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DUAS PALAVRAS 

Quizeram os distintos e prezados amigos senhores W. 
Kloster e F. Sommer qtie escrevêssemos ·u.m prefácio para o 
seu interessante e erudito estudo, cogitando do itinerário de 
Ulrico Schmidl, de Ass11.nção a São Vicente, em face da recente 
nomenclatura das localidades chaves reveladas por Edmundo 
W ernicke e dando-lhe uma interpretação inteiramente nova. 

Não podendo fugir a tão bondosa deferência, resolvemos 
dar aquí a nossa desvaliosa opinião por meio de umas poucas 
palavras, começando por lembrar que até hoje muito poucos 
dos nossos cientistas têm se interessado por tais estudos e re
cordaremos mesmo apenas alguns já falecidos, como Capistrano 
de Abreu, Orvile Derby, Teodoro Sampaio, Pandiá Calogeras, 
Gentil de Assís Moura e Benedito Calixto. 

E.stes dois últimos, cogitaram dos caminhos antigos da re
gião de São Paulo e escreveram sobre o assunto valiosas mo
nografias. 

No presente trabalho os senhores Kloster e Sommer além 
de fazerem renascer o gosto por tais indagações, apresentam 
mais uma apreciavel contribuição no sentido de se firmar que 
o rio Tietê, desde o século XVI, constituia a chave para as co
municações brasileiras com o Paraguai. 

Todos nós sabemos que ao tempo do governador d. Luis de 
Céspedes y Xeriá, eni 1628, os moradores de São Paulo se ser
viam da via fluvial do Tietê para atingir o Guairá e daí, 
Assunção. 

Na documentação paulista a primeira referência que dela 
encontramos data certamente de 1602, quando, com respeito à 
bandeira de Nicolau Barreto, que vencera o "caminho do Pi
quirí", houve a alegação de que "uns dez ou doze homens que 
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estavam em seu seguimento) mttdaram de viagem e se foram 
pelo Anhembí a.baixo·''. - Atas) II, 114-130. 

A caravana de l\Ticola1i Barreto, como temos notícia, fora 
organisação de d. Francisco de So1tza, o encantado do ouro e 
da prata e que, muito embora não mais fosse o governador-geral 
do Brasil, con.servava-se no entanto) como simples pg,rticular, 
'na vila bandeirante, aguardando a volta daquele sertanista en
viado em demanda da prata dos serranos. 

Decorrente desses fatos foi a presença em São Paulo dos 
emissários do Paragtlai, no ano seguinte de 1603, vindos de Vila 
Rica do Espírito-Santo, a mandado de d. Antonio de Anasco e 
que tii,eram entendimentos com d. Francisco de Sousa. A todos 

. então "pareceu bem pelo proveito que se esperava deste ca
minho se abrir e term..os comércio e amizade, por sermos todos 
cristãos e de um rei comum". - Atas, II, 136-138. 

Acreditamos que aqui se tratava da via do Tietê) pois o 
antigo caminho aberto para o Gtiairá, aquele que buscava as 
cabe·ceiras do rio Paran.apanema e depois o curso dos rios Ti
bagí, lvaí ou Piquirí, esse de ha m7.1,ito tinha relativa segurança 
e não carec·ia das precauções mandadas tomar por d. Francisco 
de Sousa e executadas pelos camaristas de Piratininga. Ao de
mais é sabido que esse fidalgo governador, tendo para isso se 
cercado de engenheiros e práticos topográficos, desenhou outras 
vias para atingir de São Paulo mais ràpidamente outros pontos 
onde era fama existirem metais preciosos e haja vista nesse 
sentido de ter se ser'IJido do vale do rio Paraiba para atingir o 
alto plató acidentado das Minas Gerais. 

Possivel portanto que os dez ou doze aventureiros acima 
citados fossem então dos precursores da via mais rapida do Tie
tê para se atingir as terras paraguaias. Possivel igualmente que 
os soldados espanhois de d. Afíasco viessem, num sentido con
trário, pela esteira desses aventureiros, para dar a tal caminho 
um cunho oficial e mais seguro. 

Entende77Ws assim muito plausivel a tese aquí defendida 
pelos senhores Kloster e Sommer de que desde o século XVI se 
conhecia no Paraguai, como comunicação mais pronta para al
cançar o litoral vicentino, o caminho que tinha como ponto de 
referência o rio Tietê. 

Batem-se esses dois cientistas para que Ulrico Schmidl ti
vesse tido a primttzia do seu trajeto) não aceitando que o seu 
percurso fosse o da única via admitida· pelo senso da época para 
o acesso entre o vale do Paragiiai e o litoral atlântico, isto é, o 
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caminho de pé posto qu,e partin.do das margens do rio Paraná. 
vinha ter às cabeceiras do rio Tibagí e que aí se tripartia -
uma ponta seguia para Santa Catarina) outra vinha ter a Cana
néa e a última finalmente, tomando para o ·nordeste, esponta:va 
nos campos de Piratininga. Teodoro Sampaio foi quem revelou 
essa vereda, dizendo que os indígenas a denominavam Peabirú. 

O itinerário de Ulrico Schmidl revelado no presente traba
lho, extingue a uniformidade dessa afirmativa. Aliás, os auto
res resalvam que o cam.inh.eiro germânico após chegar à foz do 
rio Tietê, no Paraná, não seguiu o seu curso, rio acima, aten
dendo não só às dificuldades naturais certamente conhecidas, 
como a insegu.rança das regiões marginais, habitadas por tribus 
sobremodo hostís. 

Fazem-no por isso segt1.:ir, daquele po1~to em deante, pelas 
terras en.t ·re o referido Tietê e o rio Paranapanema, para desse · 
modo alcançar Botucatú e vir d.aí pelos caminhos clássicos até 
São Vicente. Neste ponto temos q1uz os leitores hão de se pre
venir um tanto com a analogia dada pelos senhores Kloster e 
Sommer a muitas das designações geográficas então usadas por 
Schmidl. 

Recomendamos porem uma maior atenção para muitos dos 
fatos a que os autores dão modernas explicações, afim de se
rem desfeitas as objeções que por ventura possam ser antepos
tas às suas interpretações. 

O desinçamento das margens do rio Tietê, começou somen
te trinta anos depois de viagem de Schmidl: por iniciativa do 
fidalgo J erônimo Leitão. As suas bandeiras levaram então tudo 
de roldão, com aquela tremenda energia dos lusos quinhentis
tas. Tão memoraveis ficaram, que os castelhanos, em documen
to de 1611, fazendo referência ao Guairá, lembravam ainda a 
passagem daquele temivel capitão-mór vicentino. 

E foram os paulistas posteriormente talando essas trilhas, 
de modo que em 1676 um documento oficial de Assunção es
clarecia qtli? eram tres, largamente usadas: - "la una por las 
cabezadas del rio Pirapó, que tambien se llama Paranápané y 
e l U vay y Piquiry, atravesando los Pirianes y tierras de los 
infieles Guayanás que tienen despobladas los portugueses 11 
cautivas sus famílias. La otra por el rio Anhemby, que corre 
por San Pablo, Pernaíba y Itúasú y tomando puerto, entrando 
en, el Paraná, en el mismo real que ahora hicieron, en treinta dias 
marchar por t ierra rompiendo mbntes de los caminos antiguos 
que usaba la comunicación de aque.Zlas doctrinas con la Ciudad 
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Real de Guayrá. Y dando la vuelta por el proprio camino, pro
seguir su retirada, por Los mismos montes y camino que ahora 
abrieron y sigue~ al Brasil que empiesan de las labores que 
hicieron y le concluyen en dos meses de tiempo, según relación 
de d. Juan Monjelos, Tiasta salir á unos campos y de ellos, en 
quarenta dias, á la villa de Sorocaba, capitania de San Vicen.te. 
Y la tercera, bajando por el referido Anhemby y el Paraná, y 
tomando puerto á los quarenta dias, en el salto que llaman de 
Guayrá, marchar por la costa, dejando en el sus canoas . .. ". -

Mas já vão demasiadamente longas estas duas palavras de 
introdução. 

Si pretend.essemos explanar outros pontos da tese dos se
nhores Kloster e Sommer, teriamas certamente que ocupar 
metade do numero de páginas deste livro. 

Preferimos por isso que os leitores façam dele um juizo 
próprio, atendendo a que se trata de uma curiosa e erudita in
vestigação geográfica da qual ninguem poderá negar o mérito 
e a importância inovadora para os estudos da história quinhen
tista brasileira. 

São Paulo, junho de 1942. • 

Carvalho Franco 
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CAP1TULO I 
' 1 

Ulrico Schmidl e seu livro 

O momento presente se carateriza por uma notória pro
pensão para os estudos históricos e pela analisação de perso
nalidades históricas. Do desenvolvimento da vida de vultos 
que contribuiram para a formação do passado histórico ou que 
foram contemporâneos, quer dos grandes como dos pequenos 
fastos que constituem a história, ressaltam muitas vezes im
pressões mais vivas de atos e fatos de épocas passadas do que 
de um relato puro e simples de cada acontecimento de per si. 
É o que, talvêz, podemos dizer da pr~sente exposição em torno 
da figura e da vida de Ul·rico Schmidl, que, ao lado de outros 
europeus, colaborou no assentamento dos alicerces sobre os 
quais se levantariam vários Estados do continente sulamerica
no. Conquanto a sua atuação tenha sido, apenas, o de modesto 
obreiro, todavia o seu papel singelo, mas específico, é decisivo 
para a explicação de toda uma época. 

A grafia do nome oscila entre Sch.miedel, Schmidel e 
Schmidl. Segundo uma assinatura encontrada no arquivo de 
Assunção, datando do ano de 1549, pesquisadores argentinos 
adotaram a forma de leitura: Utz Schmidl. Um seu contem
porâneo, Juan de Salazar, abreviou o prenome para Uz, acres
centando o termo "alemão:' no lugar do sobrenome. Adotare
mos para o nosso trabalho o prenome Ulrico (Ulrich), pelo qual 
a sua personalidade é mais conhecida no Brasil, bem como a 
grafia "Schmidl", porquanto tal foi o modo de escrever adotado 
pelo seu portador, durante a sua estada na América do Sul, e 
como tal tambem oficialmente conhecido nos documentos. 

Ulrico Schmidl descende de uma velha e benquista família 
da cidade de Straubing, na Baviera. Seu ano de nascimento 
pode ser fixado em cerca de 1510, mas sobr.e a formação de sua 
vida nada existe de seguro. De alguns pontos de referência 
que se conseguiu reunir, é de concluir-se que Ulrico dispusesse 
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de boa cultura escolar com relação à época e que, depois, ti
vesse se dedicado ao comércio. Bem admissivel a suposição de 
que Schmidl, quando ainda moço, tenha ouvido, no convívio 
com pessoas das grandes firmas comerciais de Augsburgo e 
Nuremberg, notícias das descobertas e conquistas da gente 
portuguesa e espanhola nas "índias", como a América então era 
chamada, e que, pel~ relato exagerado das riquezas das terras 
distantes, se tenha deixado influenciar, despertando-se-lhe o de
seja de vê-las com os próprios olhos. Carlos V, imperador, era 
não só senhor da Baviera e das demais partes do império, como 
tambem dispunha da soberania dos Países Baixos e da Espa
nha, de modo que, à execução do projeto, rião se apresentavam 
quaisquer impecilhos dignos de consideração. Assim partiu 
Schmidl de Antuérpia para Sevilha e, aí chegando em 1535, 
justamente no momento em que a armada de Pedro de Men
doza ia levantar ferros em direção ao Rio da Prata. As treze 
embarcações do comando supremo espanhol juntou-se uma ou
tra, capit aneada pelos mercadores Sebastian Neithart e Jacob 
Welser, de Augsburgo, agindo por conta dos mesmos como fei
tor Heinrich Paime (Boehme, Baum ?) , e, neste navio empreen
deu Schmidl a sua viagem para as índias, depois de haver se 
alistado como soldado de Mendoza. Seguiram, ao todo, nessa 
expedição cerca de 2.000 homens, com o chamado "Adelantado" 
ou governador , em demanda do Novo Mundo, levando~ na tri
pulação composta de marinhagem e soldados, ao lado de ale
mães, aventureiros de todas as terras e senhores. Não poucos 
lansquenetes haviam servido sob as ordens de Mendoza na Itá
lia. Da própria nobreza espanhola, muitos aderiram a esta ex
pedição. Dentre os comandantes figuravam vários Mendozas, 
parentes do Capitão-mor, alem disso Juan de Aiolas, Martin 
Dominguez !rala e Juan de Salazar, achando-se, tambem, entre 
eles Juan Osório, um italiano, companheiro de armas do co
mandante da campanha da Itália de 1528. Da rígida disciplina, 
bem como da justiça arbitrária e simplista que Mendoza exer
cia, tiveram os expedicionários logo uma prova quando Osório, 
que segundo o testemunho de Schmidl era um guerreiro piedo
so, correto e audaz, foi sumariamente sacrificado, vítima de 
uma calúnia, durante o estágio de 15 dias que a Armada teve 
na baía de Guanabara. 

Chegados que foram ao estuário do Prata, tentaram esta
belecer-se na nova terra, primeiro na margem esquerda do rio, 
em San Gabriel, onde mais tarde surgiria a colônia brasileira 
do Sacramento. Pouco tempo depois, em março de 1536, na 
margem oposta foi fundado um novo aldeamento sob a evoca
ção da padroeira dos navegantes, Nuestra Seftora de Buenos 
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Aires. A seguir formou-se tambem uma praça forte, Buena 
Esperanza ou Corpus Christi, no rio Paraná, nas proximidades 
do local onde hoje se ergue a cidade de Santa Fé. 

Não tardou que as relações dos conquistadores para com 
os indígenas se transformassem em hostilidades, para o que con
tribuíram, principalmente, as dificuldades de abastecimento. A 
tropa sofreu um grande decréscimq em cofisequência de molés
tias e privações, bem como pelas lutas que teve de sustentar 
com os índios. Na esperança de encontrar melhores meios de 
subsistência entre as tribus afastadas do litoral, e, movidos 
ta1nbem pelo desejo ardente de atingir os píncaros que encerra
vam o tesouro do precioso metal na Serra da Prata, os espa
nhóis resolveram recuar seu campo de ação para o interior da 
terra. Buenos Aires e Buena Esperanza ficaram, assim, fraca
mente guarnecidas, e o grosso da coluna, já reduzida a um 
quarto de seu primitivo número, foi destinado ao Paraguai. Foi 
quando Assunção, a partir de 1536, começou a ganhar em im
portância como base de operações. Mendoza, no referido ano, 
retornou para a Espanha, tendo morrido durante a viagem. O 
comando supremo, ele o transferira a Aiolas que tambem não 
o exerceria por longo tempo. Na volta de uma expedição ao 
Chaco, que até então tinha corrido favoravelmente, encontrou 
este valoroso homem a morte, com todos os seus companheiros, 
à mão de traiçoeiros indígenas. O comando passou, então, em 
1538, a !rala que, tal como seus antecessores, muito teve que 
lutar com a falta de meios de subsistência, com as intrigas 
de seus sub-chefes e com as sublevações das tribus. Chegando 
aí a notícia de uma nau espanhola sob o comando de Alonso de 
Cabrera que havia aportado na costa catárinense, foi mandado 
para lá, de Buenos Aires, uma embarcação, a-fim-de providen
ciar a vinda de mantimentos. Schmidl tambem fazia parte da 
escolta militar dessa expedição. O objetivo foi bem atingido, e 
ambas as embarcações puderam ser carregadas, transbordando 
de mandioca e milho, particularidade esta que vem confirmar 
que, já a partir do ano de 1538, nas costas de Santa Cata
rina era praticada a agricultura em certo desenvolvimento pe
los europeus e índios alí radicados. Depois de uma permanên
cia de dois meses na região então chamada Mbiazá, partiu a 
embarcação, vinda do Rio da Prata, acompanhada da de Ca
brera, para o sul; mas, nesse trajeto, foram os navios assalta
dos por uma tempestade nas proximidades de San Gabriel, pe
recendo o em que ia Schmidl, que, com uma parte da tripula
ção só a muito custo conseguiu sobreviver. 

Com.o seu antecessor, tambem !rala empreendeu, no ano 
de 1539, uma expedição, a-fim-de atingir o morro de prata de 
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Potosí; viu-se, porem, obrigado a retroceder sem ter alcança
do seu objetivo. Para reforçar as suas tropas e a-fim-de co
lher maiores recursos, transportou, em 1541, .para Assunção as 
tropas que haviam ficado em Buenos Aires. A praça forte Bue
na Esperanza ou Corpus Christi, já havia anos, tinha sido assal
tada e destruída pelos índios. Quando depois, em março de 1542, 
o novo governador Nunes Cabeza de Vaca, nomeado em subs
tituição a Mendoza, veiu de Santa Catarina por terra, chegando 
com novos reforços, despontando as expedições em várias ~n
tradas através do Chaco, elas tão pouco lograram atingir a re
gião de Potosí. A Cabeza de Vaea não foi possível se manter 
como governador, já em face de seus sub-chefes, já em face de 
suas próprias tropas, sendo deposto em 1544 e reconduzido para 
a Espanha, depois de ter permanecido longo tempo na prisão. 
No número de seus companheiros que com ele abandonaram 
Paraguai, estava tambem Juan de Salazar. 

Nesse interim, Ir:ala assumira de novo .o comando supremo . 
Ele continuou firme no propósito de conquistar Potosí para o l 

governo platino, mas essa sua política sofreu um golpe muito 
sério, quando os espanhóis do Paraguai, finalmente em 1548, 
depois de enormes sacrifícios, tinham atingido seu objetivo, 
pois, alí depararam com seus compatriotas, que, vindos da 
costa ocidental, já alí se haviam estabelecido e organizado nú
cleos. Irala e a sua gente foram forçados, a mandado do go
vernador do Perú, La Gasca, a retornar às suas bases em As
sunção e a abrir mão dos seus sonhos de riqueza, tão longa
mente acalentados, que eles esperavam colher na Serra da Pra
ta, no morro de Potosí. 

Até que ponto Schmidl tomou parte em cada um dos dra
máticos acontecimentos, aquí rapidamente relatados, não é pos
sível depreender com segurança de suas notas de viagem. Não 
resta, porem, a menor dúvida que este alemão foi testemunha 
ocular e participante dos principais acontecimentos~ entre mea
dos da terceira e princípios da quinta década, na região das 
atuais repúblicas Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia e, 
finalmente, no Brasil. Depreende-se de pontos isolados de suas 
notas que Schmidl, no decorrer dos anos, chegou ao posto de sar
gento arcabuzeiro, atingindo, assim, uma posição de meio termo 
entre simples soldado de tropa e comandante. Parece tambem 
confirmar-se que Schmidl tenha conquistado as boas graças de 
Irala que, depois de uma longa hesitação, foi confirmado no 
posto de governador pelo governo espanhol. 

Nos anos que se sucederam. à retirada de Potosí, d~pois de 
haver sufocado uma rebelião capitaneada pelos sub-chefes em 
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Assunção, a tropa gozou de relativa calma nos seus postos de 
aquartelamento. Por esse tempo, em 25 de julho de 1552, re
cebeu Schm.idl notícia de seu irmão Thomas, de Straubing, 
concitando-o a que retornasse para a Alemanha. Encarregara
se do encaminhamento dessa carta o feitor da casa Fugger, 
Christoph Raisser, em Sevilha. Vemos, assim perfeitamente, 
que este homem de armas não perdeu a ligação com os paren
tes na sua terra de origem que lhe ace_navam com a perspecti
va de· uma possivel herança. É verdade que ele mesmo nas 
suas memórias não se externou sôbre isso, mas o capitão Juan 
de Salazar, escrevendo para a Espanha, dá notícia de que ao ale
mão, de volta para a sua terra, aguardava uma herança de 
XV (?) ducados (40,241). É possivel que no original da carta 
<;le Salazar exista o número XV encimado de um traço horizon
tal, signüicando, então, 15000, de sorte que a herança impor
taria em 15000 ducados. 

Da data supra-referida que coincide com a chegada de Her
nando de Salazar em Assunção, pode-se depreender que parti
cipantes da expedição espanhola Sanabria tenham trazido essa 
carta da Espanha para um porto do Brasil e, dali, para o Pa
raguai. Esta expedição da qual faziam parte ambos os Salaza
res e tambem · Hans Staden, natural de Homberg, partira, se
gundo o cálculo de Lehmann-Nitsche, de San Lucar a 10 de 
abril de 1550 (20, 14). 

Depois de o chefe supremo !rala haver concedido, com 
. certa relutância, a dispensa ao alemão que havia servido tantos 

anos sob a bandeira espanhola, Schmidl começou os seus pre
parativos para a viagem ao litoral. É de se presumir que no 
momento não houvesse no Rio da Prata navio espanhol algum 
de que Schmidl pudesse servir-se para a sua viagem de re
gresso. A viagem fluvial à jusante do Paraguai e Paraná não 
lhe teria oferecido dificuldades e, a seu turno, t1m navio espa
nhol transportaria tambem de graça para a Europa o soldado 
emérito. Ele, naturalmente, teria aproveitado esta circunstân
cia, se se lhe deparasse. Transcorreram, entretanto, seis meses 
num baldado esperar, até que Schmidl, por via de um recem
chegado, veiu a ter notícia que, em São Vicente, aportara um 
navio da empresa Schetz, que poderia ser aproveitado para a 
sua volta à Europa. Só então é que parece que Schmidl che
gou à resolução definitiva de empreender sua caminhada de 
Assunção para o porto de São Vicente, no atual Estado de São 
Paulo, marcha essa que, depois, se tornaria histórica. Recebeu 
ele ainda, das mãos de !rala, cartas para o governo imperial 
de Sevilha, relativamente à situação das cousas no Rio da Prata, 
pondo-se, afinal, a caminho em 26 de dezembro de 1552. Sobre 
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o que foi essa viagem para São Vicente, que segundo seu relato, 
durou cerca de cinco meses e meio, dela trataremos em capí
tulo especial. 

O itinerário do citado porto até Lisboa, Sevilha e Cadiz, 
através dos portos ingleses, holandeses, até Antuérpia, com
preende o espaço que vai de 24 de junho de 1553 até 16 de 
janeiro de 1554. Como ··Schmidl, num naufrágio no porto de 
Cadiz, tivesse perdido todos os seus bens, chegou ele em Strau
bing de mãos vazias. O ant igo burgomestre e conselheiro du
cal Thomas Schmidl, senhor do castelo de Azlburg, havia 
aguardado, seguramente, quatro anos desde a chamada que 
dirigira ao irmão e a chegada do mesmo alí; e veiu a falecer 
poucos meses depois desse r eencontro com Ulrico, a quem 
coube uma consideravel herança. Teria ele, então, começado 
a escrever as suas m emórias, lançando mão, o que é bem de 
presumir, de notas que ele, havia tempos, tinha conseguido 
reunir. O manuscrito original encontra-se hoje em Stuttgart. 
Dele foram tiradas várias cópias que divergem, umas das 
outras. Wernicke, com o fim de distinguir o valor de autenti
cidade das cópias primitivas e das publicações subsequentes, 
deu o grau 100 para o original, sendo, entretanto, certo que já 
a primeira cópia impressa em Francfort sobre o Meno, em 
1567, só recebeu o grau 75. Seguem-se os manuscritos de Mu
nich e Hamburgo com o grau 70, e, finalmente, o manuscrito 
de Nuremberg, que Hulsius utilizou para a sua tradução lati
na, avaliada, apenas, em 50. A leitura do original de Schmidl 
oferecia grandes dificuldades, por que o autor, em consequên
cia de sua longa permanência no estrangeiro, havia, nele, em
pregado termos espanhóis e de outras procedências. A trans
posição de vocábulos de línguas estrangeiras, principalmente 
das indígenas, para o dialeto bávaro deu aos copistas e editores 
do relato séria dor de cabeça, e muitas vezes resolveram as dú
vidas por palpite. Schmidl, sendo luterano, foi obrigado, no 
ano de 1562, a abandonar Straubing, transportando-se para a 
cidade livre de Ratisbona. Ali adquiriu ele casa própria e, go
zando de grande consideração de seus concidadãos, desfrutou 
ainda vários anos de tranquilidade, repousando alí das lutas de 
sua vida. Ignora-se o ano de seu falecimento, e, com ele se ex
tinguiu essa tradicional família da cidade de Straubing, a que 
ele pertencia. O livro que foi publicado em muitas edições, apa
recendo tambem em latim, holandês, inglês, francês e espanhol, 
conservou através dos séculos a ressonância do nome de Ulrico 
Schmidl, e ainda a conservará por muito tempo. 

