
Rios Principais
Estradas Atuais
Estrada de Ferro 
Caminhos Antigos
Limites Interestaduais
Rod. Presidente Dutra
Região do Vale do Paraíba 

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Ilustração e Projeto Gráfico por Estúdio Arado - 2018

“VALE DO PARAÍBA E CERCANIAS”



São José do Barreiro, 1860 - A cinco léguas pouco mais ou menos dêste ponto, nasce o rio 
Paraíba, por um pequeno lacrimal em um vale de campos naturais formado de uma saliência da 
serra da Bocaina, que neste lugar representa uma espécie de degrau por duas serras sobrepos-
tas, mas que deixam entre si um largo espaço. O rio começa com o nome de Paraitinga, e assim 
continua descrevendo um círculo de vinte léguas até formar a sua junção com o rio Paraibuna, 
e só então é que toma o nome de Paraíba. No primeiro quarto de légua de sua nascente é ainda 
o rio estreito, e pouco mais avultado do que um ribeirão; porém, no quarto de légua seguinte é 
já tão caudaloso e soberbo que não permite com a mais ligeira enchente vadear-se. Então pois 
não longe daqui as cabeceiras do rio de nossa predileção! Aqui começa essa vigorosa artéria 
cujas águas fecundam as margens das três mais belas províncias do império. Aonde dantes se 
abrigavam as tribos do indígena, levantam-se agora cidades e vilas industriosas; onde dantes 
se alteavam as florestas seculares e os matos primitivos, ostentam-se hoje os produtos da cul-
tura, os cafèzais, as roças de milho, de feijão, e nas planícies ondeiam os arrozais, espessos e 
dourados como as mais belas searas. Por tôda a parte brota a vida ao contacto da civilização 
e do progresso.

Silveiras, 1860 - A unica cousa verdadeiramente poética que encontrei nesta longa e espinho-
sa romaria, são as cruzes que de espaço a espaço bordam as beiras do caminho, e se levantam 
tristes e solitárias nas encostas das colinas ou nas quebradas das montanhas. É poético real-
mente e tem um não sei quê de solene e triste passar em frente dessas cruzes da solidão, ma-
deiros toscos, abrigados em uma choupana rústica, mas enfeitados com flores e engrinaldados 
com ramos viventes pela mão de incógnitos peregrinos a quem a religião ou saudade inspirou! 
O caráter do povo de Silveiras é ameno, progressista, e o seu espírito de fraternidade é digno 
de louvor e de estima daqueles que o visitam. Os homens de opiniões contrárias vivem nas mais 
íntimas relações, e só na urna eleitoral é que existe para êles o campo da dissensão. 

Lorena, 1860 - O Caipira, se não anda nas aventurosas excursões, encontrá-lo-eis sentado à 
porta do lar, fumando o seu cigarro de fumo mineiro, e olhando o seu cavalo, que rumina, tão 
preguiçoso como êle, a grama da estrada. Esta gente, mais guerreira do que agricultora, não 
trabalha, lida; e a sua atividade não produz, consome-se. Filhos das raças  ardentes do meio-
dia, grande parte dêles mestiços, trazem estampado no rosto varonil, na côr requeimada pelo 
sol americano, e nos olhos negros e chamejantes, a impetuosidade das paixões, o ódio à sujeição 
e a intrepidez na luta. Mal dirigidos, serão talvez criminosos; aproveitados, serão heróis. 
Três estradas importantes se cruzam em Lorena. A estrada geral de S. Paulo, a de Mambocaba 
e Paratí, por onde se faz o transporte dos produtos tanto dêste município como do de Silveiras, 
ambas em péssimo e lastimoso estado, por medonhas serras e caminhos, e a de Minas, que é de 
tal importância que consta dos registros aí passarem por ano para cima de vinte mil animais, 
que transportam desta província os seus produtos para os grandes mercados da côrte.

