldo Romão
Romeu Ricupero
Olga Pantaleão
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon

•
MOÇÃO N.o 18.
Fica resolvido que a APUH, como organização, procure atingir
os podêres públicos, no sentido de que sejam nomeados arquivistas
para os seus Departamentos, de preferência licenciados em História
e Ciências Sociais, enquanto não houverem arquivistas especialistas.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Maria da ConceiçAo M. Ribeiro
J eane B. de Castro
J osefina Chaia
Odilon Nogueira de Matos
José Luiz Pasin
Júlia M. Scarano
N ello G. Migliorini
H. Schellenberg
Paulo P. de Castro
M. Lello Bellotto
Édison Lacerda de Resende
Teresinha de Castro
José Roberto do Amaral Lapa
José Olegário Ribeiro de Castro
A. P. Canabrava
Carlos Guilherme Motta
Amália Introcaso Bandeira de Mello
José da Paz Lopes
Édison Lacerda de Resende
Alvamar Furtado de Mendonça
Luís Antônio Castro
Hans Schellenberg
Ady Ciocci
J eanne Berrance de Castro
Nivaldo RomAo
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Romeu Ricupero
Norma Góis Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon .

•
MOÇÃO N.o 19.
Os participantes do IH Simpósio de Professôres Universitários de
História apresentam seus melhores agradecimentos às excelentíssimas
famílias francanas que com tanta fidalguia e carinho os hospedaram
durante os inesquecíveis dias da realização do conclave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
J osefina Chaia
Sônia A. Siqueira
Amaro Xisto de Queiroz
Raul de Andrada e Silva
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
Eurípedes Simões de Paula
Daniel Valle Ribeiro
Francisco Iglésias
Roberto Carvalho Mattos
Antônio Carlos Ribeiro Merschmann
Walter Fernando Piazza
Paulo Barros Camargo
Maria Regina Simões de Paula
José Roberto do Amaral Lapa
Maria A. Santana de Morais
Érsio Lensi
Olga Pantaleão
fstvan J ancsó
Nello G. Migliorini
Hamilton Leite .

•
MOÇÃO N.o 20.
Propomos que conste dos Anais dêste Simpósio um ~oto de congratulações e incentivo à Profa. Mariana de Andrade Marconi, pela
obra plena de civismo e brasilidade que vem realizando em Franca,
no sentido de preservar nossas mais lídimas tradições.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Luís Pasin
Maria da Conceição Martins Ribeiro
José Ferreira Carrato
J osefina Chaia
J eanne Berrance de Castro
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Júlia M. Scarano
Nivaldo Romão
Édison Lacerda de Resende .

•
MOÇÃO N.O 21.
Os participantes do 111 Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História apresentam seus agradecimentos à Editôra
Dominus, de São Paulo, pela colaboração prestada à realização .do conclave, mandando imprimir todos os impressos de seu expediente.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
José Ferreira Carrato
Amaro Xisto de Queiroz
Norma Góis Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon
Amália Bandeira de Melo
Frei Lauro C. Borges
Romano Machado
A. Camilo de Faria Alvim .

•
MOÇÃO N.o22.
Os participantes do 111 Simpósio Nacional de Professôres Universitários de História, reunido na cidade de Franca, apresentam seus
agradecimentos ao Senhor Vicente Leporace, da Rádio Bandeirantes
de São Paulo, pela excelente colaboração prestada à realização do
conclave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Ferreira Carrato
Alice Piffer Canabrava
Eurípedes Simões de Paula
Maria Regina Simões de Paula
J osefina Chaia
Amaro Xisto de Queiroz
Amália I. Bandeira de Melo
Frei Lauro C. Borges
Romano Machado
Olga Pantaleão
José Roberto do Amaral Lapa
Nivaldo Romão
A. Camilo Alvim
Déa de Góis Monteiro
Hélio Dantas
Alvamar Furtado de Mendonça
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M. C. Martins Ribeiro
Odilon Nogueira de Matos
Eduardo D'Oliveira França
N ello Migliorini.

•
MOÇÃO N.o 23.
A Delegação do Rio Grande do Norte, ao lU Simpósio Nacional
dos Professôres Universitários de História, requer ouvido o plenário
desta assembléia geral da APUH, seja transmitido veemente apêlo à
Diretoria do Patrimônio Histórico e Al'tístico Nacional" bem como ao
Sr. Governador do Rio Grande do Norte, de per si, no sen,tido de
ser restaurado o Senado da Câmara da cidade de Vila Flor, no Rio
Grande do Norte, preservando-o da injúria do Tempe.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Hélio Dantas
Cláudio Pinto Galvão
Alvamar Furtado de Mendonça.

•
MOÇÃO N.O 24.
Os participantes do lU Simpósio dos Professôres Universitários
de História apresentam os agradecimentos e propõem um voto de
louvor à Câmara Municipal, representada pelo Excelentíssimo Senhor
Dr. Geraldo Alves Taveira, seu Presidente.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
Olga Pantaleâo
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fénelon.