Entre os biógrafos de Ulrico Schmidl destaca-se o general 
argentino Bartolomé Mitre, que classifica a este alemão o pri-
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meiro historiador do Rio da Prata, chegando a uma conclusão 
extremamente favoravel, quer quanto a sua pessoa, quer quan
to a seu livro. Outros pesquisadores, Lafone Quevedo por 
exemplo, tambem se manifestaram no mesmo sentido, embora 
façam algumas restrições de ordem objetiva. É verdade, tam
bem, que não faltam opiniões antagônicas, segundo as quaes o 
escritor teria sido parcial ou falho em conhecimentos e juizo 
seguro. João Coelho Gomes Ribeiro, o único de nosso conheci
mento que apresenta aos leitores brasileiros uma biografia com
pleta de Schmidl, ataca principalmente o autor alemão por ter 
compartilhado das lutas de conquista ao lado dos conquistado
res espanhóis contra a população aborígene, acusando-o de cor
responsavel pelos atos, que nós hoje tachamos de deshumanos. 
Quanto aos erros objetivos ou descrições errôneas do ambiente 
que encontramos no livro de Schmidl, são prontamente reco
nhecidas pelo leitor hodierno, e desculpáveis, tomando-se em 
conta o baixo grau de instrução daquela época. Nem preten
derá alguem recriminar a Schmidl pelo fato de não ter podido 
interpretar de maneira puramente objetiva, desprezando as cir
cunstâncias de somenos, dos aconteciment9s em que êle foi 
parte. Efetivamente ele só podia narrá-los como ele, verdadei
ramente, os sentia. Quando Schmidl escreveu as suas memó
rias, não estava ele ainda à suficiente distância dos aconteci
mentos que narrava, nem dispunha de meios para aferir o seu 
julgamento à luz de d_ados supervenientes, que poderiam expli
car certas circunstâncias. Em meio às constantes tricas e in
trigas entre os chefes espanhóis, é claro que os subordinados 
ficassem sempre ao lado daqueles que melhor zelassem pelo 
bem-estar da " tropa. A personalidade do governador !rala foi 
depois condenada por muitos pesquisadores da história, ao passo 
que se presta homenagem a antagonistas seus. Outros historia
dores, entre eles os mais austeros, porem, dão a !rala o posto 
de verdadeir.o iniciador da colonização do Rio da Prata. Não há, 
pois, necessidade de se assumir partido contra Schmidl, por se 
ter mantido fiel à facção de !rala, nem podem mesmo as suas 
narrativas sobre a conduta dos chefes supremos ir alem da 
apreciação de um simples subordinado que não penetraria 
senão superficialmente nas cogitaçôes da alta oficialidade di
rigente. Quem se ponha a vasculhar mais esse assunto, sobre
estima as memórias de Schmidl, atribuindo-lhe um juízo sobre 
acontecimentos nas altas camadas dirigentes que um. simples 
soldado não poderia emitir. Este alemão, portanto, não escre
veu propriamente a história dos paises do Rio da Prata, mas 
dá simplesmente o relato de circunstâncias que podem contri
buir para a formação dessa história. 
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Nos cruentos acontecimentos de que é farta a história co
lonial espanhola, Schmidl tomou parte, precisamente, porque 
os seus chefes dele exigiam esse serviço. Matava-se para não 
ser morto; mas, sem dúvida, matava-se às vezes inutilmente 
e fora de qualquer propósito. . Schmidl reconheceu em várias 
passagens o injusto no proceder dos grupos dirigentes, e o faz 

' sentir nas suas memórias. Mesmo através das lutas mais san
grentas, Schmidl se mantem em sua fé cristã, não comprometen
do sua conciência por ações de que compartilhava e que mais 
tarde viriam a ser consideradas deshumanas. Como a moral de 
séculos passados só pode ser aquilatada dentro dos moldes da 
época, é errôneo subestimar a feição moral de Schmidl, por ter 
partilhado, sob o comando dos conquistadores espanhóis, das 
lutas contra os indígenas. Que tais lutas tenham sido cruéis 
e sangrentas e que tenham contribuido para o esmagamento 
de tribus inteiras, é óbvio que essa circunstância não pode ser 
levada à conta de cada um de per si; pois, o. fato de que os in
dígenas deviam ser tratados como criaturas humanas, só have
r ia de se tornar notório pela bula papal (de 9 de junho de 
1537) que o anunciou ao mundo (26,60). Entretanto, é de con
siderar-se que de tais atrocidades não estão tambem isentas as 
guerras européias, nem divergia da interpretação vigente nos 
paises novos da América do Sul a concepção de assassínio e 
de saque de que estavam imbuídos os compartilhantes de idên· 
ticos acontecimentos na Europa. Basta lembrar a história das 
guerras de religião na França e nos Paises Baixos, e da Guerra 
dos 30 Anos na Alemanha, durante a qual exércitos estrangei
ros, um século depois da época de Schmidl, alí cometeram as 
maiores deshumanidades; portanto, acontecimentos de épocas 
passadas não devem ser apreciadas com os olhos de hoje, sob 
pena de chegarmos a conclusões inteiramente falsas. Estas con
siderações serão suficientes para facilitar ao leitor um julga
mento sobre Ulrico Schmidl, que, ha quatro séculos, levado 
por circunstâncias aventurosas, passou por terras do Brasil, 
sem ser contudo, um aventureiro irresponsavel e sem pátria, 
mas, sim, um filho de boa estirpe alemã, que soube conq.uistar 
a consideração e a estima de quantos com ele tiveram de . tratar. 
Demais, este cidadão de Straubing não passa de uma criatura 
de seu tempo, que1 despretenciosamente, sob o seu ponto de 
vista pessoal, presta simplesmente o seu depoimento sobre 
aquilo que viu e viveu em terras sulamericanas, sem, nem de 
leve, lhe ocorrer que os seus leitores depois o viessem recrimi
nar, julgando atos e fatos do passado sob o prisma de uma era 
inteiramente diversa. 
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CAPíTULO II 
: 

u ·Jrico Schmidl e o Brasil. 

a) VIAOEM DE ASSUNÇÃO A SÃO VICENTE 

O livro de Schmidl, como comparsa em acontecimentos, cuja 
originalidade bem pouca cousa há que se lhe iguale, é natural 
que despertasse sensação entre os seus coetâneos. O leitor de 
então só mui vagamente formava uma idéia das profundas 
transformações, que adviriam para ele e para os seus descen
dentes, das novas descobertas e conquistas de portugueses e 
espanhóis. Ele satisfazia-se, por via de regra, unicamente, com 
o agradavel sobressalto de que era tomado pelas notícias oriun
das das terras d'alem-mar, que o punha em ·contato com o ho
mem indígena, com animais de estranha fauna, assim como com 
perigosas aventuras de toda a espécie através de terras e de 
mares. Idênticas impressões teria causado, por longo prazo 
na mente da média dos leitores, a obra de Schmidl, pois que 
não vai distante o tempo, em que os maiorais qa ciência chega
ram à conclusão de que as narrativas do velho escritor de via
gens constituiam tambem uma fonte, da qual poderiam ser ex
traidos preciosos informes para a história, a geografia e a etno
grafia da América do Sul. Os historiadores brasileiros Porto 
Seguro e Rocha Pombo citam, apenas ligeiramente, o nome de 
Schmidl, e o historiador inglês Southey tambem menciona o 
nome deste alemão na sua história do Brasil, ao passo que Han
delmann e W appaeus nenhuma notícia tinham da obra desse 
autor alemão. 

A exposição seguinte trata das relações que reinavam entre 
o Brasil e o ex-soldado alemão, ao serviço da Espanha. Im
porta saber até que ponto os dados fornecidos por esse viajante, 
no tocante à história, geografia e etnografia do Brasil, tenham 
sido exgotados pela pesquisa brasileira. Se chegarmos à con
clusão de. que a descri~ão da viagem de Ulrico Schmidl, neste 
país, só encontrou um interesse muito restrito, tal fato tem ime-
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diata explicação na circunstância de ~sta não ter sido ainda tra
duzida para o português. Não se contesta que Schmidl, em es
sência, pertence à tradição dos paises do Rio da Prata, cujos 
historiadores muito dignificaram o antigo soldado colonial, a 
serviço de Castella. Se resulta, entretanto, que este vulto tenha 
ficado em segunda plana no Brasil. não é de ser esquecido o 
fato que um ou outro pesquisador brasileiro, frequentemente, 
cite o nome de Ulrico Schmidl, notadamente1 no que se refere 
à sua travessia rumo ao litoral vicentino e à sua visita em San
to André de João Ramalho. Como existem, entretanto; mais al
guns liames que prendem Schmidl sob outros aspetos com a 
terra do Brasil, cousa que, até agora, não foi suficientemente 
apreciada, pretendemos fazê-lo agora nesta exposição, pelo me
nos em relação a certos e determinados pontos. 

A corajosa marcha do alemão, de Assunção para São Vi
cente, foi o que, aos olhos dos pesquisadores brasileiros de his
tória, pareceu o mais digno de nota. Conquanto muitas vezes 
disso haja menção em muitos escritos, contudo só uma única 
vez foi feita a tentativa de estabelecer-se, minuciosamente, o 
itinerário da viagem de Schmidl, à vista das notas que deixou. 
Cabe esse mérito ao engenheiro da Comissão Geográfica e Geo
lógica do Estado de São Paulo, Dr. Gen,til de Assis Moura que 
conquistou um lugar de renome p.or uma série de trabalhos da 
história de São Paulo. Este erudito: ao estabelecer o itinerário 
da viagem de Schmidl, tocou tambem em outros problemas da 
história, relacionando-os com o viajante alemão. As minucio
sas pesquisas do referido Dr. Moura, relativamente ao caminho 
que Schmidl tenha tomado para seguir do Paraguai a São Vi
cente, são, sob muitos pontos de vista, instrutivas. Embora 
as conclusões às quais o presente trabalho pretende chegar, não 
admitem o itinerário de viagem reconstruido por Moura, este 
fato não deve dar motivo de se contestar àquele pesquisador o 
mérito de ter em primeiro lugar se ocupado com uma questão 
tão difícil, pr.ocurando criteriosamente solucioná-la de algum 
modo. A mesma interpretação do Dr. Moura era tambem a de 
Porto Seguro (26,324), perfilhada mais tarde por outros pes
quisadores, por exemplo, por Mondschein (19,24), pelo gene
ral Mitre e por Lafone Quevedo. Aliás, os pesquisadores ar
gentinos e paraguaios, descrevendo a viagem que Schmidl em
preendeu do Paraguai para São Vicente, não dispensavam a 
certas minúcias o interesse que tomaram por outros aspetos de 
sua narrativa. A região percorrida por Schmidl, em direção ao 
litoral, fugia ao plano de trabalho dos referidos pesquisadores, 
razão pela qual não s~ viram levados a deduzir da obscuridade 
dos informes, oferecidos pelo viajante, um aceitavel roteiro. 

22 

• 



• 

• 

A fixação do itinerário percorrido viria: efetivamente, se 
chocar em dificuldades, pois que bem poucos são os dados apro
veitáveis, referidos na obra de Schmidl. A escassez de indica
ções seguras, acrescida pelas distintas variantes do texto e pela 
oscilação no modo de grafar nomes estrangeiros, tiveram como 
consequência a verificação de que, entre os pontos Sul e Norte, 
atingidos por Schmidl, existe uma diferença de 6,5 graus de la
titude, ou sejam mais de 700 km., fazendo-se o confronto entre 
o itinerário de viagem que ora propomos e os tidos como exa
tos até hoje. Certas lacunas do texto foram, nesse meio tem
po, preenchidas por W ernicke, que djspunha do manuscrito ori
ginal de Schmidl para os seus profundos estudos, e do qual, 
igualmente, pôde se utilizar para a tradução espanhola. Conse
guiu tambem este pesquisador argentino organizar uma chave 
fonética, por meio d.a qual não poucas espressões estrangeiras 
e nomes empregados por Schmidl podem ser entendidas. Con
quanto as emendas aduzidas por w ·ernicke não derimam todas 
as dúvidas, são, contudo, uma excelente contribuição para a 
leitura e interpretação das narrativas de Schmidl. Como o 
trabalho do Dr. Moura é o que melhor se presta para a distinção 
entre o roteiro, até agora tido como certo, e o novo trajeto ora 
apresentado, tomaremos, daquí por diante, ainda mais ao pé 
da letra, as indicações do pesquisador paulista. Nasce daí, desde 
logo, a suposição de que o conjunto do relato de Schmidl não 
tenha sido devidamente estudado por ele e por outros eruditos, 
dispensando especial cuidado somente à parte que se refere aos 
preparativos de viagem e à marcha propriamente dita para o 
litoral. Daí o fato de ter passado despercebido o nome de uma 
localidade, Juerichsabaie ou Juberich Sabye, onde Schmidl to-· 
cou logo no começo de sua viagem, lugar este já anteriormente 
mencionado, a saber no capítulo el}l que trata da sublevação 
dos cariós, no Paraguai central de hoje. Essa localidade devia 
estar situada na região da foz ou do curso inferior do rio J ejuí, 
sendo que a menção desse lugar como primeira etapa da via·· 
gem de Schmidl indica o rumo que teria sido tomado para 
atingjr o litoral. O caminho conduz, assim, contra a expecta
tiva, primitivamente para o norte, Paraguai acima, evidente
mente para atingir o rio Paraná, através o Jejuí. O Dr. Moura, 
pelo contrário, faz Schmidl seguir Paraguai abaixo, não dando 
maior atenção à localidade de J uerichsabaie e outras paradas, 
citadas por Schmidl. O pesquisador considerou que fossem lo
calidades de importância insignificante, pontos de estaciona
mento, já desaparecidos no Paraguai ou Alto Paraná, e só tinha 
em mira fazer com que o viajante atingisse a foz do Iguassú, 
que ele elegera como verdadeira porta de entrada de Schmidl 
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na região oriental. Nisto o Dr. Moura, bem como Porto Segu
ro e outros eruditos brasileiros, argentinos e alemães, deixaram 
se levar pela suposição de que o itinerário de Cabeza de Vaca 
em direção oposta foi tambem o trajeto escolhido por Schmidl. 
Não tomaram em consideração o fato que, desde a m.emoravel 
viagem do futuro governador do Rio da Prata haviam decorri
do dez anos e que, nesse meio tempo, haviam se alargado os 
conhecimentos sobre as vias de comunicação entre o litoral e o 
Paraguai, depois que não poucos aventureiros, soldados, trafi
cantes, clérigos e outros viajantes as tivessem percorrido em 
número sempre crescente. Tambem não se levou em conside
ração que o propósito de Schmidl não era atingir o Mbiazá de 
então, ou Santa Catarina, mas sim São Vicente, pelo que tam
bem devia dar maior preferência ao rumo mais ao norte que 
ao rumo sul. Mais outra circunstância deixou de ser conside
rada. Pouco antes da partida de Schmidl, chegou em Assun
ção, vindo de São Vicente, Diego Diaz, - talvez da família Ador
no ( 40, 168 e 9) - com quem ele ainda trocou idéias. Conquanto 
disso não haja menção, por que via Diego Diaz tenha alcança
do o Paraguai, certamente não restará dúvida de que o vicen
tino, pelas suas experiências, tenha dado instruções e os derra
deiros conselhos para a projetada viagem, informando-o sobre 
certos acidentes geográficos do interior de São Vicente. O pró
prio Schmidl assim diz no seu relato: "E, depois de ter me en
fronhado de tudo que me era necessário, pus-me a caminho, 
em nome de Deus Omni-poderoso". 

Entretanto, se o Dr. Moura faz o alemão caminhar 100 lé
guas Paraguai abaixo e Paraná acima para alcançar a foz do 
Iguassú, ele não deu maior importância a essa duvidosa indica
ção da distância. Nem isto deve ser rigorosamente levado em 
linha de conta, uma vez que as indicações de léguas, menciona
das por Schmidl só adquirem foros de certeza, depois de crite
riosa investigação. Mas, contra a suposição de uma viagem de 
canoa ininterrupta de Assunção até ao Iguass(1, o próprio texto 
de Schmidl dá o seu depoimento, do qual é de depreender-se 
que a viagem se iniciou em canoas, continuando depois, por 
terra, e sendo, finalmente, arranjadas novas embarcações para 
navegar as 100 léguas Paraná acima. 

Convem lembrar aquí que a referência da viagem de 100 
léguas Paraná abaixo consta em várias edições da narrativa de 
Schmidl. Wernicke chegou a precisar que o termo "aufwaerts" 
(acima) consta do texto original, e que por engano numa das 
cópias foi intercalado o termo "abwaerts,, (abaixo) . Daí a 
grande confusão que assalta o leitor que pretende acompanhar 
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o itinerário de Schmidl. O Dr. Moura leu corretamente: Para
ná acima, escolhendo, porem, como ponto de partida do percur
so de 100 léguas, a cidade de Assunção ou o ponto de conflu
ência do Paraguai e do Paraná, e não as quedas do Guairá, 
para onde nós o remetemos. Os autores desta monografia ser
viram-se, primeiramente, da edição Cramer, na qual se lê: Pa
raná abwaerts (abaixo) . Do conjunto, porem, chegaram à 
conclusão de que esse dado era errôneo, vindo a encontrar a 
comprovação das suas suposições no trabalho de Wernicke, que 
mais tarde tiveram em mãos. 

Revelemos, desde já o conteí1do da tese, elaborada em co
mum pelos autores, segundo a qual SCHMIDL, PARTINDO DE 
ASSUNÇÃO PELOS RIOS PARAGUAI E JEJUf, PROCUROU 
ALCANÇAR AS QUEDAS DE GUAIRA E, DALf, PELO PA
RANA A FOZ DO 'fIET:Ê;, DE ONDE POR TERRA, VISAVA 
ATINGIR SAO VICENTE. Podem ser aduzidos, para essa tese, 
vários argumentos diretos, alem de vários outros indiretos. A 
comprovação apoia-se em alguns pontos do contexto que falam 
por sí; quanto ao mais, decorrem as devidas deduções do tra
jeto da viagem, depois de estabelecido em suas linhas gerais. 

As indicações supra-citadas deixam entrever, a que ponto 
a nova interpretação se afasta do rotejro, aceito por notáveis 
pesqt1isadores de história e reconstruido por Moura em suas 
minúcias. Segundo a suposição até agora geralmente aceita, 
Schmidl rumou com seus companheiros da foz do Iguassú atra
vés do atual Estado do Paraná, marchando através do sudoeste 
de São Paulo, ganhando, finalmente, São Vicente, tendo parti
do da zona d.9 atual Itú . . Chamou, porem, a atenção do histo
riador paulista o fato de Schmidl nada haver mencionado das 
muitas serras e cursos de água que deveria ter transposto na 
região do atual Estado do Paraná. Nesta omissão temos uma 
contraprova de que Scbmidl, em absoluto, não atravessou rios 
ou serras paranaenses. 

Se bem que o cuidadoso trabalho do Dr. Moura tenha sido 
o ponto de partida para as pesquisas dos autores desta mono
grafia, não se pretende, aquí, seguir minuciosamente as etapas 
do itinerário estabelecido por aquele estudioso. Vamos nos re
portar, antes, ao primeiro ponto de etapa mencionado por 
Schmidl, Juerischsabaie que, como acima dissemos, supomos 
situado no curso inferior ou na região da foz do rio Jejuí. É 
oportuno lembrar aquí que, no referido ponto, a pequena cara
vana de Schmidl, composta dele e de mais 20 escravos indíge
nas, foi reforçada pela inclusão de mais quatro pessoas. 
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Quanto aos companheiros de Schmidl, na sua dificil e pe
rigosa travessia do rio Paraguai ao Oceano Atlântico, não reina 
entre os autores, que trataram daquele personagem, unidade 
de vista, pois que ele mesmo, pela sua maneira lacônica e 
muitas vezes ambíg11a e cheia de lacunas de apresentar a sua 
narrativa, deu causa para que subsistam tais dúvidas. É de se 
depreender das notas de viagem de Schmidl que ele partiu de 
Assunção com 20 escravos indígenas. Atr avés de outras fontes 
sabe-se, que o governador Irala costumava vender índios apri
sionados, ofer ecendo-os tambem em pagamento de compro
missos, o que talvez se verificasse t ambem no caso de Ulrico 
Schmidl, ao ter ele de abandonar o serviço militar. Eis a razão 
por que aparece ele como senhor de escravos. Em J uerichsa
baie, quatro europeus, a saber: dois espanhóis e dois portu
gueses deparam com a caravana do alemão que r esolve aceitar 
os adventícios como companheiros de viagem. Deles diz 
Schmidl que "estes não tinham licença do comandante", o que 
pode se referir aos espanhóis e portugueses, ou talvez somente, 
a estes últimos. Geralmente interpreta-se esta passagem refe
rente às quatro pessoas, como se se tratasse de soldados q11e, 
ocultamente, tivessem se afastado de suas respetivas tropas; 
pode tambem admitir-se que se trate de quatro homens ou 
mesmo somente dos dois portugueses, que permaneciam no in
terior do Paraguai sem permissão das autoridades. Com relação 
aos supra-citados escravos, convem dizer que Schmidl, prosse
guindo na sua narrativa, faz menção, em dado passo, de 60 in
dígenas, do que se concluiu que os quatro europeus citados 
tambem traziam escravos. Contudo, se Schmidl, ao mencionar 
60 escravos, acrescenta que os mesmos haviam saído com ele 
de Assunção, isso contradiz à sua noticia anterior e tambem à 
suposição que os 40 escravos só depois tivessem deparado com 
a caravana, pertencendo aos quatro europeus. Seja como fôr, 

· reina no texto de Schrnidl, relativamente aos escravos indíge
nas, uma certa obscuridade que talvez se prenda à preocupa
ção que se tinha por aquela época de ocultar o comércio e a 
manutenção de escravos. Dos companheiros europeus de 
Schmidl. diz ele que dois no decorrer da viagem, foram mortos 
e devorados por selvagens tupís. Ora, se em outro passo pos
terior da narrativa, se trata não de tres, mas de quatro cris
tãos (inclusive Schmidl), que, com os seus (60) companheiros 
indígenas, tiveram que oferecer resistência a Tupís em grande 
superioridade numérica, tal circunstância só é atribuível a um 
engano que algures se tenha intercalado. É de se admitir que, 
nessa peripécia com os indígenas, apenas um europeu fosse sa-
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crificado ao passo que o outro viesse a deparar novamente com 
Schmidl, e que este deixasse de mencionar o sucedido. 

Estas questões são, portanto, incertas, dando lugar às mais 
variadas hipóteses, extensivas tambem à personalidade dos 
companheiros europeus de Schmidl. 

No rol dos cristãos que aparecem na narrativa como com
panheiros do alemão, teria entrado tambem o espanhol Ruy 
Dias Melgarejo. Quem faz esta suposição é Hermann Burmei
ster, que se ocupa de Schmidl na sua obra sobre a Argentina 
(Buenos Aires, 1875). Como não temos à mão o livro daquele 
autor, só podemos aceitar a sua suposição através de uma nota 
em rodapé, da autoria de Langmantel (18, 104), e, assim, fica
mos em completa incerteza quanto aos fundamentos, que Bur
meister possa ter invocado ao incluir a personalidade histórica 
de Melgarejo entre os companheiros de Schmidl. 

As notas de Burmeister, porem, sobre este espanhol, e as 
contribuições dos historiadores Capistrano de Abreu (26, 290) 
e A. d'E. Taunay (35, 40/41) sobre a mesma personalidade, 
dificilmente são harmonizáveis. Não é possível, portanto, 
formar, a respeito, um juizo definitivo, se Melgarejo pode ou 
não entrar em linha de conta como companheiro de Schmidl, 
na sua travessia para São Vicente. Dessas indicações inseguras 
parece resultar que o sevilhano, em 1549, tivesse tomado parte 
na insurreição do Abrigo contra !rala e que, a seguir, tivesse 
fugido do Paraguai para o litoral brasileiro. Em Mbiazá, no 
ano de 1551, contraiu núpcias com uma das damas espanholas 
que faziam parte da expedição Sanabria. A única cousa que 
se pode estab'elecer como ponto pacífico é que Melgarejo, em 
março ou abril de 1555, rumou de São Vicente, com Juan de 
Salazar e outros, para Guairá, onde o sevilhano viria em anos 
subsequentes desempenhar ainda relevante papel. O que não 
se sabe ao certo, é onde e como teria passado esta tão discutida 
personalidade entre os anos de 1552 e 1554. Provavelmente 
coincide esse meio tempo com uma desavença, havida entre 
ele e a família do fazendeiro e senhor de engenho Luiz de Góis 
de São Vicente, sobre o que Capistrano apresenta a fundamen
tação. Que Melgarejo tenha tambem se transportado para o Pa
raguai, em 1552, e de lá retornado em 1553 com Schmidl, não 
parece muito provavel, conquanto não seja de todo impossível. 
Se, apesar de tudo, de fato, se admite uma viagem comum 
destes dois personagens, tal seria plausivel de vez que, no rela
to sobre Melgarejo, encontra-se uma passagem que parece lem
brar qualquer cousa sobre a narrativa de Schmidl e dos dados 
relativamente aos seus companheiros de viagem. Melga.rejo 
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teria fugido do Paraguai e se dirigido com um companheiro 
para o Brasil. Durante a viagem teriam caido nas mãos dos 
Tupís, tendo sido o companheiro morto e devorado pelos índios, 
ao passo que Melgarejo, ameaçado da mesma sorte, teria sido 
salvo pela intervenção amorosa de uma índia. Se esta ·11arrativa 
tem visos de verdade, surge, então, a pergunta se, com efeito, 
se verifie,ou o referido episódio com os Tupís, em 1551, quando 
Melgarejo seguia de Paraguai para Mbiazá; ou, no ano de 1553, 
quando os dois europeus da caravana de Schmidl passaram por 
idêntica peripécia; ou, finalmente, no ano de 1554, como é de 
ler-se na "História Geral d.as Bandeiras Paulistas". Com rela
ção à incerteza reinante nos informes oferecidos pela tradição 
e das variantes tão frequentes nas fontes, no tocante à indicação 
dos anos, parece que, relativamente à suposição de Burmeister, 
de Schmidl e Melgarejo terem viajado juntos, só resta a con
clusão de que os documentos, por nós compulsados, não são su
ficientes para aceitar ou repelir a tese a que chegou aquele 
pesquisador. Tal só· se tornaria possível após o estudo de mais 
outras fontes que ora não nos foram acessiveis. 