Aparecida - No anno de 1719, diz o referido documento, pouco mais ou menos, passan-
do por esta vila para as Minas o governador delas e de S. Paulo, o Conde d’Assumar, D. 
Pedro de Almeida, foram notificados pela câmara os pescadores para apresentarem todo 
o peixe que pudessem haver para o dito governador. Entre muitos foram a pescar Domin-
gos Martins Garcia, João Alves e Francisco Pedroso, com suas canoas; e, principiando 
a lançar suas rêdes no pôrto de José Corrêa Leite, continuaram até o pôrto de Itagua-
çu, distância bastante, sem tirar peixe algum; e, lançando nesse pôrto João Alves a sua 
rêde de arrasto,  tirou o corpo da Senhora, sem cabeça; e, lançando outra vez a rêde mais 
abaixo, tirou a cabeça da mesma Senhora, não se sabendo nunca quem aí a lançasse”.  

São José dos Campos, 1860 - Apesar da uberdade do solo e das muitas condições vantajo-
sas que o lugar oferece a seus moradores, a vila de S. José do Paraíba, está ainda em notável 
atraso, e é um centro de pouco movimento, em relação, como dissemos, aos recursos de que se 
dispõe. Tem dois rios importantes, que são o Buquira e o Jaguari, que nasceu nas abas da serra 
da Mantiqueira e percorrem o município até desaguarem no Paraíba, sendo ambos navegáveis 
em canoas mais de cinco léguas por êste rio adentro , e produzem abundantes peixes. 

É triste realmente que um povoado tão favorecido pela natureza se veja pobre e humilhado 
diante dos outros municípios, e que, tendo proporções para socorrer os vizinhos, se ache força-
do a recorrer a êles! Uma das cousas mais dignas de observar-se nesta localidade são os imensos 
brejos, a que dão aqui o nome de “banhados”, e que se estendem em grande distância aos pés da 
montanha em que está assentada a vila.

ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela Província de São Paulo: 1860-1861. 
Belo Horizonte: Ed. Itatiaia:  São Paulo: EDUSP, 1975.

Sul de Minas, 1822 - Uma cruz de madeira indica o limite entre a Capitania de Minas e a de 
S. Paulo. Até lá se sobe sempre e o caminho é bastante bonito. Mas quando é preciso descer torna-
se medonho. Não me lembro ter visto pior, desde que estou no Brasil. Quase sempre é de aspereza 
extremas; caminho estreito e profundo, coberto de pedras arredondadas que rola sob os pés dos mu-
ares. Ossos esparsos de vários destes animais provam que apesar da  sua extrema firmeza perecem 
muitos nesta montanha. Algumas vezes as pobres alimárias são obrigadas a saltos bastante altos. 
Muito freqüentemente, afundam-se em lama espessa sob a qual encontram ainda pedregulhos ar-
redondados; várias vezes, é preciso que atravessem buracos onde correm o risco de escorregar e cair.

Guaratinguetá, 1822 - A vista não é mais a dos campos, nada nele lembra a majestade das 
grandes matas virgens; mas é a um tempo extensa e risonha e as montanhas, que todos os lados 
imitam o horizontes, dão variedade à paisagem. Atrás de nós tínhamos a Serra da Mantiquei-
ra e à frente a da Quebra-Cangalha por nós divisada desde que deixáramos o Registro. Não 
passa de contraforte da grande cadeia paralela ao mar. Assim, o terreno que percorrerei é uma 
grande bacia entre duas grandes cordilheiras.

Aparecida, 1822 - A uma légua de Guaratinguetá, passamos em frente a capela de N. S.ª da 
Aparecida. A imagem que ali se adora passa por milagrosa e goza de grande reputação, não só 
na região como nas partes mais longínquas do Brasil. Aqui vem gente de Minas Gerais, Goiás, 
Bahia cumprir promessas feitas a N. Senhora da Aparecida. A igreja está construída no  alto 
de uma colina, à extremidade de grande praça quadrada e rodeada de casas. Tem duas torres 
como campanário, mas seu interior nada apresenta de notável. O que é notável realmente é a 
região alegre, coberta de mata pouco elevada. O Paraíba ali descreve elegantes sinuosidades, e 
o horizonte é limitado pela alta cordilheira da Mantiqueira.