•
MOÇÃO N.o 25.
Os participantes do UI Simpósio dos 'Professôres Universitários
de História apresentam seus mais sinceros agradecimentos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,Dr. Hélio Palermo, pela colaboração
prestada à realização do concIave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
Hélio Dantas
J osefina Chaia

-
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alga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello
Norma Góes Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon.

*
MOÇÃO N.o 26.
Os participantes do IH Simpósio dos Professôres Universitários
de História, propõem um voto de louvor às entidades culturais: Museu Municipal de Franca, Departamento do Arquivo do Estado, pelos
documentos expostos em Franca; Conjunto de Percussão de Franca;
O T.A.B.A. (Teatro Amador de Batatais).
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
Hélio Dantas
Frei Lauro de Carvalho Borges
Alice Piffer Canabrava.

*
MOÇÃO N.o 27.
Os participantes do IH Simpósio dos Professôres Universitários
de História agradecem ao Rotary Club de Franca e ao Lions Club de
Franca a colaboração prestada para a realização do conclave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Josefina Chaia
Alice Piffer Canabrava
Romano Machado.

*
MOÇÃO N.o 28.
O III Simpósio dos Professôres Universitários de História aplauae a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela execução do prescrito na Lei federal n. O 3924 (de proteção e tombamento
dos sítios pré-históricos e arqueológicos do País) e insiste junto aos
Núcleos Regionais da APUH, no sentido de colaborarem na execução
do mapeamento arqueológico do País.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
Walter F. Piazza
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
Manoel LeIo Bellotto
José Roberto do Amaral Lapa
Amaro Xisto de Queiroz

-
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Alfredo Palerma
Odilon Nogueira de Matos
Daisy Ribeiro de Carvalho
J osefina Chaia.

*
MOÇÃO N.o 29.
Os participantes do UI Simpósio dos Professôres Universitárhs
de História apresentam seus melhores agradecimentos ao Clube da
Saudade de Franca, pela magnífica colaboração prestada ao conclave.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
J osefina Chaia
Amália Bandeira de Mello
Frei Lauro C. Borges
Hélio Dantas
Romano Machado.

MOÇÃO N.O 30.
Os participantes do lU Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História propõem um voto de louvor aos Grupos Folclóricos, que, com suas magníficas representações, tanto contribuíIam para o brilhantismo do certame.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
J osefina Chuia
Hélio Dantas
fstvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello.

*
MOÇÃO N.o 31.
Os participantes do lU Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História apresentam seus mais sinceros agradecimentos
aos Revdos. Padres Agostinianos, Irmãos Maristas, Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Presbiteriana, e Colégios Nossa Senhora de Lourdes e Jesus, Maria, José, pela colaboração valiosa prestada à realização do certame.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
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Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello.

*
MOÇÃO N.o 32.
Os professôres reunidos no IH Simpósio Nacional de História
congratulam-se com o Dr. Edgard de Cerqueira Falcão pela publicação do seu Obras Científicas, p,>líticas e sociais de José Bonifácio de
Andrada e Silva, verdadeiro marco cultural nos estudos bonifacianos.
li'ranca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Manoel LeIo Bellotto
fstvan J ancs6
Francisco Iglésias
Carlos Guilherme Santos Serrôa da Mota
Heloisa Liberalli Bellotto
Paulo P. de Castro
Ady Ciocci
Luiz Antônio Castro
J osefina Chaia
Daisy Ribeiro de Carvalho
José Ferreira Carrato
Eduardo d'Oliveira França
Alice Piffer Canabrava
Odilon Nogueira de Matos
Olga Pantaleão.

*
MOÇÃO N.o 33.
Os participantes do lU Simpósio dos Professôres Universitários
de História, propõem um voto de louvor às pessoas organizadoras das
Exposições, cujo cunho original constituiu um dos aspectos mais significativos do certame.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - Alice Piffer Canabrava
J osefina Chaia
Hélio Dantas
fstvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amaro Xisto de Queiroz
Amália Bandeira de Mello

*
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MOÇÃO N.O 34.
A Direção, Corpo Docente, Corpo Discente e Administrativo da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, os participantes
do "lU Simpósio dos Professôres Universitários de História", apresentam seus melhores agradecimentos pelas atenções dispensadas durante a realização do Simpósio.
Franca, Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1965.
(a). - José Olegário Ribeiro de Castro
J osefina Chaia
José da Paz Lopes
Oneyr Baranda
Nello Garcia Migliorini
Hamilton Leite
Elzio Dolabela
Amaro Xisto de Queiroz
Paulo Barros CamargQ
Edson Lacerda de Resende
Sônia A. Siqueira
Alvamar Furtado de Mendonça
Cláudio Augusto Pinto Galvão
Luís Antônio Castro
Hans Schellenberg
José Roberto do Amaral Lapa
Walter F. Piazza
Francisco Iglésias
Déa Fenelon
Alice Piffer Canabrava
Ady Ciocci
Antônio Carlos R. Merschmann
J eanne Berrance de Castro
Nivaldo Romão
Romeu Ricupero
fstvan J ancsó
Olga Pantaleão
Amália Bandeira de Mello
Norma Góis Monteiro
Déa Ribeiro Fenelon.
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