Lehmann-Nitsche levantou a possibilidade d~ o genovês 
Gambarotta ter acompanhado Schmidl (20, 20). Em apoio a 
este seu ponto de vis.ta, o citado pesq..uisador refere o fato de 
este genovês ter permanecido em São Vice.nte em junho de 
1553, o que · tambem se ·depreende de uma nota em rodapé, que 
o historiador Basílio de Magalhães insere na ·edição portuguesa 
da História do Brasil, de Handelmann (15, 108). Trata-se, alí, 
dos náufragos da expedição . espanhola de Sanabria que, de 
Santa Catarina, foram transportados para São Vicente. O cita
do historiador observa que Ulrico Schmidl, chegando de As
sunção em 13 de junho de 1553, lá tivesse deparado com os náu
fragos. Que estes e Schmidl permaneceram ao mesmo tempo 
em São Vicente, não ·resta a menor dúvida. Todavia, o alemão, 
no seu livro, não faz · a menor menç~o da expedição Sanabria. 
Da frase contida no citado ponto "onde (em São Vicente), a 
13 de junho de 1553, ainda os (náufragos) encontrou Ulrich 
Schmidl, procedente de Assunção em companhia do genovês 
Gambarotta", parece se tenha depreendido que o genovês se 
encontrasse em companhia de Schmidl quando este chegou de 
Assunção, como tambem do mesmo modo pode-se deduzir que 
Gambarotta, em São Vicente, houvesse se detido na companhia 
dos náufragos. Ora, não se querendo admitir que o genovês se 
achasse entre companheiros não citados de Schmidl, resulta 
não haver ponto d.e apoio para provar que Francisco Gamba-

' rotta tenha feito parte dos companheiros de jornada do alemão. 
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O que parece existir de seguro é que o genovês empreendeu 
uma marcha por terra do Paraguai a São Vicente. O ano, a 
respeito estabelecido por Capistrano de Abreu (26, 324), é to
davia o de 1555. 

Existe, na literatura, um documento o qual, em contra
posição às pesquisas anteriores . que resultaram inúteis ou 
duvidosas, parece permitir conclusões bastante seguras, rela
tivamente à personalidade dos dois portugueses, mencionados 
por Schmidl como companheiros seus (40, 240/242). É uma 
carta datada de 30 de junho de 1553, do capitão espanhol Juan 
de Salazar, que se achava detido em Santo~ pelas autoridades 
portuguesas. É possivel que a data não esteja bem certa, pois 
que o navio, em que a mesma provavelmente foi enviada, pa
rece ter partido de São Vicente, em 24 de junho de 1553. Sa
lazar, na carta que dirigiu a Sevilha, dá notícia dos aconteci
mentos que ele, nos últimos tempos, havia observado em 
Santos, notadamente, sobre o arrebanhamento de escravos in
dígenas do Paraguai e de sua venda no litoral, bem como de 
seu embarque para a Europa. Ele dá de per si a menção de pes
soas que haviam embarcado num navio da ·casa Schetz, em
barque esse de que faz parte Ulrico Schmidl, do qual Salazar 
informa que ele levou consigo um escravo (aliás Schmis:ll 
mesmo menciona que os dois escravos que o acompanharam, 
morreram em Lisboa) ; alem disso os portugueses João Rodri
gues de Cezimbra e Antonio Tomás de Lisboa, dos quais Sala
zar soubera que levavam, clandestinamente, escravos a bordo. 
Como o capitão espanhol acrescenta que os portugueses, havia 
tempo, tenham navegado com Mendoza para o Rio da Prata e 
que as mulheres dos mesmos tivessem reclamado o seu regresso 
e que tambem o· alemão por causa de uma herança houvesse 
sido chamado de volta, dá a idéia que esses tres, os dois por
tugueses e o alemão, tenham figurado juntos, segundo supõe 
Salazar. Os demais passageiros europeus do veleiro, menciona
dos pelo missivista, um espanhol com o filho (nifio) de um ofi
cial de Paraguai, um genovês (não: Gambarotta) e um 
toledano, filho de um milanês, não se relacionam com o caso. 

A suposição endossada tambem por Wernicke, de que os 
portugueses João Rodrigues e Antonio Tomás tenham perten
cido aos companheiros de Schmidl, parece encontrar uma com
provação nas "Novas Cartas Jesuíticas'' e a saber: na carta que 
o padre jesuita Manoel da Nóbrega dirigiu ao padre Luis Gon
çalves da Camara (21, 39) . Esta carta é datada de São Vicente, 
de 15 de ju.nho de 1533; Schmidl chegou alí a 13 daquele mês. 
Parece à primeira vista que essas duas datas se correspondem; 
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porem de uma outra passagem se depreenderá que tal não é um 
ponto absolutamente seguro, visto que a caravana de Schmidl, 
talvez já algum tempo antes, tivesse atingido o litoral, de modo 
que os companheiros europeus de Schmidl já pelo mês de abril 
tenham se apresentado em São Vicente e Santos. Em todo caso, 
o Padre Nóbrega, na sua carta, cita o fato de que alguns dias 
antes da partida da Armada, no que se subentende a armada do 
governador Tomé de Souza, tivessem chegado do interior alguns 
homens que lá haviam permanecido dois anos à cata de ouro, 
portadores de notícias dos Tupís e de seus costumes. Os mesmos 
falavam tambem de lendárias amazonas que poderiam indicar 
os roteiros de mjnas de ouro. O que o Padre Nóbrega relata a 
respeito desses homens coincide em muitos pontos com o que se 
pode ler em Schmidl sobre os Tupís e sobre as amazonas. Esta 
coincidência permite a suposição de que João Rodrigues e An
tonio Tomás tenham sido os tais homens, com quem o padre je
suíta entrou em contacto. 

A respeito dos dois portugueses, Salazar só sabe dizer que 
eles, certo dia, seguiram com Mendoza para o Rio da Prata, e 
nada diz que eles, como Schmidl relata, não tivessem obtido 
permissão do seu chefe !rala, a quem Salazar, aliás, considerava 
como seu adversário; e, ao padre jesuita os portugueses só fize
ram menção dos dois anos, durante os quais talvez como antigos 
partidários de Abrigo, longe da tropa e às suas próprias expen
sas, divagaram pelo sertão até que, afinal, vieram a se juntar 
com o alemão. 

O ilustrado Padre Serafim Leite S.J., editor das "Novas 
Cartas J esuiticas" (21, 42), aliás admite que as notícias trans
mitidas pelo Padre Nóbrega sobre os Tupís e as amazonas, são 
·oriundas de um certo Antônio Rodrigues, que tambem batalhou 
como soldado no Paraguai e que. depois de ter chegado em São 
Vicente, entrou para a ordem dos jesuítas. Todavia deve se dis
cernir dois portadores d.o mesmo nome Rodrigues, a saber: An
tônio Rodrigues, de Lisboa, que, segundo parece, voltou do Pa
raguai em 1552 e que, no ano subsequente, entrou na ordem, e, 
meses depois, pelos meiados do ano de 15531 acompanhou o 
Padre Nóbrega na sua viagem pelo interior da terra (8, 58); e, 
de outro lado, João Rodrigues, de Cezimbra, que (segundo Sa
lazar) na mesma época voltou para Portugal. Por vias dessas 
análises parece, pelo menos, chegarmos a alguma conclusão se
gura, re!ativamente aos dois portugueses, companheiros de 
Schmidl, mas a obscuridade que circunda os companheiros de 
jornada do alemão, na sua grande travessia por terra do Para
guai ao Oceano Atlântico, jamais será esclarecida integralmente. 
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Transposta esta tentativa de estabelecer um quadro de con
junto da caravana de Schm1dl, retornemos, novamente, ao curso 
inferior do J ejuí, onde aquela fora acrescida de novos elemen
tos. O curso desse rio com os afluentes que recebe, aponta do 
rio Paraguai em direção Oeste-Leste para as quedas de Guairá. 
Os pontos de pousada citados por Schmidl neste entrecho, 
Juerichsabaie (Hieruquizaba), Warei ou Barei (Guarai), 
Gewarethe (Guaguarete, Yaguareté) , mesmo nas formas re
comendadas por Wernicke, e, aquí, anexas entre parênteses, 
são pouco apropriadas para robustecer a direção natural indica
da pelos cursos d'água. Como em algumas edições de Schmidl 
o ponto de parada Gewarethe vem citado antes de W arei, te
mos que contar com a possibilidade de a sequência dos pontos 
de pousada não ter sido regularmente observada, ao escrever 
o seu relato. Tal engano e outros que tenham se verificado, 
não é de causar estranheza, pois que, se o viajante se servia 
do recurso de notas, isto às vezes era retardado e depois exe
cutado de maneira sumária. Do mesmo modo que, por via des
sas circunstâncias pudessem surgir erros ao escrever o traba
lho, tambem a legibilidade das notas anteriormente tomadas 
teria sido prejudicada devido a fatores externos que influen
ciaram sobre papel e tinta. Considerando-se) porem, os pontos 
de pousada na sequência geralmente aceita, pode o ponto de 
parada Warei, .ou Barei, ser localizado junto do Arroio Parai, 
que existe como aflue11te do lado direito, no cu:rso superior do 
J ejuí, como se vê no mapa do Paraguai de Cleto Romero. Mais 
para o Sul desse lugar está situada hoje a cidadezinha de Igua
temí; mais alem, na mesma direção, a .10 léguas segundo Wap
paeus (38, 1196), está a povoação de Curuguatí, bem como um 
rio do mesmo nome que desagua na margem esquerda do Jejuí. 
Segundo a mesma obra de consulta (38, 1150), até mesmo 
grandes cargueiros chegam da foz do J ejuí até Curuguatí nas 
épocas de cheia, e, segundo Mangels (22, 131), o mês de janeiro, 
durante o qual Schmidl atravessou essa região, é mês de maior 
força pluvial do Paraguai. Se a localidade maior, encontrada 
por Schmidl na região de Warei, deve ser procurado alí onde 
depois surge Iguatemí, ou se no lugar chamado Gewarethe -
Curuguatí, onde as canoas foram abandonadas a-fim-de se dar 
início à marcha por terra, é questão que poderá continuar 
indecisa. O essencial é, apenas, que, de um ou de .outro lugar, 
foi continuado o itinerário por terra, a saber pelas montanhas 
que hoje separam o Brasil do Paraguai, e, provavelmente, pela 
brecha que existe entre a Serra Amambaí que segue a direção 
Norte-Sul e a Serra do Maracatú (Maracaiú) , situada em di
reção Este-Oeste. O ângulo das citadas serras que se abre para 
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o lado Este, adquiriu importància política mais de dois séculos 
mais tarde, quando se formou o forte brasileiro da fronteira; 
Nossa Senhora dos Prazeres, bem com.o a povoação brasileira 
de Iguatemí. Na história do citado forte é frequentemente 
mencionada a pequena povoação paraguaia fronteiriça, Curu
guatí. Todas as ponderações nos conduzem a crer que já 
Schmidl e sua tropa tivessem percorrido essa região que mais 
tarde viria ter uma notoriedade histórica. 

Depois de atravessada a serra, o curso do Iguatemí, nova
mente em direção Este-Oeste, indicava o caminho para o Pa
raná, acima das quedas de Guairá, de onde se tornava viavel 
a viagem em canoas rio acima. Num lugar a que Schmidl cha
ma Barode ou Warede, teve ele oportunidade de arranjar as 
necessárias canoas, o que de novo nos leva a concluir que fôra 
encontrado um núcleo indígena. A denominação Barode faz 
lembrar o lugarejo Ibarotí, que nos mapas jesuíticas da éra 
posterior é indicado mais para o Sul, na região do rio Mondaí. 

·Designações tupís, dessa ou de semelhante forma, aparecem, 
frequentemente, uma ao lado da outra, na geografia paraguaia 
e brasileira, e, assim, Schmidl podia ter reproduzido Barode~ 
c0nfundindo esse nome com o de um aldeiamento indígena nas 
pr.oximidades das quedas de Guairá. Entretanto, em geral, não 
devemos emprestar tão grande importância à significação de 
tais nomes e de sua situação geográfica, tanto mais que pod~rão 
surgir ainda dúvidas sobre se Schmidl mencionou os pontos de 
etapas de Barei ou Warei até Barode em sequência exata. As
sim, p. ex. tambem seria inutil localizar a estação Warei nas 
grandes quedas, lendo Guairá em vez de Warei - pois que, 
segundo a tradição, a denominação Guairá teria sido usada 
posteriormente. É claro que a tradição pode errar; nós, entre
tanto~ nos cingimos, tanto quanto possível, aos textos que te
mos à vista, desistindo de entrar em indagação, se Schmidl já, 
ao chegar nas grandes quedas, tivesse ouvido o nome Guairá, 
grafando-o como sendo o termo: Warei. 

Lafone Quevedo; na sua preciosa obra sobre Sc.hmidl, re
produz u1n documento histórico, do qual parece decorrer ttma 

· coincidência digna de nota entre o nosso itinerário de Schmidl, 
p.or nós proposta e outro do governador !rala, seguido pouco 
mais tarde (23, 405). Trata-se de um comunicado deste digna
tário ao governo de Sevilha, datada de 24 de julho de 1555, 
sobre os acontecimentos dos últimos anos. Nesse comunicado 
são acentuadas, principalmente, as dificuldades relativamente 
aos reforços enviados pela Espanh.a ao /litoral brasileiro e que 
dalí se transportavam para o Paraguai. Sem que !rala o diga, 
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é facil perceber a sua intenção de erigir, na margem esquerda 
do Paraná, nas proximidades das grandes quedas, urna base para 
garantia do acesso para o lado do litoral atlântico-sul. Como 
!rala escreve, ele teve notícia de uma região chamada Itatin 
que ainda era terra de ninguem e que devia ser situada na re
gião mais tarde chamada de Itatú ou Guairá, na foz do atual 
rio Pequirí, na margem esquerda do Paraná. Para executar o 
seu plano, !rala se encaminhou, em 18 de janeiro de 1553, por
tanto 3 1h semanas depois da partida de Schmidl, com urna ex
pedição de Assunção, seguindo 30 léguas Paraguai acima, onde 
terá encontrado a foz do J ejuí. Aqui recebeu o governador no
tícias que o levaram a voltar para Assunção. Logo, porem, ele 
poude voltar ao ponto, onde havia interrompido a sua viagem. 
Depois de uma curta demora que aproveitou para penetrar na 
região à margem direita do Paraguai, i. é no Chaco, parece que 
!rala se dirigiu para o outro lado do rio com uma pequena tro
pa de companheiros, partindo do J ejuí por caminhos que ti
nham sido explorados por indígenas, seguindo o mesmo itine
rário que, pouco antes, deve ter sido palmilhado por Schmidl, 
rumo de Guairá. Depois de ter conquistado, pacificamente, as 
terras de Itatin para a coroa da Espanha, chegou novamente em 
Assunção, em setembro de 1553. Um ano depois, esse perso
nagem tão empreendedor tomou outras medidas de modo a 
assegurar melhor a posse da futura província de Guairá. O 
fato de !rala, no ano de 1553, ter estado nas grandes quedas, 
encontra-se tambem citado na literatura, mas é primeiramente 
de seu relatório que vimos a saber que ele perlustrou caminhos 
ainda não percorridos por europeus e que, segundo toda a ve
rosimilhança, foi da foz do J ejuí por terra, e não por água, 
Paraná acima, para atingir aquele ponto. Daí se conclue que o 
itinerário tomado por Schmidl, em direção a Guairá, itinerário 
possivelmente seguido por !rala, contribuiu para uma inovação 
e uma melhoria no serviço de comunicação do Paraguai colonial. 
A ligação Assunção-J ejuí-Guairá foi aberta pelas duas expedi
ções e, consequentemente, foi ainda muito utilizada. Nesta se
quência de idéias é ainda digno de nota que entre a viagem do 
então soldado Ulrico Schmidl e a do governador !rala teriam 
existido inegáveis traços de contacto. As notícias que o gover
nador obtivera, relativamente à vias de comunicação e condições 
gerais da região das grandes quedas, teriam tambem chegado ao 
conhecimento de Schmidl, e, provavelmente, fizeram amadure
cer os seus planos, quando !rala tomou a resolução de se apossar 
das terras de ltatin. 

Da exposição feita é de se dedu.zir que a região circunvizi
nha de Guairá, entrou como capítulo da história, depois de 

33 

CAD. 3 

' 

• 



.. 
l 

Schmidl, como precursor de Irala, tê-la percorrido no começo 
do ano de 1553, e depois de o governador, passados alguns meses, 
ter aparecido junto às grandes quedas, retardado por um ines
perado incidente. Por consequência formaram-se nas suas pro
ximidades várias localidades espanholas, assim: Ontiveros, no 
lugar onde se acha uma passagem apropriada sobre o Paraná e 
onde o caminho conduz para o Brasil ("proprio passaje dei Rio 
y camifi.o del Brasil"); lugar aquele cuja situação não pôde se 
estabelecer com segurança, segundo a literatura de que dispo
mos (35, 42 e 213; 4, 27) . Alem desse, Ciudad Real, na foz do 
Pequirí, Villa Rica del Espiritu Santo1 no Ivaí, e Jeres, na outra 
margem do rio. Partindo da posição mestra estabelecida junto 
às quedas, !rala, provavelmente em 1554, ganhou a foz do Tietê 
pelo Paraná e, talvez, chegasse mesmo a atingir o curso infe
rior desse rio. Servindo-se desse ponto de apoio, é que os espa
nhóis, consequentemente, ocuparam as províncias recente
mente conquistadas, de Ontiveros e Guairá, a Oeste e Este do 
Paraná, acima e abaixo das quedas, e, assim, estenderam seus 
núcleos no ano de 1610 até o Paranápanema, sem, todavia, con
siderar este curso d'água como limite Norte da Província de 
Guairá com terras portuguesas. 

As gigantescas quedas do Guairá que opunham à navega
ção Paraná acima e abaixo uma barreira intransponível, repre
sentavam um marco terrestre irremovível. É alí que viriam, 
n1ais tarde, entrecortar-se as rotas, ligando o centro da Améri
ca do Sul, o Paraguai, a São Vicente, situado na costa do Oceano 
Atlântico; alí tambem que ficava, para os decênios posteriores1 
o ponto angular da política de colonização espanhola no Alto 
Paraná. Poderá causar extranheza o fato de Schmidl não fazer 
a menor referência às portentosas quedas que levam, conforme 
a tradição, o nome do chefe índio Guairá, do mesmo que se sub
meteu pacificamente a !rala, vindo êste a ser o primeiro eur·o
peu a extasiar-se contemplando o grandioso espetaculo das 
quedas ( 4, 26 e 27). Mas Schmidl não costumava dar grande 
importância a cousas que não .o tocavam de perto. Para ele, as 
quedas existiam alí perto, em qualqt1er parte, cercadas de ma
tas impenetráveis, e nada havia que o levasse a procurá-las. 
Aliás, o próprio destino quís que essa formidavel barreira flu
vial ficasse, ainda durante séculos, em quase completo abando
no e desconhecida pelo mundo afora. Fato é que, ainda no ano 
de 1896, o capitão J errmann, que se encontrava no Ipeú para
guaio, portanto perto das quedas, constatou que, naquele lugar, 
se tinha conhecimento da existência de umas grandes quedas 
nas proximidades, mas tambem que nem dez homens brancos 
as tinham visto com seus próprios olhos. Se, portanto, Schmidl 
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não se refere a essas quedas, hoje afamadas até muito alem 
das fronteiras do Brasil e tidas por todos os viajantes como 
marco mais impressionante daquela zona, o fato não basta para 
concluirmos que o alemão não ti\resse passado na proximidade 
das quedas do Guairá. 

1 Prosseguindo dalí, segundo a nossa tese, cem léguas Paraná 
acima, Schmidl chegou a um lugar por ele denominado Giengie, 
ponto que supomos situado na região da foz do Anhembí (Tie
tê). Wernicke recomenda a leitura: Guingui. É de notar qtie, 
atribuindo um nome a um determinado lugar: o texto de 
Schmidl nem sempre deixa entrever se se trata do nome de 
uma tribu, de um aldeiamento, de um rio ou de qualquer outro 
acidente geográfico da região. Daí as muitas dificuldades que 
surgem na interpretação dos nomes, mes1no fazendo abstração 
do modo errôneo de grafa-las. Acrescem as dúvidas que provem 
da possibilidade de Schmidl ter copiado erradamente suas notas 
anteriormente feitas. Se o "Giengie" do manuscrito pudesse 
ser considerado como um "Gienpie" mal copiado, ousaríamos 
afirmar que o autor desejava reproduzir o "aiíembi" dos 
espanhóis ou o "anhemby" dos portugueses, isto é: a denomi
nação antiga do atual rio Tietê. Plínio Airosa, o douto pes
quisador do tupí, encontrou, em escritos e mapas, 15 modos di
ferentes de grafar "anhembi", entre eles: nhiemby e niembi 
(2). O nasal inicial, representado em espanhol e· em português 
pelas sílabas: afie, anhe, nhie e nie, o alemão não podia grafar 
senão por "gien", ou, segundo a pronúncia espanhola (conforme 
Wernicke) por ''guin~'. A segunda sílaba "gie" ou talvez "pie" 
corresponderia, então; à sílaba final da palavra tupí "nhiemby", 
não sendo de extranhar a substituição do "b" por "p" que é 
muito frequente no manuscrito de Schmidl, onde tambem se 
póde observar a quase perfeita similhança de suas letras: g e p. 
É evidente, pois, que um leitor ou copiador, deparando com um 
termo extranho e de significação desconhecida, decidir-se-á, a 
seu modo, a favor de uma ou de outra interpretação: Giengie 
ou Gienpie. 

Quanto a esse nome, porem, não nos ocupa tanto a parte 
linguística, quanto as observações que Schmidl faz a respeito 
do lugar a que atribue. "Até esse lttgar toda a terra pertence 
a Sua Majestade Imperial e é o território dos Cariós. Passamos, 
agora, para as terras do Rei de Portugal e o território dos 
Tupís". Esta passagem do texto de Schmidl, cuja significação 
até agora não tem sido devidamente apreciada, representa um 
forte argumento para assegurar o roteiro aqui elaborado. Quem 
supusesse, ingenuamente, situada em Santa Catarina, a frontei-
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ra entre as possessões espanhola e portuguesa, certamente não 
levaria na devida conta as pretensões territoriais dos castelha
nos, que se julgavam donos de todas as terras a Oeste da costa 
do Atlântico de Cananéa para o Sul. Conforme já referir.nos 
em outra parte, os rivais ibéricos dos portugueses, em terras 
sulamericanas, não vacilaram em povoar a província de Guairá 
ao Norte até o Paranapanema. Quando, alí, se fundaram, em 
1610, Loreto e, subsequentemente, outras localidades, talvez se 
tomasse êsse rio como fronteira Norte contra São Vicente .. 
Mas, mesmo em mapas posteriores, o limite Norte da referida 
província se estende até o Tietê e alem, tanto que tambem o Dr. 
Baez indica êsse rio como divisor N or-te da província de Guairá 
( 4, 27) . No entanto, não podem ser classificadas senão como no
minais, as pretensões espanholas sobre terras situadas alem do 
Paranapanema, visto que alí não se localizaram núcleos espa
nhóis. Mas, a expedição que !rala empreendeu, no ano de 1554, 
e que o levou até a foz do Tietê e talvez até certo ponto rio aci
ma (27 e 35, 207 - 211), certamente, não tinha por fim exclusivo 
o de castigar os Tupís por terem molestado os Cariós no Parana
panema, senão tambem o de acentuar as pretensões espanholas 
sobre o espaço entre êste rio e o curso inferior do Tietê. Em 
todo caso as palavras de Sch.midl deixam entrevêr claramente 
a concepção espanhola daquele tempo, segundo a qual o Anhem
bí ou Tietê era limite de território espanhol. Como, porém, os 
chefes de Assunção nada empreendessem, durante os decênios 
subsequentes, com o fim de tomarem posse de facto das terras 
situadas entre o Paranàpanema e o Tietê, enquanto que os ho
mens da Capitania de São Vicente iam levando suas entradas 
cada vez mais para Oeste, efetuou-se pela força dos fatos reais 
uma mudança da situação. Quando, no ano de 1628, o governa
dor D. Luís de Cespedes Xeria, vindo de São Paulo e descendo 
nos rios Tietê e Paraná, chegou à foz do Paranápanema, ele es
creveu, dando expressão ao alívio que experimentava: "e~ 
então, cheguei na terra posta sob a minha jurisdicção". É de 
ver que já então as pretensões espanholas aliás reconhecidas 
como legítimas pelo eminente historiador A. d'E. Taunay (34) 
haviam recuado até o rio Paranapanema. Alí tampouco pude
ram ser mantidas, quando, já em 1629 e nos anos subsequentes, 
os bandeirantes paulistas, sob a chefia de Antônio Raposo, inva
diram a província de Guairá, destruindo as povoações alí exis
tentes. 