Taubaté, 1822 - Entre Lorena e Taubaté o peixe é muito abundante e farto. O Paraíba o for-
nece. Vende-se fresco, mas encontra-se também seco e salgado na maioria das vendas.

Jacareí, 1822 - Jacareí fica situada à margem do Paraíba entre este rio e uns pântanos. É 
mais importante do que Pindamonhangaba e S. José, mas parece pouco habitada. Os traços 
da raça indígena acham-se muito mais pronunciados nos habitantes de Jacareí do que nos dos 
outros lugares por onde passei até agora. Isto não é extraordinário, pois esta região fica ainda a 
considerável distância de S. paulo, que só possui comunicações indiretas com o Rio de Janeiro.

Freguesia da Escada, 1822 - A três léguas de Jacareí, passamos pela paróquia de N. S.ª da 
Escada, outrora aldeia de índios. Existem tão poucos hoje que não percebi um único nem na 
cidade nem nos arredores. Este povoado conserva entretanto o nome da Aldeia. Está assente 
numa colina sobre o Paraíba e é pouco importante. A maioria das casas cerca uma grande 
praça e se pode avaliar quanto é pobre pelo fato de que inutilmente pedi aguardente de cana em 
várias vendas. Existem no entanto poucos lugares onde este gênero seja tão vulgar e de van-
tagem tão baixa. Desde que atravessamos o Paraíba, a região não é mais a mesma; tornou-se 
montanhosa, e de Jacareí até aqui, cortamos constantemente matos.

HILAIRE-SAINT, Auguste de. Segunda viagem de Rio de Janeiro a Minas Gerais e a 
São Paulo - 1822. São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974.

Cunha, década de 1940 - O “mutirão” é a forma básica de cooperação vicinal. Não exagero na 
afirmação de que, sem essa instituição, a organização social deixaria de existir na sua presente 
forma. As lavouras básicas, milho e feijão, necessitam de duas limpas. Os sitiantes raramente 
dispõem de agregados em número suficiente para a realização dêsses trabalhos. A extensão dos mi-
lharais também não permite que sejam carpidos pela própria família. Daí o mutirão ser aceito por 
quase todos os moradores rurais. Nos bairros, os lavradores costumam atender ao chamado dos 
vizinhos, esperando que êstes lhes retribuam o serviço na próxima ocasião. Excetuam-se apenas 
os inimigos pessoais, mas as inimizades, contanto que sejam numéricamente reduzidas, não impe-
dem o funcionamento da instituição. Sitiantes e fazendeiros, que dispõe de mão-de-obra, preferem 
mandar agregados, mas êstes participam de tôdas as fases do mutirão em igualdade de condições 
com os demais trabalhadores. A todos cabe a mesma tarefa e durante as refeições e folganças todos 
se misturam indistintamente.

O respeito ao sagrado é uma das principais virtudes do homem comum. Manifesta-o em tôdas 
as ocasiões possíveis, por meio de atos rituais, ou simples abstenção de atos considerados inade-
quados, profanadores ou blasfematórios. Não somente os recintos e objetos sagrados no sentido 
restrito lhe merecem respeito, mas também nomes e lugares geralmente ligados ao culto dos santos. 
Quando o caipira, caminhando à cidade, avista de algum morro distante a igreja matriz, tira o 
chapéu, benze-se e diz:

Deus te salve casa santa
Onde Deus fêz a morada,
onde está o cálix bento
e a hóstia sagrada.

WILLEMS, Emílio. Uma Vila Brasileira: tradição e transição.  
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1961.