Schmidl cita o Tietê não somente como limite político entre 
a possessão espanhola e a portuguesa, mas tambem entre os Ca
riós submetidos à Espanha, e os Tupís considerados súditos por-
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tugueses. Da significação política do Anhembí como linha di
visória entre as pretensões territoriais espanholas e portugue
sas naqueles tempos, dificilmente se poderá duvidar. Trata-se~ 
porem, de saber, se a observação de Schmidl a respeito da divi
sória entre Cariós e Tupís não pode ser contestada por 11m exa
me meticuloso. Se o então soldado não sabia distinguir senão 
entre Cariós (Carijós) e Tupís (Tupinaqujns), suas afirn1ações, 
certamente, não merecerão menos fé, se as pesquisas etno
gráficas posteriores chegaram a localizar tambem, no espaço 
entre o Paraguai e o Tietê, a antiga sede dos Guaianás. Houve, 
posteriormente e até os nossos dias, a respeito da classificação 
etnográfica desses Guaianás e de sua disseminação pelo espa
ço centro-brasileiro, tantas discussões entre os cientistas que 
do assunto nasceu volumosa literatura. É de supor que as li
nhas divisórias entre Cariós, TuJ?inaquins e Guaianás tivessem 
sido flexíveis, de sorte que nos parece impossível fixar essas 
linhas, a não ser que se o consiga para uma determinada data 
e só em vagos contornos, à vista de comprovantes inais ou me
nos seguros. No "Mapa da antiga distribuição dos índios no 
Brasil meridional'', projetado pelo Dr. Hermann von Ihering 
(16), não havia l imite comum entre os Carijós e os Tupina
quins, i. é entre os Cariós e os Tupís de Schmidl, achando-se os 
mesmos separados pelo território dos Guaianás. Sendo, porem, 
provavel que o referido mapa pretendesse, apenas, delinear a 
maior expansão das tribus mencionadas, pode-se admitir que, 
em 1533 quando o straubinguense fez as suas observações, os 
Guaianás ainda não se encontrassem estabelecidos entre o cur
so inferior do Tietê e o Paranapanema, encontrando-se ainda 
em terras situadas mais a Leste, de maneira que é possivel que 
Cariós e Tupís tenham sido vizinhos inimigos no espaço com
preendido entre os rios Paranapanema e Tietê. Levando-se 
ainda em conta que, segundo a historiografia espanhola, o go
vernador Irala empreendeu, em 1554, uma expedição para o 
Tietê, a-fim-de expulsar os Tupís para alem daquele rio, não 
se poderá impugnar com argumentos sérios a afirmação de 
Schmidl de o ponto Giengie ter sido o marco divisor entre Ca
riós e Tupís, nem a nossa equiparação de Giengie (Gienpie) 
com (Niembi) Anhembi ou Tietê. 

Julgamos, pois, seguramente fundamentados os três pon
tos essenciais que orientam, segundo a nossa reconstituição; o 
itinerário de Schmidl, a saber: a foz do Jejuí, as quedas do 
Guairá e a foz do Tietê. Tarefa mais árdua é a de estabelecer, 
pormenorizadamente, a rota seguida por Schmidl daquele úl
timo ponto até o litoral, uma vez que suas indicações a respei-
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to são muito lacônicas e deficientes. Ele cita um aldeiamento 
tupí Kariesseba, por onde passou, uma nação Wiessache, que 
habitava as margens de um rio Ur quaie, e, finalmente, um po· 
voado indígena Scherebethueba, que poderia ser o antigo Iu .. 
gar Geribatiba, situado na margem do rio, atualmente, deno .. 
minado J urubatuba, na proximidade do atual Santo Amaro. 
Tendo-se, frequentemente, censurado a Schmidl a. deformação 
de nomes, é justo reconhecermos, que pela transcrição alemã 
Scherebethueba do nome indígena Geribatiba não pode m ere· 
cer tal censura. A insuficiência dos marcos assinalad,os pelo 
straubinguense no longo caminho percorrido desde a foz do 
Tietê até a aldeia citada, talvez se explique pela circunstância 
de ele t er passado longe de aldeiamentos dos Tupís inimigos, 
que lhe poderiam ter fornecido as denominações dos acidentes 
geográficos. As matas, os montes, os vales e os cursos d'água 
que encontrou, não lhe ofereciam distintivos dignos de nota. 
É de presumir que Schmidl tivesse conhecimento de que o 
Anhembí provinha da proximidade do litoral, parecendo, por 
isso, provavel tivesse e]e seguido o curso do referido rio ao 
menos em seu rumo geral, m antendo-se, porem, afastado do 
mesmo, acompanhando-o, conforme supomos, trilhando o divi· 
sor d'águas entre o Anhembí e o Aguapeí que lhe corre para
lelo. Nesse percurso o viajante t~rá descortinado a serra, pos
teriormente denominada do Botucatú . Vencida essa difícil eta-

• 
pa, Schmidl alcançou um ponto, c11jo nome a m aioria dos auto-
r es reproduzem por Biesaie, nome que, segundo Wernicke, se 
encontra grafado: \Vicssache, no manuscrito or iginal. Em co
nexão com este marco, ve~n citado um rio, o Urquaie. Embora 
Schmidl se refira duas vezes à nação Biesaie, ou conforme 
Wernicke: Wiessache, todos os perscrutadores de seu itinerá
rio t omaram esse nome como denominação de lugar. A pala
vra pronunciava-se com o Biasa ou Mbiazá, sendo interpretada 
como nome de uma região de Santa Catarina. O rio Urquaie, 
citado no mesmo contexto, passou a ser considerado como sen
do o grande rio Uruguai do Brasil meridional, contribuindo 
essa interpretação m ais ainda, para que se procurasse o tão fa .. 
lado itinerário de Schmidl na região dos posteriores Estados 
de Paraná e mesmo Santa Catarina, antes de fazer o viajante 
chegar à extremidade Sud-Oeste do atual Estado de São Pau
lo. Pelo que vai exposto, julgamos ter esclarecido o quanto 
divergimos daquela concepçã.o. Não é nas margens do rio Uru
guai do Brasil meridional que vamos acompanhando a carava
na de Schmidl, e sim nas margens do Anhembí ou Tietê, do 
mesmo rio ao qual caberia um papel histórico de alta importân
cia, quando, cerca de nleio século após, os bandeirantes pau-
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listas haviam começado a extendP.r cada vez mais as suas ex
pedições para o interior. 

Supomo-nos transportados para um lt1gar, onde o rio toma, 
em certo ponto, o rumo Oeste, mais ou menos no lugar, onde, 
posteriormente, surgiria Porto Martins. Não haveria extra
nhar, se os habitantes dessa zona se servissem, para dominar o 
rio, de um nome diferente do que se dava ao curso inferior; 
Schmidl terá encontrado alí outro povo, que não só vivia em 
inimizades com os Tupís, mas tambem falava outra língua. 
Quanto ao povo dos Wiessache, supomos tratar-se de uma trí
bu dos Guaianás, que frequentemente guerreava os Tupís, tri
bu menos belicosa que estes e cuja gente, quando na proximi
dade do litoral, costumava, de regra, manter relações amisto
sas com os europeus. As impressões que os Wiessache inspira
ram a Schmidl, parecem concordar com estes característicos, 
colhidos em outros escritos. Não pretendemos, porem, identifi
car os nomes Wiessache e Guaianá, se bem que outros viajan
tes, como p. ex. o inglês Knivet, tivessem reproduzido Guaianas 
por Wainasses, Wianasses ou similhantemente (2 e 16) e a grafia 
de Schmidl se prestasse para estabelecer uma concordância com 
aquelas transcrições. Pois, julgamos ter encontrado um cami .. 
nho mais seguro para a decifração do nome dado por Schmidl; 
e é curioso que, quem no-lo indique, seja Hans Staden, o con
temporâneo e companheiro de sorte do straubinguense. Em 
sua afamada narrativa de viagem encontra-se, segundo o . texto 
modernizado por Fouquet, o seguinte trecho: "De todas as 
partes eles (os Tupinambás) se acham cercados de inimigos. 
Seu vizinho ao Norte é uma tribu indígena, os Guaiatacás 
(Staden grafa: Weittaca). Estes são inimigos deles. Os inimi
gos ao Sul chamam-se Tupiniquins; os que vivem mais para o 
interior são denominados Carajás; perto deles vivem nas mon
tanhas os Guaianás (Staden grafa: Waiganná)" (33, 158). O 
Wiessache de Schmidl e o Weittaca de Staden aproximam-se 
bastante; o primeiro contem a sílaba tupí que, em português, 
costu.ma ser reproduzida por Gua, transcrita por Wie (a ser 
pronunciada: Wei?), o segundo escreve-a: Wei. (O francês An 
dré Thevet reproduziu o mesmo nome por Wai - taca; 25, 146). 
Se Schmidl representou a consoante do meio por ss, enquanto 
que Staden, ao que parece mais acertadamente, a grafou com 
tt, não importa saber se Schmidl ouviu o nome mais ou menos 
exatamente pronunciado e, assim, o grafou, ou, se Schmidl ou 
os pesquisadores de sua obra erraram na leitura, confundindo 
talvez o t em tipo gótico com o s no mesmo tipo. Aquí pode
mos chamar, apenas, a atenção sobre a quasi perfeita analogia 
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entre Weittaca de Hans Staden e o Wiessache de Ulrico Schmidl. 
Cabe aos etnologistas a tarefa de verificarem, se, realmente, em 
meados do século XVI, a tribu dos Guaiatacás possa ter vivido 
no curso médio do rio Tietê, e, ai11da, se a informação de 
Schmidl e a interpretação aquí exposta se coadunam com o que 
se sabe sobre a população indígena da Capitania de São Vicen
te. Julgamos possivel que este modo de ver forneça novo ele
mento para enriquecer o conhecimento da população ab,oríge
ne paulista. Se, aliás, se pudesse comprovar terem os supostos 
Guaiatacás pertencido ao grupo dos Guaianás, oferecer-se-ia, 
t alvez a possibilidade de interpretar o nome do rio Urquaie, 
citado por Schmidl. Pois, vários pesquisadores consideram os 
atuais Kaingangs como grupo J..'emanescente dos Guaiatacás. 
Na língua daqueles, o rio é chamado: goio, palavra que tem 
bastante assonância com a segun .ia parte de: Urquaie. 

Se, aquí, nos esforçamos por projetar alguma luz sobre a 
significação do problemático "Biesaie" de Schmidl, palavra que 
não denominava lugar, mas sim uma tribu, e cuja grafia me
lhor seria Wiessache, senão mais correta ainda Wiettache, foi 
porque o pesquisador paulista Dr. Gentil de Assis Moura atri
buiu não pequena importância ao ponto ''Biesaie" de Schmidl. 
Concordamos com o douto paulista quando localiza esse ponto 
Biesaie tambem nas margens do Tietê, discordamos, porem, 
quando o assinala na região da atual cidade de Itú. O referido 
historiador julgou poder equiparar o Biesaie à povoação Ja
piuba ou Maniçoba, onde o Padre Nóbrega exerceu, pelos mea
dos do ano de 1553, sua primeira atividade como missionário 
no ir1terior de São Vicente. Ao posterior fundador de São Pau
lo servira como guia o noviço Antônio Rodrigues que, confor-
1ne supunha o Dr. l\tloura, fora companl1eiro de Schmidl, P'~lo 
que ,deveria, anteriormente, ter tido conl1ecimento do lugar 
Biesaie. Entretanto, supondo-se esse aldeiamento indígena si
tuado no lugar, onde, posteriormente se fundaria Itú, ele não 
distava 100 léguas de Geribatiba, segundo afirma Schmidl, e 
sim, apenas, 40 (8, 58) ; tratamos, aliás, em outra parte, de com
pro\rar que não foi Antônio Rodrigues, e sim um João Rodri·· 
gues quem acompanhou o straubinguense. Aquele, que fora 
tambem soldado de Mendoza, ficou em São Vicente após a sua 
volta do Paraguai, entrando na ordem, ao passo que este vol
tou para a sua terra que era Portugal. As interpretações dadas 
pelo Dr. Moura com respeito ao Biesaie de Schmidl, vão se en
contrar com as nossas no Tiet ê, divergindo, porem, bastante na 
localização do ponto e na explicação do significado da palavra 
Biesaie. Acompanhando tambem a tese do erudito engenheiro 
da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, fazemos 
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Schmidl seguir o Tietê acima e atravessar o terreno ondulado, 
onde se vai acentuando cada vez mais a proximidade da Serra 
do Mar. Picadas palmilhadas pelos indígenas terão orientado o 
temeroso viajante, conduzindo-o pelas paragens, onde, mais 
tarde, se formariam os primeiros núcleos de europeus, como 
Itú, Baruerí e Parnaiba. O morro do J araguá, com seus con
tornos característicos, hoje um marco da capital paulista, ficou 
atrás como tambem o campo de Piratininga, onde, dentro em 
menos de um ano, se levantaria, em u.ma elevação, a primeira 
modesta casa dos jesuítas, célula germinal da atual capital de 
São Paulo. Através de· matas hoje devastadas e campos aber
tos, na atualidade compreendidos no perímetro da metrópole, a 
caravana atingiu, finalmente, Geribatiba, onde foi acolhida ca
rinhosamente. Schmidl não mencionou o nome do grande che
fe Caiubí, que alí governava sobre uma tribu dos Guaianás e 
que, simpatizando com a fé cristã, a toda hora prestava seu 
apoio aos europeus. 

Antes de acompanhar-mos Ulrico Schmidl até a sua proxi
ma etapa, Santo André, e até o ponto terminal de sua viagem, 
São Vicente, convem abrirmos um parêntesis com o fim de ex
planarrn os mc.·lhor os dad0s, como tambem as omissões ·da nar
rativa de viagem. Torna-se patente que certas circunstâncias 
relacionadas com Schmidl e determinadas ocorrências históricas 
não se ajustam perfeitamente aos dados que Schmidl forneceu 
sôbre a extensão dos caminhos percorridos e o tempo gasto 
nos trajetos. ...Das ponde~ações que fizemos sôbre êsse facto, 
resultam as seguintes conclusões: 

1) A vista das informações recebidas de Diego Diaz em Assun
ção, Schmidl deve ter ficado na incerteza sobre a data de 
partida da caravela, esperada ou já chegada no porto de 
São Vice11te, tendo, por isso, apressado a viagem o mais 
possível para alcançar em tempo aquela embarcação da 
casa Schetz. Segundo Salazar havia de passar um ano até 
a saída de outro navio para a Europa (40, 242). 

2) Schmidl deve ter dado preferência ao itinerário excepcio
nal e mais arriscado, via Jejuí, Paraná e Tietê, a-fim-de 
alcançar o litoral mais depressa do que tomando o rumo 
habitual através as terras do Brasil meridional. 

3) Tomando-se em consideração que a distância Assunção
Santa Catarina, conforme os comprovantes que temos, 
podia ser vencida. em quatro meses e meio e mesmo em 
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quatro meses (40, 241), e, ainda, que nada consta da narra
tiva de Schmidl a respeito de ocorrências capazes de atra
zar a viagem, nem de longas demoras, é de supôr que a 
viagem se realizasse em cerca de quatro meses, se não le
vasse menos tempo. 

4) Schmidl diz ter partido de Assunção a 26 de dezembro de 
1552 e ter chegado a São Vicente a 13 de junho de 1553. 
Tendo, pois, gasto na viagem cinco meses e meio, ele ul
trapassou o prazo por nós orçado de um mês e meio, mais 
ou menos. Q11em chega a tal conclusão, lendo a narrativa 
de Schmidl, fica na dúvida de como e onde ele poderia ter 
passado essas seis serr1anas. 

5) Se Schmidl tinha urgência em saber quando partiria a 
caravela da casa Schetz, de São Vicente, provavelmente 
o conseguiria em Geribatíba ou em Santo André. Sendo 
alí, no mês de abril, informado de que o navio não le
vantaria ferro antes de fins de junho, o straubinguense 
e seus companheiros indígenas poderiam ter passado o 
tempo que faltava até a partida do na\rio, numa plantação 
de cana de assucar, na proximidade de São Vicente. Diego 
Diaz lhe poderia ter indicado, para esse fim, as plantações 
dos Adornos ou dos Schetz. 

6) Schmidl pode ter tido motivos para não se manifestar 
sobre essas circu11stâncias. Como antigo soldado espanhol 
que atravessara terras portuguesas sem a devida autoriza
ção, deveria achar-se em situação difícil perante as auto
ridades de São Vicente. Não menos ~mbaraçosa seria a sua 
situação por causa dos escravos que trouxera consigo. É 
provavel não nos. afastarmos muito da verdade, afirmando 
que eles ficaram em poder do Engenho, onde Schmidl se 
abrigara, antes de aparecer em São Vicente a 13 de junho 
de 1553. · 

7) Se Schmidl alcançou o litoral pelo mês de abril de 1553, 
nada se poderia objectar à suposição de que os menciona
dos companheiros João Rodrigues e Antônio Tomás se 
apresentassem, por aquele tempo, ao Padre Nobrega em 
São Vicente (Vide pag. 30). 

8) Os meses de março e abril de 1553 são de importância 
histórica para a vida de Santo André. A partir daquela 
época se deveriain ter realisado alí sensíveis transforma
ções. Schmidl deve ter conhecido ainda o primitivo Santo 
André, pelo que se deduz de suas expressões. As .ocorrên
cias históricas q.ue tiveram por cena aquêle lugar vém 
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confirmar a nossa conjectura, de o mesmo não ter sido vi-. 
sitado por Schrnidl, apenas poucos dias antes de 13 de 
junho. 

* -}; * 

Fechando o parêntesis, voltemos à caravana de Schmidl 
acompanhando-a em sua marcha de Geribatiba até o vizinho 
Santo André da Borda do Campo que ficava aproximadamente 
onde, hoje, se estende a cidade industrial de São Bernardo. Esta- . 
belecera-se, alí, o português João Ramalho com sua numerosa fa
mília e seus adetos europeus e indígenas, e, já havia decênios, 
que êste patriarca da história paulista, exercia, daquela séde1 seu 
poder ilimitado sobre o planalto. O governador geral T.omé de 
Souza, quando de visita à capitania de São Vicente, de janeiro 
até março ou abril de 1553, imitando o exemplo do primeiro 
donatário, Martim Affonso de Souza, não se esquivou das fadi
gas de uma viagem a Santo André, para procurar João Ramalho 
em sua séde, dando-lhe prova de sua estjma e assegurando-se, 
ao mesmo tempo, de sua lealdade. Conferiu-lhe Tomé de Souza 
o título de Guarda Mór do Campo, providenciando para que a 
povoação de Santo André da Borda do Campo fosse elevada à 
categoria de vila, logo que estivessem supridas as formalidades 
legais portuguesas, sendo necessário para tanto a construção 
de obras de fortificação, com bastiões para a colocação de peças 
de artilharia, alem da construção de um prédio administrativo, 
de uma cadeia e, finalmente, de uma igreja. A 8 de abril do 
mesmo ano, vieram ainda a Sa~to André fazer a sua visita os 
dois funcionários mais graduados da administração de São Vi
cente. É de supor que os moradores de Santo André se apres
sassem a satisfazer as exigências legais; parece, entretanto, que 
só em setembro de 1553 se introduzisse a administração legal 
na nova comunidade. Tendo-se extraviado o primeiro livro de 
atas de Santo André, há falta de documentação para desenhar 
um quadro do que fosse aquele lugar na época da passagem de 
Schmidl. Resta, pois, como únic.o documento do Santo André 
de 1553, a descrição de Schrnidl, que nada viu das grandes 
transformações que êle deveria ter encontrado realizadas, se 
alí chegasse em junho, vindo a conhecer, apenas, o Santo An
dré dos tempos em que lá ainda não reinava a legalidade por
tuguesa. Dominava ainda e exclusivamente a vontade do su
premo chefe João Ramalho. Schmidl transcreveu o nom.e dessa 
personalidade histórica sob a forma: Raimelle, substituindo 
pelo "11" espanhol ~o "lh" portugues. Outras grafias ou a afir
mação errada que Ramalho fosse francês, não se devem a 
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Schmidl. Este não encontrou o Guarda Mór do Camp~ em sua 
séde Santo André; é possível que Ramalho estivesse em São Vi
cente para assistir à partida do governador geral para a Baía. 
Foi um filho do "Chefe" quem recebeu o alemão, informando-o 
sobre a situação e as condições da capitania. Schmidl cita, a 
respeito, como fatos essenciais que Ramalho vivia, naquela 
terra, já havia 40 anos, representando, com os seus adetos e as 
tribus sujeitas às suas ordens, uma força notavel, à qual os 
portugueses em São Vicente não podiam opor equivalente. 
Pode-se admitir que Schmidl não chegou desprevenido a Santo 
André; o nome de João Ramalho tambem se deve ter conhecido 
no Paraguai. Se o antigt soldado espanhol se aproximou da 
séde do temido soberano do interior, de São Vicente, certamente 
o fez porque não havia outra passagem do planalto para o li
toral. É de crer que Schmidl se sentisse embaraçado antes de 
tocar em Santo André, e não custa descobrir as razões. Já sa
bemos que os portugueses não viam com bons olhos o trânsito 
do Paraguai para São Vicente, motivo por que lhe criaram toda 
a sorte de dificuldades. Devia, pois, Schmidl estar em dúvidas 
de como seria recebido pelos donos portugueses. Alem disso, 
o alemão levava consigo não só os 20 .ou mais escravos, senão 
tambem outros valores talvez bem consideráveis, de maneira 
que não seria pequeno o seu receio tendo que expor os seus 
bens aos riscos da passagem por Santo André. Pode-se supor 
que o regímen de João Ramalho não ficasse alheio a arbitra
riedades, sem que, com isso, se diminua os méritos históricos 
dêsse homem que, havia dois decênios, se t~nha submetido à 
autoridade de Martim Affonso, contribuindo, assim, em elevado 
grau para o feliz êxito da primeira tentativa de colonização 
organizada em solo brasileiro. Ulrico Schmidl, influenciado 
pelas informações, estava de prevenção contra os homens de 
Santo André, ficando agradavelmente decepcionado, ao ser alí 
acolhido hospitaleiramente. Não obstante agradeceu a Deus 
quando deixara, são e salvo, atrás de si aquele ponto mais crí
tico de sua caminhada. 

A última etapa, de pequena extensão, conduz Schmidl até 
o almejado termo de sua viagem, São Vicente. Sendo confir
mado o roteiro acima exposto, o alemão teria sido o primeiro 
europeu a atravessar a rota: foz do J ejuí - Guairá - foz do 
Tietê - São Vicente, viagem esta literariamente comprovada. 
O Tietê passou, mais tarde, a ser a grande estrada que condu
zia do porto fluvial de Araritiguaba (Porto Feliz) ao Paraná 
e além para o Mato Grosso. Schmid.1 escolheu a marcha por 
terra, renunciando à viagem em canoas Tietê acima, porque, 
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provàvelmente, estava informado de que não venceria os obs
táculos naturais, existentes no rio. Só muito mais tarde os 
bandeirantes paulistas conseguiram utilizar o Tietê como via 
fluvial. 

A renda principal de São Vicente provinha da cultura de 
cana e fabricação de assucar. O ano de 1553, em que Schmidl 
conheceu este lugar, foi cheio de ocorrências importantes para 
a capital e toda a capitania. Servia, então, o Capitão Mór 
Antônio de Oliveira em nome do donatário real Martim Af
fonso de Souza; Braz Cubas, o fundador da povoação que se ia 
desenvolvendo no porto de Santos, ocupava altos cargos admi
nistrativos. A presença do governador geral Tomé de · Souza 
emprestara à cidadezinha, nos primeiros meses daquele ano, 
um aspeto animado. Entre as medidas tomadas pelo alto 
dignatário constava a que proibia o tráfego entre o litoral e o 
Paraguai espanhol (26, 324), cuja ligação com o resto do mundo 
devia, segundo o desejo de Tomé de Souza, estabelecer-se pelo 
Rio da Prata. Convém lembrar que, nessa mesma oportunida
de, o governador expediu tambem suas ordens relativas à for
tificação de Bertioga onde encontrou o alemão Hans Staden 
(33, 58-59). Outro acontecimento digno de nota, daquele ano de 
1553, foi a chegada dos sobreviventes da fracassada expedição de 
Sanábria, os quais haviam sido transportados de Santa Catarina 
para São Vicente. Chegaram, tambem no mesmo ano, dois 
personagens que desempenhariam relevante papel na futura 
evolução da capitania: o Padre jesuíta Manoel da Nobrega, já 
várias vezes citado, em princípios de 1553; e o Padre José de 
Anchieta que igualmente grangeot1 fama, em fins daquele ano. 
Em meados do referido ano, empreendeu o Padre N obrega sua 
primeira grande viagem missionária para o interior, à qual aci· 
ma já nos reportamos. Outros acontecimentos de alto alcance 
estavam se preparando, a fundação de São ·Paulo de Pirati
ninga, no planalto, e o estabelecimento dos franceses na baía 
da Guanabara. Em sua descrição lacônica, Schmidl não faz re
ferência a tais coisas, deixando ao encargo da posteridade a 
tarefa de revestir de dados e fatos históricos o esboço muitas 
vezes incompleto de suas memórias pessoais. 

Segundo o seu relato, Schmidl estacionou nem duas sema
nas em São Vicente, dedicando todo o seu tempo aos prepara
tivos de viagem. Elevou-se, então, para quatro o número de 
alemães presentes em São Vicente; estavam residindo alí Peter 
Roesel, ch·efe da feitoria e do engenho de assucar da casa 
Schetz, e Heliodoro Eobano que desempenhava idêntica função 
na empresa Adorno; Hans Staden, a serviço do governo real 
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português, achava-se destacado como comandante de um forte 
em Bertioga, e Ulrico Schmidl, de passagem, de regresso do 
Paraguai. Este viu concretizarem-se suas esperanças de poder 
encetar a viagem para a Europa, em uma caravela da casa 
Schetz. A passagem até Lisboa importava, segundo Salazar, em 
20 ducados por um adulto, acompanhado de um menino e de 
um escravo. Caso as despesas não pudessem ser pagas em Lis
boa, o escravo seria dado em pagamento. Salazar tambem sa
bia, com respeito a Schmidl, que o escravo dele representava 
a garantia da passagem. Quanto ao sustento durante a viagem, 
os próprios viajantes tinham que tomar as devidas providências. 

Schmidl que já conhecia a ilha Fernando de Noronha, a 
baía de Guanabara, São Vicente e Santa Catarina, tendo tam
bem estado em Mato Grosso, tornou a pisar solo brasileiro em 
Espirito Santo, quando em viagem para a Europa. A respeito 
das impressões que recebeu no vasto espaço a Leste do Alto 
Paraguai, no atual Estado de Mato Grosso, vamos dar, a seguir. 
mais alguns pormenores. 

b) EM TERRAS DO ATUAL ESTADO DE MATO GROSSO 

Pretendendo-se fazer uma r esenha da passagem de Schmidl 
por terras que hoje perfazem o grande Estado central de Mato 
Grosso, é indispensavel estudar minuciosamente os respetivos 
trechos da narrativa, à vista de mapas geográficos e etnográ
ficos, estabelecendo confronto com os relatos fornecidos por 
outros sôbre as várias rotas percorridas pelas expedições es
panholas. 

Segundo os dados de Schmidl, aliás insustentáveis confor
me se pode provar por um estudo cronológico exato, ele teria 
pisado o solo matogrcssense pela primeira vez, em fins de 1536 
ou princípios de 1537, quando chegou, com a expedição diri
gida por Aiolas, ao porto de Candelaria, na proximidade do 
atual forte paraguaio de Olimpio. Enquanto Aiolas penetrava, 
com a maior parte da tropa, em direção Noroeste para o 
Chaco, ficava na margem do Paraguai uma guarda de 50 
homens, da qual Schmidl fazia parte. Eles tinham ordem de 
ficarem quatro meses aguardando a volta do chefe, regressando 
para Assunção depois de decorrido o prazo. A tropa de guarda 
permaneceu alí até dois meses além do prazo estabelecido, pa
recendo terem acampado, à margem esquerda do rio. ao pé de 
um morro que os espanhóis denominaram Monte Fernando e 
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que hoje se chama Pão de Assucar. Schmidl comparou aquela 
elevação ao Bogenberg que se ergue perto de Straubing, na 
margem do Danúbio. Vivia, nas cercanias do Monte Fernando, 
uma tribu, denominada por Schmidl: Piembas, podendo tra
tar-se no caso, dos Mbayas que,· por alí, eram encontrados de 
um e outro lado do Paraguai. Na literatura brasileira, referente 
ao passado de Mato Grosso, esses indígenas vem citados sob o no
me: Bayas. São os Paiaguas, os mesmos indígenas que mata
ram traiçoeiramente a Aiolas e seus companheiros. 

Merece estudo especial a segunda entrada de Schmidl em 
terras matogrossenses, nos anos de 1543-1544. Foi quando Ca
beza de Vaca empreendeu sua expedição ao Chaco partindo do 
Alto Paraguai, ficando os sub-chefes incumbidos de outras mis
sões. Servia de base o porto Los Reyes e a Laguna Gaiba 
(Gahyba), a cerca de 18° de latitude Sul. Em conexão com os 
empreendimentos dirigidos por Cabeza de Vaca, o Capitã.o 
Hernando de Ribeira levou a incumbência de seguir, com uma 
tropa de 80 homens, entre os quais se achava Schmidl, o Para
guai acima, até a região dos Xaraiés (Schmidl dá: Scherues, 
Wernicke: Jerús), penetrando dalí, em duas (ou quatro) jor
nadas para o interior, ao que parece em direção Oeste, devendo, 
então voltar à base para prestar informações. Ribera já fôra, de 
1526 até 1529, companheiro de Sebastian Caboto> do precursor de 
Mendoza e dos que lhe sucederam, tendo estado na região do 
Paraná e do Paraguai e sendo reputado bom conhecedor da 
terra. Para a missão acima mencionada a duração de sua au
sência foi limitada a 20 dias. Ribera, que, conforme dados co
lhidos na liter~tura, partiu a 20 de dezembro de 1543, voltando 
somente no dia 30 de janeiro de 1544, não respeitou a ordem 
recebida, gastando para a sua tarefa quase o dobro do prazo 
concedido; segundo os dados de Schmidl seriam até cerca de 
60 dias de ausência da base. Cabeza de Vaca repreendeu a 
Ribera e sua tropa por terem desrespeitado ordens superiores, 
contribuindo, . porém, dessa forma, para abalar a sua própria 
posição. 

A primeira tribu indígena, encontrada por Ribera e sua 
turma, foram os Sueruekuesis, ql1e viviam nu1na ill1a de 30 lé
guas de comprimento, forn1ada pelo rio Paraguai. O nome co
municado por Schmidl tem dado origem a várias interpreta
ções; Wernicke leu: Surucusis, Cramer e Tepp transcreveram 
por: Sarigues, sem que uma ou outra leitura adiantasse algo 
para a averiguação do nome. É curioso, p.orém, que Schmidl, 
se tomarmos como base o nome . Sueruekues-is, grafou-o de 
modo quase idêntico ao do paulista Antônio Pires de Campos, 
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que em 1726 foi o primeiro a organizar uma relação das tribtlS 
indígenas que vivem no centro e sul de Mato Grosso. Segundo 
o mapa etnográfico desenhado por Sá Carvalho de acôrdo com 
a relação do famoso bandeirante, encontravam-se os Sururu
cuas ainda quase na mesma região, onde Schmidl deparara com 
eles, havia 180 anos (31) . 

Dep.ois de uma viagem de 9 dias a canoa, alcançaram os 
espanhóis a numerosa tribu dos Acherés (Yacarés de Werni
cke) , que devem ser identificados com os Ayucarés, mencio
nados por Pires de Campos. A serem julgados por sua estatura, 
seriam os indígenas mais altos, até então encontrados por 
Schmidl desde o Rio da Prata até o Paraguai. Enquanto que 
a tribu anteriormente citada cultivava toda espécie de alimen
tos, os Acharés só viviam de caça e peixes. Schmidl estabele
ceu conexão entre o nome Acharés e o dos jacarés, que alí 
eram encontrados, o que, aliás, se póde afirmar igualmente com 
relação a todas as partes do Paraguai. Os ovos dêsse reptil 
serviam de alimento; a carne da cauda era muito apreciada. 

Após outra viagem de 9 dias, Ribera alcançou a tribu dos 
Scherues. Pires de Campos reproduz o nome por: Saraiés, sen
do facil identificar êsses indígenas com os Xaraiés que habitam 
a zona alagadiça do Alto Paraguai. Segundo as notícias do re
ferido bandeirante, os Xaraiés eram um povo pacífico e traba
lhador que vivia em prosperidade. Do relato de Schmidl de
duz-se que, já no tempo dele, a tribu gozava idênticas condi
ções de vida. O chefe dessa tribu, de cuja côrte fazia parte 
uma banda de música e dansarinas, acolheu os espanhóis como 
hóspedes bem vistos, presenteando-os com objetos de ouro e 
prata, que diziam ser presas tomadas às amazonas. Essa notícia 
veiu despertar nos estrangeiros o desejo de procurarem as ama
zonas, a-fim-de consegi1irem maior quantidade desses metais 
preciosos. Schmidl dá a respeito um relato das "Amossenes", 
das mulheres guerreiras e de seus costumes, para o qual parece 
ter-se inspirado na fábula propagada por Orellana, a qual anda
va na boca dos espanhóis do Paraguai. Parece póuco provável 
que o chefe Xaraié tenha feito referências ao legendário povo 
das amazonas, podendo-se supôr apenas que tenha falado vaga
mente de uma tribu distante, de nome igual ou similhante, e 
que só em dois meses de marcha poderia ser alcançada, preten
dendo, dessa maneira, demovê-los de seu intento. Mas mesmo a 
indicação de que o caminho atravessava terras alagadiças, não 
foi suficiente para deter os estrangeiros, ávidos de ouro. Aban
donaram as canoas e, orientados por guias xaraiés e providos 
de mantimentos, marcharam durante oito dias através de terras 
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pantanosas, subindo-lhes a água até os joelhos e mesmo até 
meia altura do corpo, alcançando um grupo de indígenas afins 
aos Xaraiés, chamados Sieberis (Wernicke: Siberjs; Lafone 
Quevedo, Cramer, Tepp: Paressis). Guiados por homens dessa 
tribu, prosseguindo novamente sete dias através de terras ala
gadas e mais dois dias em solo firme, atingiram a tribu; deno
minada por Schmidl: Ortueses, nome conservado por W ernicke 
e Cramer. Lafone Quevedo e Tepp transcrevem-no por Urteses, 
atendo-se aos relatos oficiais de Ri bera e Cabeza de Vaca. J ul
gamos acertar melhor transcrevendo-o por Aritis, nome que, 
segundo Roquete Pinto, conservam até hoje os Paressis. Vários 
interpretadores do relato de Schmidl sabiam, pois, ou ao menos 
o supunham, que este alemão chegou até os Paressis, sendo 
estes porem considerados idênticos com os Siberis, e não com 
os Ortueses, sem que se apresentem argumentos para tanto. 
Deixou, assim, de ser reconhecido o fato que os Ortueses ou 
Aritis ou Paressis foram a última tribu alcançada naquela ex
pedição. Este povo era o mais numeroso, encontrado até então 
pela expedição. Foi Pires de Campos quem o tornou conhecido 
no Brasil, tendo o nome, posteriormente, merecido muitas re
ferências. 

A expedição Ribera tinha alcançado alí o seu ponto mais 
setentrional, devendo ele, segundo dados provavelmente forne
cidos pelo chefe, ser procurado à latitude 14 º 45' Sul. Os valo
rosos europeus que nunca haviam recuado diante de obstáculos, 
viram-se alí forçados a voltar porque uma praga de gafanhotos 
privara os Paressis de todos os meios de subsistência, causando 
grande mortandade entre eles. Já não havia probabilidade de 
alcançarem as amazonas, tanto mais que os indígenas afirma· 
vam faltar ainda uma marcha de um mês através de terras ala
gadas. Tendo sido presenteados ainda pelo chefe dos Paressis 
com objetos de ouro e prata, em troco de artigos de Nurem
berg, os espanhois encetaram a marcha de regresso, conseguin
do alcançarem sua base. Coube a cada participante da expedi
ção uma presa no valor de 200 ducados (dur.os?); muitos, porem, 
adoeceram em consequência das privações por que passaram e 
dos efeitos da água em que haviam vadeado durante 30 dias e 
que até lhes havia mitigado a sede. 

Em 1548, Schmidl pisou, novamente, terras hoje brasileiras, 
quando acompanhou !rala em sua última expedição para o 
Chaco, servindo outra vez como ponto de partida a Laguna Gaiba. 
Pode-se, pois, constatar que Schmidl tem estado, no mínimo, 
tres vezes, senão quatro vezes, no atual Estado de Mato Grosso, 
alcançando, na segunda viagem, que foi a mais importante, re-
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giões que tornaram a ser percorridas somente no século XVII, 
pelos bandeirantes paulistas Antônio Tavares Raposo e Luiz 
Pedroso de Barros em sua travessia para o Perú, sendo explo
radas, no século XVIII por paulistas que andavam à procura de 
ouro e pedras preciosas. Ao lado do relato do espanhol Hernan
do de Ribeira, par~ce não haver dúvida seja a narrativa de Ul
rico Schmidl, cronologicamente, a primeira a trazer algumas 
informações sôbre uma parte, se bem que pequena, do Sudoeste 
matogrossense e das tribus que a povoavam . 

• 

• 

• 
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CAP1TULO III 

A narrativa de Ulrico Schmidl como fonte histórica 

Nos capítulos precedentes têm sido, várias vezes, apontadas 
certas divergências existentes entre .os. dados de Schmidl e os 
de outra procedência. A vista do fato parece-nos justificado um 
exame mais acurado da questão da autenticidade de suas notas 
de viagem. É preciso, para êsse fim, tornarmos a enquadrar as 
passagens de sua narrativa, referentes ao Brasil, nos moldes da 
obra completa, fazendo estas objeto de exame. Como já dissemos 
acima, ainda não há edição portuguesa, e certas edições alemãs, 
atualmente, tambem são difíceis de encontrar. Damos, para su
prir essa falta, num anexo, um breve resumo da narrativa com
pleta de Schmidl. As partes referentes ao Brasil acham-se des
tacadas na composição e perfazem, apenas, pequena parte do 
todo. 

Pode parecer à primeira vista como se tivéssemos, nesse re
sumo, tambem um quadro cronológico. Schniidl dá, aliás, pou
cas datas seguras que todas se acham registradas no referido re
sumo. Para se poder proceder à verificação da justa sequência 
das ocorrências descritas, torna-se in.dispensavel recorrer a 
outras fontes. A primeira leitura descuidosa apresenta-se o 
texto de Schmidl como uma narrativa sem solução de continui
dade, causando talvez extranheza o fato de vir mencionada 
duas vezes a viagem a Santa Catarina (cap. 15 e 29). Num estu
do mais aprofundado surgem, porem, dificuldades ao confron
tarem-se as datas de dias com o fim de poderem servir de bases 
firmes para o cálculo de outras datas desconhecidas. Assim che
ga-se a resultados extranhos, buscando, por exemplo, calcular a 
viagem de Aiolas, rio acima até o Monte Fernando. Deveria 
Aiolas, se fossem exatas as datas de Schmidl, ter partido de Bu
enos Aires, antes de alí ter chegado segundo dados seguros. 

Pela leitura da edição de Lafone Quevedo (23) que só mais 
tarde nos chegou às mãos, descobrimos a solução das dificuld·a
des. 
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É preciso fique esclarecido; desde o princípio do estudo, 
que não se pode medir a narrativa de Schmidl com a medida 
que se costuma aplicar aos modernos relatórios de expedições. 
Devemos levar em consideração que se trata, aquí, das notas de 
um simples soldado, de um relato que ele escreveu longo tempo 
depois do que presenciara, em caso algum antes do ano de seu 
regresso à Europa ou seja, no mínimo, dois decênios depois do 
início de sua viagem. De acordo com duas indicações do manus
crito de Stuttgart, o texto deve ter sido redigido entre 1554 
(acha-se anotado, em uma folha, o falecimento do irmão de 
Schmidl a 20 de setembro de 1554) e 1562 (ano em que deixou 
de ser súdito do duque Albrecht a quem intitula, no capítulo 35, 
seu clemente senhor) . Assim sendo, não podemos extranhar 
que sua memória nem sempre tenha retido a sequência exata 
das ocorrências e lhe passassem despercebidas falhas de recor
dação e enganos. Outrossim, é de levar em conta que ele, como 
simples arcabuzeiro, não tinha conhecimento exato dos verda
deiros intúitos de cada empreendimento. Em última análise, 
todos eles tinham por fim abrir, para a coroa espanhola, as vias 
de acesso desde o litoral atlântico até às regiões auríferas e ar
gentíferas da América do Sul, apoderando-se das mesmas. Com 
esse propósito, estabelecem-se, primeiramente, bases, como 
Buenos Aires, Buena Esperanza, Assunção, Los Reyes. É pre
ciso, a seguir, garantir o abastecimento das guarnições desses 
pontos de apoio, empreendendo-se expedições de aprovisiona
mento, como a de Lujan, a de Aiolas para a terra dos Timbús, 
a de Gonzalo de Mendoza para Santa Catarina, e outras. Acres
cem as entradas contra tribus indígenas que se opõem à passa
gem e se negam a fornecer víveres, ou, ainda, aproveitam as di
ficuldades que ocupam os espanhóis em outra parte, para aco
meter destacamentos isolados. Surgem, finalmente, lutas en
tre os próprios espanhóis, disputando os chefes o poder entre 
si. Nesse jogo multiforme dos acontecime11tos, que em parte se 
desenrolam ao mesmo tempo, torna-se · difícil, ao simples sol
dado, descobrir as conexões lógicas e observar com acerto a se
quência dos· atos. É mister, ainda, tomar em consideração que, 
durante longo tempo, a narrativa de Schmidl só existia em 
manuscrito do qual se tiravam cópias, dando o fato origem a 
novas fontes de erros, causados pela reprodução de cópias mal 
interpretadas. 

Edmundo Wernicke fez, em sua valiosa edição d~ 1938 (40), 
a tentativa de eliminar os referidos erros; baseando-se no ma
nuscrito .original de Stuttgart. Em seu trabalho dá grande im
portância a pesquisas linguísticas; as anotações históricas, dadas 
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em rodapé, não se apresentam com a mesma evidência. La
fone Quevedo (23) , ao contrário, dedica justamente às indaga
ções históricas mais largo espaço, buscando, em suas observa
ções preliminares, coordenar cronologicamente os aconteci
mentos. 

No prefácio que o general Bartolomé Mitre escreveu para a 
tradução de Lafone Quevedo, Ulrico Schmidl é classificado: 
"o primeiro historiador do Rio da Prata", e, à página 5, encon
tra-se esta caracterização: "Um alemão de t emperamento 
fleugmático, um observador atento e calmo da natureza: sem 
grande imaginação e sem parcialidade, embora não estivesse 
livre de preconceitos gerais e pessoais, ele conta seca e cons
cienciosamente fatos, fixa datas, determina distâncias, descreve 
o que está vendo, tal como o está entendendo sem floreios esti
lísticos, nem digressões, e, só de vez em quando, formula um 
juizo ou tece um comentário. Dá notícias etnográficas e fornece 
dados geográficos, estatísticos, astronômicos ou biológicos que, 
com poucos traços, completam um quadro, descreve uma pai
sagem, caracteriza um animal, ou nos transmite . uma idéia de 
povos esquecidos e de seus costumes, coligindo, ao mesmo tem
.po, preciosos elementos para a cronologia e a histór ia das pri
mícias da colonização da zona do Rio da Prata pela raça 
euro pé ia". 

Para apurar a exatidão dessas afirmações, esfor çamo-nos 
em fazer uma análise minuciosa dos fatos históricos e geográ
ficos comunicados por Schmidl, baseando-nos na literatura ao 
nosso alcance. . 

Tratava-se, primeiramente, de organjzar um quadro cro"".' 
nológico segundo os dados de Schmidl, aproveitando todas as 
fontes dispo11íveis da literatura. Langmantel (18), à página 
154-161, tentou r esolver o problema, não o conseguindo, po
rém, por ter consultado pouco os relatos paralelos aos de 
Schmidl. De outra forma teria notado que Schmidl, de modo 
absolltto, não respeita a sequência histórica dos fatos; que, fre
quentemente, antecipa acontecimentos posteriores e, em outras 
ocasiões, se lembra de ocorrências anteriores, relatando-as como 
se fossem contemporâneas; que confunde nomes de chefes e 
outros defeitos mais. 

Sairíamos dos moldes ~este estudo, entrando, aquí, en1. par· 
ticularidades ou publicando o quadro cronológico por nós ela
borado de acordo com os resultados de nossos estudos, pois não 
teria valor senão com a indicação da fonte consultada para 
cada data. Entretanto, parece-nos desejavel que se prepare 
uma edição revista de Schmidl, a qual, tomando por base o 
manuscrito original, isto é, eliminando os erros dos copiadores 
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e tradutores, restabeleça a ordem cronológica, fazendo o con
fronto com os relato::> paralelos de Villalta, Hernández Pero, 
Oviedo, com as cartas de Irala, com os Comentários de Cabeza 
de Vaca, etc. Pois, só assim, o livro poderia ser considerado 
como fonte indefetível para a história do Rio da Prata. 

O estudo da obra de Schmidl, em sua forma atual, não pode 
deixar de causar uma impressão de conjunto, diferente. A 
primeira edição, feita em 1567, por Siegmund Feyerabend em 
Frankfurt sobre o Meno, traz o título : "Verdadeira e amena 
descrição de algumas interessantes paisagens e ilhas das índias, 
não mencionadas em crônicas anteriores e pela primeira vez 
sob grandes perigos exploradas na viage1n marítima de Ulrico 
Schmidl de Straubing, por ele mesmo cuidadosamente descri
tas e apresentadas". Segundo êsse anúncio, não pretendia o 
autor dar um relato historicamente exato da expedição de Men
doza e dos empreendimentos de seus sucessores; desejava, ape
nas, transmitir a seus leitores uma noção, tanto quanto possí
vel objetiva, de países até então desconhecidos. Partindo dessa 
proposição, tornam-se impróprias muitas censuras, feitas à obra 
por seus comentadores. Não nos cabe, assim, constatar um de
feito, 8e Schmidl não dá o relato preciso do vai-vem dos diver
sos sub-chefes. Não devemos supôr uma falha de memória, se 
ele não menciona a primeira expedição de Aiolas; se deixa de 
falar da entrada de N uflo de Chaves, rio acima no Pilcomaio; 
se nada diz da primeira expedição de aprovisionamento, em
preendida por Gonzalo de Mendoza e visando Santa Catarina. 
É evidente tambem que não houve confusão na citação dos no
mes dos diversos chefes. O que Schmidl tem em mira, é apre
sentar dois heróis: Aiolas e Irala. Em roda dessas duas figu
ras agrupa-se tudo. l\ viagem para Candelaria é descrita no 
capítulo 13, como se tivesse sido empreendida com Aiolas; a 
viagem rio abaixo até Buenos Aires e.orno feita com Irala, em 
vez de Ruiz Galan. Essas narrativas encontram-se entremea
das de relatos sobre ocorrências que o autor só poderia conhe
cer por ouvir dizer ou através de outras notas. Nasce, desta 
maneira, um relato formando um todo perfeito, divergindo, em
bora, em muitas particularidad.es dos fatos históricos, relato, 
porem, que, comparado com certas memórias es1éreis, se apre
senta vantajosamente pela vivacidade da descrição de paisa
gens longínquas, de extranhas tribus com seus usos e costumes 
e de animais e plantas exóticas. Assim, pois, seria mais justo 
conceder a Schmidl o título de primeiro escritor de histórias 
do Rio da Prata, em \rez de fazê-lo passar como primeiro his
toriador. 
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Pretendendo habilitar o leitor a corroborar, ao menos par
cialmente, as asserções de Bartolomé Mitre a respeito da ma
neira de escrever de Schmidl, reproduzimos, no anexo II, parte 
dos capítulos 50 a 52 da obra, tratando da marcha de Assunção 
para São Vicente. O referido texto é indispensável, tambem, 
como base para a reconstituição do itinerário. A vista da im
possibilidade de conseguir-se, atualmente, uma fotocópia do 
manuscrito original, foi escolhido como texto básico o da tra
dução espanhola de Wernicke (40), correspondente ao manus
crito de Stuttgart, fazendo-se o cotejo com os dados de Lang
mantel (18), Cramer (11) e Lafone Quevedo (23). As discor
dâncias acham-se anotadas em anexo especial. Bem sabemos 
que o texto assim obtido não satisfaz o ideal rigorosamente fi
lológico; temos, porem, que, enquanto não houver uma edição 
crítica, realmente indiscutível, este é mais adequado do que 
uma simples reprodução da respectiva parte das edições de 
Langmantel ou Cramer. 

A nossa tradução para o português foi adatada o mais pos
sível ao texto de Schmidl, de sorte que a amostra de texto 
bastará por si para confirmar o que Mitre escreve sôbre o res
petivo estilo. 

Carecem, entretanto, de um estudo mais acurado as passa
gens referentes a dados geográficos, etnográficos e biológicos. 
É importante apurarmos, em primeiro lugar, se, em tudo que 
Schmidl conta, se trata de fatos por ele presenciados. Conforme 
já frisamos no primeiro capítulo, nem sempre é facil discernir, 
se Schmidl tomou parte nos sucessos descri.tos. Ele fala sempre 
em "nós", até quando, a julgar pelas circunstâncias ambientes, 
ele mesmo não podia ter estado presente, mas é natural que, 
dest'arte, consegue dar, ao leitor desprevenido, uma impressão 
mais viva e mais imediata das ocorrências contadas. 

Levando em consideração, com espírito crítico, todas a.s 
circunstâncias e suprimindo tudo que não é essencial, procu
ramos fixar as rotas percorridas por Schmidl mesmo, as quais 
constituem o nosso único objetivo, nos moldes do presente es
tudo. As conclusões a que chegamos, acham-se cartografadas 
no esboço esquemático, pag. 109. 

Ve-se que vários trechos foram percorridos por Schmidl 
diversas vezes, outros só uma vez, como a de Buena Esperanza 
até Assunção. Esse fato deverá ser levado em conta na discus
são dos dados referentes a distâncias em léguas ou milhas, a 
qual será feita na parte relativa à fixação cartográfica dos ca
minhos. 
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Nas viagens que partem de Candelaria, r:€spetivamente de 
.Los Reyes, Schmidl toca quatro vezes . no atual território bra
sileiro do Estado de Mato Grosso. 

Em ·Santa Catarina demora-se dois meses no ano de 1538. 