Ainda em outubro de 1717, quando percorreu a capitania em demanda das minas, D. Pedro de Al-
meida e Portugal encontrou quem lhe oferecesse, sem hesitar, antes com o mais vivo empenho, “hu-
mas poucas formigas”, acompanhando meio macaco. O macaco, explicou-lhe o obsequioso hospe-
deiro, era a casa mais mimosa daqueles matos, e as formigas, depois de convenientemente tostadas 
ao fogo, comparavam-se à melhor manteiga de Flandres. Cumpre notar que isso se passava em um 
pobre sítio das vizinhanças de Jacareí, e é de crer que, nos lugares povoados e em casas principais, 
ninguém se exporia com tamanha candura ao sobranceiro desdém de um fidalgo emboaba.

A necessidade de enfrentar desde a infância uma natureza cheia de caprichos, tornara o índio apto 
a triunfar sobre todas as contrariedades de seu meio. Incapaz, muitas vezes, de exercer-se em cer-
tas artes, que requerem uma existência sedentária, à maneira dos brancos, seus sentidos adquirem 
energia singular onde seja obrigado a uma constante mobilidade: caçando, pescando, rastreando 
abelhas, dando guerra aos contrários. Se em terreno limpo não consegue enxergar facilmente, 
a ponto de haver quem lhes atribua certa atrofia dos órgãos visuais, e se muitos, sobretudo os 
maiores de trinta anos, não podem tirar bichos-de-pé, porque a vista não os ajuda, a verdade é que 
realizam prodígios na escuridão e no emaranhado das matas, acompanhando a grande distância a 
caça cobiçada, seguindo abelhas no vôo ou descobrindo tocas e esconderijos de animais.

E assim como o branco e o mameluco se aproveitaram não raro das vendas dos índios, há motivo 
para pensar que estes, por sua vez, foram, em muitos casos, simples sucessores dos animais sel-
vagens, do tapir (anta) especialmente, cujos carreiros ao longo de rios e riachos, ou em direção a 
nascentes de águas, se adaptavam perfeitamente às necessidades e hábitos daquelas populações. 
Hábitos a que o europeu e seu descendente tiveram de acomodar-se com freqüência nas viagens 
terrestres e que muitos sertanejos ainda conservam.

O tropeiro é o sucessor direto do sertanista e o precursor, em muitos pontos, do grande fazendeiro. 
A transição faz-se assim sem violência. O espírito de aventura, que admite e quase exige a agres-
sividade ou mesmo a fraude, encaminha-se, aos poucos, para uma ação mais disciplinadora. A 
fascinação dos riscos e da ousadia turbulenta substitui-se o amor às iniciativas corajosas, mas que 
nem sempre dão imediato proveito.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras.  
Rio de Janeiro: José Olympio, Departamento de Cultura de Guanabara, 1975.

Ilha de Búzios, 1947 - O direito de posse é tão bem definido aqui como outros direitos de posse 
são em qualquer outro lugar. Conceitos arcaicos foram usados por um velho informante de Gua-
mixama, que tentou explicar seus direitos: “Até o córrego, sou eu que mando, do outro lado quem 
manda é o compadre”. Na verdade, não há nenhuma linha visível de demarcação entre as proprie-
dades de cada família, mas os sítios são bem separados e geralmente uma faixa de terreno rochoso 
e sem valor encontra-se entre as terras de famílias vizinhas.

WILLEMS, Emilio. Ilha de Búzios: Uma Comunidade Caiçara no Sul do Brasil.  
São Paulo: Hucitec;Nubaub/CEC, 2003.

Os Puris (indígenas que habitavam o Vale do Paraíba) que escaparam às investidas dos brancos, 
refugiados na região serrana, desde a abertura do “caminho da Piedade para o Rio”, faziam in-
cursões, em busca de alimentos, às margens do Paraíba.

“A sua pele é muito fina, macia e brilhante (...). O cabelo negro, comprido, escorrido, luzidio, cái 
espêsso e emaranhado pelas costas. Nas axilas e sôbre o peito, não se nota cabelo algum; nas partes 
sexuais e no queixo dos homens, apenas leve penugem. Entretanto, há excepções, embora raras; 
vimos alguns dêles de peito cabeludo e barba cerrada. O característico da cabeça é a sua largura; 
na face avultam maçãs salientes, correspondendo ao peito largo. A testa é estreita, o sinus frontal 
salientes na base, em cima estreita e desviando muito para trás. (...) O rosto é largo e anguloso 
(...). As orelhas são pequenas, bonitas, um tanto saídas para fora, não são furadas nem desfigura-
das por objetos pesados. São pequenos os olhos, pardo-escuros, oblíquos, o canto inferior volvido 
para o nariz, (...) o nariz é curto, em cima achatado e chato na ponta (...) as narinas são largas e 
pouco viradas para fora, os lábios muito menos grossos e entumecidos que os dos negros (...) a boca 
é pequena (...). São muitos alvos os dentes (...). Em geral, o corpo do índio é entroncado, largo e 
baixo...” (Spix e Martius, 1938 apud Reis, 1979)

“Os recém-nascidos são especialmente protegidos contra a lua, causadora de doenças. Às vezes, a 
criança de cinco anos ainda é amamentada pela mãi (...). Enquanto não pode correr, é levado de 
um lado para o outro às costas da mãi, e dorme entre os pais na rêde; depois o pequeno cuida êle 
próprio de si mesmo, dorme sobre as cinzas do fogão ou na sua própria rede, e em breve se mostra 
expedito na busca de larvas e insetos e frutas do mato. Entregues a si mesmas, crescem as crianças; 
o menino acompanha logo o pai na caçada, aprende a servir-se do arco e flecha, exercita-se em 
trançar hàbilmente cordas de tucúm, atrái os bichos, arremendando-se, e apanha cobras e peixes 
com a ligeireza do laço. Diverte-se com o bodoque, a lançar bolinhas de barro, para matar passa-
rinhos”. (Spix e Martius, 1938 apud Reis, 1979)

REIS, Paulo Pereira dos. O Indígena do Vale do Paraíba.  
São Paulo: Governo do Estado, 1979.

Em 1725, para permitir o transporte de ouro de Cuiabá, “sem o risco do mar”, isto é, evitando-
se o “caminho velho”, via Paraty, por ordem de Rodrigo César de Meneses, Capitão-General da 
Capitania de São Paulo, começou a ser feita uma vereda da Freguesia da Piedade (termo da vila de 

Guaratinguetá) à “Fazenda Santa Cruz dos Padres do Colégio do Rio de Janeiro”.

REIS, P. P. O Caminho Novo da Piedade no Nordeste da Capitania de São Paulo.  
São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1971.

O largo trecho do território, situado entre o Rio Paraíba e o mar, apresenta variadas nuances cli-
matéricas. O Vale do Paraíba, propriamente dito, é quente e relativamente sêco. Passado o morro 
da Barrocada, até a Serra da Quebra-Cangalha, já o ambiente refresca, amenizando a temperatu-
ra. Daí em diante, até o arraial de São Pedro, trecho que compreende quasi todo o vale do Parai-
tinga o clima já é bem mais suave, pronunciadamente mais frio que no trecho anterior.

Uma casinha modesta, vinte palmos de frente por dezesseis de profundidade, repartida em três 
cômodos, um dos quais reservado à cosinha. portas e janelas, na medida do indispensável; esteios 
de madeira “boa-para-chão”, barroteada com varas tiradas no mato próximo e ripada de bambú 
rachado, sôbre cujo gradeado foi batido o barro, num mutirão do pessoal do arredor; duas cama-
das de sapé, a insubstituível cobertura, em cada uma das águas, rematadas em cima pela cumieira 
presa por ripas sobre-postas e à mostra, que a defendem contra a fúria do vento; sem caiação, sem 
rebôco, quer interna e quer externamente, o barro deixando já aparecer o ripado das paredes, eis 
aí a habitação do nosso roceiro.