A rota mais importante constitue, para nós, a de sua tra
vessia de Assunção para São Vicente. É o único trecho que 
Schmidl vence independente de superiores, único trecho tam
bem, sobre o qual só existe o relato de Schmidl, pois sobre a 
expedição para o Mato Grosso· temos ainda as referências de 
Hernando de Ribera. A respeito do itinerário de Assunção para 
o litoral do Atlântico, pouca cousa foi publicada por pesquisa
dores paraguaios e argentinos, visto que ficava fora dos moldes 
de seus estudos. Acresce que, segundo demonstra o capítulo 
II, o estudo dessa travessia só pode ser feito com alguns visos 
de êxito, consultan.do. volumosa e extensa literatura especial 
brasileira, e baseando-se em profundo conhecimento da história 
colonial primeva do Brasil. · 

Passemos .a estudar os dados c-ronológicos, concernentes ao 
referido trecho. Alguns dos dados de Schmidl são confirmados 
por outras informações. Ele conta que recebeu a carta de seu 
irmão em 25 de julho de 1552; mas, ;nesse dia ou na véspera 
chegou Hernando de Salazar em Assunção. A chegada de 
Schmidl a São Vicente dá-se, segundo ele, em 13 de junho de 
1553, ao passo que a carta de ·Juan de Salazar, na qual se dá 
notícia da partida do ''Uz Aleman"1 tem a data de 30 de junho 
de 1553. 

Lafone Quevedo julga (23, 42) poder substituir esses anos 
pelos de 1553 e 1554, anàlogamente aos anos citados no princí
pio do relato, onde Schmidl está com um atrazo de um ano na 
sua contagem do tempo. Assim, ela dá como data de chegada 
ao Rio da Prata o dia dos Reis (6 de janeiro) de 1535, enquanto 
que Villalta declara (23, 303) ter Mendoza aportado à ilha de 
San Gabriel, no ano de 1536. Lafone Quevedo explica essa dis
crepância de datas de uma maneira simples: "Para um bávaro, 
que escrevia ou ditava na Baviera e que, provavelmente,. re
corria aos bons serviços de um eclesiástico, o ano de 1535 s~ 
estendia até 28 de fevereiro do ano que, para nós (e para Vil
lalta tambem) seria o ano de 1536. Habituados que estamos ao 
calendário reformado, como está em uso atualmente, esquece
mos que, em outros tempos e em outros países, o cálculo ca
lendário S"e fa·zia de modo diferente, resultando, daí, que 
Schmidl, em seu relato, ·se acha com atrazo de um ano na con
tagem do tempo". O Dr. Friedrich Wecken (39, 103) explica, 
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em seu "Taschenbuch fuer Familiengeschichtsforschung": O 
começo (do ano civil)' aurante a Idade Média, não caía unifor
memente no mesmo dia, nas diferentes regiões; era ·festejado 
(de preferência) no dia 1° de janeiro, mas tambem no dia 25 
de março (Anunciação de Maria) e no dia 1° de dezembro. 
Sendo o dia 25 de março considerado começo do ano, a numera
ção do ano se altera; assim, por exemplo o dia 6 de fevereiro 
de 1282 passa a ser, conforme o cálculo hodierno, o dia 6 de fe
vereiro de 1283". 

Prosseguindo em suas investigações sobre as datas comu
nicadas por Schmidl e que, até o ano de 1537 continuam atra
zadas de um ano, Lafone Quevedo não leva em conta que a 
razão acima aludida só póde ter significação para as datas entre 
1.0 de janeiro e 28 de fevereiro, portanto não diz respeito às 
duas datas, ha pouco citadas. 

A explicação refere-se tampouco à partida de Schmidl de 
sua pátria (saindo de Antuérpia em 2 de agosto de 1534, em 
vez de 1535): veja-se tambem o facsimile do frontispício da edi
ção latina de 1599 (página 104 ) . É curioso que, nêle se 
encontre o lapso de 1534 - 1554 indicado, como sendo de 19 anos. 
Convem lembrar, a respeito, que Hans Staden, o outro lansque
nete e aventureiro em solo brasileiro, ao publicar pela primeira 
vez o seu livro de viagens em 1557, tambem indica a data de sua 
partida com uma diferença a menos de um ano, fato que, até 
hoje, não encontrou interpretação satisfatória, como tampouco 
se conseguiu no caso de Schmidl. 

Voltaremos a ocupar-:Q.os com detalhes das datas, no estudo 
das distâncias em léguas ou milhas, comunicadas por Schmidl, 
ao fixarmos cartogràficamente as rotas, no capítulo seguinte. 

Merecem comentário ainda as notas etnográficas. Lafone 
Quevedo (23) submeteu-as, em seu prefácio, a pags. 56 a 82, a 
minuciosa crítica. 

Ele estabelece, para um aprofundado estudo etnográfico da-
quele tempo, as seguintes condições: 

1 ° Conhecimento pessoal dos indígenas descritos. 
2 ° Determinação do físico dos indígenas. 
3° Exposição de seus usos e costumes. 
4° Ocupação com a língua. 
5 ° Fixação da distribuição geográfica. 
6° Indicação .dos nomes, com que ·eles mesmos se desig

nam ou são denominados por outros. 
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Nesse estudo, chega Lafone Quevedo à conclusão que 
Schmidl, em geral, satisfaz regularmente as condições estabele
cidas e que seu relato concorda bem com os de outros explora
dores contemporâneos ou modernos. Relativamente à descrição 
da matança de prisioneiros pelos Tupís, no sertão de São Vicen
te, chamamos a atenção para as respetivas notícias de Hans 
Staden. No que se refere à expedição para o Mato Grosso, inte
ressam-nos sobretudo as minuciosas descrições dos Scherues 
(cap. 36), de seus processos de tatuagem, de suas capas artisti
camente enfeitadas com figuras de veados, emas, alpacas, etc. 

DADOS BIOLóOlC-OS 

Os dados ccncernentes a fauna e a flora, entremeados no 
texto provam que Schmidl tinha um bom espírito de observa
ção. Descreve circunstanciadame11te, de preferência, animais 
extranhos, dos quais alguns eram considerados legendários em 
sua terra, como por exemplo: peixes voadores e outros, no ca
pítulo 4; grandes cobras aquáticas, nos capítulos 17 e 52; basi
liscos (jacarés), no capítulo 35; o alpaco, no capítulo 44; o bicho 
de pé, no capítulo 48. Descreve tambem, em varios lugares e 
com a maior minuciosidade, as diversas espécies de mandioca, 
sobretudo no capítulo 16. Contando-se no capítulo 29, que, em 
Santa Catarina se havia carregado arroz (alemão: Reis), além 
de mandióca e trigo turco (milho), é evidente tratar-se de um 
engano dos copiadores que interpretaram a palavra portuguesa 
"raiz", acrescentada por Schmidl ao nome "mandioca'', planta 
desconhecida na Alemanha, como sendo a palavra alemã "Reis", 
cujo "ei" se pronuncia como "ai". 

EXAGEROS 

Não se pôde negar que houve exageros na descrição de ani
mais extranhos, como, por exemplo, no capítulo 52, onde diz que 
as cobras mediam 14 passos de comprimento e que no meio não 
se as podia abarcar. Deveremos igualmente levar à conta de 
exageros o número dos 6000 indígenas que teriam atacado a ca
ravana no mato, pois é pouco provavel que em densa mata vir
gem se possa avaliar um grande número de pessoas. Não admira 
tambem que ele desenvolva, prazeirosa e extensamente, a 
lenda das amazonas, tema, aliás, ·muito apreciado naquele 
tempo, tanto que o próprio Hans Staden não se conteve de fazer, 
em seu mapa, a anotação: 
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"dizem que aquí vivem amazonas, conforme contaram os 
indígenas". 



É de supôr que Schmidl e Staden tenham contado e recon
tado suas peripécias nas rodas de amigos e conhecidos, antes de 
pegarem da pena e fixarem, a muito custo, as suas memórias no 
papel. Sabiam, portanto, o que mais prendia a curiosidade dos 
ouvintes e foram ao encontro do gosto de seus leitores, florean
do o seu relato com as notícias mais aventurosas sôbre casos iso
lados. 

Comparando as duas obras de viagens ao Novo Mundo, deve 
se reconhecer que Staden apresenta a matéria mais bem coor
denada e de forma mais sistemática, sendo de presumir que 
tudo que ia escrever havia sido, anteriormente discutido com 
seu douto conselheiro, o Professor Dr. Dryander. A tarefa de 
Schmidl, ao contrário, era mais difícil, visto que devia relatar 
os acontecimentos de um prazo mais extenso e que lhe cumpria 
apresentar em um quadro intuitivo, com poucos traços e de ma
neira atraente, as travessias, em parte complicadas, rio acima e 
rio abaixo, no Rio da Prato e seus afluentes. É verdade que sua 
narrativa se ocupa, sobretudo, com os países do Rio da Prata, 
mas, nem por isso, deixa de ter seu valor para os leitores bra
sileiros, de um lado devido às passagens já esmiuçadas e que 
tem por teatro o Brasil, de outra parte encontram-se, naquela 
obra, muitas descrições de paisagens, de representantes da flora 
e da fauna e da vida dos indígenas, que valem tambem para o 
Brasil daquele tempo. 

• 

... 
• 
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CAPíTULO IV 

Fixação cartográfica das viagens de Ulrico Sohmidl 
e, de preferência, das rotas percorridas em terras 

brasileiras 

O explorador moderno, voltando de uma expedição a terras 
até então desconhecidas, traz, alem de provas fotográficas de 
toda espécie, e alem das coleções etnográficas, zoológicas, bo
tânicas, geológicas e outras, como material mais precioso os li
vros de rotas que fornecem os dados para a representação car
tográfica do território, a qual constitue, assim, o relato mais 
conciso e mais evidente da obra realizada . . Anexo à edição das 
viagens de Ulrico Schmidl à América do Sul, publicada em 
1599 por Levjn Hulsius em Nuremberg, encontra-se tambem 
um mapa das respectivas partes da América do Sul, parecendo 
tratar-se de cópia de um mapa mais antigo, em que o cartógra
fo teria assinalado, mais ou menos arbitrariamente, os novos 
dados geográficos, comunicados por Schmidl (Vide facsímile 
pág. 11 O ) . Para os nossos fins não pode ser utilizado. 

Resta-nos, p.ois, apenas, reconstruir as rotas, baseando-nos 
no relato de Schmidl. Parece tarefa muito simples, à primeira 
vista, pois o probo lansquenete, em sua narrativa, às vezes, 
bastante lacônica, quase nunca se esquece de indicar o número 
de léguas que levavam de uma tribu indígena para outra, nem 
quantas jornadas se tinham gasto no trajeto. Entrando, porem, 
a estudar esses dados mais a fundo, verifica-se que .os dados 
em léguas ou milh~s não partem de uma unidade linear uni
forme para todas as indicações de distâncias. O fato é que as 
unidades variam conforme se trate de distâncias terrestres ou 
fluviais e marítimas, de distâncias em terras já atravessadas 
por caminhos próprios ou através de matas virgens inexplora
das. Como a palavra alemã "Meile" denomina tanto uma uni
dade terrestre como tambem marítima, surgiram dúvidas a 
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respeito da tradução conveniente, pois Schmidl se refere ora 
a léguas, ora a milhas. Resolvemos o caso, empregando o ter
mo "milha", onde se faz referência a distâncias marítimas; o 
termo "légua" quando se trata de distâncias terrestres. É de 
notar, entretanto, que as unidades lineares, indicadas por 
Schmidl, não são, em todo caso, as mesmas usadas na Espanha 
e em Portugal, naquela época. Damos a respeito maiores ex
plicações às páginas 62 e 64. 

Constatamos diferenças análogas nos dados aos tempos gas
tos, resultando que êle, em geral, estabelece a jornada de 4 
léguas, de sorte que pôde surgir a suposição de que, em certos 
trechos, êle tenha calculado esquematicamente os dados em 
léguas à base de 4 léguas == 1 jornada. Ficaram, então, como 
pontos de apôio, as povoações e as tribus indígenas encontradas. 
Mas, tambem alí topamos com novas dificuldades. 

Em primeiro lugar, as desfigurações incríveis dos nomes 
próprios, as fortes e frequentes discrepâncias no modo de gra
far o mesmo nome, as quais não permitem, às vezes, reconhe
cer a forma exata, a não ser com muita düiculdade. Encarre
gou-se, dessa tarefa, E. Wernicke, na citada edição espanhola 
.de 1938 (40), tomando por base o manuscrito original de Stutt
gart, e considerando, com grande assiduidade, a ortografia em
pregada por Schmidl. É àquele pesquisador que nos referire
mos nos dados referentes ao território extra-brasileiro, ao passo 
que as bases para as viagens feitas no atual território do Brasil 
se acham reunidas no capítt1lo II. Com a identificação do no
me da localidade ou da tribu indígena achava-se removido ape
nas um obstáculo; outro se apresentava ao tratar-se de fixar o 
espaço ocupado, naquele tempo, pela respectiva tribu. Era pre
ciso recorrer ao estudo de antigos mapas e documentas históri
cos. Para a região do Paraguai atual, existem, de uma época 
pouco posterior, informações bastante autênticas prestadas pe
las missões jesuíticas. 

Falham, porem, integralmente, as fontes antigas, tentan
do-se fixar a rota seguida por Ulr]co Schmidl de Assunção até 
São Vicente. Não obstante, foi jt1stamente essa rota que deu 
origem a muitos ensaios de reconstituição, dos quais descobri
mos não menos de três, ao estudarmos a literatura. Na última 
parte deste trabalho, serão devidamente apreciados, em cone
xão com o novo ensaio de reconstrução, a ser apresentado pelos 
autores. 

Os resultados de nossas pesquisas achp.m-se representados 
em três mapas, que passamos a elucidar ligeiramente. 
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hlAPA n.º 1 - VlAOENS DE ULRICO SCH.MIOL, POR MAR 

O mapa constitue uma primeira tentativa de fixar, em 
quadro geográfico, a partida de Schmidl com a expedição de 
Pedro de Mendoza e sua volta de São Vicente. Acrescentamos 
sua viagem com Gonzalo de Mendoza de Buenos Aires até Santa 
Catarina para encontrar com Alonso de Cabrera, viagem, esta, 
que terminou com o naufrágio na altura de San Gabriel. As 
rotas foram registadas, levando em conta as condições meteo
rológicas, sobretudo os ventos e as correntezas; mas, mesmo 
assim, não podem reproduzir os rumos tomados senão com al
guma aproximação, visto faltarem dados exatos de posições. 
Os dados cronológicos foram registados na forma retificada. 
Relativamente ao apreço em que se pode ter as indicações de 
Schmidl, referentes a distâncias, é interessante um confronto 
entre estes, feitos em milhas, e as distâncias em quilómetros, 
medidas em cartas marítimas . 

Trecho . Dados de Schmidl Distância 

Antuérpia-Cadiz 

San Lucar-Las Palmas 

Las Palmas-Santiago 
' 

Santiago-Fernando de Noronha 

Fernando de Noronha-Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro-San Gabriel · 

Buenos Aires-Santa Catarina 

Wight-Arnemuiden 

em milhas em ~ms. 

400 2400 

200 1300 

300 1700 

1500 

500 

500 

300 

74 

2200 

2800 

2300 

1600 

390 

1 milha 

6 kms. 

6 5. » ' . 

5,6 » 

1,5 ~ 

5,6 » 

4,6 )) 

5,3 » 

5,3 » 

Fazendo abstração do dado Santiago Fernando de No-
ronha, que se reduz, ao que parece, a 11m lapso de pena (em 
vez de 1500 deveria ser: 500), obtem-se dos 7 dados restantes 
uma milha média de 5,5 kms., que corresp.onde exatamente à 
extensão da légua marítima espanhola, cujo valor oficial é 
5,55 kms. Vê-se, pois, que Schmidl não tomou por. unidade a 
légua castelhana (171h por grau equatorial= 6,343 kms.), em-, 
bora Dominguez, em sua edição inglesa das viagens de Schmidl 
(Hakluyth Society, Londres 1893) afirme ter sido a légua cas-
telhana, naquele tempo, a unidade oficial de distâncias. Schmidl 
teria obtido suas informações a respeito, :por intermédio dos 
marinheiros. 
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Quanto às viagens por terra, tanto na ida como na volta, 
não dispomos senão de poucos dados passíveis de exame: 

Trecho 

San Lucar-Sevilha 

Lisboa-Sevilha 

Dados de Schmidl 
em léguas 

20 

72 

Distância 1 Légua 
em kms. 

85 4,1 kms. 
320 4,4 » 

Da proveniência da légua terrestre que serviu de unidade 
trataremos sob Mapa n.0 2, onde dispomos de maior número 
de dados comparativos. 

M,AiPA n.º Z - MAPA SJNóPTICO DAS V I AGENS DE 
ULRICO SCHMIDL 

As diversas rotas de viagem de Schmidl já se encontram 
assinaladas esquemàticamente no esboço à página 1 Ofl. Eis 
por que este mapa, para não ficar sobrecarregado, pode limi
tar-se a representar, apenas, as expedições maiores. Estas fo
ram registradas, servindo de apoio os estudo de R. von Fischer
Treuenfeld sobre o problema do Chaco (12, 13 e 14). A expe
dição de Irala ao Perú, no ano de 1548~ foi traçada de acordo 
com bases existentes que julgamos mais acertados, visto que 
von Fischer-Treuenfeld indica, em cada um dos 3 mapas, outro 
ponto de partida para a r.ota terrestre e, portanto, supõe outro 
itinerário. Trata-se, aliás, nos nossos traçados de simples indi
cações aproximadas, porque um estudo mais aprofundado não 
caberia nos moldes do nosso trabalho. O que imp.ortava, era fa
zer ver os conhecimentos que o nosso relator havia adquirido 
da América do Sul, ao encetar a marcha de regresso através do 
Brasil. A rota de Hernando de Ribera, em sua expedição para 
as terras dos Scherues (1543-44), foi assinalada, com a possivel 
aproximação, segundo o texto de Schmidl. Seria assu11to 
atraente, digno de demorado estudo, a elucidação dessa expedi
ção, exaurindo o material comparativo existente. 

Relativamente ao itinerário de Schmidl em sua viagem de 
Assunção para São Vicente, damos, somente, o traçado por nós 
defendido. Detalhes sobre este, como tambem sobre os outros 
~nsaios de reconstituição encontram-se sob Mapa n.0 3. Nomes 
indígenas assinalamos poucos, quer para não sobrecarregar o 
mapa, quer porque é impossível delimitar, com bastante segu
r ança, as zonas habitadas pelas diversas tribus, naquele tempo. 
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Para a apreciação das distâncias em léguas, comunicadas 
por Schmidl, resultam os seguintes valores comparativos: 

Trecho Schmidl: Dis- Distância 1 Légua 

tância em lég. em kms. 

Buenos Aires-Buena Esperanza 84 380 4,4 kms. 

Buena Esperanza-Assunção 335 760 2 ~ 

Assunção-Candelaria 100 440 4,4 » 

Candelaria-Los Reyes 90 420 4,6 
Assunção-Foz do Jejui 30 140 4,5 

Foz do Jejui-Guairá 85 350 4,1 

Guairá-Foz do Tietê 100 430 4,3 » 

Afasta-se da média apenas a distância Buena Esperanza -
Assunção. Os outros dados, juntos aos citados no mapa n.0 1, 
demonstram a légua de Schmidl ser de 4,4 kms. É evidente, 
portanto, que Schmidl tomava por unidade a légua adotada 
desde os primeiros tempos da Idade Média; légua esta corres
pondente a 3 milhas romanas == 3 x 1,427 kms. == 4,416 kms. 
Os espanhóis usavam, naquele tempo, a "legua nueva'' de 
6,687 kms., ao passo que a antiga "legôa'~ portuguesa era de 
6,197 quilómetros. 

O número excessivamente alto de léguas, dado p.or Schmidl 
para a distância Buena Esperanza - Assunção, encontrará sua 
explicação no fato que aquela viagem Paraná acima levou mui
to tempo, porque várias vezes se fizeram excursões até as terras 
de tribus que viviam longe do rio, como até os Gulgeisses, "11as 
J.margens do lago", os Machkuerendas, nas margens de um 
afluente, os Mapenis, e outros. Schmidl não possuía valores de 
controle para esse trecho, tendo-o percorrido só uma vez, con
forme demonstra o esboço à página 155. 

A concordância dos valores nos demais dados é surpreen
dente. Na edição de Lafone Quevedo (23) encontram-se muitas 
correções (p. ex. à pág. 165: 40 em vez de 64; à pág. 168: 60 em 
vez de 95), que se explicam pela adoção, como unidade, dá lé
gua castelhana de 17 1/2 por grau do equador == 6,343 kms., en
quanto que a unidade de Schmidl só perfazia 213 daquele va
lor. A página 44 vai transcrito o parecer do pesquisador Bog
giani, que é quem melhor conhece muitas das localidades men
cionadas por Schmidl. Ele diz que as distâncias indicadas por 
Schmidl "são suficientemente exatas". 
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Falta explicar ainda os motivos que levaram Schmidl a 
divergir na indicação das léguas, da de seus companheiros de 
viagem. Seria que ele tivesse, primeiro, tomado nota de todos 
os valores conforme a medida usual no respetivo país, ou os 
tivesse gravados na memória, reduzindo-os à légua mais co
nhecida de seus ouvintes que acompanhavam atentos as suas 
descrições e que talvez tivessem outra noção da capacidade de 
marcha por dia? 

Temos razões para supôr que Schmidl, em suas anotações, 
às vezes, se limitava a escrever só o número de dias - nas 
marchas através das matas e nos dias de lutas talvez nem sem
pre haveria oportunidade para mais - fazendo depois a redu
ção a léguas, conforme os acidentes do terreno ou levando em 
conta quaisquer dificuldades, i. é: contando 3 ou 4 léguas 
por dia. 

MAPA n.º 3 - RECONSTRUÇÃO DA VIAGEM DE A·SSU·NÇÃO A 

SÃO VICENTE 

Conforme já ficou dito na introdução deste capítulo, exis
tem vários ensaios de reconstrução para a viagem de Ulrico 
Schmidl, de Assunção para São Vicente. 

São conhecidos, na literatura, os seguintes autores: 

1) Dr. Gentil de A ssi.s Moura: "O caminho do Paraguai a 
Santo André da Borda do Campo. Reconstituição do itine
rário de Ulrich Schmidel em 1553", na "Revista do Insti
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo", Vol. XIII (1908), 
São Paulo, 1911, pág. 165-180. 

2) Max Tepp: "Der erste Deutsche am Rio de la Plata. Utz 
Schmidl von Straubing." (O primeiro alemão no Rio da 
Prata. Utz Schmidl de Straubing), Buenos Aires, 1934. 

3) Edmundo Wernicke: "Ulrico Schmidl, "Derrotero y viaje 
a . Espafia y las Indias", Santa Fé, 1938. 

Antes de entrarmos no estudo das várias teses, convem 
resumirmos os dados geográficos, fornecidos pela narrativa dé 
Schmidl e relativos à sua viagem de Asst1nção a São Vicente. 
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Capítulo Datas Lugares e acontecimentos Distância 

51 26/ 12/ ~552 Partida de Assunção com 
Dia de São 20 indígenas e 2 canoas 
Estêvão 

em Juerichsabaie jun-
tam-se-lhes 2 espanhóis e 
2 portugueses 26 lég. por terra 

de Assunção 
Chegada a W arei 15 léguas de 

] uerichsabaie 
Em 4 jor-
nadas a Gewarethe 16 lég. de Warei 
9 jornadas até Barode 54 lég. de 

Gewarethe 
2 dias Estada em Barode, para 

procurar canoas e man-
• timentos. 

Paraná acima até Giengie 100 léguas 
4 dias em Giengie, na divisória 

das terras de S. M. Im-
perial e do Rei de Por-
tugal. 

l 52 6 semanas depois de abandonar o 
Paraná e as canoas, mar-
cha por terra até os Tupís 126 lég. de Giengie 

No Do-
mingo de 
Ramos, 
26/3/53 perto de Kariesseba 

4 dias e Defesa na mata, perto 
• de Kariesseba, noites 

6 dias atravessando matas. 
4 dias Estada em Wiessache, 

1 mês 
perto do rio Urquaie. 
até Geribatíba 100 léguas 

3 dias em Geribatíba. 
Estada na povoação do 

13/6/1553 
chefe João Ramalho. 

53 
Dia de San-
to Antônio Chegada a São Vicente 20 léguas 
Total: 
51

/ 2 meses de Assunção até São Distancia: 
Vicente. 476 léguas 
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Conforme se vê pelo quadro sinótico acima, Ulrico Schmidl 
não foi muito pródigo de dados, para quem se proponha re
constituir o itinerário de sua viagem. 

Acresce que os nomes vem tão deformados que podém dar 
origem às mais variadas interpretações. Nas Anotações que 
anexamos ao texto, à página 80 e segs. encontram-se as dife
rentes formas de leitura. 

Nota-se, por um simples golpe de vista, a grafia multifor
me e confusa dos mesmos nomes e como, muitas vezes, diver
gem as interpretações. Temos, assim, reunidos todos os dados 
para entrarmos no estudo dos vários ensaios de interpretação. 

1. ITINERARIO SEGUNDO D.R. MOU.RA 

O Dr. Gentil de Assis Moura, tendo, em seu trabalho, apre
sentado à reunião do Instituto Histórico de São Paulo, a 6 de 
junho de 1908, chamado ·a atenção sôbre a importância da re
constituição de antigas viagens no Brasil, para a história, a et
nografia, a geologia e a geografia, êle dá, relativamente à nar
rativa de Ulrico Schmidl, um breve sumário do desenrolar dos 
acontecimentos. Acentua tambem que não há fonte mais an
tiga a r espeito de uma ligação entre o Paraguai e a zona de 
São Vicente, fazendo, no entanto; referência a várias expedi
ções que tomaram o rumo inverso, partindo de Cananéa, Pira
tininga e Santa Catarina. 