Natividade da Serra, 1944 - O custo do transporte,em lombo de burro, por volume de 60 qui-
los, é de Cr.$ 4,00 para Taubaté, Cr.$ 5,00 Caraguatatuba, Cr.$ 3,00 S. Luiz e Cr.$ 1,50 Bair-
ro-Alto. Para Taubaté as tropas encurtam o caminho. Passam pela cidade de Redenção, deixando 
de lado a estrada de rodagem.

SCHMIDT, Carlos Borges. Paisagens Rurais: O Paraíba e o Paraitinga.  
São Paulo: Diretoria de Publicidade Agrícola, 1944.

Dêsse ponto-de-vista, em duas amplas zonas pode ser dividido o Estado: a zona de farinha de 
mandioca, abrangendo a vertente marítima, e a zona da farinha de milho, que se estende por tôda 
a região de serra acima. Nesta última, duas zonas menores podem ser determinadas. A primeira 
é a da farinha de milho, propriamente dita, feita mediante a maceração, piloamento e torração 
do cereal, que abrange a bacia do Paraíba, e quase tôda a região acidentada pelos contrafortes 
da cordilheira marítima -  o primeiro planalto, como é por alguns denominada. Em certo pontos 
desta zona, muitos recusam-se, terminantemente, a comer o fubá. Dizem que aquilo é quirera, e 
“quirera é comida pra cachorro”… A outra é a parte restante do planalto, mais influenciada pela 
imigração, onde o milho é usado, na alimentação, principalmente sob a forma de fubá.

SCHMIDT, Carlos Borges. O Meio Rural. São Paulo: Secretaria da Agricultura Indústria e 
Comércio do Estado de São Paulo - Diretoria de Publicidade Agrícola, 1946.

O enxadeiro cospe na mão quando faz calor. O suor nas mãos faz com que o cabo escorregue. Cuspin-
do, firma. Ou então pode mesmo, se quiser, passar um pouco de terra. “Roceiro, dia de calor, é difícil 
encontrar um que não cuspa. Tem cabo que é meio empipocado, que não escorrega; mas também es-
cangalha com as mãos”. O cerne de araruva escorrega muito porque é liso. Deu-se o caso de ser pica-
do de faca para que escorregasse menos. Pois mesmo cuspindo toda hora, não parava firme nas mãos.

SCHMIDT, Carlos Borges. Técnicas agrícolas primitivas e tradicionais. Rio de Janeiro: Con-
selho Federal de Cultura e Departamento de Assuntos Culturais - Departamento de imprensa 
Nacional, 1976.

Toda região norte litorânea paulista é muito piscosa. Isso permite que a indústria a que se dedica 
a maior parte da população válida, possa ter grande desenvolvimento, mau grado sejam ainda 
empregados métodos antigos. Essa região pesca por ano uma média de 300.000 tainhas. De julho 
a agosto é feita a pesca da tainha, época em que ela sóbe dos mares do sul para a desóva, em águas 
mais quentes. O sistema usado ainda faz lembrar o dos Tupinambás, porém em maiores propor-
ções. É feito um grande cerco, com rapidez, quando se apresenta o cardume de peixes, com rêdes 
chamadas “de arrasto”. Ás vezes são usadas rêdes que emendadas todas, como são, perfazem um 
perímetro de quasi dois quilómetros. O espetáculo do cerco de tainhas é magnifico. Há uma verda-
deira organização militar ao ser lançada a rêde, o que precisa ser feito com celeridade e habilidade 
para o peixe não escapar. Cardumes de 5, 10 e 15 mil tainhas são apanhados. O serviço da pesca 
requer muita gente num só cerco e é feita de parceria. Depois de contado o peixe, cabe um terço do 
pescado ao dono da rêde, e o resto é dividido entre os que ajudaram a lançá-la e recolhé-la. É uma 
verdadeira instituição socialista. Não ha hora marcada para a pescaria, e nem poderia haver. O 
peixe nãwo marca hora pra chegar. Mal se nota o cardume dentro dos limites certos, é tocada a 
buzina e o pessoal da redondeza acóde logo, esteja onde estiver, larga tudo.