De Cananéa: Aleixo Garcia, Francisco Chaves, o Padre Leo
nardo Nu:fiez, os irmãos Pedro Corrêa e João de Souza; 

De Piratininga: Diego Nufiez, o índio Miguel, Braz Cubas e 
Luiz Martins; 

De Santa Catarina: Cabeza de Vaca, companheiros de Hans 
Staden, Juan Salazar. 

Procurando obter pontos de referência para o estudo da 
travessia de Schmidl, o Dr. Moura julga provável fosse um dos 
companheiros que se juntaram à caravana de Schmidl, no se
gundo dia da estada em J uerichsabaie, um Antônio Rodriguez 
de Lisboa. No capítulo II, à página 40, já discutimos as con
clusões tiradas dessa suposição. Ruem essas deduções com a 
prova de que o citado Antônio Rodriguez não pode ter rumado 
com Schmidl para São Vicente. 

No trecho da viagem do Paraná até o Assunguí, o Dr. 
Moura faz enveredar a caravana pelo caminho tomado, 10 anos 
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antes, por Cabeza de Vaca com seu grande séquito. Sobre essa 
expedição, iniciada a 29 de novembro de 1541 na foz do Ita
pocú, próximo da atual freguesia de Paratí, no Estado de Santa 
Catarina, e levada a bom termo a 11 de março de 1542 em As
sunção, existem melhores informações, visto que os pilotos de 
Cabeza de Vaca determinaram no caminho as posições como 
em alto mar. A página 176-179 do referido ensaio do Dr. 
Moura, encontra-se a reconstrução dessa rota, infelizmente sem 
esboço cartográfico; tentamos, não obstante, traçar, no mapa 
n.0 3, o itinerário provável da expedição, atendo-nos à rota des
crita. Causa extranheza que Cabeza de Vaca não marchasse di
retamente para o Oeste e sim desviasse bastante para o Norte, 
chegando até a latitude 24 1h0 , conforme indicam as posições 
determinadas. 

Segundo a tese do Dr. Moura, apresenta-se a travessia de 
Ulríco Schmidl de Assunção até São Vicente, da seguinte forma: 

Assunção - Paraguai abaixo até a sua confluência com o 
Paraná - Paraná acima até a foz do Iguassú - margem direita 
do Iguassú até a altura do rio Cotegipe - passagem do Pequi
rí, Cantú e afluentes - através a Serra da Esperança - curso 
superior do Curumbatí - passagem do Ivaí na região de Te
rezina - rumo Sud-Oeste pelas cabeceiras do Tibagí até ondE;? 
se desvia o caminho para Santa Catarina, o mesmo que Cabeza 
de Vaca veiu subindo - para Oeste, pelas matas do vale do 
Assunguí - povoado dos bilreiros e Kariesseba - atravessan
do o caminho para Cananéa - deixando o vale do Assunguí, 
para Oeste pelos campos de Faxina, Capão Bonito e Itapeti
ninga até a região de São Miguel Archanjo - encruzilhada do 
caminho que ligava Cananéa à região de Piratininga - pelos 
campos de Sarapuí e S.orocaba - Biesaie, mais tarde Maniço
ba ou J apiuba, hoje Itú - ao longo do Tietê até à região do 
rio J urubatuba - Santo André - São Vicente. 

Consultando os dados sôbre a expedição de Cabeza de Va
ca, traçamos tambem, no mapa n.0 3, esta rota reconstituida, 
observando as indicações acima. 

A primeira vista, êsse itinerário desperta confiança, e as 
razões aludidas para confirmá-lo parecem plausíveis. Mas, no 
capítulo II já apontamos os erros daquela reconstrução, que po-

• 
demos resumir assim: 

1) Não se considera que Schmidl segue de Assunção em ca
noas até um lugar chamado Juerichsabaie, o qual segundo 
o cap. 43 devia ficar na proximidade da foz do Jejuí; · 
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2) não se dá importância às etapas de Warei, Gewarethe e 
Barode; . 

3) não se leva em conta que, depois do primeiro trecho, flu
vial, se faz uma marcha por terra e qu~, depois de arran
jar outras canoas, segue uma viagem de 100 léguas rio 
Paraná acima. 

Foi, somente devido a essas omissões, que o Dr. Moura poude 
supôr que Schmidl e seus companheiros chegassem à foz do 
Iguassú, seguindo, dalí, pelo caminho de Cabeza de Vaca. 

2. ITINERÃRIO SEOUN.l>O T.EPP 

O mapa das rotas tomadas por Utz Schmidl, publicado por 
Max Tepp (37, 90), é apenas um esboço rudimentar que, des
prezando pormenores, dá somente as travessias em linhas ge
rais. Desperta, porem, falsas concepções, fazendo Schmidl che
gar tambem até Potosí, Cuzco e Lima. No que concerne o re
gresso de Sch1nidl, Tepp comete, na primeira parte, o mesmo 
erro do Dr. Moura, fazendo-o seguir o Paraguai abaixo e depois 
pelo Paraná até próximo do lugar, hoje chamado San Martin. 
De lá em diante, assinala duas rotas; uma em direção exata
mente de Oeste para Leste até Santa Catarina, tocando no rio 
Uruguai; a outra em direção Nordeste para São Vicente. Seria 
a primeira a de Cabeza de Vaca? O título e a legenda nada 
adiantam a respeito. O caminho para São Vicente atravessa o 
Iguassú a Leste da confluência do rio Cavernoso, passa de lá 
para as cabeceiras do rio Tibagí, seguindo depois em linha reta 
para São Vicente, sem ligar importância ao terreno. Procedem, 
em relação a esta tese, as mesmas objeções, já feitas à tese 
muito mais exata do Dr. Moura. 

3 . ITINERARIO SEOU:NDO WBRNICKE 

O mapa desenhado por Raul Maria W ernicke e anexo à 
edição espanhola (40, 167) de Edmundo Wernicke, embora não 
seja apenas um esboço rudimentar como o acima citado, não 
deixa de assinalar a suposta rota de Schmidl senão sumaria
mente. Infelizmente, o texto não argumenta o traçado. A 
tese é a seguinte: 

De Assunção o Paraguai acima até a foz do rio J ejuí - por 
terra, em linha recurvada para o Sul, até o Paraná, que é al
cançado na margem oposta da foz do rio Pequirí - rio Pa-
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raná acima até alem da confluência do rio Paranapanema (cer
ca de 22° Sul) - em linha pouco curva e aberta para o Norte, 
atravessando o rio Paranapanema, até a curva fechada do rio 
Ivaí, seguindo até o ponto de intersecção dos graus 25 S e 50 O 
- acompanhando o grau de latitude indicado até o litoral e 
São Vicente. 

O começo da tentativa de reconstituição está de acordo com 
os dados de Schmidl; a parte média aproxima-se à rota assina
lada pelo Dr. Moura, ao passo que a última parte, projetada ao 
longo da costa ou a pouca distância da mesma, parece insus
tentavel. É evidente que o traçado obedeceu ao desejo de al
cançar o lugar Wiessache, considerado por Wernicke como sen
do o Enviaza de Salazar, o Inbiassape de Staden. No mapa en
contra-se larga faixa entre o Iguassú e o rio Uruguai assinalada 
pelo nome Mbiaza. 

4. NOVO BNSAIO DE RECONSTITUIÇÃO 

Resta-nos, apenas, o·cuparmo-nos ligeiramente com a nossa 
tese, tal qual vem esboçada no cap. II, à pág. 23 e segs. Fazemos 
Schmidl seguir com seus 20 escravos em 2 canoas o Paraguai 
acima até a barra do J ejuí, em cuja proximidade teremos que 
procurar o lugar Juerichsabaie já mencionado no Cap. 43. É de 
extranhar que, no cap. 51, a distância de Assunção até aqueie 
ponto ven.ha orçada em 26 léguas por terra, ao passo que, no 
cap. 43, o mesmo trecho venha calculado em 46 léguas para a 
via fluvial. Parece que se deve dar preferência ao valor de 30 
léguas, comunicado por !rala em seu relatório de 24 de julho 
de 1555, visto aproximar-se bastante da distância verificada por 
medição em quilómetros e que é de 140 kms. 

A caravana, aumentada de quatro europeus e talvez mais 
40 indígenas, prosseguiu, então, no rio J ejuí para Leste. Su
pondo a probabilidade de terem abandonado as canoas na re
gião de Curuguatí, ter-se-iam vencido em via fluvial 170 kms. 
dos 350 kms. que medeiam da foz do J ejuí ao Paraná. 

A última etapa por terra é atravessada rapidamente, 54 
léguas em 9 dias, ou sejam: 6 léguas por dia, quando a jornada 
normal não passa de 4 léguas. 

Tudo indica que Schmidl procura apressar a viagem o mais 
possível. Depois de uma estada de dois dias, aproveitada para 
conseguir novas canoas e mantimentos, ruma 100 léguas acima 
até Giengie que ficava na fronteira do domínio espanhol, ao 
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mesmo tempo divisória entre Cariós e Tupís. Expusemos, no 
cap. II, à pag. 35 e seg., a razão por que transferimos esse marco 
para a foz do Tietê, do Anhembí daquele tempo. A distância 
de 440 kms. está de perfeito acordo com a de 100 léguas, comu
nicada por Schmidl. 

Inicia-se, então, a longa e penosa marcha através a terra. É 
lamentavel que os dados de Schmidl, relativos aos tempos gas
tos e às distâncias, nesse trecho da viagem, não tenham sido 
registrados com o cuidado habitual, de modo que se torna im
possivel fixar exatamente as localidades mencionadas. 

Assim, fica-se na d1ivida, se o primeiro dado sobre a mar
cha até os Tupís, que foi de 126 léguas e levou seis semanas, se 
refere ao caminho até o primeiro povoado tupí ou a todo o tre
cho através a terra dos Tupís. 

Relativamente a Kariesseba, ele dá apenas, a data da che
gada, o dia dos Ramos (i. é provavelmente, o domingo dos Ra
mos, o que equivaleria, segundo o nosso cálculo ao dia 26 de 
março de 1553). A indicação de uma data tão determinada neste 
lugar nos parece surpreendente, pois não seria possível sem 
consultar um calendário exato. Ou haveria uma confusão de 
datas, referindo-se esta a Geribatiba? Os indígenas desse lugar 
já se achavam sob influência cristã, de sorte que Schmidl po
deria alí perceber indícios do domingo de Ramos. Várias datas 
históricas fariam supôr a antecipação da chegada a São Vicente, 
conforme se vê no cap. II, à pag. 41 e seg. Na organização exata 
do calendário da viagem, verifica-se, de fato, um prazo mínimo, 
de 27 dias que não encontra explicação. Levando em conta que 
Schmidl deu mostras de grande pressa no início da viagem, é 
de supôr que só começasse a prosseguir com mais vagar depois 
de saber a data da partida do navio que ele pretendia alcançar. 

Quanto à rota provável fá dissemos o bastante à página 37 
e seg., onde tentamos tambem dar aos nomes Wiessache e 
Urquaie uma interpretação que caiba nos moldes dêsse 
itinerário. 

Subdividindo o trecho da foz do Tietê até Geribatiba na 
proporção do.s valores indicados por Schmidl, o lugar Wies
sache vem a ficar na região entre Tietê e Paranapanema. As 
matas "selvagens" ficariam, então, na serra diante de Botuca
tú, e o Urquaie viria a ser o Tietê, mais ou menos acima de 
Porto Martins. 

Terminada a travessia, Schmidl indica a distância percor· 
rida desde Assunção até São Vicente com 476 léguas. Esse valor 
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parece muito alto, confrontando-o com outros valores encontra
dos na literatura. 

Nos Documentos Interessantes, vol. VI, à pag. 170, indica-se 
com 250 léguas a distância São Paulo - Iguatemí, 80 léguas a 
distância Iguatemí - Assunção, ao todo, portanto, 350 léguas. 
É preciso, porem, ter em vista que essas distâncias foram cal
culadas à base de outra unidade que foi a antiga "legôa" por
tuguesa de 6,1 kms., de sorte que as 330 léguas· corresponderiam 
a 330 x 6,1 == 2013 kms. 

As léguas de Schmidl tinham, apenas, 4,4 kms; portanto, as 
476 léguas representam 476 x 4,4 = 2094 kms. A diferença de 
2094 kms. - 2013 kms. == 81 kms. corresponde aproximadamen
te à distância São Paulo - São Vicente, não incluída no valor 
de confronto (São Paulo - Iguatemí - Assunção). 

Analisando, num retrospeto, os quatro itinerários reconsti
tuídos, reunidos no mapa n.0 4, verifica-se que a nossa tese, com
parada às outras, apresenta duas vantagens: 

1) adata-se, rigorosamente, ao texto de Schmidl; 

2) indica a via terrestre mais curta e faz vencer a maior 
parte da viagem por via fluvial que é mais cômoda . 

• 

• 
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ANEXO I 

Sumário do relato completo de Ulrico Schmidl 
(Dados retificados entre parênteses) 

I . PARTIDA PARA A AMéRICA DO SU·L 

INTRODUÇÃO 

2 de agosto de 1534 (1535) partida de Ulrico 
Schmidl, natural de Straubing, de Antuérpia para 
Cadiz. 

CAP. 1. 24 de agosto (1535) , chegada a San Lucar de Barra
meda da frota de 14 navios, composta por Pedro de 
Mendoza. 

CAP. 2. 

CAP. 3. 

CAP. 4. 

CAP. 5. 

CAP. 6. 

1° de setembro (1535) partida de San Lucar. 
Estada de 4 semanas nas Ilhas Canárias. 

Estada de 5 dias em Santiago, Ilhas do Cabo Verde .. 

Após dois meses de viagem marítima, chegada a uma 
ilha deserta (provavelmente: Fernando de Noro-
nha), permanência de 3 dias. Descrição de peixes 
extranhos. 

Chegada ao Rio de Janeiro, estada de cerca de 15 
dias. 
Pedro de Mendoza nomeia Juan Osório seu substi
tuto, mandando, depois, matá-lo, em consequência 
de falsas acusações. 

6 de janeiro de 1535 (1536) chegada a San Gabriel, 
no estuário do Rio da Prata, terra dos Charrúas. 

II. F·UNDAÇÃO DE B·UENOS AIRES 

CAP. 7 . Na margem sul do rio, no território dos Querandis,. 
é fundado o núcleo de Buenos Aires. 
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CAP. 8. Diogo de Mendoza vai combater os Querandis, mor
rendo na luta (15 de junho de 1536). 
Descrição das Hbolas perdidas". 

CAP. 9. Fortificação de Buenos Aires. Início da grande fome 
(27 de maio de 1535 (1536) ) . 

CAP . 10. Expedição de reabastecimento de Jorge Luján, Pa
raná acima, volta após dois meses sem ter conse· 
guido seu intento. 

III. ABANDONO DE BUENOS AIRES 

CAP. 11. 24 de junho de 1535 (1536), Buenos Aires sitiada 
pelos Querandís, Guaranís, Charrúas e Chanás-Tim
bús; incendiado o nucleo, a guarnição reembarca nos 
navios. 

CAP. 12. 

CAP. 13. 

CAP. 14. 

CAP. 15. 

CAP. 16. 

CAP. 17. 

CAP. 18. 

CAP. 19. 

CAP. 20. 

CAP. 21. 

CAP. 22. 
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Preparativos para a retirada de Buenos Aires. 

Juan Aio las e Pedro de Mendoza rumam com a 
maior parte da guarnição Paraná acir.oa, alcançando 
depois de dois meses a zona dos Timbús. 

Permanência de 4 anos entre os Timbús (1536-1539). 
Volta de Pedro de Mendoza a Buenos Aires, vindo 
a falecer na viagem para a Espanha. 

Alonso de Cabrera, vindo da Espanha, chega a Bu
enos Aires com 2 navios, 1538. 

Aiolas, destacando uma guarnição para ficar em 
Buena Esperanza com os Timbús, ruma Paraná aci
ma com o fim de alcançar o Paraguai. 
Descrição de várias espécies de mandioca, encontra
das entre os Guaranís. 

Descrição de uma grande cobra. 

Continuação da viagem. 
Navegando o rio Paraguai acima. 
Chegada na região dos Cariós; descrição de seus usos 
e costumes. 

IV. FUNDAÇ.~O DE ASSUNÇÃO 

Descrição de Lambaré. Conqt1i.sta do lugar. 

15 de agosto de 1539 (1537), fundação de Nossa Se
nhora de Assunção. Expedição contra os Agaces. 

/ 
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V. O AVANCO DE AIOLAS PARA O CHACO E SEU FIM T.RAOICO 
~ 

CAP. 23. Após 6 meses de repouso em Assunção, viagem Pa
raguai acima através o território dos Cariós até o 
dos Paiaguas. 

CAP. 24. Chegada ao Monte de São Fernando, no território 
dos Paiaguas. Partida de Aiolas para a terra do ouro. 
!rala espera 6 meses pela sua volta, regressando 
depois para Assunção. 

CAP. 25. Aiolas vê-se forçado, em terras dos Paisenos, a in
terromper sua marcha para Oeste, sendo trucidado 
com os seus companheiros, na marcha de regresso, 
por Naperus e Paiaguas. 

CAP. 26. Após uma estada de um ano em Assunção, !rala é 
informado pelos Cariós sobre o fim de Aiolas, no
tícia esta confirmada por declarações de dois índios 
Paiaguas aprisionados. 
!rala é eleito supremo comandante. 

VI. ABANDONO DAS BASES NO SUL 

CAP. 27. !rala resolve abandonar as praças fortes de Buena 
Esperanza e Buenos Aires, transferindo as guarni
ções para Assunção. 
Ele segue rio abaixo, levando consigo, para Buenos 
Aires, o comandante de Buena Esperanza, que man
dou, juntamente com um escrivão e um padre, ma
tar o chefe dos Timbús e vários índios. Buena 
Esperanza é dotada de uma guarnição reforçada, 
sob as ordens de Antonio de Mendoza. 

CAP. 28. Os Timbús trucidam um destacamento espanhol, 
atraido a uma emboscada, atacam durante 15 dias 
a praça de Buena Esperanza, matando Antonio de 
Mendoza. Obrigados pela falta de meios de subsis
tência, retiram-se os Timbús; não obstante, a guar
nição abandona a praça, voltando para Buenos 
Aires em dois navios de aprovisionamento, manda
dos por !rala. 

VII. ALONSO 'DE CABRERA TR.AZ NOVOS CONTINGE·NTES 
DA ESPANHA 

:CAP. 29. Um navio, vindo da Espanha, traz para Buenos Ai
res a notí.cia da chegada de Alonso de Cabrera a 
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Santa Catarina. Manda-se, ao seu encontro,· um 
navio, de cuja tripulação faz parte Ulrico Schmidl, 
navio este sob o , comando de Gonzalo de Mendoza, 
encarregado de buscar mantimentos. 
Depois de um mês de viagem, o navio alcança San
ta Catarina, demorando; alí, 2 meses para carregar 
mantimentos. 

CAP. 30. A 31 de outubro (1538) , naufraga a embarcação de 
Gonzalo de Mendoza, na viagem de regresso, a 10 
milhas de San Gabriel; Schmidl e alguns de seus 
companhejros conseguem salvar-se, marchando eles 
até San Gabriel, onde já chegou o navio de Alonso 
de Cabrera. 
O novo contingente acompanha as guarnições das 
praças abandonadas de Buenos Aires e Buena Es
peranza até Assunção, onde ficam por dois anos. 

VIII. CABEZA P'E VACA, O NOVO SUPREMO COMANDANTE 

CAP. 31. O novo supremo comandante, Alvaro Nufiez Cabeza 
de Vaca, aporta em Santa Catarina com 4 navios. 
Em uma tempestade, perde dois navios, destacados 
para buscarem mantimentos. Ele empreende, então, 
a travessia, por terra, de Santa Catarina até Assun
ção, que leva 8 meses (4 1/2 meses), tomando a si 
o supremo comando, naquela praça. 

CAP. 32. Cabeza de Vaca manda Antonio de Cabrera e Die
go Tobelline seguir rio acima, com um destacamen
to, a-fim-de procurarem índios lavradores; encon
tram-nos entre os Scherues, prosseguindo terra a 
dentro durante 4 dias e matando, na volta, por or
dem de Cabeza de Vaca, o chefe dos Cariós, Acharé. 

CAP. 33. Para vingarem a morte do mesmo, levantam-se os 
Cariós sob Taberé; !rala marcha ao encontro deles, 
vencendo-os. 

CAP. 34. 
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IX. À PROCURA DE OU1RO 

. Cabeza de Vaca deixa parte de sua tropa, sob o co-· 
mando de Juan de Salazar, em Ássunção, seguindo 
êle mesmo com 500 homens e 2000 Cariós o Paraguai 
acima para alem do Monte Fernando até as terras 
dos Scherues, onde abandona os navios. Ele preten-
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de marchar para Oeste, não o conseguindo senão a 
pouca distância; Francisco de Ribera prossegue na 
exploração das regiões situadas mais para Oeste. 

X. NO CAMINHO PARA A TERRA DAS AMAZONAS 

CAP. 35. 

CAP. 36. 

CAP. 37. 

• 

CAP. 38. 

CAP. 39. 

Um destacamento menor, sob Hernando de Ribera, 
é enviado mais para o Norte, onde vivem os Sche
rues. Ele encontra primeiro . outra tribu dos Sche
rues, e, após, os Acharés. Descrição dos jacarés. 

Ribera é recebido festivamente pelo rei dos Sche
rues, que reune toda a sua corte, sendo presenteado 
com objetos de ouro e prata, tomados às amazonas. 

Descrição das amazonas. Apesar da enchente é em
bora o desaconselhasse o rei, Ribera pretende alcan
çá-las, chegando à terra dos Ortueses, de onde tem 
de voltar, devido à falta de víveres, causada por nu-
vens de gafanhotos. • 

De volta de sua viagem, Ribera é preso por o~dem 
de Cabeza de Vaca, sendo os companheiros despoja
dos de toda a presa que trouxeram. Uma rebelião 
que ameaça irromper, faz com que Cabeza de Vaca 
retire as ordens dadas. 

Cabeza de Vaca mesmo pretende empreender uma 
expedição para o Norte, não o realizando devido a 
uma enchente e doença. Ele manda aniquilar os 
Scherues, voltando com a sua tropa para Assunção. 
Antipatia a Cabeza de Vaca. 

XI. A DESTITUIÇÃO DE CAREZA DE VACA 

CAP. 40. 25 de abril de 1553 (1544), Cabeza de Vaca é preso, 
devendo ser transportado para a Espanha. !rala é 
eleito, provisoriamente, para o cargo de supremo co
mandante. 

XII. INSURREIÇÃO DOS CARióS 

CAP. 41. Durante dois anos, rixas entre os espanhóis, até se 
insurgirem os Cariós e outros índios. Os espanhóis 
fazem as pazes . entre si e são socorridos pelos Yapi
rus e Batathais. Descrição do escalpamento. 
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CAP. 42. Irala ataca os Cariós insurretos, assalta suas povoa
ções La Frontera e Karaieba, voltando a Assunção. 
Descrição da anta. 

CAP. 43. !rala conduz suas tropas, Paraguai acima, contra o 
cacique Taberé em Juerichsabaie, aonde se refugia
ram os Cariós remanescentes. Ele atravessa o Jejuí e 
ocupa a povoação. Depois de 1 1/4 ano de guerra 
rendem-se os Cariós, 1546. 

XIII. A MARCHA DE IRALA PARA A TERR.A DO OURO 

CAP. 44. Dois anos de estada em Assunção. Em 1548, !rala se
gue, Paraguai acima, abandona os navios em Monte 
Fernando, deixando-os sob a guarda de um destaca
mento comandado por Pedro Diaz, dirigindo-se terra 
a dentro. Descrição do alpaco. 

CAP. 45. Prossegue a marcha através de vários territórios de 
indígenas. • 

CAP. 46. Schmidl encarregado da guarda do poço de Siberis. 
A sorte decide a favor da contin1,1ação da marcha. 
Na região dos Laionos foram mortos, 4 dias antes da 
chegada de !rala, 3 espanhóis alí deixados por 
Aio las. 

CAP. 47. Descrição das lagoas de água salgada. 

CAP. 48. Na proximidade dos Machkaisis é atravessado o rio 
Guapaí. O vice-rei de La Gasca do Perú envia de 
Lima uma carta dirigida a !rala, proibindo-lhe a con
tinuação da marcha. !rala manda u.ma embaixada, 
da qual faz parte Nuflo de Chaves, via Chuquisaca, 
Potosí e Cuzco para Lima, a qual é bem recebida em 
toda parte, voltando, porem, com a mesma ordem. 

XIV. É DISPUTADO O SUPREMO COMA·N1DO 

C.l\P. 49. Irala volta para o Monte de Fernando, onde abando
nou os navios, chegando depois de uma ausência de 
1 1/2 ano. Ele é informado de que, nesse interim, 
Diego de Abrigo se fez eleger "adelantado" substituto, 
tendo mandado executar Francisco de Mendoza, o sub
stituto de Jrala em Assunção. 

CAP. 50 .. Abrigo, recusando reconhecer !rala como seu supe
rior, é sitiado em Assunção. Declarando-se a guarni-
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ção a favor de !rala, Abrigo refugia-se com seus ade
tos nas matas. Prolonga-se a guerra durante dois 
anos, até que se consegue um acordo. 

XV. 'TIRAVESSIA DE SCHMIDL PARA O LITORAL 
~ 

25 de julhc de 1552. Schmidl recebe uma carta, pela 
qual é convidado a voltar para a sua terra. 