SCHMIDT, Carlos Borges. A Cultura Prática da Bananeira Nanica do Litoral Norte Pau-
lista. São Paulo: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo - Dire-
toria de publicidade agrícola, 1934.

Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Umas tantas cidades 
moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas 
grandezas de antes. Pelas ruas ermas, onde o transeunte é raro, não matracoleja sequer uma car-
roça; de ha muito, em materia de rodas, se voltou aos rodízios desse rechinante símbolo do diver 
colonial - o carro de boi. Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados, de dois e três andares, 
sólidos como fortalezas, tudo pedra, cal e cabiúna; casarões que lembram ossaturas de megatérios 
donde as carnes, o sangue, a vida, para sempre refugiam. São os palácios mortos da cidade morta.

E ninguém o tirava dali. A fazenda era uma desolação, a penúria extrema; os  agregados andavam 
esfomeados, as roupas em trapos, imundos, mas a trabalhar ainda, a limpar o café, a colher café, 
a socar café. Os salários, caídos no mínimo, uma ninharia, o quanto bastasse para matar a fome. 
O velho roia as unhas rancorosamente, vomitando injúrias contra os tempos modernos, contra a 
estrangeirada, o governo, os comissários, numa cólera perene, e trabalhava no eito com os cama-
radas a limpar café, a colher café.
 
- Sobe há de subir, há-de chegar a trinta mil réis. 
 
Para sustentar a luta vendeu uma nesga da fazenda - um pedaço da sua própria carne. Depois ven-
deu outra, mais outra e outra. O Moloch insaciável, porém, engoliu tudo e pediu mais. ele vendeu 
mais: vendeu os pastos, vendeu por fim a casa de morada com todas as benfeitorias e foi residir 
num ranchinho no cafezal.

LOBATO, Monteiro. Cidade Mortas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1956.

As páginas de Monteiro Lobato que revelaram às camadas cultas do país a figura do Jeca Tatu, 
apesar de sua riqueza de observações, divulgam uma imagem verdadeira do caipira dentro de uma 
interpretação falsa. Nos primeiros retratos, Lobato o vê como um piolho da terra, espécie de praga in-
cendiárias que atiçava fogo à mata, destruindo enormes riquezas florestais para plantar seus pobres 
roçados. A caricatura só ressalta a preguiça, a verminose e o desalento que o faziam responder com 
um “não paga a pena” a qualquer proposta de trabalho. Descrevendo-o em sua postura característi-
ca, acocorado desajeitadamente sobre os calcanhares, a puxar fumaça do pito, atirando cusparadas 
para os lados. Quem assim descrevia o caipira era o intelectual-fazendeiro da Buquira, que amarga-
va sua própria experiência fracassada de encaixar os caipiras em seus planos mirabolantes.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e sentido do Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Alceu Maynard de Araújo deu uma explicação de como seria formado um novo centro. Uma 
cruz à beira do caminho, freqüentemente marcando uma sepultura, seria transformada num 
“lugar santo”. Com o tempo, isso tornar-se-ia o lugar para uma nova capela. Enquanto a po-
pulação e a atividade social desenvolviam-se, alguém abriria uma loja e seria estabelecido um 
novo grupo de vizinhança. Sua extensão seria assim uma área com uma população suficiente 
para manter tanto uma venda como uma capela.

SHIRLEY, Robert. O Fim de uma Tradição: Cultura e Desenvolvimento no Município de 
Cunha. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

Quem saltar em qualquer das estações da Central no trecho paulista, a partir de Cachoeira, 
entra quasi de improviso em logares que lhe não recordam mais as bordas pinturescas do Pa-
rahyba. As estradas são ermas. De longe em longe um caminhante. Mas é também um decahi-
do. Não é daquelles caboclos rijos e matteiros, que abriaram neste valle as picadas atrevidas 
das “bandeiras”. O “caipira” desfibrado, sem o desempeno dos titans bronzeados que lhe  for-
mam a linha obscura e heroica, sauda-nos com uma humildade revoltante, esboçando o momo 
de um sorriso deploravel, deixa-nos mais aprehensivos, como se vissemos uma ruina maior por 
por cima daquella enorme ruinaria da terra.  

CUNHA, Euclydes da. Contrastes e Confrontos. Porto: Editora Porto, 1923.

O bairro é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consistindo no agrupamento de 
algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela 
convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas. “O que é 
bairro?” - perguntei certa vez a um velho caipira, cuja resposta pronta exprime numa frase o 
que se vem expondo aqui: - “Bairro é uma espécie de naçãozinha”.

A cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso: a sua mudança é o 
seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de ajustamento ecológico e social, que a 
alteração destes provoca a derrocada das formas de cultura por ela condicionada. Daí o fato 
de encontrarmos nela uma continuidade impressionante, uma sobrevivência das formas essen-
ciais, sob tranformações de superfície, que não atingem o cerne senão quando a árvore já foi 
derrubada - e o caipira deixou de ser.

CANDIDO, Antonio.Os Parceiros do Rio Bonito.  
Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul; São Paulo: Edusp, 2017.

Conhece o homem muito bem as propriedades das plantas ao seu redor - para remédios, para 
construções, para canoas, para jangadas - bem como os fenômenos naturais presos à terra e 
ao mar e que os norteia no sistema de vida anfíbia que leva, dividindo suas atividades entre 
a pesca e agricultura de pequeno vulto, com poucos  excedentes para troca ou para venda: os 
ventos, os “movimentos” das águas, os hábitos dos peixes, seu periodismo, a época e a lua 
adequadas para pôr abaixo uma árvore ou lançar à terra uma semente ou uma muda ou colher 
o que plantou.

MUSSOLINI, Gioconda. Ensaios de Antropologia Indígena e Caiçara.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

1. Quando o marido tem dôr de dente, sem razão de ser, é porque a mulher está grávida.
2. Enterrar o umbigo de recém-nascido debaixo do cocho para dar sorte.
3. Se gato, rato ou cão comerem o umbigo de alguém, êste ao crescer será ladrão.
4. Para a criança crescer com juízo, passar a bandeira do Divino na sua cabeça.
5. Criança que brinca com fogo à noite, mija na cama.
6. Tomar água de chuva dá papo (bócio).
7. Não presta falar com a pessoa que está fazendo sabão, pois êle desanda.
8. Não presta fingir que é vesgo, pois acaba ficando.
9. Teia de aranha nos cantos das paredes dá sorte.
10. Mandioca plantada depois do meio-dia, não brotará.
11. Quando cão começa a uivar é porque vai morrer o mais velho da família.
12. Assobiar à noite, chama cobra.
13. Para chover é só colocar Santo Antônio de cabeça para baixo, no sol quente.
14. Pisando em formigueiro é chuva na certa.
15. Lugar onde cai um raio, a pedra afunda sete braças, depois de sete anos ela está em cima da terra.
16. Não presta apontar estrelas, nascem berrugas na mão.
17. Quinta-feira é dia feliz para plantar feijão.
18. Para curar insônia, tomar chá de alface. (Lactuca sativa L.).
19. Para não ser picado por cobra, esfregar alho nas pernas.
20. Comer formiga, faz bem para a vista. Na época de içá, comê-los torrados ou fritos.
21. Não se deve barrear a casa na lua crescente, porque se partirá.  

Na minguante, é bom porque o barro não racha; ele mingua.
22. Quando uma visita está demorando muito a sair, é só colocar a vassoura com a palha 

para cima que ela resolverá ir se embora.
23. No dia de São João, à meia-noite, é bom dar talhos no tronco das árvores frutíferas,  

pois assim darão muitos frutos.
24. Nos mêses que tem “r” no meio não presta derrubar árvore para lavrar, pois racham,  

principalmente no mês de abril, que o “r” é bem no meio.

ARAÚJO, Alceu Maynard. Alguns Ritos Mágicos.  
São Paulo: Revista do Arquivo Municipal de São Paulo,1951.
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