CAP. 51. A 26 de dezembro de 1552 parte de Assunção, Para
guai acima, até o J ejuí, depois por terra até Barode. 
Em novas canoas prossegu.e cem milhas Paraná aci
ma até Giengie. 

CAP. 52. Descrição dos Tupís. Tratamento dos prisioneiros. 
A 26 de março de 1553 chegada a Kariesseba. Luta 
com os indígenas. Descrição de grandes cobras no 
Urquaie. 
Chegada a Geribatiba. Descrição de redes. Demora 
no povoado de João Ramalho. 

CAP. 53. 1 A 13 de junho de 1553 chegada a São Vicente. 

CAP. 54. 

CAP. 55. 

XVI. VIAGEM DE REGRESSO DE SCHMIDL 

A 24 de junho de 1553 partida de São Vicente. De
vido ao mar tempestuoso, escala em Espirito Santo. 
Descrição da baleia e de peixes extranhos. 

Dois dias de estada na Ilha Terceira. A 30 de se
tembro de 1553, chegada a Lisboa. Continua a via
gem para Sevilha, onde se demora por 4 semanas. 
Em navio segue para San Lucar de Barrameda, por 
terra até o Puerto Santa Maria, por mar até Cadiz 
Schmidl perde sua bagagem num navio que nau
fraga na altura de Cadiz, devido a u.m temporal. 

A 30 de novembro de '1553 partida de Cadiz, num . 
comboio de 24 navios. A 6 de janeiro de 1554 per
dem-se 8 navios num temporal que os surpreende 
no Canal da Mancha. Estada de 4 dias na ilha Wight, 
dalí viagem para Arnemuiden. A 26 de janeiro de 
1554 chegada a Antuérpia. 

• 
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ANEXO II 

,R.EARODUÇÃO DOS CAP1TULOS 50-53: 

A marcha de Schmidl de Assunção a São Vicente 
(V. An<>tações, plg. 88) . 

CAPÍTULO 50 

Nesse tempo, chegou-me uma carta do feitor dos Fugger(1) 

na Espanha, residente em Sevilha e de nome Cristobal Rais
ser (2), dizendo que lhe havia escrito Sebastian Neithardt (8) 

por ordem de meu irmão (4), perguntando se era possível aju
dar-me a sair; e isto cumpriu ele fielmente, tendo ele se empe
nhado de sorte que a carta (5) do supra-citado sr. Cristobal 
Raisser me alcançou no dia de São J acó, aos vinte e cinco dias 
de julho (6) do ano de mil quinhentos e cincoenta e dois. 

CAPÍTULO 51 

Quando recebí a referida carta (7), pedí (8) logo ao nosso 
capitão Domingo Martinez de !rala que me desse licença (9 ) ; a 

(1) Fugger S: Fueck:her. N : Fucker - geraçã-0 de mercadores em 
Augsbutgo, que, em 1530, requereram ao Imperador Carlos V alvará de 
licença para comér·cio e colonisa ção n.a América do Sul. 

(2) Christoph Raisser - S: Cllriestoff Raiesser, F: Reyser, N: 
Raiser. · 

(3) Sebastian Neithart - 181: Neithardt, F: Neidlb.art, N: Neidt
bart. 

( 4) Thomas Schmidl - irmão mais velho de Ulrico Schmidl, fa 
. lecido a 30 de setembro de 1554, vide pa g. 18. F, N, L transcrevem 

a·quí: de meu f alecido irmão Thom.a (F: Schmidlin, N : Scllmiedel, L: 
SCl'hmidl). 

(5.) Carta - F, N, L transcrevem: cartas. 
(6) 25 de julho de 1552 - Segundo a carta de Ir.ala de 11555, 

Hernando de IS\fllaizar chegou nêsse dia a .Assunção. :mie faz-ia parte da 
expedi~o de Sanabria, vide pag. 17. 

(7 ) Quando recebi. . . - F, N, )L : depois de eu t er lido E'Sta 
carta. 

(.8) 
(9) 
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pedi ..... - N acrescenta: apresentando-a (a carta). 
licença. . . - N acrescenta: bondosa. 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



·~--e>_--,.-- • - ___ .,.......___ - -

• 

princípio, porem, não quis atender-me, mas, depois, teve que 
levar em consideração os meus serviços e que eu havia passado 
tanto tempo no país ao serviço de Sua Magestade Imperial, 
alem de ter exposto, em muitas oportunidades, corpo e vida 
por meu capitão Domingo Martinez de !rala, não o tendo aban
donado nunca; tudo isso ele considerou e me concedeu a licença, 
entregando-me uma carta para Sua Magestade Imperial sobre 
o que havia ocorrido no país e de como iam as cousas no Rio da 
Prata, carta esta para· Sua Magestade Imperial que entreguei 
a seus conselheiros em Sevilha (1º) a quem relatei e dei boas 
informações da terra. 

Quando eu tinha aprontado tudo para a viagem, despedi-me 
amistosamente de meu capitão (sr.) Domingo Martinez de !rala 
e de outros bons (11) amigos; e levei comigo vinte índios cariós 
para carregarem meus (mantimentos e mais cousas e) objetos 
necessários, indispensáveis para tão longa viagem; bem sabeis 
vós mesmos o que a gente precisa. 

Veiu, então, (cerca de) oito dias antes desta viagem, do 
Brasil, um homem, de nome Diego Diaz '(12), trazendo a notí
cia de que havia chegado de Portugal ao Brasil um navio de 
Lisboa, o qual pertencia ao honrado e discreto João von Hielst 
(

13
), comerciante em Lisboa e feitor do Erasmus Schetz (14), 

' em Antuérpia. 
Ao saber de todas estas oportunidades, empreendí a via

gem, encomendando-me a Deus Todo-poderoso; proví-me de 
tudo que então necessitava conforme já soubestes, e, enco
mendando-me a Deus Todo-poderoso, empreendí a viagem no 
ano de mil e quinhentos e cincoenta e dois. No dia vinte e seis 
de dezembro, no dia de São Estêvão, embarquei na cidade de 
Nossa Senhora da Assunção, partindo do Rio da Prata. Com 
duas canoas e acompanhado de vinte índios, cheguei a um lu
gar chamado J uerichsabaie (15) , localidade que fica a vinte e 
seis léguas, por terra (16), distante da cidade. Nesse lugar 

dias . 
(1·0) Conselheiros em Sevilha - Funcionários da Casa das fn~ 

(11) bons - F, ~. L: "de bons compa nheiros e amigos". 
(12) Diego Diaz - talvez : Diego Diaz Adorno, vide pag. 24. 
(13) João voo Hielst - S: Johann von H ielst, f. 65; Mu: Hues-

sen, H alsen; F : Hulst, Hulsen, Huelsen; N: Hilsen, IIuelsen. 
(1·4.) Erasmus Schetz - S: Erasmusz Schetzen. 

. (l5) Juerichsabaie - S: Jueric.hsabaie, Juegriech Sabe, Juegriech 
Saibe, Juegriechsaibe, Juerichsaiwa. Juerichsaiw.aie, Juerichsaiwe ; Q: 
I-Iieruguiz.aba, Yeruquihaba; M: Juberic Sabaie ; O : Juegrichssaibe ; T: 
Hieruquizabá; W: I-Iieruquiz.aba ; vide .pag. 31. 

(16) 26 léguas por terra· o;--"' vide Cap. 43. 46 léguas; Irala dâ 
em seu relato de 1555 uma distância de 3-0 léguas. 
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juntaram-se a mim mais quatro companheiros (17), dois espa
nhóis e dois. portugueses, os quais, porem, não tinham nenhu
ma licença do (nosso) capitão. Assim marchamos juntos desde 
Juerichsabaie e chegamos a uma grande localidade de nome 
Warei (1ª ), situada a quinze léguas de caminho do acima cita
do Juerichsabaie; daí viajamos em quatro jornadas, ou sejam 
dezasseis léguas, até um lugar chamado Gewarethe (19) ; daí 
seguimos, em nove jornadas ou sejam cincoenta e quatro lé
guas de caminho, até um lugar chamado Barode (2º). Pousa
mos aí dois dias (~1) e tratamos de conseguir mantimentos e 
canoas para viajarmos rio acima (22) pelo Paraná umas ce'm 
léguas até um lugar denominado Giengie (23), onde paramos 
quatro dias. Pertencem as terras até este lugar a Sua Majes
tade Imperial e são habitadas pelos cariós. 

CAPÍTULO 52 

Passamos agora para as terras do rei de Portugal, habi
tadas pelos Tupís. Tivemos que abandonar as canoas e o rio 
Paraná, marchando por terra até os Tupís; foram seis semanas 
de marcha pelo deserto, por montes e vales, e (muitas vezes) 
não pudemos dormir tranquilamente devido aos animais sel
vagens (que são os tigres) ; do referido lugar Giengie até os 
Tupís são cento e vinte e seis léguas de caminho, e êstes gen
tios, os Tupís, comem seus inimigos e vice-versa. É gente que 
não faz outra cousa senão guerrear-se entre si de dia e de noi·· 
te, e, quando uns vencem seu inimigo, trazem-no até o seu 
lugar onde têm seus domicílios, como aquí em nossa terra se 
acompanha um casamento. Tambem quando pretendem matá
lo, o prisioneiro ou escravo, fazem o mesmo e preparam-lhe 
uma grande festa, conforme se descreveu acima. E enquanto 

(1'7) Companheiros - Vide pag. 26 e seg. 
(18) Warei - S: Warey; L: Bare.y; M: Barou; Q: Barey; C: 

Barey; W: Guaray; porto na terra do .. <\.racaré enfor·cado; vide pag. 81. 
( 19) Oewarethe - S : Ge,varethe ; F: ·Gebaretha ; L: Gebareche; 

Q: Gebarec.he; .M: Gebaret'ho; C: Gabareche; W: Yaguareté, Guegua
rete; vide pag. 31. 

( ZO) Barode - S : Warede; F: Ba:reda; N: Barede; L: Barode; 
M: Barede; C: Barode; W: Guareté ; vide p.a.g. 32. 

(21) 2 dias - L dâ.: 3 dias; F . N: 2 dias. 
(22) Acima - L: abaixo ; F, N: acima; L-Q: abaixo até Iguaz'd; 

vide paig. 24. 
(23 ) úiengie - S: Giengie; Cabeza de Vaca: Gynjuy; F: Gie

nugia; N: Gingie; M: Gingie; Q: Gienge: C: Gtenge; T: Gienge; 1W: 
Guingui. A equiparação do "puerto do Gynjuy en tierra de Alacaré" a 
Guingui parece engano de Wernicke; vide pag. 35. 
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êste prisioneiro se acha preso, da-se-lhe quanto pede durante 
seu cativeiro, mesmo uma mulher para que a tenha a seu gos
to; dá-se-lhe esta ou qualquer comida que seu coração des'ejar 
até que chegue a hora em que tiver que morrer (24). :€stes Tu
pís não têm outro divertimento senão guerrear, comer, beber 
e viverem bébados dia e noite ; gostam de dansar (25) e são or
gulhosos, soberbos e altaneiros; e fazem vinho de trigo turco, 
do qual ficam bébados como aí fóra (quem se embriagasse) do 
melhor vinho. Estes Tupís falam uma língua igual à dos cariós; 
há uma pequena diferença entre elas quanto à pronún.cia. 

Marchamos daí para um lugar chamado Kariesseba (26) • 

Aí vivem tambem Tupís e êstes Tupís guerreiam contra os 
cristãos e contra outros Tupís que são amigos dos cristãos. 
Chegamos, assim, eu e meus companheiros, no domingo de 
Ramos (27), a um lugar a quatro léguas de caminho; entendí, 
porem, que deveríamos tomar cuidado dos referidos Kariesse
bas; tínhamos, então, grande escassez de mantimentos, mas, 
não obstante, queríamos seguir adiante; houve, porem, entre 
nós, dois companheiros que não quiseram, de forma alguma, 
seguir caminho, insistindo em marchar para a localidade, co
mo de fato o fizeram; (entretanto nós três e os índios que es
tavam conosco, não quisemos acompanhá-los). Por isso prome
temo-lhes aguardá-los e assim fizemos, mas os ditos dois com
panheiros nem bem puderam chegar ao povoado, quando fo
ram mortos e devorados. Deus lhes tenha clemência e mise
ricórdia como a nós todos, amem. 

Vieram, então, aquel~s índios, uns cincoenta homens, com 
suas armas e vestidos com as roupas dos cristãos; chegados a 
trinta passos de distância à nossa frente, ficaram parados e fa
laram conosco; mas é da regra entre os índios da te!'ra que, 
quando fica parado e dirige a palavra à parte contrária, não 
tem boas intenções, conforme eu tenho experimentado (28) • 

E, assim, nos armamos tambem o melhor possível e pergunta
mo-lhes onde haviam deixado os nossos companheiros ; afirma
ram, então, que estavam no povoado e convidaram-nos a ir
mos tambem até lá, mas não quisemos fazê-lo, pois bem lhes 

(24) Tiver que morrer - Desc:ri~ão semel'han te em S taden, 
cap. 2r8. 

(25) Dansar - F , L acrescen tam: " e levam uma v ida tão adul
reriosa ( F , N : epicurea) que nem se p6de contar" . 

(26) Kariesseba - S: Kariesseba ; Q: Kariesebá ; M: Carieseba; 
C : Kariesebá ; T : Karieseba; W : Carise ba; vide pa·g. 38. 

(27) Domingo de Ramos - L : Dia dos Ramos. 
( 28') Experimentado - F , N, L subs tituem por : "Qua·ndo per

cebemos isso". 
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conhecíamos a astúcia. Quando nós recusamos acompanha-los. 
atiraram com os seus arcos contra nós, mas não ficaram mui
to tempo parados e voltaram correndo para o povoado. De 
volta do mesmo chegaram com mais de seis mil homens (29) 

para atacar-nos; não tínhamos outro amparo senão o mato que 
era grande, e nós, (os quatro cristãos) (3º) tínhamos quatro 
arcabuzes conosco e (cerca de) sessenta índios (31) cariós que 
nos haviam acompanhado desde a cidade de Nossa Senho
ra de Assunção. Assim mantivemo-nos, neste mato, durante 
quatro dias e quatro noites, atirando uns contra os outros, e , 
na quarta noite, à meia-noite, saímos do mato e partimos 
às escondidas, pois tínhamos pouco que comer; se tivéssemos 
ficado por mais tempo, os índios teriam sido demasiado fortes 
contra nós e, como se diz frequentemente: muitos cães são a 
morte das lebres. 

De lá marchamos seis jornadas e encontramos uma tribu 
que se chama Wiessache (32), sem nunca sairmos da mata vir
gem, e, nunca em minha vida, tenho visto semelhante caminho, 
embora eu tenha viajado muitas léguas e tenha dado muitas 
voltas. A-de-mais faltava-nos o que comer, nesta caminhada, de 
sorte que nós, os cristãos, e os índios tivemos que alimentar-nos 
somente com mel, raizes e plantas silvestres que achamos no 
mato, pois não tínhamos o tempo suficiente para que pudésse
mos procurar carne de caça, pois receávamos que os inimigos, 
os Tupís, nos perseguissem e se apressassem. 

E quando chegamos à região dos referidos Wiessache, pou
samos durante quatro dias e abastecemo-nos de mantimentos 
para que tivéssemos o que comer, porque não convinha entrar
mos no povoado, por sermos poucos (e termos receio por causa 
dos índios) . 

Na zona desta tribu Wiessache encontrais um rio que se 
chama Urquaie (33 ) e, nêste rio vimos umas víboras grandes (ª4); 

uma que é comprida como uns bons quatorze passos, e no meio 

(219) 6000 homen:S - F: 600; vide pa1g. 26. 
(30) 4 cristãos - Vide pag. 26. 
(311) 6o índios - N: 20 índios; W: Não houve engano no n'l1.· 

mero, confor.me julg.a Hulsius; vide pag. 26. 
( 32) lWiessache - S : Wiessaie, Wiessa ohe, Wiessay; Q: Biessaie, 

Mbiaçá; M: IBiesaie, Besaie; C: Biesaie; T: •Biessaie ; W: Viaza (o "en
via'Za" d e Sala~ar, -0 "Inbiassapé" de Staden, a região Mbiaza da pro · 
víncia brasileira de Santa Catarina; vide pag. ?19. 

( 3'3) 0Urquaíe - S : Urquaie; Q: Urquaie, Uruguay, Urquan; C : 
Uruguay ; T: Uruguay ; W: Uruguay; vide pag. 38. 

(34) Viboras grandes - Fala·S<' tambem no cap .. 17 de tais co
bras . 'l'.amanbo talvez exa·gerndo. 
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é tão grossa que não se apode abarcar (35} • Tais víboras ou ser
pentes são chamadas no idioma índio (36) Schue Eiway Thue
scha (37). (Estas víboras matam aos índios e comem tambem 
veados, antas e outros grandes animais selvagens que há alí no 
país). Quando estes, índios ou animais selvagens, querem beber 
ou banhar-se ou pretendem nadar para a outra margem do rio, 
vem a víbora ou serpente; ela estica sempre a cabeça por cima 
d'água para ver se pode agarrar um homem ou um animal sel
vagem, (e, quando um homem ou animal selvagem quer tomar 
banho ou beber, conforme indiquei anteriormente), a víbora ou 
serpente vem nadando debaixo d'água até aonde o homem ou 
animal selvagem se encontra e enlaça com a sua cauda as per
nas ou o corpo do homem ou do animal selvagem que está 
na água, e a serpente arrasta-o consigo para baixo d'água, afo
gando-o e come-o; (e, disto, damos, eu e meus companheiros 
testemunho, como tambem outros cristãos mais que têm estado 
nesta terra, que é verdade o que dissemos sobre estas víboras 
ou serpentes. Schue ewaie katue, a víbora.) (38} 

Permanecemos, assim, um mês em caminho e topamos com 
uma grande localidade chamada Scherebethueba (89), e desde o 
referido Wiessache até o lugar Scherebethueba são cem léguas 
de caminho. Nêsse lugar demoramos tres dias e estávamos 
muito cansados do caminho, e tambem já não tínhamos o que 
comer, sendo nosso alimento, na maior parte, nada mais que 
mel; (acresce que os que andavam conosco (4º), estavam muito 
doentes, e deveis saber bem e imaginar o que a gente, em uma 
viagem tão longa e sob péssimas condições de vida, tem que 
aguentar no que diz respeito ao comer, ao beber e ao descansar, 
(pois a gente tem que carregar consigo sua própria cama). A 
cama que a gente tem, pesa quatro ou cinco libras. É de algodão 
e está feita como t1ma rêde; esta é amarrada em duas árvores; 

(35 ) Não se a póde abarcar - F, L , N dão : "duas braç.as ('Klaf
ter) de grossura". 

(-316 ) índio - F', N dão: "espanhôis". 
(137') Schue eyba thuescha - Schmidl a tribuiu un1 nome que lhe 

custou graf.ar (.confira o que diz W ernicke sôbre modifieiações no res
petivo trecho d·o manuscrito: 40, 17 3, nnota·çJío 619), não à grande 
cobra a quát ica, denominad!l "sucur iyu" na língua tupí, e sim à "gi.
boia" (iScfuue eyiba) que, no entanto, é uma cobra terres tre ( 1). 

038') Schue ewaie katue, la víbora . Talvez1 se deva entender sob 
" katue" a palavra tupí "guassú" == grande. 

(3!9) Scherebethueba - S: Scberebet!huba , !Scherebetueba ; Q: 
Schereoot huebâ, Yerubatibâ; ~1:: Juruba tuba; C: Scherebethueba; T: 
Sc.herebebhueba; W : Yeruhatiba; vide pa·g . 38. 

(-40) Os que andavam conosco - fa lta em F, J..1, N que o sulb
~tituem P'Or: " nós todos". 
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assim a gente deita-se debaixo do céu azul em um mato, pois 
tratando-se de uns poucos cristãos que viajam juntos pela terra, 
é mais seguro pernoitarem em um mato do que nas casas ou 
povoações dos índios. 

Rumamos, após, para uma localidade pertencente a cristãos. 
O chefe que estava na vila, chamava-se João Ramalho(41). A 
este pov.oado eu queria designar como casa de latrocínio. Foi 
nossa sorte o chefe não estar em casa, achando-se com outros 
cristãos que moram em São Vicente, pois eles, os cristãos rea
lizaram, há tempos, um convênio entre si. Os que vivem em São 
Vicente (e em outros povoados das cercanias) são mais de cerca 
de · oitocentos homens, que são (todos cristãos e) súditos do rei 
de Portugal (42). E este João Ramalho (não quer ficar submeti
do ao rei de Portugal ou ao lugartenente do mesmo nessa cir
cunscrição, pois ele diz e) declara que faz quarenta anos que 
está nesta terra, nas Indias, que a habita e que a adquiriu, por
que não devia ele governar a terra como qualquer outro? Por 
is~o fazem a guerra entre si, pois este João Ramalho querendo 
reunir cincoenta mil índios (43}, pode juntá-los em um dia, tão 
grande é seu poder nesta terra, ao passo que (nem) o rei, (nem 
seus lugartenentes) conseguem reunir dois mil índios. 

Agora devo dizer tambem que seus filhos (44), os do dito 
João Ramalho, nos receberam bem a nós cristãos, mas não ob
stante isso, tivemos maior receio entre eles que entre os índios. 
Agora que tudo saiu bem, damos graças a Deus Todo-poderoso 
(45). 

CAPÍTULO 53 

Seguimos, então, para uma vila que se chama São Vicente 
( 4º), havendo entre o povoado supra-mencionado e esta cidade 
um caminho de vinte léguas. Chegamos no dia treze de junho 
( 47) do ano de mil e quinhentos e cincoenta e tres, no dia de 

(41•) João Ramalho - F: Johann Reinme·He; N: Jean Rei11uille; 
Angelis : Juan de Reinville ; Mondschein: Reinville; E: Kaiiuunelle; vide 
pwg. 43. ' 

(42) Portugal - F, L, N acrescentam: "e dês te Joã-0 Ramalh<>-H. 
( 43) 50.000 - F, N: 5.0-00. 
( 44) Filhos - L, If, N dão: seu filho. 
( 45) Deus - F, L acrescentam : "a.o eterno Creador por Jesus 

Cristo, seu filho único, que com ta nta mlsericôrdi.a. nos valeu a·quí e 
em toda parte". N acrescenta, em lugar dêsse trecho: "e estâvamos 
muito contentes que escapamos sem perigo". 

( 46) São Vicente - S : ·Sanndt Viezende, sannt Vie.zende; vide
pag. 45. 

( 4'7) 13 de junho de 1553 - P. N: julho; L: junlho; ·Carta de 
Juan de Sala•zar de 3·0 de junho de 1553; vide pag. 29. 
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Sant' Antônio, e encontramos aí um navio de Portugal que havia 
carregado assucar e páu Brasil e tambem algodão, pertencendo 
o navio a João von Hielst, feitor de Erasmus (48) Schetz em ~is
boa. João von Hielst tem tambem seu feitor em São Vicente, 
chamando-se o mesmo Peter Roesse! (49). Estes srs. Schetz 
possuem juntamente com João von Hielst muitos lugares e al
deias neste país, onde produzem assucar durante todo o ano (50) . 

Pois o referido Pedro Roesse! recebeu-me muito amistosamente 
e me deu provas de sua estima e amizade cuidando para que eu 
fosse despachado e pudesse partir o mais antes passivei. Pediu 
ele tambem ao comandante para que me tratasse como bem re
comendado, o que este cumpriu depois, tanto que outra cousa 
não posso afirmar. 

Ficamos, na cidade de São Vicente, durante onze dias e nos 
provemos de (comestiveis, bebidas e outras) cousas (mais) que 
se necessitam em viagem por mar; leváramos, na viagem de 
Nossa Senhora de Assunção até esta cidade de São Vicente no 
Brasil, seis meses, sendo o caminho, quando pouco, de quatro
centas e setenta e seis léguas (51). 

(Depois de providos e munidos de mantimentos e outras 
cousas mais) seguimos viagem, partindo da cidade de São Vi
cente, no dia de São João, dia vinte e quatro de junho do ano de 
mil e quinhentos e cincoenta e três. 

• 

(48) Erasmus - L: ersamen == honrado. 
( 49) Peter R.oessel (Ro<:>sel) - S: Peder Rossel; tambem cita

do, por Hans Staden; vide pag. 45. 
(50) Assucar - N não dA este trecho. 
(51) 476 léguas - Vide pag. 66. 
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Anotações 
(vide pâg. 80) 

Para a indicação das fontes das maneiras divergentes de 
grafar os nomes próprios, servimo-nos das seguintes abrevia
ções: 
S - grafia do manuscrito de Ulrico Schmidl (segundo Wer

nicke), existente na Biblioteca do Estado, de Stuttgart. 

Mu - grafia do manuscrito de Ulrico Schmidl, existente na Bi-
blioteca do Estado, de Munich. 

F - edição de Francf ort, 1567. 

N - edição Hulsius de Nuremberg, 1559. 

L - edição de Langmantel, Stuttgart, 1889. 

D - edição de Dominguez, Londres, 1893. 

Q - edição de Lafone Quevedo, Buenos Aires, 1903. 

M - ensaio do Dr. Moura, São Paulo. 1911. 

C - edição de Cramer, Leipzig, 1926. 

T - edição de Tepp, Buenos Aires, 1934. 
W - edição de Wernicke, Santa Fé, 1938. 

Os dizeres separados do texto por () não se encontram nas 
edições F , N, L. 
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